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RESUMO 

 
 
 
 

Um dos principais desafios colocados à educação do meio rural está relacionado ao ensino das 
escolas rurais com salas multisseriadas. Estas compreendem alunos de diferentes 
comunidades, séries, idades, aprendizagem e níveis de conhecimentos. São turmas 
heterogêneas, que têm como característica central a diversidade. Em muitas regiões rurais do 
Brasil, a educação escolar é organizada em turmas multisseriadas devido às grandes distancias 
entre as comunidades e o baixo número de alunos em cada série/ano. É comum encontrar os 
que estão em fase de alfabetização estudando com quem já sabe ler e escrever - e todos sob a 
orientação de apenas uma professora, que precisa ensinar a partir do contexto e a cultura local. 
O ponto principal a ser tratado nesse estudo diz respeito às práticas exercidas na ação 
educativa das professoras que atuam em escolas rurais com salas multisseriadas da região do 
Seridó do Rio Grande do Norte, precisamente nos municípios de Caicó, Jardim do Seridó e 
Ouro Branco. Acreditamos ser este um dos pontos centrais na discussão sobre a organização 
da educação no meio rural com fortes implicações para o atendimento qualificado da 
população escolarizável desse meio. As contribuições de Werthein e Bordenave, Calazans, 
Paiva, Ramalho, Therrien e Damasceno, Leite, Passador, Molina, Arroyo, Nascimento, Hage, 
bem como documentos oficiais do MEC, como cadernos SECAD, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Diretrizes Operacionais para a Implantação do Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos, Projeto Base do Programa Escola Ativa, entre outros, fundamentaram a análise 
sobre a escola rural e o desafio da docência em salas multisseriadas no contexto do Seridó 
norteriograndense. O estudo envolveu 24 (vinte e quatro) professoras e 06 (seis) profissionais 
da educação que desempenham suas funções nos Centros Municipais de Ensino Rural 
(CMER). Os instrumentos de pesquisa empregados foram questionários e observações 
aplicados para responder às seguintes questões: como se estrutura a escola rural com salas 
multisseriadas? Como as professoras se posicionam sobre seu trabalho em salas 
multisseriadas isto é, como as concebe no contexto da educação rural do Seridó? Que opinam 
sobre a formação recebida para atuarem em salas multisseriadas? As professoras e os/as 
profissionais dos CMER possuem em geral formação superior em pedagogia, entretanto, 
apresentam limitações diante das situações surgidas no cotidiano da sala de aula. O estudo 
revela que são as deficiências das políticas sociais e educacionais de formação docente, o 
baixo apoio didático-pedagógico, reforçadas pela ausência de um plano de carreira que 
dignifique o trabalho docente nesse meio, que geram limitações no desenvolvimento 
profissional do magistério rural, notadamente junto aos docentes que atuam em salas 
multisseriadas nos municípios pesquisados. 

 

 

Palavras-chave: Educação Rural, Multisseriação, Docência. 
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RESUMEN 

 
 
 
 

Uno de los principales desafíos colocados a  la educación del medio rural está relacionado a la 
enseñanza de las escuelas rurales con salas multifacéticas. Estas comprehenden alumnos de 
diferentes comunidades, series, edades, aprendizaje y niveles de conocimientos. Son cursos 
heterogéneos, que tienen como característica central la diversidad. En muchas regiones rurales 
de Brasil, la educación escolar es organizada en cursos multifacéticos debido a las grandes 
distancias entre las comunidades y el bajo número de alumnos en cada serie/año. Es común 
encontrar a los que están en fase de alfabetización estudiando con quien ya sabe leer y escribir 
- y todos sobre la orientación de apenas una profesora, que necesita enseñar a partir del 
contexto y la cultura local. El punto principal a ser tratado en este estudio está relacionado a 
las prácticas ejercidas en la acción educativa de las profesoras que actúan en escuelas rurales 
con salas multifacéticas de la región del Seridó do Rio Grande do Norte, precisamente en los 
municipios de Caicó, Jardim do Seridó y Ouro Branco. Creemos que este es uno de los puntos 
centrales en la discusión sobre la organización de la educación en el medio rural con fuertes 
implicaciones para el atendimiento cualificado de la población en condiciones de escolaridad 
de ese medio. Las contribuciones de Werthein y Bordenave, Calazans, Paiva, Ramalho, 
Therrien y Damasceno, Leite, Passador, Molina, Arroyo, Nascimento, Hage, además de 
documentos oficiales del MEC, como cuadernos SECAD, Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional, Directrices Operacionales para la Implantación de la Enseñanza Básica 
de 9 (nove) años, Proyecto Base del Programa Escuela Activa, entre otros, fundamentaron el 
análisis sobre la escuela rural y el desafío de la docencia en salas multifacéticas en el contexto 
del Seridó norteriograndense. El estudio envolvió 24 (veinticuatro) profesoras y 06 (seis) 
profesionales de la educación que desempeñan sus funciones en los Centros Municipales de 
Enseñanza Rural (CMER). Los instrumentos de investigación empleados fueron cuestionarios 
y observaciones aplicados para responder a las siguientes preguntas: ¿cómo se estructura la 
escuela rural con salas multifacéticas? ¿Cómo las profesoras se posicionan sobre su trabajo en 
salas multifacéticas esto es, como las concibe en el contexto de la educación rural del Seridó? 
¿Qué opinan sobre la formación recibida para actuar en salas multifacéticas? Las profesoras y 
los/las profesionales de los CMER poseen en general formación superior en pedagogía, sin 
embargo, presentan limitaciones delante de las situaciones surgidas en el día a día de la sala 
de clases. El estudio revela que son las deficiencias de las políticas sociales y educacionales 
de formación docente, el bajo apoyo didáctico-pedagógico, reforzadas por la ausencia de un 
plano de carrera que dignifique el trabajo docente en ese medio, que generan limitaciones en 
el desarrollo profesional del magisterio rural, claramente junto a los docentes que actúan en 
salas multifacéticas en los municipios investigados. 

 

 
Palabras-clave: Educación Rural, Multiplicidad de facetas, Docencia. 
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Figura 1 - Fachada da residência da família Libânio - lócus do início da prática com a multisseriação. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Dimensão do Estudo 

 

A multisseriação, tema do nosso estudo, foi o lócus da minha iniciação profissional. 

Essa é uma história que estabelece contato comigo mesma, com familiares e com alunos. São 

experiências vividas em escolas do meio rural, do município de Ouro Branco, no Rio Grande 

do Norte, as quais contemplam situações e ambientes, e proporcionam referências para refletir 

e investigar a citada organização de ensino em escolas com salas multisseriadas. Tais 

experiências compõem etapas com características e significações particulares e prossigo 

experimentando experiências que constroem um contexto mais amplo, que traz novas 

descobertas e continuam a construir minha história profissional. 

Minha cidade natal, Ouro Branco, é sinônimo literário do algodão mocó, 

considerando a relevância da cotonicultura para a economia da região, em especial, da 

localidade. Nasci no auge da produção algodoeira, sexta filha de uma família de 15 (quinze) 

filhos. Tempos de fome e de muitas dificuldades geradas por fatores naturais - secas e 

enchentes. Meus pais, mesmo diante de tantas dificuldades, faziam questão que seus filhos 

aprendessem a ler e a escrever. Faz-se necessário frisar que até mesmo as filhas deveriam 

estudar. Essa atitude merece destaque, por se tratar de um tempo em que a presença feminina 

não era frequente nos bancos escolares. 

Meu pai, ajudado por nós, 11 (onze) filhos, cuidava do plantio e colheita do “roçado” 

e minha mãe cuidava da casa e de meus 04 (quatro) irmãos mais novos, que ainda não tinham 

condições de ajudar, idade entre 05 (cinco) meses e 04 (quatro) anos respectivamente. 

Assim, mesmo com a ausência de escolas na região, reuníamo-nos, após um dia de 

trabalho árduo na lavoura, para recebermos os ensinamentos de meus pais, numa mesa 

improvisada de tijolos e tábua. E assim tomei minhas primeiras lições.  

Como mencionamos anteriormente, éramos um grupo de 15 (quinze) filhos, entre 

meninas e meninos com idades, níveis de aprendizagem e desejos diferentes, que, exatamente, 

todos juntos no mesmo horário e espaço recebíamos a atenção e os ensinamentos ora de meu 

pai, ora de minha mãe. Num primeiro momento meu pai lia em voz alta a literatura de cordel 

(ele chamava versos) e, em seguida, perguntava: “o quê vocês entenderam?” Meus irmãos 

mais velhos sempre respondiam de maneira correta numa demonstração de que sabiam ler e 
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escrever, portanto, apresentavam maior facilidade para as interpretações. Os que não 

respondiam ouviam atentamente. Num segundo momento fazíamos os deveres “copiados” por 

minha mãe, com base na Nova Carta de ABC da autoria de Landelino Rocha. Na época, era a 

mais utilizada. Os irmãos mais velhos que demonstravam bom desempenho na carta ABC, 

passavam a utilizar a cartilha. A mais usada era a Cartilha do Povo: para ler rapidamente, de 

Lourenço Filho, e os livros Infância Brasileira, correspondentes aos primeiros, segundos e 

terceiros anos. 

A preocupação de meus pais com a nossa aprendizagem levou-os às “invenções” 

para atender àquela situação heterogênea vivenciada num pequeno espaço de tempo noturno. 

A essas invenções - eles diziam: vamos arranjar um jeito - consistia em passar as atividades, 

considerando o grau de dificuldade que cada um apresentava. Enquanto uns faziam caligrafia, 

que se constituía em uma frase escolhida por meu pai ou por minha mãe, outros faziam cópia 

da lição do dia e liam de maneira silenciosa. Na maioria das vezes, os irmãos mais velhos que 

eram mais “adiantados” passavam a acompanhar os deveres dos mais novos. 

Nessa situação, a sala multisseriada, Nascimento (2009)1, se assemelha a um arranjo 

familiar, onde os alunos corresponderiam aos filhos de diferentes idades e saberes, como um 

pai ou uma mãe acolhedor (a), o filho (a) se torna capaz de dispensar atenção aos seus 

diferentes alunos em um mesmo período escolar. 

Tanto é verdade que com o passar do tempo assumi por 20 (vinte) anos o seu lugar, 

ao oferecer minhas aprendizagens e atenção aos filhos dos nossos vizinhos. Iniciou-se, para 

mim, a docência. 

Nessas circunstâncias, minha prática pedagógica era basicamente intuitiva o que me 

causava sentimentos de ansiedade e insegurança. No entanto, meus planejamentos eram 

direcionados em função de algum mecanismo determinante, como a distribuição de um tempo 

maior para ouvir e discutir as histórias de vida dos alunos, isto é, as nossas histórias na 

perspectiva de reconhecer e valorizar nossa tradição cultural. Esse procedimento muito 

contribuiu na compreensão, interpretação e transformação daquela realidade. Como 

professora percebia a facilidade de entendimento desses alunos ao discutirmos temas do nosso 

contexto: a lida dos agricultores, as dificuldades com a seca, o plantio, a relação com a terra, a 

convivência na família, as festas e os costumes do lugar. Para discutirmos tais temas 

utilizávamos atividades em grupo envolvendo todos os alunos. Na condição de professora, 

aprendi a interagir, atendendo um por um ou grupo por grupo com interações entre todos. 
                                                            
1 Entrevista concedida à autora em Natal, no dia 23 de fevereiro de 2009. 
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Num processo continuado, essas ações contribuíram de maneira significativa para o progresso 

e o avanço da aprendizagem dos alunos. Hoje, tal avanço, instiga-me a interrogar: que lugar 

esses alunos devem estar ocupando na estrutura da nossa sociedade? 

Para mim, essa experiência funcionou como uma ação de satisfazer-me, como 

possibilidade de ascensão social e econômica. Considero esse, um ato significativo cuja 

superação das dificuldades foi alicerçada sob intuição e busca de experiências no contexto 

familiar. 

Essas considerações permitem aproximar-me do tema da atuação da professora que 

lida com as salas rurais multisseriadas no contexto rural da região pesquisada. Será ela uma 

profissional habilitada para as particularidades dessa organização escolar? O que é preciso 

saber o/a professor/a para lecionar em uma sala multisseriada? 

Tomamos por base o quadro teórico composto por estudiosos que desenvolveram 

estudos e pesquisas no âmbito da educação rural, como por exemplo: Wertheim e Bordenave 

(Org.) (1981); Calazans (1981); Paiva (1987); Ramalho (1993); Therrien e Damasceno 

(Coord.) (1993); Leite (2002); Kolling, Cerioli (2002); Azevedo (2006/2010); Passador 

(2006); Molina (2006); Arroyo, Caldart e Molina (2009), dentre outros. Reconhecemos que os 

estudos realizados por estes professores abordam conceitos e dimensões com maior 

pertinência à educação rural2 e/ou educação do campo não deixando de contemplar as escolas 

rurais multisseriadas. 

No entanto, ainda existem lacunas entre esses estudos, sendo necessário um 

aprofundamento teórico-metodológico sobre a organização escolar multisseriada e sobre a 

natureza dos processos de formação docente das professoras que atuam nessa organização 

escolar.  

Este trabalho voltado para estudar a multisseriação pretende aprofundar a discussão 

sobre essa particularidade da educação em meios rurais de pequenos municípios, onde a 

educação escolar ainda enfrenta problemas para atender às exigências e especificidades do 

meio. Apoiado no referencial da formação com base na profissionalização docente (Tardif. M; 

Lessard C.; Gauthier C., 1998; Ramalho, Nuñez e Gauthier, 2003; entre outros), o estudo 

volta-se para a compreensão do exercício da docência das professoras e demais profissionais 

cujas funções estão direcionadas às escolas rurais multisseriadas. Considerando que o 

desempenho pedagógico desses profissionais requer competências específicas frente a essa 

organização de ensino, que tem como característica básica a atuação de uma professora que 
                                                            
2 Utilizaremos em nossas inferências os termos “educação rural” e “escola rural multisseriada,” por entendermos 
que a denominação educação do campo não reflete o contexto educacional seridoense.  
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assume o ensino de alunos com idades e séries díspares no mesmo local e ao mesmo tempo. A 

modalidade multisseriada compõe-se na configuração de oferta do Ensino Fundamental que 

juntamente à Educação Infantil e o Ensino Médio constitui a Educação Básica obrigatória, 

conforme normatiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96). 

Ressalta-se que a partir de 2006, a duração do Ensino Fundamental, que até então era de 08 

(oito) anos, passou a ser de 09 (nove) anos. Como podemos observar a LDB (9.394/96) ao 

logo de 14 (catorze) anos de sua implementação, sofreu várias alterações. Uma delas, a Lei 

Ordinária nº 11.274/2000 ampliou a duração do Ensino Fundamental para 09 (nove) anos, 

cuja publicação deu-se em 14 de janeiro de 2010 pelo Diário Oficial da União.  

 

1.2. A Persistência da Educação Multisseriada 

 

Considerando o contexto do Brasil no momento em que a inversão dos fluxos 

migratórios nos últimos 40 anos e a necessidade de promover a prática agrícola que muito 

contribuiu para sustentar a economia do Brasil, a organização multisseriada destaca-se como 

forma predominante de oferta de ensino no meio rural. 

Ao longo dos anos as escolas rurais multisseriadas persistem, apesar do avanço da 

Legislação Educacional e dos programas educacionais para essa área. Esse fato evidencia que 

o ensino multisseriado sobreviveu ao longo dos anos e das políticas educacionais por 

viabilizar a escolarização para alunos que vivem em comunidades com baixa densidade 

populacional de difícil acesso. Apesar da persistência das escolas rurais com turmas 

multisseriadas, os poucos estudos encontrados nem sempre tratam, especificamente, dos 

desafios postos às professoras3 que lidam com essa modalidade de ensino. Pouco se discutiu 

as razões que têm contribuído para a multisseriação dessas turmas mesmo à revelia das 

intenções dos formuladores das políticas públicas. 

Por outro lado, pouco se avançou na proposta de estratégias voltadas para a construção 

de uma proposta pedagógica que reconheça a diferença como possibilidade de ensinar e de 

aprender, mas para a sua negação e silenciamento. A esse respeito, Arroyo (2009) e 

colaboradores, consideram que: 

                                                            
3 Optamos no texto por utilizar o gênero feminino, quando nos referimos a professora, em função da constituição 
do quadro docente das profissionais que atuam nas escolas rurais multisseriadas e mais especificamente, na 
região do Seridó-RN, contexto da presente pesquisa.  
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Silenciamento e até desinteresse sobre o rural nas pesquisas é um dado histórico que 
se torna preocupante [...] Esse é um dado que exige explicação: “somente 2% das 
pesquisas dizem respeito às questões do campo, não chegando a 1% as que tratam, 
especificamente, da educação escolar no meio rural. O que é para muitos um dado 
preocupante.” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2009, p. 8). 

 

Vale reforçar, portanto, que apesar da sua importância para um elevado número de 

municípios, as escolas rurais multisseriadas ainda são relegadas a um patamar inferior lidando 

com um ensino com pouca assistência (teórica, metodológica e didático-pedagógica) ou 

mesmo lidando com a quase inexistência de discussões sobre a prática pedagógica, a 

formação dos seus docentes nessa modalidade e/ou das políticas públicas, o que pode ser 

comprovado pela escassez de literatura sobre o assunto. 

Tal constatação não se reporta a um passado remoto. O Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 10.172/2001), embora estabeleça em suas diretrizes o “tratamento diferenciado para a 

escola rural,” recomenda (numa clara alusão ao modelo urbano), que a organização do Ensino 

Fundamental em quatro séries regulares em substituição às escolas multisseriadas unidocentes 

é meta a ser perseguida, considerando-se as peculiaridades regionais e a sazonalidade. 

A legislação não considerou o fato de que a multisseriação ou unidocência, por si só, 

ser um problema. Renda-se à inadequação da infraestrutura física, a necessidade de formação 

docente especializada e a carência do apoio didático-pedagógico de especialistas para dar 

suporte a essa modalidade de ensino. Acrescente-se a isso a dificuldade de deslocamento dos 

alunos numa região caracterizada pela baixa densidade demográfica e até mesmo pelo 

“desenho” geográfico peculiar de muitas regiões. Nesse sentido, a ausência ou a precária 

qualidade do transporte escolar sem as necessárias regras, critérios e princípios vêm gerando 

distorções, contribuindo com o fechamento de escolas localizadas nas áreas rurais bem como 

a transferência de alunos para escolas urbanas.  

Essas escolas multisseriadas, pelo seu poder de “sobrevivência” no sistema 

educacional do país, devem oportunizar a “seus clientes” uma escolarização de que nível e 

capacidade? Pela sua importância tais escolas carecem de estudos, em especial, sobre a 

formação e a atuação docente e sobre os procedimentos que incidem nas práticas pedagógicas, 

tendo em vista os desafios que caracterizam as escolas rurais multisseriadas. 

Refletirmos sobre a contextualização das escolas instaladas no meio rural brasileiro, 

especificamente as multisseriadas, é em última análise, considerar a inversão social dos 
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discursos políticos e econômicos, que tentaram (e ainda tentam) descaracterizá-la, negando a 

sua importância para as classes populares, as quais historicamente sempre estiveram à 

margem dos projetos socioeconômicos e educacionais. 

Aqui se torna relevante destacar, que estudos recentes sobre a realidade das escolas 

rurais multisseriadas e os marcos legais existentes, permitem sinalizar aos elaboradores de 

políticas e estratégias educacionais para esse meio, que no desenvolvimento histórico do 

sistema de ensino em nosso país, o fator de localização da população se constitui elemento 

intensificador da desigualdade na oferta de oportunidades de escolarização. No âmbito da 

política educacional brasileira, a ampliação das oportunidades de ensino efetivada a partir da 

instituição da legislação vigente, não têm sido capaz de provocar alterações significativas no 

atendimento à escolarização dos povos do campo. (HAGE, 2009). 

Os dados do Censo Escolar 2006 constataram a existência de 7,4 milhões de 

matrículas nas escolas do meio rural, das quais, 74,5%, diz respeito ao ensino fundamental. 

Destes, 71,5% estão matriculados nos anos iniciais (1ª a 4ª séries), onde se encontram, em 

grande medida, as escolas multisseriadas. No que se refere à escolarização da população, 

enquanto na zona urbana a população de 15 anos ou mais apresenta uma escolaridade média 

de 7,3 anos, na rural esta média corresponde a 4 anos. 

Ressalta-se, ainda, que o fluxo escolar dos alunos matriculados nas escolas rurais 

multisseriadas também apresenta problemas de distorção mais acentuada do que o das escolas 

urbanas, conforme mostra a tabela 1. 

 

 

Tabela 1- Taxa de distorção idade-série por nível de ensino e localização - Brasil e Regiões - 
2006 

                                      Brasil      Norte      Nordeste      Sudeste      Sul      Centro Oeste 

1ª a 4ª                             

Urbana                            18,8        29,2          29,0             11,9       11,6             17,7 

Rural multisseriada        34,4        51,1          42,3             23,8       14,8             29,4 

5ª a 8ª                               

Urbana                             33,2       48,8           48,6            23,1       29,9             34,5 

Rural                                53,4       63,4           59,8            36,0       27,5             47,3 

Fonte: MEC/INEP 
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Podemos observar que nos primeiros anos do Ensino Fundamental, a taxa de distorção 

idade-série para os alunos das escolas rurais multisseriadas é quase o dobro da apresentada 

nas escolas das áreas urbanas. 

De acordo com o Censo Escolar de 2006 esta diferença tende a crescer à medida que 

se avança para as etapas mais elevadas de escolarização, em razão das retenções acumuladas 

ao longo do percurso escolar. Deriva-se daí que as escolas rurais multisseriadas atendem 

crianças com uma diversidade etária maior do que na cidade, onde a distorção idade-série já 

constitui um problema de acentuada gravidade. 

A precariedade da educação nas séries iniciais da educação fundamental oferecida à 

população do meio rural apresenta-se de forma mais visível nas escolas com turmas 

multisseriadas pelo fato destas, majoritariamente, se concentrarem nas escolas rurais carentes 

de uma proposta educativa para este meio. O Censo Escolar de 2006 apontou ainda a 

existência de cerca de 50 mil estabelecimentos de ensino nas áreas rurais com organização 

exclusivamente multisseriadas, com matrícula superior a um milhão de estudantes, 

configurando uma urgente necessidade de apoio didático-pedagógico e financeiro por parte da 

União e Estados. 

É com esse entendimento que situamos nosso objeto de estudo no quadro da realidade 

da educação do meio rural no nordeste brasileiro, particularmente na região do Seridó no Rio 

Grande do Norte, acreditando estarmos investigando um tema complexo, importante e que 

precisa de estudos para analisar e discutir com seriedade sua longa trajetória. 

 

 

1.3. O Problema e as Questões de Estudo 

 

A complexa organização da educação no meio rural e do trabalho docente com a 

multisseriação nesse contexto nos conduziu a investigar o exercício da docência na região do 

Seridó no Rio Grande do Norte levando-nos a questionar: que formação possui o/a docente 

para atuar nas escolas rurais com salas multisseriadas nessa região? 

Dessa problemática originam-se outros questionamentos que nortearão as questões de 

estudo e observação a nível teórico e empírico. Quais sejam: 

• Como se estruturam as escolas rurais com salas multisseriadas? 
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• Como as professoras se posicionam sobre seu trabalho em salas multisseriadas 

isto e, como as concebe no contexto da educação rural do Seridó? 

• Que opinam sobre a formação recebida para atuarem em salas multisseriadas? 

 

1.4. O Contexto da Pesquisa e da Pesquisadora 

 

A falta de escolas no meio rural de pequenos municípios da região do Seridó no Rio 

Grande do Norte nos anos 60 e 70 e os apelos da população residente naquele meio fizeram 

com que eu, professora leiga, assumisse a docência em uma escola rural multisseriada por um 

período de 15 anos. Vivenciamos, àquela época, muitas limitações e descontinuidades, porém 

houve progresso, ensino e aprendizagem, apesar das dificuldades que surgiram em primeiro 

plano. Hoje recorro ao que vivi e passo a compreender que ensinar numa turma do ensino 

regular, seja ele educação infantil, fundamental ou médio requer diversas exigências para a/o 

professora/o. Essas exigências são, por exemplo, uma boa formação, digamos, teórica- 

metodológica, com base na psicologia da aprendizagem, na sociologia e na antropologia como 

fundamentos, para lidar com diferentes sujeitos, ou seja, com as situações cambiantes do 

trabalho educativo encontrado no meio rural, como afirma Martins (2004/2005). Imaginemos, 

então, o nível elevado das exigências que devam ser mobilizadas por uma única professora, 

dentro do mesmo turno e espaço, para lecionar em uma turma composta por alunos com 

diferentes idades, séries, interesses e estágios de desenvolvimento cognitivo e de 

aprendizagem. 

A partir dessas breves considerações, compreendemos que, pensar no contexto da 

professora que atua na escola rural multisseriada é pensar em uma formação e atuação 

pautada na profissionalização como condição necessária para a construção da identidade 

docente como profissional. Para isso, é necessário que o professorado tenha oportunidade de 

construir as competências profissionais básicas para se compreender como sujeito da ação 

educativa e sobretudo, se compreender como se constitui enquanto professor/a capacitada 

para enfrentar os desafios das escolas rurais multisseriadas. 
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1.5. Pressupostos Norteadores do Estudo 

 

Para trabalhar essas intenções, elegemos alguns pressupostos teórico-metodológicos 

formulados a partir de nossas preocupações expressas no texto. 

O primeiro pressuposto reconhece que a denominação educação no campo, presente 

nas Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo é utilizada, 

especificamente, para definir a escolarização das populações que vivem e trabalham no 

campo. Tal legislação insere na dinâmica do campo os movimentos sociais que subsidiam e 

defendem uma educação articulada aos direitos territoriais como parte dessa educação. 

(SECAD, 2007). Embora essa discussão contemple a população que vive e habita o Seridó, 

consideramos que a designação educação do campo não reflete, na sua totalidade, o contexto 

educacional ao qual investigamos. Os movimentos sociais organizados pelos seridoenses que 

vivem no meio rural apresentam diferentes características baseadas em laços de reciprocidade 

e solidariedade, de interação e cooperação comunitárias, portanto, diferentes, em relação aos 

movimentos em prol de políticas sociais e públicas, pautados em projetos sociais, 

manifestações simbólicas e pressões políticas. Assim sendo, nesse estudo, optamos por 

denominar educação rural e não a nomenclatura educação do campo como é tratada no 

documento mencionado anteriormente. 

O segundo pressuposto admite que as escolas rurais, que em sua grande maioria se 

organizam sob a multisseriação, são espaços marcados predominantemente pela 

heterogeneidade ao assumir grupos de alunos com diferenças de séries, de idades, de sexo, de 

sonhos, de interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de aproveitamento, etc. A 

heterogeneidade inerente ao processo educativo se efetiva na multisseriação e muitos a 

consideram um obstáculo. Entretanto, tal heterogeneidade pode tornar-se uma vantagem 

pedagógica, 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. Sabemos hoje, por 

meio de pesquisas e por experiências próprias, que o trabalho com os pares pode ser favorável 

à aprendizagem. Tanto o é para os alunos com níveis de conhecimentos mais avançados como 

para os que apresentam algum tipo de dificuldade. (MOLINARI, 2009; HAGE, 2010). 

O terceiro pressuposto reconhece que o fator de localização da população, a 

precariedade e a inadequação da escola rural constituem elementos intensificadores da 

desigualdade na oferta de oportunidades de escolarização, tornando o ensino e a 
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aprendizagem ainda mais dificultosos. Apesar dessa problemática, os estudiosos das escolas 

do meio rural indicam a multisseriação como uma importante característica dessas escolas 

diante das mais urgentes necessidades. Essa organização escolar tem papel fundamental na 

aquisição do saber universal para a população rural, e pode para isso, construir e implementar 

as proposições expressas nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo as quais trazem indicadores de qualidade referentes à democratização do saber, às 

relações sociais e o poder na escola, quando o artigo 10 estabelece que “o projeto 

institucional das escolas do campo, garantirá a gestão democrática, construindo mecanismos 

que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os movimentos 

sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade.” 

(SECAD, 2007). 

O quarto pressuposto admite que a complexidade das turmas multisseriadas exige uma 

formação pedagógica e teórico-metodológica peculiar. Isso se refere a um trabalho cuja 

característica se paute na heterogeneidade do grupo de alunos, como fator positivo e 

desencadeador de relações e interações autônomas e cooperativas. Nessa perspectiva, a 

formação para o professorado, mais do que promover uma base de conhecimento a respeito do 

processo ensino e aprendizagem, deve ser um processo que possibilite aos professores pensar 

nas interações da prática cotidiana. 

Para Nuñez e Ramalho, 2005, 

 

A formação de professores não só é um problema de apropriação ou construção de 
conhecimentos teóricos pensados para a prática, e sim um processo de pensar em 
intervir na prática tomando como base diversas referências, entre elas, os 
conhecimentos produzidos pelas áreas científicas disciplinares e os saberes que os 
professores constroem e socializam nas suas práticas. (NUÑEZ; RAMALHO, 
2005). 

 

1.6. O Contexto da Multisseriação 

 

A localização geográfica das escolas e a baixa densidade populacional das regiões 

rurais são fatores reveladores das desigualdades na oferta de oportunidade de escolarização 

dos povos do meio rural (SECAD, 2007). Isso implica na necessidade de serem percorridas 

grandes distâncias entre a casa do aluno e a escola. Ainda que essa seja uma das dificuldades 
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para o ensino, os pesquisadores das escolas do meio rural, entre eles Therrien (1993), 

Azevedo (2006/2010), Medeiros e Ramalho (2009), Molina (2006), Souza, Pinho e Galvão 

(2008), Molinari (2009), Hage (2009), indicam a multisseriação como uma eficiente 

organização para atender a essa particular necessidade; ela oportuniza aos sujeitos o acesso à 

escolarização em sua própria comunidade, fator que pode contribuir, significativamente, para 

a permanência desses sujeitos no meio rural. 

Vimos em parágrafos anteriores que a multisseriação é organizada, principalmente, 

pelo reduzido número de alunos em cada série. Essa representa a principal característica da 

citada organização escolar, além da diversidade de faixas etárias, de maturidade e de níveis de 

conhecimento. Tal diversidade, inerente ao processo educativo, está presente em qualquer 

grupo. Na escola rural multisseriada ela chama muito mais a atenção por concentrar no 

mesmo espaço e ao mesmo tempo alunos da Educação Infantil aos últimos anos do Ensino 

Fundamental. 

Esses alunos apresentam não só diferenças, quando consideramos as séries, as idades, 

o sexo, os sonhos, as expectativas, as condições financeiras e socioculturais, mas também as 

semelhanças que ocorrem pelos desejos de terem acesso a uma escola com qualidade. 

Tais diferenças e semelhanças, antes tidas como obstáculo podem e devem 

transformar-se em vantagem pedagógica, considerando antes de qualquer coisa, a interação 

entre os alunos. Nessa perspectiva, consideramos pertinente o agrupamento de alunos em 

diferentes fases de aprendizagem onde uns ajudam os outros a avançar em determinados 

aspectos. Pesquisas realizadas na área da psicologia social indicam que o trabalho com os 

pares é favorável à aprendizagem. Isso reforça a idéia desenvolvida a respeito da organização 

e estruturação de grupos em rede, a qual consiste em compartilhar experiências e 

conhecimentos através do diálogo e da comunicação. Tais experiências e conhecimentos, 

adquiridos nos mais diversos e singulares contextos de vivência desses alunos, tecem um 

processo de organização de idéias e abre novos caminhos de possibilidades nas necessidades 

de aprendizagens coletivas e individuais a que permite. 

Nessa perspectiva, é importante reforçar que contextos diferentes possibilita a 

construção de conhecimentos diferentes, que são da maior importância para os que estudam e 

trabalham no cotidiano da sala de aula. (SANTOS, 2000). 

A respeito dessa diversidade de ações desenvolvidas nos variados contextos, Alves 

(2003), faz uma importante reflexão que, embora genérica, nos permite pensar sobre a 

complexidade dos contextos em que se inserem o processo educativo: 
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Referimo-nos às ações diferentes que são desenvolvidas nesses vários contextos e a 
que podemos chamar de processos educativos diferenciados e que nos marcam 
quanto às formas de criar conhecimento [...] esta ‘estruturação’ como bastante 
esquemática, seria necessário perguntar: como aprendemos em cada um desses 
contextos? No contexto doméstico os processos educativos se dão especialmente 
pelo exemplo. No da produção, têm a ver com a aprendizagem. Já no do mercado, 
podemos indicar que têm a ver com a concorrência. Quanto ao contexto da 
comunidade a convivência social é o processo principal. No da cidadania, os 
processos estariam em torno da participação social/organização de forças sociais. 
Por fim, no espaço da mundialidade, podemos falar que somos educados pela 
virtualidade. (ALVES, 2003). 

 

 

1.7. Categorias Conceituais 

 

Nossa pesquisa dá destaque a determinadas categorias que fundamentam a 

problemática, o problema e as questões objetos do estudo. 

A categoria formação docente é considerada, neste estudo, como um processo inicial 

e continuado de construção de saberes específicos, pautados em conhecimentos teóricos e 

práticos que possam integrar-se num currículo orientado para a ação de ensinar. Para a 

apropriação e a utilização desses saberes é necessário para os docentes, uma nova visão de 

profissionalização nos moldes defendidos por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), onde o 

processo de profissionalização da docência deve se dar a partir da mudança do ‘paradigma 

dominante’ baseado na racionalidade técnica, para se apropriar do ‘paradigma emergente,’ 

“no qual o professor é construtor de uma nova identidade: o professor como profissional.” 

(GARCÍA, 1999; RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). 

Profissionais do Ensino – refere-se a uma equipe responsável pela gestão do processo 

ensino e aprendizagem visando à condução do projeto político pedagógico da escola, equipe 

essa que exerce funções escolares e extraescolares no contexto do desenvolvimento da 

organização em que trabalha, para alcançar os objetivos educacionais. No caso particular 

desse estudo essas funções são exercidas pela coordenação pedagógica e pela gestão escolar, 

que têm como finalidade última melhorar a aprendizagem dos alunos e a autorrenovação 

continuada e responsável dos professores e das escolas. (GARCÍA, 1999). 

Educação Rural - refere-se à educação destinada à população rural que é formada por 

uma totalidade de sujeitos envolvidos com atividades e vivências distintas em relação à 

cidade, a qual está envolvida em amplas e diferentes atividades ocupacionais, com 
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predominância da agrícola. Pela importância do papel da educação no contexto da sua 

“clientela” é imprescindível que seus projetos partam dos interesses e especificidades dos 

sujeitos a que será destinado o processo educativo, em oposição à perspectiva tradicional 

aplicada que concebe o rural voltado para o critério de localização geográfica das instituições 

de ensino. (HAGE, 2010). 

Multisseriação – refere-se à forma de organização do ensino fundamental, 

notadamente do meio rural promovido pelas escolas cujas turmas são compostas por alunos 

de diferentes idades, séries e níveis de aprendizagens. Neste tipo de organização, apenas uma 

professora trabalha com esses alunos na mesma sala de aula e no mesmo horário. A 

multisseriação é organizada, na maioria das vezes, pelo número reduzido de alunos para cada 

série, o que caracteriza como mais do que uma simples turma. Ela representa um tipo de 

escola peculiar, como a escola do meio rural que é oferecida a determinada população e 

remete diretamente a uma reflexão sobre a concepção de educação que se pretende trabalhar. 

(SECAD, 2008). 

 

1.8. População e Amostra 

 

Dos 17 (dezessete) municípios que compõem a região do Seridó no Rio Grande do 

Norte, selecionamos para o presente estudo 03 (três), representando 17% do total. Dentre 

estes, 01 (um) município apresenta o maior número de escolas com turmas multisseriadas e 02 

(dois) municípios estão entre os que apresentam menor número de escolas com essa 

modalidade de ensino. 

A partir desses critérios foram selecionados, por meio de sorteio, os seguintes 

municípios da região do Seridó no Rio Grande do Norte: 

• Caicó, com 18 (dezoito) escolas com turmas multisseriadas; 

• Jardim do Seridó, com 02 (duas) escolas; 

• Ouro Branco, 01(uma) escola. 

Após a seleção dos municípios e das respectivas escolas (total de 21), partimos para a 

seleção de 24 (vinte e quatro) professoras que atuam nas escolas rurais multisseriadas, de 03 

(três) coordenadoras pedagógicas e de 03 (três) gestores (um homem e duas mulheres) que 

desempenham funções escolares e extraescolares nos Centros Municipais do Ensino Rural 
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(CMER), no acompanhamento às escolas a estes jurisdicionadas. A tabela a seguir apresenta o 

panorama do quadro que compõe o estudo empírico. 

 

Tabela 2- Distribuição das escolas, turmas, professoras e gestoras do estudo empírico 
Dados de Caracterização Caicó Jardim do Seridó Ouro Branco Total 

Escolas 18 2 1 21 

Turmas multisseriadas 20 2 2 24 

Professoras 20 2 2 24 

Gestores 2 2 2 6 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

As escolas que compõem o estudo fazem parte da paisagem rural, e são visivelmente 

distintas das imagens das escolas urbanas. 

No município de Caicó pesquisamos 18 (dezoito) escolas que atendem a um total de 

263 (duzentos e sessenta e três) alunos. Dessas escolas, 08 (oito) apresentam apenas uma sala 

de aula, que mede aproximadamente 30m2, com boa infraestrutura física. Cada sala comporta 

carteiras individuais coerentes com o número de alunos, mesas para as professoras e uma 

prateleira com livros. Os materiais didáticos pedagógicos para as professoras e alunos, são 

adquiridos com recursos financeiros fornecidos pelo FNDE (Fundação Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e quando necessário, complementados pelo Poder Público do 

município. 

Das outras 10 (dez) escolas, ainda no município de Caicó, 06 (seis) são compostas por 

02 (duas) salas de aula e 04 (quatro) escolas têm 03 (três) salas de aula, que recebem alunos 

até a 5ª série/ano. Dessas escolas, 02 (duas) possuem área para lazer e refeição. A construção 

de cozinhas e aquisição de seus utensílios, bem como a presença de merendeiras, o que antes 

não existia, é um avanço significativo. No tocante aos equipamentos tecnológicos, tais escolas 

possuem computadores, sendo que 03 (três) delas contam com o serviço de conexão com a 

internet. 

Quanto ao mobiliário, encontramos carteiras individuais para os alunos, mesas para as 

professoras e prateleira com livros “herdados” da realidade seriada da escola urbana, salvo os 
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volumes que tratam do Escola Ativa, cujos conteúdos trazem “adaptações” para a modalidade 

multisseriada.  

Essas escolas representam a maior amostra das escolas pesquisadas nesse estudo, em 

função da dimensão e da representatividade do município na região. Elas apresentam um 

corpo docente formado por 20 (vinte) professoras que são assistidas por 01 (uma) gestora e 01 

(uma) coordenadora pedagógica que dispensam apoio às escolas e definem as diretrizes gerais 

que deverão nortear o trabalho pedagógico. 

As 02 (duas) escolas que ficam no município de Jardim do Seridó, atendem em média, 

94 (noventa e quatro) alunos em 02 (duas) salas de aula com ótimas estruturas físicas e 

higiênicas, além de área de lazer e refeição. Localizam-se próximo as casas das professoras e 

da maioria dos alunos, o que torna cômodo os deslocamentos dos mesmos. Essas escolas 

possuem mobiliários satisfatórios para atender os alunos de 1ª a 5ª série/ano, além de uma 

biblioteca em cada escola, com aproximadamente 120 (cento e vinte) livros didáticos cada, 

enviados pelo MEC/Programa Escola Ativa, que são “adaptados” à multisseriação. Os 

materiais básicos para os alunos, cadernos, lápis, fardamentos, etc, são fornecidos pelo Poder 

Público local, o que contribui para aumentar a frequencia e o aproveitamento escolar. Essas 

escolas contam também com computadores e serviço de conexão com a internet. 

Entretanto, constatamos a falta de quadra para a prática de esportes e materiais para 

pesquisas, como livros e revistas, mapas, etc. 

A escola do município de Ouro Branco conta com 02 (duas) salas de aula e 02 (duas) 

professoras que ensinam a 50 (cinquenta) alunos em média, da 1ª a 5ª série/ano. Conta com 

cadeiras individuais para os alunos, mesas para as professoras e prateleira para livros. Ao 

contrário das escolas dos municípios citados anteriormente, não possui biblioteca e nem 

espaço para lazer. Essa escola tem 01 (uma) cozinha e 01 (uma) pequena área para refeição 

que apresenta bom estado de conservação. A exemplo das demais escolas, essa também conta 

com computador como primeiro passo para a conexão com a internet. No entanto, é notória a 

falta de sala para professores e materiais didáticos pedagógicos para consultas. 

No confronto das 21 (vinte e uma) escolas pesquisadas, encontramos em comum: o 

recebimento dos recursos financeiros do FNDE, a instalação de computadores, além do 

projeto Compra Direta, desenvolvido pelo Estado, que trata da compra de alimentos 

destinados a merenda escolar, produzidos pelos moradores locais.  

Ao contrário das escolas rurais, os prédios escolares urbanos como o próprio nome 

indica, estão localizados nas áreas habitadas e fazem parte do panorama das cidades, com 

fachadas bem diferentes das escolas rurais e normalmente ficam próximo às residências dos 
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alunos. São prédios com grande número de salas de aula, por comportar várias séries/ano e 

vários níveis de ensino. Enquanto as escolas rurais funcionam com um ou dois turnos, as 

urbanas funcionam com três turnos e uma série/ano em cada sala. Além da estrutura física, 

essas escolas (urbanas) contam com bom mobiliário, inclusive, com equipamentos de TV e 

vídeo, de informática e impressora, quadras, laboratórios de ciências, material didático 

pedagógico e bibliotecas melhores e mais adequadas a sua clientela. 

 

1.9. Procedimentos Metodológicos, Instrumentos de Coleta e Análises de Dados 

 

Este capítulo se propõe a relatar a pesquisa de campo, cuja caracterização de suas 

áreas e universo das professoras e demais profissionais foram levantados por meio de 02 

(dois) questionários semiestruturados, com questões abertas e fechadas, que foram 

direcionados para apreender as seguintes questões do estudo: Qual a referência que possuem 

as professoras a respeito da multisseriação? Que opinam sobre a formação docente para atuar 

em salas multisseriadas? Um questionário foi respondido por 24 (vinte e quatro) professoras 

das escolas rurais multisseriadas e outro pelas profissionais que exercem suas funções nos 

Centros Municipais de Ensino Rural. 

Além dos questionários utilizamos também a observação, a qual possibilitou um 

contato pessoal da pesquisadora com o objeto pesquisado, com vistas a conhecer a 

organização da sala de aula, disposição das carteiras e material didático disponível. Toda 

coleta de dados foi realizada por nós, contando com a ajuda de uma auxiliar do CMER de 

Jardim do Seridó, que nos orientou em relação ao trajeto da cidade até as escolas do meio 

rural. No momento da aplicação dos questionários procedemos ainda a observação das 

turmas, com o objetivo de captar informações sobre as condições e funcionamento das 

escolas, disposição dos alunos nas salas de aula, bem como o material disponível para 

consultas da professora e alunos. Trabalhamos também com Leis, Decretos e Regimentos 

Internos, como complemento para maior compreensão do objeto da pesquisa. 

Os dados coletados nos questionários por um processo análise que envolveu, critérios 

para organização e tratamento das informações procurando garantir coerência e coesão, 

passando pela caracterização das questões, elaboração de quadros de frequências simples e 

percentuais, e, finalmente, organização das informações em tabelas. 
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1.10. Estrutura do Trabalho 

 

O estudo está estruturado em cinco capítulos: o primeiro trata da parte introdutória 

composta pela problemática, o problema, as questões de estudo e o referencial teórico-

metodológico. Apresentamos também, um breve relato de experiências docentes em escolas 

rurais multisseriadas detendo-nos, especialmente, na concepção da formação docente pautada 

na profissionalização, cujas dimensões: profissionalidade e profissionalismo constituem as 

condições necessárias para que o/a professor/a possa atuar e agir profissionalmente apesar das 

adversidades que caracterizam a escola e a docência no meio rural. 

No segundo capítulo descrevemos um conjunto de características rurais e urbanas do 

Brasil e do Rio Grande do Norte, enfatizando os aspectos que lhes são próprios e as 

desigualdades que marcam esses contextos. 

O terceiro capítulo trata da educação rural no Brasil e no Rio Grande do Norte, o que 

requer uma busca sobre a diversidade do meio rural, sua estrutura organizacional e as políticas 

educacionais, sobretudo as direcionadas a municípios da região do Seridó, principalmente, as 

escolas rurais multisseriadas, bem como a formação e a atividade docente. 

No quarto capítulo analisamos de modo empírico a realidade sócioprofissional das 

professoras e demais profissionais das escolas rurais multisseriadas da região do Seridó no 

Rio Grande do Norte e discutimos as questões objeto do presente estudo. 

No quinto e último capítulo apresentamos as considerações finais decorrentes das 

questões e análises realizadas durante a pesquisa. 
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2. CONTEXTO RURAL E URBANO NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE  

Temos hoje no Brasil, aproximadamente 193 milhões de habitantes para uma área de 

mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Apesar de suas características continentais e 

inúmeras particularidades, nosso país apresenta mudanças no quadro das desigualdades 

regionais notadamente entre o rural e o urbano. Numa perspectiva mais geral destacamos que 

o meio rural incorpora de maneira desigual as inovações tecnológicas produzidas nas cidades. 

No âmbito da educação pública esta ainda tem dificuldade para incorporar tais inovações e ao 

nível de desenvolvimento urbano, de maneira que possa, inclusive, fazer avançar aspectos 

chaves da vida e da educação no meio rural. Este é o salto que precisa ser dado, o que será 

impossível sem um elevado investimento no desenvolvimento social, econômico e 

educacional de maneira pertinente e adequada.  

No Nordeste, ainda que de forma mais limitada é possível identificar as mudanças 

ocorridas nas duas últimas décadas, com a utilização dos implementos modernos na 

agricultura onde concentra-se a maior parte da população agrícola. Por outro lado, ainda estão 

presentes em áreas rurais, o trabalho de parcerias, os meeiros, a concentração de terra e de 

renda. (PAIVA; PERNAMBUCO 2005). 
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Figura 2 - Localização da capital Natal no RN 
 

 

Localizado nessa região, do nordeste brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte, 

ocupa uma área de 52.796.791 Km2. Estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 2009, sua população é de 3.137.541 habitantes, com 0.788 de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), considerado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), anos 2000/2008, o segundo melhor IDH e a segunda maior 

expectativa de vida da região nordeste, além de ser o segundo estado mais seguro do país 

(atrás apenas de Santa Catarina). 

O RN é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sua capital é Natal, cuja região 

metropolitana tem aproximadamente 1,3 milhões de habitantes, sendo a 4ª maior região 

metropolitana do nordeste, a 6ª maior do norte/nordeste e a 15ª maior do Brasil. O estado está 

dividido em 167 municípios, sendo os mais importantes: Natal, Mossoró, Parnamirim, Assu, 

Currais Novos, Caicó, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e João Câmara. 

Apresenta um relevo modesto, com mais de 80% de sua área. Tem como rios principais o 

Potengi (que corta a capital), Mossoró, Apodi, Açu, Piranhas, Trairi, Jundiaí, Jacu, Seridó e 

Curimataú. 

O RN é o maior produtor de petróleo em terra e de sal marinho do país; também se 

destaca no setor agropecuário como a carcinicultura, fruticultura irrigada (abacaxi, banana, 

melão e coco-da-baía, dentre outros) e a tradicional pecuária. Na indústria, são relevantes o 

Paraíba 

Natal 

Ceará
RN 
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parque têxtil de Macaíba e Natal/Parnamirim e as instalações de processamento de petróleo e 

gás natural da Petrobras em Guamaré. 

O Estado é em grande parte banhado pelo Oceano Atlântico, famoso por suas praias e 

dunas de areia. Dois climas predominam: tropical úmido, na parte oriental do litoral, e 

semiárido, nos demais (maior parte) do Estado (incluindo a costa norte). A mata atlântica que 

cobre a maior parte da costa do Brasil tem sua extremidade norte, no sul do RN. O clima 

semiárido é caracterizado não só pelo baixo nível pluviométrico, mas também com a 

irregularidade das chuvas, onde a maioria do interior do Estado faz parte do Polígono das 

Secas (área que recebe atenção especial do governo brasileiro). O relevo em geral é 

caracterizado pelas planícies costeiras e as planícies que acompanham as principais bacias 

hidrográficas do Estado como a do rio Açu, a do rio Apodi, a do rio Potengi. Existem também 

planaltos e chapadas no interior, onde em alguns casos avançam até o litoral leste-sul e norte, 

implicando na formação de falésias. Na divisa com o Ceará, ergue-se a Chapada do Apodi, 

delimitando a fronteira entre os Estados e finalizando na Serra do Coqueiro, na tríplice divisa 

com a Paraíba. O ponto mais elevado do Estado, com 868 metros de altitude, no extremo 

oeste localizado no município de Venha-Ver. Forma de relevos elevados, procedentes do 

Planalto da Borborema que se localiza na Paraíba, se estende até a região de Currais Novos. 

Geologicamente no Estado existem falhas que causam a incidência de tremores de terra 

eventuais, na região do município de João Câmara, causados por acomodações geológicas de 

falhas antigas. O Pico do Cabugi e seus 900 metros é um dos poucos vulcões extintos 

identificados no Brasil. 

A história do Rio Grande do Norte começou em 1597 com a chegada dos portugueses 

à região para colonizar as terras e construir uma cidade na foz do rio Potengi. Encontraram 

grande resistência de franceses e seus aliados, os índios potiguares. Assim, liderados pelo 

Capitão-Mor Manuel Mascarenhas Homem, organizaram uma grande ofensiva e em 25 de 

dezembro do mesmo ano conseguiram avançar até o local desejado, expulsando os franceses. 

Para se defender dos índios, que continuavam atacando, começaram em 6 de janeiro de 1598 a 

construção, inicialmente de madeira, da Fortaleza dos Reis Magos, que só foi concluída, como 

é atualmente, em 1698. Hoje esta fortaleza é considerada o berço da civilização potiguar e o 

mais importante monumento histórico da cidade do Natal. 

Em 1633 a fortaleza foi tomada e ocupada pelos holandeses, passando a se chamar de 

Castelo Keulen, e a cidade passou a se chamar nova Amsterdã. A fortaleza e, 

consequentemente, a cidade, foram retomadas pelos portugueses definitivamente em 1654, 

voltando a ter os nomes originais. Os documentos históricos que poderiam atestar a fundação 



37 

 

da Cidade do Natal, foram destruídos durante o período de ocupação dos holandeses, mas a 

versão hoje mais aceita é a de que, feita as pazes com os índios, Jerônimo de Albuquerque, 

fundou em 25 de dezembro de 1599, meia légua acima da fortaleza, o que passaria a se 

chamar de Cidade do Natal (em homenagem à data). Esta data é aceita como praticamente 

certa, pois foi neste dia que foram inauguradas a Igreja Matriz e o Pelourinho da cidade. 

Pela sua posição geográfica, em relação à África e a Europa, o RN teve grande 

importância, durante a 2ª Guerra Mundial, quando foram instaladas, pelos americanos em 

1942, a Base Naval em Natal e a Base Aérea em Parnamirim. (WIKIPÉDIA, 2010). 

O RN também merece destaque por ter sido pioneiro, em autorizar o voto feminino em 

1928, na cidade de Mossoró, durante o governo de Juvenal Lamartine, o que até então não era 

permitido no Brasil. Nesse mesmo ano, a primeira mulher escolhida para ocupar um cargo 

eletivo foi Alzira Soriano, eleita prefeita de Lajes/RN pelo Partido Republicano. 

(FOLHAONLINE, 2008). 

 

2.1. A Região do Seridó: localização e caracterização 

 

Ainda com relação à organização espacial agrária, o Rio Grande do Norte, mas 

precisamente a região Seridó, apresenta sua característica dominante, a caatinga, cujo termo 

vem do tupi: caa (mata + tinga= branca) que significa mata branca e apresenta-se como 

imagem típica do lugar que chove pouco, mas tem muita vida. Este é o único bioma 

exclusivamente brasileiro e espalha-se por todos os estado do nordeste e pelo norte de Minas 

Gerais. 

Esse tipo de vegetação na região do Seridó é composto pelas seguintes espécies: 

caatingueira, juazeiro, umbuzeiro, jurema, aroeira, pereiro, marmeleiro, velame, pinhão, 

angico, além da abundância de cactos, como xique-xique, cardeiro, macambira, coroa de 

frade, etc. Em razão da utilização de parte dessa vegetação como combustível em indústrias 

de telhas e tijolos, esse patrimônio encontra-se ameaçado pela população local, que o leva, a 

uma rápida degradação ambiental4. 

                                                            
4 Para reverter esse processo, estudos da flora e fauna da caatinga, são necessários. Nesse sentido, a EMBRAPA 
SEMINÁRIO, junto à Universidade Estadual da Bahia (UNEB), à Diretoria de Desenvolvimento Florestal da 
Secretaria de Agricultura da Bahia e ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), desenvolve o projeto 
“Plantas da Caatinga ameaçadas de Extinção: estudos preliminares e manejo,” que tem por objetivo estudar a 
fenologia, reprodução e dispersão do sertão nordestino. (GLOBO RURAL, 2010). 
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O termo Seridó denota variados sentidos, porém, de acordo com o que nos remete 

Morais (2005), Seridó é um vocábulo indígena, bem provável formado de “ceri-toh,” que quer 

dizer pouca folhagem. Já Azevedo (2005), defende que o nome Seridó reflete o imaginário 

das pessoas, o sertão, a criação de gado, o calor forte. 

Essa região está localizada no semiárido norteriograndense, e, apesar de ser ao longo 

de sua história castigada pelas estiagens, até os anos de 1970, a agricultura sustentou-se como 

a principal base econômica. O período de 1980 a 2000 foi marcado pela migração campo-

cidade desencadeando o crescimento urbano regional, provocado por uma série de mudanças 

estruturais relacionadas ao mundo do trabalho, do saber e do lazer. Os impactos desse 

movimento migratório sobre o crescimento urbano do Seridó contribuiu, consideravelmente, 

no aumento da população, o que gerou pressão social sobre o poder público no que diz 

respeito à oferta de serviços e de empregos. Esse novo panorama potencializou reflexões, 

discussões e planejamentos direcionados para a construção de uma nova realidade regional 

para o Seridó no Rio Grande do Norte. (AZEVEDO, 2005). 

Composta por 17 (dezessete) municípios, essa região apresenta de forma geral no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o nível médio na escala de classificação 

elaborada pelo PNUD nos anos, 2000/2008, variando entre os seus municípios.  

Pela classificação do IBGE e do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte-IDEMA, baseados na resolução PR nº 51 de 31 de setembro de 1989, 

Boletim de Serviço nº 1.736 p. 2, o Seridó ficou dividido em duas microrregiões geográficas: 

SERIDÓ OCIDENTAL (Caicó, São João do Sabugi, Ipueira, São Fernando, Timbaúba dos 

Batistas, Jardim de Piranhas e Serra Negra do norte) e SERIDÓ ORIENTAL (Currais Novos, 

Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Ouro Branco, 

Santana do Seridó, Parelhas e Equador). 

A economia regional historicamente esteve vinculada às atividades da agropecuária, 

da mineração e do algodão que, prejudicadas pelas várias crises econômicas, principalmente, 

as dos anos de 1980, afetaram o desenvolvimento econômico da região. Entretanto, hoje a 

sociedade seridoense vive um processo de reestruturação que incorpora com destaque para a 

agroindústria, a cerâmica, o artesanato, a cajucultura e o turismo, o que vem expressando 

maior realce aos aspectos culturais e religiosos. (AZEVEDO, 2005). 

De acordo com o último censo do ano de 2007 (IBGE), a região do Seridó no Rio 

Grande do Norte, tem uma população composta de 275.554 habitantes com maior 

concentração nos espaços urbanos conforme pode ser verificado na tabela abaixo. 
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Tabela 3- População da região do Seridó (2007) 

Nº de 
Habitantes 

Total 

Zona Urbana Zona rural 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

275 554 

100% 

99 979 

36% 

108 667 

39% 

35 073 

13% 

31 835 

12% 

Fonte: IBGE - Contagem populacional da região do Seridó-RN, 2007, planilha de Caicó 

 

Considerando os dados acima, verificamos que a maior parte da população seridoense 

(75%), reside na zona urbana. Esse fato se justifica em razão da cidade oferecer facilidade 

para os serviços de educação, saúde, comércio e bancário como também pela vivência de 

manifestações culturais festivo-religiosas, durante todo ano, ocasião em que as famílias 

reavivam suas identidades de fé e valorização. São momentos em que a cidade se fortalece em 

função da dinâmica econômica que repercute em termos de trabalho e renda para os seus 

habitantes; lá existem grupos de pessoas que asseguram a sobrevivência familiar 

comercializando produtos alimentícios e artesanais, por ocasião desses e outros e eventos 

culturais. 

 

2.2. Caracterização da Área Empírica da Pesquisa  

 

Além das especificidades do tema escolhido e da seleção dos municípios e respectivas 

escolas, consideramos ainda o contexto socioeconômico, político e cultural desses 

municípios, tendo em vista a influência de tais fatores na relação entre o tipo de educação 

oferecida a determinados grupos, a configuração da formação docente das professoras e as 

estruturas socioeconômicas e políticas que formam a sociedade seridoense. 

Nessa perspectiva, passamos a caracterizar, de forma resumida, os municípios dessa 

região que compõem a área empírica do estudo, os quais estão associados ao contexto da 

região do Seridó no Rio Grande do Norte, identificados por homogêneos traços históricos, 
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lendas e mitos que enriquecem os costumes, as crenças, os valores, alimentando as tradições, 

ou seja, as culturas. Dessa forma, tais municípios têm suas origens ligadas aos fatores 

agrários, o que evidenciamos pelos seus princípios, hábitos nas culturas e nos costumes do 

campo, assim como na vida urbana, onde o seridoense delas é parte. (AZEVEDO, 2006). 

 

 
 

Figura 3 - Localização do município de Caicó na microrregião do Seridó Ocidental 

 

 

Os traços que estão vinculados à cultura da subsistência da agropecuária, ainda 

prevalecem. No caso específico de Caicó, localizado na microrregião do Seridó Ocidental, na 

mesorregião central potiguar e pólo Seridó e que está distante 269 km da capital do estado, 

Natal. De acordo com os indicadores demográficos, 2007 (IBGE) a população de Caicó é 

composta por 60 657 habitantes. Destes, 5.670 (9%) moram no meio rural, numa área 

territorial de 1 228km². É a sétima cidade mais populosa do Rio Grande do Norte e é 

conhecida especialmente como centro pecuarista e algodoeiro. Caicó apresenta o mais alto 

índice de desenvolvimento humano do interior e semiárido nordestino. Economicamente 

destacou-se pelo beneficiamento do algodão e hoje a população rural sobrevive da agricultura 

familiar, da produção de leite, carne de sol, queijos e produção de alimentos (doces, biscoitos, 

bolos, etc). 

Caicó 

Paraíba 

Natal 

Ceará
RN 
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A zona urbana destaca-se, também, por ser o maior pólo de produção de bonés e de 

bordados artesanais típicos que são valorizados no mercado interno e externo. No setor 

educacional, Caicó conta com 105 unidades escolares, sendo 27 pertencentes à esfera 

estadual, 47 são da instância municipal e 31 do ensino privado. Na zona urbana temos 68 

escolas e no meio rural são 37 escolas, entre as quais funcionam 21 turmas multisseriadas. 

 

 

Figura 4 - Localização do município de Jardim do Seridó na microrregião do Seridó Oriental 

 

Na continuação, Jardim do Seridó, que se distancia 224 km da capital Natal. Segundo  

o IBGE 2008, possui uma população total de 12 362 habitantes, para uma área territorial de 

378,9 Km2. A população do meio rural corresponde a 22,79% desse total a qual é parte de 

uma economia que se diversifica entre a agropecuária, a pesca, o extrativismo vegetal e 

pequenas indústrias de cerâmica, oficinas de ferro, fábrica de móveis, de calçados, caixas de 

papelão, além de padarias e torrefação de café. 

Quanto à educação, esse município possui 03 (três) estabelecimentos de ensino na 

zona urbana e 06 (seis) em áreas rurais, atendendo a uma matrícula estimada em 1 559 e 1 462 

respectivamente  

Paraíba 

Ceará
RN 

Jardim do 
Seridó

Natal 
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Figura 5 - localização do município de Ouro Branco na microrregião do Seridó Oriental 

 

Em seguida, o município de Ouro Branco, que ocupa uma área territorial de 253,30 

km² e fica a 250 km em relação à capital. Sua população, segundo o IBGE, 2007, é estimada 

em 5 867 habitantes, sendo 1 656 (28%) moradores no meio rural. O município tem 02 (duas) 

escolas na zona urbana e 04 (quatro) escolas no meio rural; 01 (uma) delas funciona com 

turmas multisseriadas atendendo a cerca de 50 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 

cujo apoio pedagógico e administrativo encontra-se a cargo do Centro Municipal de Ensino 

Rural Professora Luzia Maciel de Azevedo. 

A economia de Ouro Branco é essencialmente agrícola, vinculada ao extrativismo 

mineral, com a exploração da pedra Itacolomi5 do norte, a qual tem como local de maior 

exploração a Serra do Poção que fica a 9 km da cidade. É com a extração dessa pedra que 

uma parcela da população, principalmente do meio rural, tira o seu sustento. 

Como é frequente em muitos territórios nordestinos, Ouro Branco enfrenta a seca, o 

que prejudica o cultivo agrícola, cujo manejo está condicionado às práticas agrícolas de 

trabalho braçal e à tração animal, com implementos agrícolas simples. 

 

                                                            
5 A palavra Itacolomi vem da língua tupi e significa “pedra menina.” Sua característica geológica é igual a do 
mármore, pedra fria de alta resistência, cuja extração dá-se nos estados do Rio Grande do Norte e na Paraíba. 
(Instituto Estadual de Floresta, MG). 

RN 
Ceará

Natal 

Ouro 
Branco

Paraíba 
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2.3. Diferenciação do Rural e do Urbano no Brasil e na Região do Seridó 

 

Pelo fato do presente estudo considerar como tema central a atuação das professoras 

que lecionam em escolas rurais multisseriadas, no meio rural da região do Seridó no Rio 

Grande do Norte, torna-se imprescindível tecer considerações a respeito da importância desse 

espaço, tanto para a sua delimitação regional, como para a constituição de elementos que 

dinamizaram, impulsionaram e sustentaram o rural e o urbano até os anos de 1970 do século 

XX. A pecuária contribuiu para engrandecer a vida nas fazendas de gado e a cotonicultura 

para elevar a região ao destaque estadual, em decorrência da própria natureza da produção 

algodoeira. É verdade que o cultivo do algodão se dá no meio rural, no entanto, concorreu 

para o desenvolvimento da região dando sustentação à economia urbana. Muitos eram os 

trabalhadores braçais e familiares que recebiam a morada - uma casa dentro da fazenda - para 

que desenvolvessem o trabalho no binômio algodão-gado. (AZEVEDO, 2005). 

De forma resumida destacamos que o meio rural é ligado diretamente à agricultura e à 

agropecuária, e o meio urbano às múltiplas indústrias. No entanto, buscaremos aprofundar 

esses conceitos, dado sua decisiva importância no nosso campo empírico. Assim 

apresentaremos definições que distinguem as zonas rurais e urbanas dessa região do Seridó 

potiguar. 

A diferenciação entre o rural e o urbano vai além do senso comum, que considera, 

geralmente, como lugar de tranquilidade e sossego ou apenas a mera distinção das práticas 

econômicas ali desenvolvidas e o fator geográfico (estar situado fora do perímetro 

administrativo e do poder local). Outras dimensões, que vão além dos fatores geográficos e 

temporais, contribuem, de forma significativa, na distinção do rural em relação ao urbano. 

Embora persista essa característica citada por Ramalho (1993), a estrutura do meio rural 

norteriograndense registre mudanças na configuração do espaço laboral e ocupacional. A 

pesquisadora Ramalho (1993, p. 14) destaca que:  

 

São de diversas ordens as diferenças existentes entre o mundo rural e o urbano: 
diferenças na composição ocupacional, na produção, no tamanho das comunidades, 
etc. [...] Um dos principais critérios que diferenciam a população rural da urbana é o 
ocupacional. ‘A população rural é formada por uma totalidade de indivíduos 
ativamente envolvidos em uma atividade agrícola, como a coleta e o cultivo de 
plantas e animais.’ 
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É possível ampliar sua interpretação levando em conta que embora 

predominantemente agropecuárias, as novas formas de produção e sobrevivência da 

população rural vai além da produção e criação de animais que surgem como tarefas 

associadas a uma nova dinâmica no meio rural. Como bem coloca Siqueira e Osório (p. 76), 

“o homem do campo deixa de ter uma atividade fixa e começa a se configurar como um 

trabalhador de tempo parcial, que não mais se ocupa de tarefas exclusivamente agrícolas. o 

homem do campo torna-se um trabalhador pluriativo”, tendo a chance de assumir ocupações 

semelhantes ao urbano, porém localizadas dentro dos espaços rurais, a exemplo de operador 

de máquinas, motoristas, funcionário público, professores, técnicos de informática, 

trabalhadores artesanais, além das atividades ligadas ao lazer rural, ainda que de maneira 

incipiente. 

Nesse sentido, Wanderley considera que a criação dessas novas alternativas extra-

agrícolas contribuem para modificar, como é de se esperar o conjunto da economia da 

sociedade local. Como argumenta a autora, 

 

Além da expansão destas atividades, estudos mais recentes sobre o meio rural 
brasileiro apontam para o crescimento de atividades não agrícolas, sobretudo na área 
de serviços, nos moldes do que vem ocorrendo nos países avançados da Europa e da 
América do Norte. Neste sentido, o meio rural não seria apenas o lugar de produção 
agrícola, mas também um espaço diferenciado capaz de oferecer à população 
urbana, padrões de residência específicos e formas de lazer ligadas ao contato com a 
natureza. Esta tendência é, evidentemente, mais forte nas regiões mais urbanizadas 
do país, particularmente no sudeste e sul, mas o meio rural do nordeste também está 
integrado a este processo. (WANDERLEY 2001). 

 

Entendemos assim, que a modernização das regiões agrícolas, como coloca Wanderley 

e nós mesmas somos testemunhas, não está se dando em todo o território brasileiro, da mesma 

maneira. No entanto, essas mudanças no meio rural são significativas e indicam que o 

conceito de rural está passando por uma reelaboração. Nas últimas décadas houve muitas 

mudanças na sociedade brasileira, no campo e na cidade. Uma revalorização do campo e de 

quem vive no campo, confirma que este deixou de ser o passado para ser o contemporâneo e 

sua diferença deixou de ser até certo ponto e em determinados contextos o atraso e passa a ser 

o singular. Nesse movimento diferenciador, o campo começa a se urbanizar e a cidade a se 

ruralizar. (MARTINS, 2004/2005). 

Com essa afirmação o autor defende que as mudanças ocorridas no campo e na cidade, 

nos remetem a outra contextualização de rural e urbano. O rural torna-se, cada vez mais 
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diferente de agrícola e cidade diferente de urbano, de maneira que rural e urbano se unem, 

mas sem se tornarem a mesma coisa, já que preservam suas especificidades. Uma dessas 

especificidades e que identificou os traços peculiares a um determinado espaço social diz 

respeito à atividade produtiva preponderante. No caso do contexto, estudado, a atividade 

agrícola se destaca e, portanto, influencia e é influenciada pela formação social, econômica do 

ambiente rural. 

 

2.4. O Agricultor Familiar e suas significações 

 

Diante de tais argumentos é importante pontuar que de acordo com a intenção de 

nosso estudo não pretendemos enfocar toda a população do meio rural, mas um conjunto 

quantitativamente significativo, que denominaremos de agricultor familiar, cujo sustento é 

retirado das atividades agrícolas e extra-agrícolas. 

Importantes estudos no campo da Sociologia, da Economia, da Antropologia e da 

Geografia destacam a importância econômica e política da agricultura familiar no Brasil e no 

mundo. Estudiosos como Ramalho (1993), Wanderley (2001), Azevedo, (2005) Venâncio 

(2008), Passador (2006), entre outros, ressaltam a importância dos agricultores familiares 

destacando seus aspectos econômicos e culturais. 

Para caracterizar a produção familiar muitas são as terminologias utilizadas como por 

exemplo: agricultura familiar, agricultura camponesa, agricultura de baixa renda e agricultura 

de subsistência. 

Os citados estudiosos e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação- FAO, bem como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-

INCRA, dedicaram partes de seus estudos para conceituar a produção rural familiar. 

Constatamos, então, que o consenso entre as terminologias da literatura pesquisada na 

produção rural no Brasil é a prevalência do trabalho e gestão da família na produção agrícola, 

podendo também utilizar mão-de-obra de trabalhadores permanentes ou temporários. De 

acordo com a colocação de Wanderley: 
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a terminologia “agricultura familiar” é uma categoria necessariamente genérica, 
sendo que a combinação entre trabalho e propriedade assume no tempo e no espaço 
uma grande forma de diversidades sociais. Para essa autora, a agricultura camponesa 
tradicional é uma das formas sociais da agricultura, uma vez que a agricultura 
camponesa se funda no tripé propriedade, trabalho e família. Assim, ressalta que as 
particularidades que especificam o camponês dentro da agricultura familiar dizem 
respeito “aos objetivos da atividade econômica, as experiências de sociabilidade e a 
forma de sua inserção na sociedade global.” (WANDERLEY, 2001 apud 
VENÂNCIO, 2008).  

 

Assim, à luz dos estudos de Wanderley (2001), compreendemos que a maior parte dos 

agricultores ligados a essa atividade pode ser identificada como agricultores familiares, pois 

são produtores rurais proprietários dos meios de produção cuja mão-de-obra vem da família 

do pequeno produtor. A produção é em grande parte reservada à subsistência da família e uma 

parte desses produtos é comercializada. É nessa interação de mercado local e regional que se 

dá as múltiplas relações dos produtores rurais com a cidade sob vários aspectos, entre eles, a 

relação com os bancos; com as igrejas, com os movimentos sociais; com as escolas (parte dos 

jovens estuda nas cidades) e com as decisões de ordem econômica e política que 

comprometem a sobrevivência e a produção dos agricultores familiares. (VENÂNCIO, 2008, 

p.1). 

Nesse sentido, em entrevista ao GIPAF (Grupo de Interesse em Pesquisa para 

Agricultura Familiar), Wanderley (2007) destaca alguns desafios que o desenvolvimento rural 

deve enfrentar no Brasil: 

• Resolver as situações fundiárias pendentes as quais dão origem às precárias 

condições sociais dos moradores do campo; 

• Superar o isolamento das populações rurais dando ênfase às intermediações 

campo-cidade; 

• Garantir a cidadania do homem do campo, no campo, de maneira que brasileiro 

que vive no meio rural não seja marcado por esta condição de rural e que não 

precise deixar seu habitat para ser reconhecido como cidadão pleno; 

• Considerar os valores e as práticas familiares de valorização da educação como 

meio de ascensão pessoal e de aperfeiçoamento profissional. 

Para auxiliar no manejo desses desafios é importante considerar, atualmente, o 

processo da expansão e globalização do capitalismo que possibilita uma crescente 

urbanização das relações sociais, culturais e políticas do meio rural. Os meios de comunicação 

aproximam cada vez mais os meios rurais das áreas urbanas e cada vez mais a televisão, o 

rádio, o telefone, principalmente o celular, e o computador estão presentes no processo 
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produtivo e cultural do meio rural. Os meios de transportes, motocicletas e carros, também 

oferecem maior acessibilidade à produção e a uma nova configuração ao produtor rural. 

Vale ressaltar que foge aos nossos objetivos aprofundar a busca de um conceito que 

tente explicar as várias formas sociais de produções rurais. Mas, acreditando na diversidade e 

na heterogeneidade das produções rurais familiares, decidimos aqui, pelo termo agricultor 

familiar, conforme proposta por Wanderley (2001/2007) que se refere àquele cuja família é 

proprietária dos meios de produção, organiza sua atividade produtiva e, ao mesmo tempo, 

trabalha na unidade produtiva. 

Defendemos, portanto, que o termo agricultor familiar é o que melhor se aproxima e 

explica a heterogeneidade da produção familiar presentes no espaço agrário brasileiro e no 

Seridó norteriograndense. Para ampliar o conceito de agricultura familiar na região do Seridó 

é preciso incluir o conjunto de atividades e arranjos ocupacionais executados no espaço 

doméstico, de forma a contemplar também o trabalho das mulheres que além da lida 

doméstica, enfrentam a luta da agricultura e boa parte delas exercem funções nas Associações 

dos Pequenos Produtores Rurais, como Secretárias, Tesoureiras e Conselheiras Fiscais. 

(MEDEIROS, 2006). 

Essa situação retrata aspectos discutidos em momentos anteriores: “as políticas 

públicas direcionadas à população rural não podem mais tomar por base velhos conceitos do 

rural agrícola, para planejar o futuro.” É necessário considerar as potencialidades dos 

produtores e produtoras rurais, para que os mesmos sejam envolvidos e não recusados. Para 

tanto, torna-se necessário políticas publicas recorrentes não apenas em processo produtivo, 

mas principalmente em educação, saúde e lazer, favorecendo assim, que esses produtores 

sejam sujeitos de si, capazes de, por meio de um processo de (re)educação, internalizarem a 

dimensão do trabalho coletivo. 

Para isso, não se trata apenas de considerar a prática de uma educação diferenciada, 

mas sim denotá-la como mudança de mentalidade quanto ao trabalho individualizado para o 

qual o trabalhador sempre foi preparado, e assumir sob a perspectiva crítica, uma postura 

diferenciada e o compromisso coletivo. É uma tarefa no sentido de aproveitar o “simples 

saber” do grupo e a de acrescentar algumas instruções básicas de trabalho coletivo. 

(MEDEIROS, 2006, p.55).  

Nesse sentido, identificamos, nos estudos de Passador (2006), Souza, Pinho e Galvão 

(2008) que a falta do saber causa precariedade no desempenho dos agricultores e da família ao 

lidarem com as novas técnicas que contribuem para o melhor rendimento, assim como no 
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entendimento de significações de expressões como “agregar valores,” termo muito utilizado 

por eles.  

Os agricultores, porém, reconhecem a importância da escola na formação de seus 

filhos, pois entendem que o saber herdado já não dá conta das transformações vivenciadas no 

meio rural. Essas considerações evidenciam que os moradores rurais defendem e preferem 

uma escola rural mais completa e diversa da escola isolada que conhecemos, mesmo porque, 

hoje, as exigências educacionais mudaram e se ampliaram. Tal realidade requer uma escola 

com uma sociabilidade escolar mais definida; não apenas para garantir a permanência dessa 

população no campo, mas também e principalmente para favorecer sua integração de modo 

apropriado nas promessas da sociedade moderna e desenvolvida. (MARTINS, 2005).  

Nessa perspectiva, Souza, Pinho e Galvão (2008, p.89), ao destacarem o argumento de 

Freire (2005), um saber é legítimo quando liberta os homens na sua práxis humana, revelam 

que “tanto o saber acadêmico quanto os saberes advindos do povo são legitimados, estão a 

serviço dos homens e mulheres capazes de sonhar e de construir uma vida digna e decente.” 

Esse é um importante pressuposto que o presente estudo toma como referência, por acima de 

tudo, demonstrar que no saber do povo está o desejo de se libertar e estabelecer vínculos 

significativos com o mundo simbólico. 
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3. A EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A educação não se restringe à escola. Ela acontece em casa, em reuniões, nos 

sindicatos, nas igrejas, no interrelacionamento das pessoas e especialmente na escola. São 

processos variados que enfatizam dimensões formais e informais, que, trabalhadas sem cortes 

específicos, atingem a todos e todas na mesma perspectiva de escola cidadã, questionadora, 

integrando comportamentos e novas atitudes para fazer frente a esse novo contexto social, 

político e cultural. Educadores e teóricos da educação reconhecem a ampla dimensão da 

educação escolar, mas enfatizam a necessidade de certos ajustes pedagógicos, sociais e 

políticos, por meio dos quais se possa materializar a inserção das pessoas e grupos da 

sociedade na produção do conhecimento e no fazer que se concretize no dia-a-dia dos homens 

e das mulheres no meio onde vivem. 

É nessa perspectiva que enfocamos a educação escolar no meio rural do território 

brasileiro e do Rio Grande do Norte a partir de uma abordagem sócio-histórica, política e 

cultural.  

Como enfatiza Furtado e Brandão, 

 

predomina no pensamento educacional contemporâneo, o entendimento da educação 
como um processo continuado e permanente; entretanto, o quadro educacional 
brasileiro é ainda bastante insatisfatório. O direito à educação foi, ao longo dos anos, 
negado às classes mais pobres da população brasileira dando origem à luta por uma 
educação popular, que também alcançe as áreas rurais - as mais atingidas pela 
exclusão educacional. (FURTADO, BRANDÃO, 2009, p. 19). 

 

Os pesquisadores citados refletem o processo de negação a que ainda se encontra 

submetida a educação das classes mais pobres desse país, especificamente as que residem no 

meio rural de pequenos municípios do Seridó do RN. 

Vale destacar, porém, que nesses últimos anos, as políticas educacionais apresentam 

práticas pedagógicas que facilitam uma vinculação a princípios e valores presentes no 

contexto cultural rural. Nesse sentido, é possível perceber que o Estado tem buscado suporte 

científico para sustentar a totalidade das reivindicações políticas, econômicas, tecnológicas e 

sociais das populações identificadas com o campo Therrien (1988), no entanto, ainda falta 

muito para potencializar o meio rural com escolas e serviços sociais, econômicos e políticas 

com poder transformador. 
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No Brasil, a educação escolar rural remete às primeiras décadas do século XX quando 

o processo migratório do campo para a cidade foi visto pelos grupos dominantes, a essa 

época, como grande ameaça. Aconteceu toda uma movimentação política, lideradas por 

políticos e educadores no sentido de conter o homem no campo. A concepção de escola 

permaneceu ao longo de 50/60 anos, concebida como instrumento de combate ao êxodo rural 

ao mesmo tempo em que procurava fazer o homem entender a importância de seu meio, os 

seus valores e assim permanecer preso ou ligado a seu ambiente. (PAIVA, 1987). 

Tal exclusividade - de fixar o homem no campo - atribuída ao ensino realizado em 

áreas rurais ocorreu no período que vai da década de 30 até a década de 50 e foi desencadeado 

pelo Movimento Ruralista Pedagógico. Porém, essa função ao ensino rural não surtiu efeito 

em consequência de não ter impedido o deslocamento do meio rural para a cidade. Ademais, 

foi comprovado que um dos principais obstáculos enfrentados pela escola do meio rural era a 

fixação do professorado a esse meio. (CALAZANS, 1981). 

Para moderar essa preocupação da elite brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, em seu artigo 105, estabeleceu 

que os poderes públicos prestariam e apoiariam as iniciativas que mantinham na zona rural 

instituições educativas capazes de acomodar o homem ao meio e estimular vocações 

profissionais. (MEC/SECAD, 2007). 

No entanto, a sucessão histórica dos acontecimentos mostra que a Lei não 

demonstrava grandes preocupações com as decisões educativas para as áreas rurais. Diante 

dessa negligência os problemas com a diversidade rural iam se acumulando. (RAMALHO, 

1993). 

Nessa época, a organização da escola da zona rural ficou sob a responsabilidade dos 

municípios. Estes, porém, apresentavam falta de recursos humanos e financeiros para com o 

sistema formal de educação rural o que ocasionou num processo de danificação do citado 

sistema, submetendo-o aos interesses urbanos, fora do contexto imediato da vida do homem 

rural, portanto sem interesse comunitário. (LEITE, 2002).  

Continuando com a Educação Rural nas Constituições Brasileiras, a LDB nº 5.692 

sancionada em 11 de agosto de 1971, que fixam diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º 

graus e dão outras providencias, concedeu espaço para a educação rural, porém distanciada da 

realidade sociocultural do meio rural brasileiro. Essa Lei não foi capaz de incluir a população 

rural como elemento principal de um amplo projeto social. 

As décadas de 1970 e 1980 registraram importantes conquistas: as organizações da 

sociedade civil, ligadas à educação popular, conseguiram incluir a educação rural na pauta dos 
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temas estratégicos com o propósito de construir um modelo de educação fundamentado nas 

peculiaridades culturais, nos direitos sociais e nas necessidades próprias à vida da população 

rural. Nesse momento, destacaram-se as ações educativas da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), o Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento de Educação de Base 

(MEB), da Igreja Católica, destinado à educação de Jovens e Adultos no meio rural. 

Nesse contexto, outras iniciativas populares de organização da educação para o meio 

rural tiveram grande influência, como as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as Casas 

Familiares Rurais (CFRs) e os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFAs). 

Essas instituições, baseadas em referências francesas e criadas no Brasil a partir de 1968, 

(Molina, 2005) apoiam-se em uma proposta pedagógica executada a partir da divisão 

sistemática do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o meio ambiente familiar. 

Melhor dizendo, a “pedagogia da alternância” considera a necessidade da mão-de-obra juvenil 

na propriedade familiar, no entanto, usa essa necessidade como alternativa de aprendizagens 

significativas. (PASSADOR, 2006). 

A partir desse contexto de disposição social, a Constituição de 1988 em conformidade 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9 394/96) assegurou o direito 

público à educação básica, abrangendo todos os níveis e modalidade de ensino de todas as 

regiões do país e garantiu reconsiderar a educação do campo no cenário da política 

educacional. Reforçando essa perspectiva, o artigo primeiro da LDB estabelece que “A 

educação deve abranger os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” Nessa mesma 

legislação o artigo 28 determina que: “Na oferta da educação básica para a população rural os 

sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, à peculiaridade da 

vida rural e de cada região, especialmente: conteúdos curriculares e metodologia apropriada 

às reais necessidade e interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria, 

incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; adequação à natureza do trabalho da zona rural.” 

Nesses artigos da LDB fica revelada a preocupação em relação à contextualização dos 

conteúdos do ensino, o reconhecimento à diversidade sociocultural dos que vivem na zona 

rural, o direito à igualdade e à diferença, sem, no entanto, vincular-se a uma lógica exclusiva e 

aprofundada para romper com um projeto global de educação para o país. (SOARES, 2002). 
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Assim, com o propósito de organizar a educação rural, considerando sua 

particularidade e contemplando sua própria identidade, foi criado em 1998, pelos movimentos 

sociais, um grupo permanente de estudo denominado de “Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo,” cuja finalidade era promover e gerir as ações conjuntas pela 

escolarização da população rural em nível nacional. Esse movimento possibilitou, portanto, a 

elaboração das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2002. A aprovação de tais diretrizes significa um 

importante marco na construção de um Brasil rural, de um campo de vida, onde a escola é um 

espaço essencial para o desenvolvimento humano. (ARROYO, 2009). 

Em 2004, foi criada no âmbito do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), e na sua estrutura é criada a Coordenação 

Geral de Educação do Campo, cuja orientação está oficialmente vinculada aos estados através 

de um “movimento nacional” de construção de políticas de educação para o meio rural. Como 

podemos constatar, a educação rural ou do campo ganha, no âmbito da política do governo 

federal um importante espaço institucionalizado que faz surgir um novo horizonte para o meio 

rural do país. 

 

3.1. Política de Educação do Campo: alargando a concepção de educação rural 

 

A partir de 1990, os povos organizados do campo intensificam os movimentos sociais 

com o propósito de formular e implementar a política de Educação do Campo, considerando a 

realidade dos que moram no meio rural. Ao abordar o assunto, Soares (2002), admite que: 

 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 
significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 
agricultura, mas ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 
ribeirinhos e extrativista. O campo, nesse sentido mais do que um perímetro não-
urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 
com a própria produção das condições da existência social com as realizações da 
sociedade humana. (SOARES, 2002, p. 4-5). 

 

Desse modo, o citado Grupo de Articuladores da Educação do Campo adota Tal 

nomenclatura, educação do campo, como um paradigma que extrapola a noção de espaço 

geográfico e abrange as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral da 
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população que lá reside. Para isso, recomendam as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica das Escolas do Campo, que é preciso reconhecer que esses povos têm uma raiz cultural 

própria, um jeito de viver e de trabalhar distinto do mundo urbano. No entanto é preciso 

reconhecer também campo e cidade como complementares e de igual valor, que têm direito, a 

uma educação escolar com qualidade social. Com esse entendimento, o MEC acata o termo 

Educação do Campo e respeita a concepção educação rural em consideração às relevantes 

discussões populares e oficiais defendidas ao longo da história, as quais estiveram vinculadas 

aos seguintes órgãos: CNER (Campanha Nacional de Educação Rural), ABCAR (Associação 

Brasileira de Crédito e Assistência Rural), SSR (Serviço Social Rural) e o DENERU 

(Departamento Nacional de Endemias Rurais), que foram criadas ao longo do século XX em 

diferentes épocas. 

Pelo exposto, entendemos que tais políticas voltadas para o meio rural, ainda que não 

tenham contemplado a expectativa educacional de sua população, criaram e deixaram vestígio 

e abertura que favorece a redefinição e construção de novos princípios e abordagens, a 

exemplo das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Dessa forma, torna-se indispensável repensar a estrutura e funcionamento das escolas 

existentes no espaço territorial rural, com base em um processo intenso de elaboração de 

propostas e programas específicos e coerentes com a realidade e diversidade do meio rural. 

Isso implicará também, por consequência, na elaboração de propostas e programas de 

formação de professores a partir das demandas vindas do meio possibilitando a estes 

professores condições objetivas de aplicação de processo pedagógico, sobretudo para o ensino 

fundamental e, mais especialmente ainda, quando se tratam de salas multisseriadas, que 

funcionam nos diversos espaços. 

Na história do Rio Grande do Norte, a educação escolar das populações rurais foi 

marcada por uma oferta educacional precária, com fortes defasagens entre os conteúdos 

curriculares e a realidade do contexto rural. Em grande medida, a escola do meio rural esteve 

relegada a um segundo plano. Habitualmente a alfabetização era iniciada em casa onde o pai, 

a mãe ou irmãos mais velhos que soubessem ler e escrever pequenas frases, serviam de 

desarnador6. Os donos de melhor poder aquisitivo pagavam um professor ou professora 

particular, no sentido de preparar os filhos, até os 7-8 anos de idade, para entrar na escola e 

consolidar a alfabetização. 

                                                            
6 Aquele que desarna, que tira alguém da ignorância, ensinando as primeiras letras. 



54 

 

Seguindo Leite, 2002, os anos de 1960, marcados pela promulgação da Lei nº 

4.024/61, fortaleceu a negação da escolarização nacional do habitat, do trabalho e dos valores 

da sociedade. Por outro lado, representou um importante marco no debate sobre a educação 

popular, em particular no RN, com a campanha “De Pé No Chão Também Se Aprende a Ler,” 

em Natal, bem como, o projeto de Alfabetização de Adultos de Paulo Freire, com grupos de 

periferias e/o do meio rural, a qual teve início no município de Angicos/RN. 

Na década de 1970, a educação rural no RN, foi marcada por medidas legais, entre 

elas, a promulgação da Lei Federal nº 5.692/71, que previa a progressiva municipalização do 

ensino de 1º grau, (Cabral Neto e Oliveira, 2006). Essa legislação não apresentou, mais uma 

vez, o sucesso esperado. Na tentativa de solucionar os graves problemas presentes na 

educação rural em nível nacional e estadual, a partir de 1975 [...] foi criado o Programa de 

Assistência Educacional aos Municípios (PROMUNICÍPIO), numa articulação entre os 

governos Federal e Municipal. (QUEIROZ, M. A. de.1984, p.39). 

No Brasil e, sobretudo nos estados do Nordeste, a alta quantidade de escolas rurais 

multisseriadas apresenta-se com certa predominância. Segundo o INEP (2006), temos 

aproximadamente de 69 mil escolas e a Região Nordeste atinge mais de 35 mil escolas rurais 

multisseriadas. Embora muito questionadas, consideramos que é preciso, pois, reconhecê-las 

em lugar de renegá-las, principalmente os poderes públicos e as instâncias que dimensionam 

as políticas educacionais no Brasil, as quais 

 

Padecem de uma indefinição de rumos. E as políticas para o campo ainda mais. A 
escola no meio rural passou a ser tratada como resíduo do sistema educacional 
brasileiro e, consequentemente, à população do campo foi negado o acesso aos 
avanços havidos nas duas últimas décadas no reconhecimento e garantia do direito à 
educação básica. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2009, p. 10). 

 

A proposta de educação elaborada para a zona rural do Rio Grande do Norte nos anos 

de 1990, desenvolveu-se sob o patrocínio do Projeto Nordeste7, um projeto-piloto em escolas 

multisseriadas, o chamado Programa Escola Ativa8. 

                                                            
7 Concebido nos anos de 1980, pelo governo brasileiro em parceria com o Banco Mundial, o Projeto Nordeste 
objetivava implementar estratégias de desenvolvimento regional a fim de interferir na realidade socioeconômica 
e educacional na Região Nordeste, tendo em vista os graves problemas sociais, bem como, as disparidades 
regionais. (CABRAL NETO, 1997). 
8 O Programa desenvolve uma metodologia pautada na Pedagogia da Escola Nova, inspirada nos Centros de 
Interesse, Ovide Decroly, operacionalizando um sistema integrado de estratégias curriculares, comunitárias, de 
capacitação de professores e de administração, atendendo, dessa forma, aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. (MARIZ, 2005). 
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Ainda no contexto da educação do meio rural outras ações perpassam os níveis e as 

modalidades que compõem a educação básica. Destaca-se, o Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (PRONERA), que, juntamente com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), a Federação dos Trabalhadores Agrícolas do Rio Grande do Norte 

(FETARN e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), articulam atividades com a 

finalidade de fortalecer a educação nos assentamentos, estimular e propor a utilização de 

metodologias específicas para o campo. O objetivo do PRONERA, segundo, Azevedo (2001) 

é “promover processos educacionais direcionados exclusivamente ao meio rural, em áreas de 

assentamentos.” 

Assim, reitera Azevedo: 

 

O Estado do Rio Grande do Norte reúne experiências de políticas implementadas 
para esse setor, dentre as quais destacamos a inserção no PRONERA, os cursos de 
Pedagogia da Terra e da Alternância, o Arca das Letras (SEARA), o Programa 
Escola Ativa, entre outros. Entretanto, inúmeros desafios ainda se apresentam, pois 
as escolas rurais que se organizam em turmas multisseriadas funcionam em 
condições político-pedagógicas bem aquém das escolas urbanas, pois, geralmente, 
não dispõem de recursos materiais suficientes, além de possuírem infra-estrutura 
precária, o que nem mesmo os programas específicos, como o Escola Ativa, ou as 
medidas administrativas, como a nucleação, são capazes de superar. A política 
nacional de Educação do Campo, em discussão, e em construção para a 
particularidade no Rio Grande do Norte, deve considerar as condições em que 
funcionam as escolas rurais multisseriadas que são mantidas pelos órgãos oficiais. 
(Secretaria de Estado da Educação e Cultura e Secretarias Municipais de Educação). 
(AZEVEDO, 2001). 

 

 

3.2. A Educação Rural no Seridó do RN 

 

[...] mestres-escolas, só para referir um tempo já distante, tiraram milhares de 
pessoas da escuridão do analfabetismo, alfabetizando homens e mulheres e foi por aí 
que as mães se tornaram as primeiras educadoras dos seus filhos, onde quer que 
vivessem, retransmitindo o aprendizado utilizando tabuadas  e cartas de ABC. 
(BEZERRA, 2004, p.181). 

 

As palavras acima ilustram a educação na região do Seridó norteriograndense, a qual 

tem suas origens na estrutura familiar, movida pelo desejo de preservar e aprimorar os 

princípios sociais alicerçados na fé, no disciplinamento e na honra, inicialmente fornecidos no 
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lar. No entanto, para desenvolver esses valores com maior extensão e profundidade, fez-se 

necessário a figura do professor para atender às expectativas de instrutor, mestre, educador 

e/ou desbravador e através dos ensinamentos contribuir para o progresso espiritual e material 

dos seridoenses. (ARAUJO, 2006). 

No fim do século XIX no bojo de uma educação fortemente seletiva que só chegava à 

poucos, a educação escolar do Seridó norteriograndense, era implementada e valorizada. As 

famílias que detinham condições econômicas consideráveis, tratavam de encaminhar seus 

filhos a descobrirem o universo da leitura, da escrita, da contagem, da gramática latina e na 

reza. Esses ensinamentos eram ministrados no interior das fazendas, por mestres-escolas, 

pagos pelos fazendeiros, uma vez que as escolas oficiais não eram suficientes e estavam 

localizadas nas cidades e vilas distantes das fazendas. (MORAIS, 2005, p. 137/138). 

O mestre-escola prestava serviços importantes para instruir os filhos homens de uma 

elite rural, no entanto, existem exemplos de mulheres seridoenses que ultrapassaram os 

limites dos trabalhos da roça e da lida doméstica e se constituíram mulheres capazes no uso 

social e cultural da leitura e da escrita. A esse respeito, Rocha Neto (2006, p. 52) assinala: 

 

Mestre-escola foi um trabalho de formação prioritário dos futuros políticos e 
homens de negócios, e se dava na própria residência das crianças do sexo masculino. 
Para tal função, não se exigia concursos ou títulos, apenas o domínio da leitura, da 
escrita e o conhecimento das quatro operações. Esse educador era privilégio de uma 
elite rural. O interesse maior era instruir os filhos homens. Entretanto, algumas 
mulheres se constituíram mulheres letradas. 

 

Assim, a educação na região do Seridó no Rio Grande do Norte tornou-se 

indispensável tanto para os que habitavam nos arraiais, freguesias e vilas, como para os 

fazendeiros que, mesmo limitados com as ocupações rurais, preocupavam-se em prover aos 

seus filhos a educação e instruções necessárias para futuramente tornarem-se homens com 

condições de gerenciar os negócios da família. 

Neste sentido, Olívia Medeiros Neta (2008) pertencente à família seridoense, esclarece 

que: 
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A escrita que tece o Seridó é uma escrita de família e é, assim, familiar para cada um 
dos autores que trocam dedicatórias e referências. A rede familiar está na rede da 
historiografia, o que (de) marca um ser estar, um lugar social da historiografia sobre 
o Seridó para seus autores. O Seridó é uma rede de pertencimento do lugar e da 
família. 

 

Na década de 1950, homens seridoenses passaram a assumir cargos políticos de 

destaque tanto no estado como no país, o que refletiu no Rio Grande do Norte. Surge nesse 

momento, a necessidade de ligar a educação a outras esferas como a política, a economia, e a 

religião, para que a partir de suas interferências, novas unidades de ensino fossem construídas 

e novas vagas fossem ampliadas de modo que o ensino chegasse às populações urbanas e 

rurais. Foram criadas 21 (vinte e uma) Escolas Isoladas9 e distribuídas pelos municípios da 

região. Outras foram transformadas em Escolas Reunidas e destas em grupos escolares. Foi o 

caso da Escola Isolada de Umari, que ao anexar-se a Escola Isolada do Manhoso transformou-

se em Escolas Reunidas, e das Escolas Reunidas de São Fernando que foram alçadas a Grupo 

Escolar com o mesmo topônimo. Todas no município de Caicó. (MORAIS, 2005). 

Com base no exposto, compreendemos que os primeiros passos para consolidar a 

estrutura educacional na região do Seridó no Rio Grande do Norte, aconteceram a partir de 

ensinamentos ministrados por mestres-escolas contratados pelos fazendeiros. Com o passar  

dos anos esses caminhos foram se desenvolvendo, ligando-se as esferas religiosas, 

econômicas e políticas. 

Hoje, podemos inferir o processo de desenvolvimento nas instituições públicas que 

oferecem a escolarização em nível fundamental e médio custeada pelo estado e municípios ou 

pela iniciativa privada, organizados pelos 17 municípios seridoenses. Conta-se também com a 

expansão do ensino superior que atende a graduação e pós-graduação em nível de 

especialização. 

Dessa forma inferimos também, um saber socialmente compartilhado que sinaliza para 

novas visões de mundo entre as populações urbanas e rurais dessa região. 

Para redefinir as propostas de educação para o meio rural é preciso (re) considerar a 

dinâmica das escolas rurais multisseriadas. Elas foram e continuam sendo o primeiro tipo de 

escolaridade possível para esse meio. Sua característica básica, a de reunir em torno de um só 

professor vários alunos de séries diferentes, data de décadas atrás e perpetua-se até hoje sem, 

no entanto, haver uma política que valorize o professorado e o contexto sócioeducacional com 

                                                            
9 São escolas rurais cujo funcionamento administrativo, pedagógico e financeiro depende de uma escola-sede da 
rede estadual de ensino localizada na cidade 
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propostas que atendam as especificidades dessa região. Por outro lado, a questão de formação 

docente dos/as professores/as merece uma atenção especial já que formar e educar requer 

professores/as conscientes de seu papel, produtores/as de um conjunto de saberes constituídos 

com foco na profissionalização docente cujo enfoque pode significar a aquisição e o 

desenvolvimento dos conhecimentos e saberes específicos (dentre os quais os saberes 

didáticos e pedagógicos) indispensáveis ao exercício da docência, bem como pode constituir-

se na obtenção do conhecimento social e da valorização do/a professor/a. 

Vale destacar, portanto, que a formação docente do profissional que atua no meio rural 

deve tomar por base a concepção acima referida. A falta da utilização dos “ingredientes” da 

profissionalização definidos através da profissionalidade e do profissionalismo poderá 

representar uns dos principais fatores limitantes nas ações educativas desenvolvidas nesse 

meio. 

No Rio Grande do Norte, de acordo com a Assessoria Técnica de Planejamento-ATP, 

da Secretaria de Estudo da Educação e da Cultura-SEEC/RN, no Censo Escolar de 2008 

existem 1 648 turmas multisseriadas que atendem a um total de 27 404 alunos. Dessas turmas, 

134 estão na zona rural da região do Seridó e atendem a 1 603 alunos do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental. A tabela abaixo confirma os dados da região do Seridó no Rio Grande do 

Norte. 
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Tabela 4- Distribuição dos Municípios do Seridó, segundo turmas multisseriadas e nº de 
alunos atendidos-2008 

Nº                   Município                                  Turmas                         Nº de alunos 

01                     Acari                                             11                                    169 

02                     Caicó                                             29                                    263 

03                     Carnaúba dos Dantas                    03                                      68 

04                     Cruzeta                                          14                                      55     

05                     Currais Novos                               13                                    298 

06                     Equador                                         02                                      24 

07                     Ipueira                                            -                                        - 

08                    Jardim de Piranhas                        29                                    306 

09                    Jardim do Seridó                           06                                      94 

10                    Ouro Branco                                  02                                      50 

11                     Parelhas                                        13                                    146 

12                     Santana do Seridó                          -                                        - 

13                      São Fernando                               02                                      31 

14                      São João do Sabugi                      09                                     88 

15                      São José do Seridó                       01                                     09 

16                     Serra Negra do Norte                     -                                        -  

17                     Timbaúba dos Batistas                   -                                        - 

                         Total                                           134                                   1603 

Fonte: GAEE/ATP/SEEC-RN/2008 

 

Os dados acima indicam que o número de turmas multisseriadas na região do Seridó 

no Rio Grande do Norte, é bastante significativo, e por isso exige uma atenção especial das 

autoridades de educação estadual e local. A organização dessa complexa estrutura escolar 

requer que as professoras que nelas lecionam, tenham condições didáticas, pedagógicas e 

técnicas (dentre outras) diferenciadas face às exigências da situação e contexto. Nesse 

aspecto, a formação, a atitude do professorado, e seu desenvolvimento profissional  como é de 

se esperar deve fazer a  diferença. Ramalho e colaboradores (2003) defendem que; 
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O desenvolvimento profissional é favorecido quando os professores têm 
oportunidades de refletir, pesquisar de forma crítica, com seus pares, sobre as 
práticas educativas; explicitam suas crenças e preocupações, analisam os contextos e 
a partir dessas informações experimentam novas formas para suas práticas 
educativas. (RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 68). 

 

Estudos indicam que a falta de uma metodologia que direcione a prática pedagógica 

para as turmas multisseriadas traz angústia e insegurança nas professoras, produzindo, dentre 

outros resultados, alto índices de reprovação, tendo em vista a sobrecarga de trabalho das 

professoras, sobretudo para planejar, ensinar, avaliar, e, muitas vezes, também desempenhar o 

papel de gestora, tudo sozinhas. (AZEVEDO, 2006). 

Para estabelecermos um confronto entre a persistência do passado e as determinações 

do presente nas escolas rurais multisseriadas no panorama da educação brasileira, é 

importante pontuar alguns estudos realizados nessa área. 

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, por meio da 

Assessoria Técnica de Planejamento (ATP) realizou pesquisas (2008) visando à distribuição 

de material didático-pedagógico nas escolas com salas multisseriadas. Constatou a existência 

de 293 (duzentos e noventa e três) escolas com salas multisseriadas das quais 134 (cento e 

trinta e quatro) estão na região do Seridó do RN. O estudo do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira - INEP (2008) identificou por meio de levantamento de dados, 

aproximadamente 92 mil estabelecimentos de ensino no meio rural. Desses, 52 mil, são 

escolas rurais multisseriadas. 

A tabela seguinte nos mostra tais dados com mais precisão. No Brasil, o número de 

estabelecimentos com turmas multisseriadas no meio rural é muito significativo chegando a 

74%. No Nordeste, esse percentual alcança mais de 67% e no RN 80%. Na região do Seridó 

norteriograndense, campo empírico dessa pesquisa, esse percentual chega a 87%. 
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Tabela 5- Nº de Estabelecimentos de Ensino Fundamental no meio rural do Brasil, Região 
Nordeste e Seridó 

Caracterização                                     Brasil       Região Nordeste/%      RN/%       Seridó/% 

 

 

Estabelecimentos de Ensino Rural      92 172             52 928                    2 071            156 

 

 Escolas c/turmas multisseriadas    68 207 (74%)     35 344 (67%)     1 648 (80%)   134 (87%) 

 

Fonte: INEP, Censo Escolar, 2008 

 

3.2.1. Docência no Meio Rural, Políticas Educacionais e as Singularidades da 

Multisseriação 

 

A formação de professores para lecionar em escolas rurais multisseriadas tem sido 

objeto de estudos. Ramalho (1993) em sua tese de doutorado discutiu a configuração do 

magistério rural da Paraíba e procurou dar voz às professoras para que estas explicassem 

como se tornaram professoras e como agiam na condição de professoras atuando em escolas 

destinadas aos moradores das localidades rurais. Como vimos discutindo, a educação e o 

magistério rural possuem características específicas que precisam ser observadas como 

princípio educativo, considerando as suas particularidades históricas, sociais, culturais e 

ecológicas, que os diferenciam dos demais sujeitos de outros contextos. A população do meio 

rural, hoje faz parte de um universo socialmente bem mais integrado ao conjunto da sociedade 

brasileira e defronta-se com as informações e as demandas globalizadas que chegam até ela 

exigindo conhecimentos e saberes que, no geral, são particularidades que surgiram dos 

contextos da vida e, da escola do campo. 

Vimos, anteriormente, que a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 

motivou o campo de estudo que traz como foco a temática da formação de professores no 

Brasil. Em consonância com a LDB, as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo,” oportunizam a elaboração de políticas públicas que afirmem a 

diversidade cultural, política, econômica, de gênero, geração e etnia presentes no campo. 

Essas normativas foram aprovadas pela Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, da 



62 

 

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

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

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

se, na temporalidade, aos saberes próprios dos povos do campo, em sua memória coletiva, na 

rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais. (ART. 2º, 

PARÁGRAFO ÚNICO). 

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

relacionado às concepções, espaços, lócus e tipos de formação docente surgem significativas 

contribuições de pesquisadores como Ramalho, 1993, Therrien e Damasceno, 1993, Leite, 

2002, dentre outros. No entanto, reconhecemos que essas contribuições abordam conceitos e 

dimensões mais ligadas a educação rural, o que requer que façamos um recuo parcial com o 

intuito de pontuarmos que a compreensão sobre a organização multisseriada e a precária 

situação de formação e qualificação docente dos/as professores/as, ainda são lacunas entre 

esses estudos. Tal estrutura se caracteriza pela situação em que se reúnem estudantes de várias 

séries, idades e interesses, na mesma sala de aula e no mesmo horário, com apenas um 

professor ou uma professora, e estabelece o contraste entre essa modalidade de ensino e os 

marcos instituídos pela legislação educacional vigente.  

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

docente e das atividades didáticas pedagógicas e maneira do magistério organizar-se e atuar. 

Como pontuou Ramalho, em estudo realizado há mais de 25 (vinte e cinco) anos, é no 

meio rural que encontramos o maior número de professores/as sem formação, os/as mais 

desassistidos/as e levando a cabo tarefas complexas e exigentes como é o ensino das séries 

iniciais e ainda, em classes multisseriadas. (RAMALHO, 1993, p.71). 

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

políticas educacionais no Brasil de reconhecerem a expressividade do fenômeno de 

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

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

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

conhecimentos sobre o trabalho docente desenvolvido em de multisseriação e buscar 

compreender as concepções didático-pedagógicas do professorado que alicerça os debates em 

torno da formação do/a docente inserido no meio rural brasileiro. 

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

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

pedagógica dos/as professores/as que trabalham com as turmas multisseriadas, sem quaisquer 
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direcionamentos, [...] diante das dificuldades que têm em sua prática pedagógica, os 

professores vão cumprindo o seu papel, usando a metodologia do jogo de cintura.” Tal 

expressão consiste em se ter muito jeito para sair de uma situação difícil que requer, muita 

habilidade para ajustar, modificar uma situação sem as ferramentas devidas. A metáfora “jogo 

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

vinculada à estrutura social do contexto de vida dos/as professores/as que geram demandas 

bem peculiares, como o fato de apenas uma professora ocupar-se, no mesmo espaço e tempo, 

de um grupo bem heterogêneo no que diz respeito às capacidades, competências e habilidades 

a serem formadas nos alunos em questão. 

Nessa circunstância, o desenvolvimento profissional do professorado construído a 

partir de múltiplos saberes das diferentes áreas de conhecimento, no diálogo com o contexto, 

com os pares de trabalho, acompanhado do conhecimento de si próprio, como chama atenção 

Tardif, pesquisador canadense, ao tratar dos saberes profissionais do professorado: 

 

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

 

Pesquisando a produção de Therrien e Damasceno (Org.), 1993, tivemos acesso ao 

trabalho intitulado “A Professora Rural: o saber de sua prática social na esfera da construção 

social da escola do campo.” O próprio Therrien destaca: 

 

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

 

Do exposto, evidenciamos que o/ a professor/a adquire e desenvolve um conjunto de 

saberes disciplinares, curriculares, pedagógicos e práticos necessários ao exercício de sua 
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profissão. Esses saberes são adquiridos no geral muito antes dos cursos de formação inicial e 

continuada, os quais são construídos e reconhecidos nos processos científicos, bem como na 

experiência de vida social (familiar, escolar e cultural) e profissional (hábitos, atitudes e 

valores). Desse modo a práxis pedagógica do/a professor/a do meio rural é gerada nessas 

relações dialogadas e vivenciadas com atividades práticas desses contextos naturais e sociais 

de onde advêm distintos saberes que propiciam a construção de práticas diversificadas (“jogos 

de cintura”) que exigências da educação rural e mais ainda das turmas multisseriadas. 

Em síntese, como confirma o pesquisador Therrien (1993), tanto os saberes de 

formação científica e de atuação profissional, como os saberes da experiência do/a professor/a 

construídos na sua trajetória pessoal de vida, devem ser considerados e respeitados como 

conjunto de saberes que o/ a professor/a dispõe e que, articulados, possibilitam a estes, 

tomarem decisões e intervenções nas suas vivências diárias em sala de aula. Para isso, tais 

saberes necessitam passar por reflexões críticas, nos espaços de formação educativa tendo 

como princípio as pesquisas científicas. 

Nessa perspectiva, Molina (2006), reconhece e escreve:  

 

Há que se instituir na estrutura das instituições de ensino superior brasileiras e em 
escolas de nível médio, processos de formação inicial de educadores do campo. [...] 
tal formação deve assentar-se em princípios universais já consagrados no setor de 
ciências da educação, e que leve em conta que o campo é constituído de 
especialidades que não podem ser ignorados nos processos educativos, mais que 
isso, essas especificidades somente estarão presentes se o professor tiver tido 
formação adequada. [...] uma nova dinâmica na organização escolar, como, por 
exemplo, um jeito inovador de lidar com as conhecidas classes multisseriadas? 
Obviamente, que uma política implica na outra, e é assim que tem de ser pensada e 
planejada, levando-se em conta múltiplos e complexos elementos. (MOLINA, 2006, 
p. 24/25). 

 

Diante dessas discussões, compreendemos que a educação escolar multisseriada no 

meio rural deve ser pensada juntamente com profissionais que conheçam suas reais 

necessidades, e que se identifiquem com o contexto citado. Para isso torna-se relevante que 

esses profissionais sejam portadores de uma formação que possibilite a obtenção de 

conhecimentos teórico-pedagógicos especializados e habilidades específicas para contribuir 

na busca de inovações que precisam ser feitas nessa organização da educação rural. 

Com base nessas considerações, o presente estudo propõe-se a aprofundar a 

compreensão a respeito do potencial das salas multisseriadas como espaço educativo e 



65 

 

formativo das gerações do meio rural no âmbito do Seridó rural norteriograndense. Para isto 

buscamos empiricamente conhecer as respostas dadas (questionários respondidos) pelas 24 

(vinte e quatro) professoras atuantes em 21 (vinte e uma) escolas com turmas multisseriadas.  

 

3.2.2. Os Centros Municipais de Ensino Rural (CMER): instituições organizativas da 

educação no meio rural  

 

A criação dos Centros Municipais de Ensino Rural deu-se, inicialmente, a partir das 

proposições emanadas do Projeto Principal de Educação para a América Latina e o Caribe 

(PPE-PROMEDLAC IV e V), cujas reuniões aconteceram nas décadas de 1980 e 1990. Entre 

outros compromissos relativos aos docentes, propõem, estes centros, 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. (RODRIGUEZ; CABRAL NETO, 2006). 

Com base nessas propostas internacionais, os órgãos educacionais brasileiros, tendo 

como instrumento norteador a LDB 9.394/96, criaram os Centros citados como novas 

alternativas para a educação do meio rural. Umas das atribuições do CMER é a reestruturação 

das escolas sob a responsabilidade de um grupo de administradores-gestores e coordenadores 

pedagógicos- com vistas a organizar e coordenar as atividades das unidades de ensino10 

garantindo a integração pedagógica e administrativa à educação do meio rural. 

Dessa forma, acreditamos ser imprescindível conhecermos a concepção de tais 

Centros em relação às turmas multisseriadas bem como à formação dos profissionais que 

neles atuam juntos aos professores dessas turmas. 

Entrevistamos 03 (três) gestores e 03 (três) coordenadores pedagógicos que 

desempenham suas funções nos 03 (três) Centros Municipais de Ensino Rural. Cada Centro 

recebe o nome de pessoas que dedicaram suas funções em prol da causa educativa daqueles 

municípios.  

O CMER de Caicó traz o nome de Dom Manoel Tavares de Araújo, em alusão ao 

bispo que por muitos anos desenvolveu atividades junto às famílias do meio rural. Já os 

Centros de Jardim de Seridó e Ouro Branco referem-se, respectivamente, às professoras 

                                                            
10 Nomenclatura utilizada pela SEEC em substituição à denominação Escolas Municipais Isoladas. 
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Mariinha Sampaio e Luiza Maciel de Azevedo, as quais estudaram e ensinaram em escolas 

com turmas multisseriadas no meio rural de suas comunidades. 

Assim como os Centros Municipais de Ensino são alternativas para a educação dos 

residentes no meio rural, o Programa Escola Ativa implementa ações no sentido de 

aprofundar e propiciar melhores condições para o desenvolvimento do ensino nas escolas 

rurais multisseriadas, somando-se a isso, a busca por condições adequadas de formação inicial 

e continuadas do professorado. 

O modelo Escola Ativa chegou ao Brasil na década de 1990, seguindo o exemplo da 

proposta educativa colombiana Escuela Nueva/Escuela Activa, ação do governo federal 

brasileiro comandado pelo Projeto Educação Básica para o Nordeste, desenvolvido pelo 

MEC. O Escola Ativa foi criado para auxiliar o trabalho educativo com as turmas 

multisseriadas. Para tanto, propõe uma metodologia centrada na vida dos alunos, na busca 

pelo respeito à diversidade local e valorização da experiência extra-escolar que aponta para a 

organização interdisciplinar dos conteúdos e da relação que se busca estabelecer entre esses 

conhecimentos. (SECAD, 2008). 

No âmbito nacional o Programa Escola Ativa passou a ser coordenado pelo Fundo de 

Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) que no RN ficou sediado na Secretaria Estadual 

de Educação. (MARIZ, 2005). 

Assim, as políticas implementadas por esse setor enfatizam que tal proposta 

metodológica combina em sala de aula uma série de elementos e instrumentos de caráter 

pedagógico/administrativo, cuja execução objetiva uma maior articulação aluno x professor; 

ressignificação da prática pedagógica deste e admite a compreensão de que não se pode 

trabalhar numa sala multisseriada dando a ela o mesmo tratamento de uma sala seriada. 

Atualmente, a Escola Ativa, enquanto estratégia metodológica atinge 147 (cento e 

quarenta e sete) municípios do RN e atende a 988 (novecentos e oitenta e oito) escolas com 

salas multisseriadas no meio rural norteriograndense, segundo anuncia Dantas (2009)11. As 21 

(vinte e uma) escolas pesquisadas em nosso estudo são atendidas pelo Programa Escola Ativa 

que propõe alternativas de organização e funcionamento dessas escolas, como também 

ressignificar a prática pedagógica das professoras. 

Antes de iniciarmos a discussão da parte empírica desse estudo, relembramos que 

nossa intenção se volta para a escola rural e o desafio da docência em salas multisseriadas no 

contexto da região do Seridó no RN. Analisamos as referências que as professoras têm a 
                                                            
11 Dissertação (Mestrado em Educação) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Discussão 
realizada por Dantas (2009), sobre o Programa Escola Ativa na microrregião de Mossoró/RN. 
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respeito da multisseriação, bem como as opiniões por elas emitidas sobre a formação docente 

para atuar em salas multisseriadas. 
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4. A REALIDADE SÓCIO-PROFISSIONAL DAS PROFESSORAS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS: análise empírica 

 
O presente estudo toma como referência o seguinte pressuposto: a formação das 

professoras e demais profissionais que atuam nas escolas rurais multisseriadas, da região do 

Seridó norteriograndense, é fator decisivo para elevar a qualidade da educação escolar. 

Representa, portanto, um avanço para o progresso da educação dessa região o que, por sua 

vez, contribui para promover o acesso e a inclusão de um expressivo número de alunos na 

escola rural. Professores bem formados, defensores dos saberes da profissão atuam com mais 

confiança e consciência social, econômica e política. 

Pelo caráter da problemática em estudo e a especificidade do nosso objetivo maior, 

optamos pela metodologia qualitativa complementando-a com a quantitativa, tendo em vista 

que essas abordagens se complementam, pois se a qualidade muda entendemos que já é 

resultado da mudança da quantidade. Portanto, acreditamos que “as duas dimensões não se 

opõem, mas se interrelacionam como duas faces do real num movimento cumulativo e 

transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma sem a outra, nem uma 

separada da outra.” (GAMBOA, 2007, p. 105). 

Para a escolha dos municípios do Seridó, selecionamos uma amostra, por meio de 

sorteio, de forma a contemplar um município com maior número de escolas com turmas 

multisseriadas e 02 (dois) com menor número de escolas com essa modalidade. 

A partir desse critério, foram selecionados os municípios de Caicó, Jardim do Seridó e 

Ouro Branco. Entrevistamos, portanto, 24 (vinte e quatro) professoras e 06 (seis) gestoras. 

Após definir a amostra procedemos a aplicação dos questionários, que aconteceu em 

momentos distintos. Os primeiros questionários foram aplicados nas próprias escolas rurais, 

por mim, pesquisadora. Num segundo momento, no município de Jardim do Seridó, contamos 

com uma das componentes do Centro Municipal de Ensino Rural que nos auxiliou no trajeto 

da cidade até o meio rural. Nessa ocasião, fomos à casa de duas professoras que estavam 

impossibilitadas de deslocarem-se até a escola, as quais concordaram com o preenchimento 

dos questionários. A maior parte das professoras do município de Caicó preencheu esses 

questionários por ocasião de um encontro, no dia 16 de outubro de 2009, na sede do 

município, juntamente com as profissionais de CMER. 

De modo geral, todas as informações foram coletadas dentro do previsto (08 dias). 

Durante as conversas informais, as entrevistadas abordaram assuntos relacionados às 

dificuldades pedagógicas diárias, como planejar, avaliar, etc, porém não trataram de questões 
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no âmbito da categoria profissional. Feita a coleta dos dados, passamos para a etapa de 

processamento. 

A tabela 6 apresenta o perfil sóciodemográfico das professoras e gestoras objeto do 

estudo empírico. 

 

Tabela 6- Naturalidade, Gênero e Faixa Etária das professoras e gestoras 
              Caracterização                        Professora                          Profissionais  

             Naturalidade 

                  Seridó                                       23 (96%)                                     6 

                  Outra Região                             1  (4%) 

                  Total                                         24 (100%)                                   6 

__________________________________________________________________________ 

                 Gênero                                       

                 Feminino                                   23 (96%)                                     5 

                 Masculino                                    1 (4%)                                       1 

                 Total                                          24 (100%)                                   6 

__________________________________________________________________________ 

                Faixa etária 

                25 a 30                                          1(4%)                                         1  

                31 a 35                                         3 (13%)                                       1  

                36 a 40                                         6  (25%)                                      1 

                41 e mais                                    14 (58%)                                       3  

                Total                                           24 (100)                                        6 

Fonte; dados obtidos no campo da pesquisa 

 

Dentre as 30 (trinta) entrevistadas, a sua grande maioria, 96%, nasceram na região do 

Seridó no RN; a quase totalidade são mulheres, predominando a faixa etária de mais de 41 

(quarenta e um) anos (58%). Esses dados reafirmam a conhecida condição da feminização no 

magistério rural revelada por Ramalho (1993).  
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No caso do magistério rural essa fusão de papéis materno-profissional é ainda mais 
gritante. O local do trabalho, em muitos casos, é sua própria casa e a professora que 
aí assume os mais variados papéis-conselheira, amiga, orientadora, mãe - leciona 
todas as séries ao mesmo tempo, conciliando o ensino com todos esses papéis e mais 
com seus próprios afazeres domésticos. (RAMALHO, 1993, p. 87). 

 

 

Ao traçar um paralelo com o estudo realizado por Ramalho, em 1988 e publicado em 

1993, constata-se que as mudanças no trabalho docente das escolas rurais foram expressivas, 

no entanto o magistério do meio rural continua atraindo a população feminina quase na 

totalidade. Embora haja avanços expressivos nas últimas duas décadas, inclusive formativos e 

salariais, a condição feminina dessa atividade pouco mudou revelando, provavelmente, o que 

Ramalho chama a atenção em seu estudo: o baixo prestígio social e salarial ainda perdura no 

magistério das séries iniciais. Um indicador está na baixa atratividade do trabalho docente 

para os homens ainda mais nos contextos da população rural. A docência das séries iniciais, 

não apenas no meio rural ainda compõe uma representação de trabalho materno, assistencial, 

pouco “adequado” para a população masculina. 

É importante destacar que em nosso campo de investigação não encontramos, como 

revelou a pesquisa de Ramalho, realizada há 22 (vinte e dois) anos, escolas funcionando em 

locais emprestados e nas casas das professoras, sem qualquer direcionamento didático 

pedagógica, e com estrutura física comprometida. Nessas escolas não existia instalações 

sanitárias adequadas e nem o mais rudimentar mobiliário como carteira, quadro de giz, mesa 

para os professores, filtro de água. Da mesma forma, não era fornecido o mínimo necessário 

do material escolar como giz, papel, lápis, caderno, canetas e livros. 

Em nosso estudo, ao contrário do que anuncia a pesquisadora Ramalho, constatamos 

que uma série de medidas político pedagógicas foram efetivadas para o sistema de ensino nas 

escolas do meio rural. É nesse contexto que essas escolas foram reorganizadas a partir dos 

prédios escolares que apresentam boas condições de estruturas físicas, instalação sanitária em 

bom estado de conservação, cozinhas com a presença de merendeiras e com merenda de boa 

qualidade, fornecida pelos trabalhadores rurais, subsidiada pelo Poder Municipal. O material 

escolar para os alunos, o didático-pedagógico para as professoras e os de expediente, são 

distribuídos regularmente. Essas escolas também já possuem computadores como recursos da 

informática. 

Outra particularidade positiva dessa reorganização da estrutura física, didático- 

pedagógica é a definição de uma política salarial com a implantação do Plano de Cargos, 
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Carreira e Salário do Magistério Municipal, o que representa um marco de conquista. Apesar 

dessas melhorias, tais escolas ainda não contam com bibliotecas equipadas e nem possuem 

espaços para refeição e lazer. 

As professoras entrevistadas já não acumulam, na escola, as funções de merendeiras e 

serviços gerais, no entanto, todas conciliam a docência com a lida doméstica, e boa parte 

ainda exerce funções de secretárias, tesoureiras e conselheiras fiscais nas Associações dos 

Pequenos Produtores Rurais. Ao compararmos os 2 (dois) estudos, fica evidente o avanço do 

magistério rural, hoje com formação em nível superior, e com as escolas melhor estruturadas. 

Essa diversificação de funções que as professoras exercem envolve ações teóricas e práticas 

relevantes para os movimentos e políticas sociais e para a própria agricultura na atualidade. É 

neste plano que se situa a mulher brasileira, trabalhadora do campo, seja em contextos rurais 

ou não, com maior predomínio nas regiões norte e nordeste. Nas duas regiões as mulheres 

participam, ativamente, da diversidade das lutas sociais nas áreas rurais. Tais lutas englobam 

temas variados incluindo a reforma agrária, reservas extrativistas, agricultura familiar, 

desenvolvimento rural, demarcação de terras dos quilombolas e das reservas indígenas. 

(CORDEIRO; PARRY SCOTT, 2007). 

No particular da região do Seridó no RN, as ações políticas das mulheres nos 

contextos rurais contemplam uma agenda bastante ampla. Além das funções citadas em 

parágrafos anteriores, às mulheres participam de associações das bordadeiras do meio rural 

que exportam bordados para o comércio interno e externo, de países como Argentina e 

Estados Unidos da América. Também participam do Comitê das “mulheres rurais” da região 

do Seridó, composto por profissionais de diversas áreas de atuação, como agricultores, 

professoras, odontólogas, militantes de movimentos e assistentes sociais. 

Com esses trabalhos, promovidos pelas mudanças nas relações de trabalho novas e 

melhores oportunidades laboriais, as mulheres rurais, hoje, encontram mais condições para 

modificar seu meio de maneira positiva e melhorar as possibilidades para viver uma vida 

digna sem sair do campo. (CORDEIRO; PARRY SCOTT, 2007). 

Em relação à faixa etária, as entrevistadas atingem variações que correspondem a 25% 

na faixa de 36 a 40 anos e 58% na faixa de 41 anos e mais, revelando que não são tão jovens. 

São experientes e demonstram ter maturidade e clareza diante do desempenho de suas 

atividades. Devem, inclusive, ter muito que revelar a respeito das mudanças evidenciadas por 

elas ao longo da vida no magistério rural fortemente desprofissionalizado até pouco tempo. A 

tabela abaixo apresenta indicadores que ajudam a compreender a trajetória sócio-profissional 

das professoras 
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Tabela 7- Tempo de atuação no magistério, faixa salarial e renda familiar das professoras-2009 
                       Caracterização                                               Professoras % 

Tempo de atuação no magistério. 

                         04 a 06 anos                                                       6 (25%) 

                         07 a 09 anos                                                       6 (25%) 

                         10 e mais                                                          12 (50%) 

                         Total                                                                 24 (100%) 

__________________________________________________________________________ 

                     Faixa salarial 

                         01 a 02 SM                                                      20 (83%) 

                         03 a 04 SM                                                        4 

                         Total                                                                  4 (100%) 

__________________________________________________________________________ 

                     Renda familiar 

                         01 a 02 SM                                                       15 (63%) 

                         03 a 04                                                                7 (29%) 

                         07 a 08 SM                                                          1 (4%) 

                     mais de 08 SM                                                         1 (4%) 

                          Total                                                                 24 (100%) 

Fonte: dados obtidos no campo da pesquisa 
Obs: a maioria dos/as profissionais da educação dos CMER, 4 recebem entre 2 a 4 SM e a 
renda familiar também da maioria, 5 está entre 5 a 6 SM. 
 

 

Levando em conta o salário mínimo (SM) atual de R$510,00 (quinhentos e dez reais), 

83% das professoras entrevistadas recebem entre 01 (um) a 02 (dois) SM e 17% recebem 

entre 03 (três) e 04 (quatro) SM, dependendo da formação/qualificação e do nível das 

professoras municipais, cuja variação salarial leva em conta o plano de Cargos, Carreira e 

Salários dos municípios pesquisados, os quais foram definidos com a implantação e aplicação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF) no período 2001-2004. Ainda com relação ao FUNDEF, foi garantido 

aos profissionais dos CMER a participação em cursos de formação, a exemplo do Programa 

de Qualificação dos Professores da Educação Básica, PROBÁSICA/UFRN. A renda familiar 

advinda de pais e/ou esposo, complementa o sustento da família. Tal renda não ultrapassa o 
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salário das professoras. Muito pelo contrário, fica abaixo, o que nos leva a reafirmar que, 

nessa perspectiva houve avanço expressivo na trajetória profissional das professoras. 

A renda salarial das professoras municipais, ainda que não tenha atingido o teto 

nacional, representa uma importante mudança em relação a realidade do magistério rural 

pesquisado por Ramalho, em 1989. Àquela época, 

 

transformada em dólar americano, para garantir um padrão atualizado, a 
remuneração das professoras aparece com uma amplitude de US$2,50 a US$12,35. 
[...] levando-se em conta o salário mínimo (SM) na época da coleta dos dados 
(agosto e setembro de 1989), que era de 50 dólares, a média salarial representava 
cerca de ¼ do SM, valor este característico de pelo menos 81% do professorado 
pesquisado. (RAMALHO, 1993). 

 

 

Os salários das professoras pesquisadas por Ramalho, já à época totalmente ilegais, 

não alcançam o valor mínimo estabelecido por lei. Exatamente duas décadas depois, tivemos 

um avanço muito significativo não apenas do salário das professoras, como do salário mínimo 

que hoje chega aproximadamente a 290 dólares. Tal avanço acontece em decorrência da bem 

sucedida política econômica do país nos últimos anos (coincide com o período do governo 

Lula) e das políticas de educação do Brasil, sobretudo a Emenda Constitucional nº 53/2006 

que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), que entre outras reformulações, institucionalizou 

medidas para promover avanços na valorização dos profissionais da educação escolar. Nesse 

sentido, França (2007) faz o seguinte registro: 

 

[...] o FUNDEB é uma política que visa à diminuição das desigualdades regionais, 
bem como à definição de [...] piso salarial digno, para os profissionais da educação 
básica [...]. Assim, para cumprir esses propósitos, a União, os Estados o Distrito 
Federal e os Municípios devem [...] primar pela manutenção de remuneração digna 
aos trabalhadores da educação básica e cumprir as metas de universalização da 
educação básica estabelecida no Plano Nacional de Educação (2001-2010) e nos 
respectivos planos estaduais e municipais. (FRANÇA, 2007, p. 194). 

 

 

Cabe destacar ainda, que outro ponto advindo da emenda do FUNDEB a favor das 

políticas salariais para os profissionais da educação básica, é o envolvimento dos movimentos 
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sociais que historicamente buscam condições mais dignas para a educação por meio da 

definição do piso salarial nacional. 

Como era de esperar, em relação à escola em que as entrevistadas cursaram o ensino 

fundamental e o médio, todas as 24 professoras e os 6 (seis) gestores, responderam que foram 

egressos de escolas públicas. 

O nível de formação das professoras e a natureza das instituições formadoras são 

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

saberes da profissão) que deve corresponder ao esperado avanço do profissionalismo 

(construção das ações políticas e status profissional) dimensões que confirmam a 

profissionalização do magistério nos moldes propostos por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, 

2004). 

 

Tabela 8- Nível de formação e Instituição formadora das professoras e gestoras-2009 
                   Caracterização                                          Professoras %               Profissionais  

                   Nível de formação          

                   Graduação em Pedagogia                          22 (92%)                               4 

                   Graduação em Geografia                             2                                          2 

                   Total                                                           24 (100%)                             6 

___________________________________________________________________________

                   Instituição formadora                                                                       

                    UFRN (Caicó)                                            23 (96%)                               4 

                    Fundação Francisco Mascarenhas               1                                          2 

                    Total                                                           24 (100%)                             6  

Fonte: dados obtidos no campo da pesquisa. 
Obs: professoras pedagogas, têm pós-graduação (lato sensu) em Psicopedagogia. 

 

No que diz respeito à formação alcançada por essas professoras e profissionais, 100% 

possuem formação em nível superior. Desse percentual, 92% são graduadas em Pedagogia, ao 

passo que duas professoras e dois dos profissionais são licenciados em Geografia. Essas 

professoras buscaram aumentar o grau de formação já inserido no sistema de ensino, 

incentivadas pela política nacional para ampliar o acesso da formação profissional em nível 

superior. Essa realidade representa um avanço concreto no estatus formativo 
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(profissionalidade) das professoras rurais que, por tanto tempo ficaram com a formação 

limitada ao nível médio, quando chegavam ao ensino médio! 

Em relação à instituição formadora, observamos que tanto a maioria das professoras, 

96%, quanto à maioria dos profissionais 4 (quatro) 17%, o curso de pedagogia da UFRN-

Campus de Caicó, foi a maior responsável por essa formação. A Fundação Francisco 

Mascarenhas, Faculdades Integradas de Patos, no estado da Paraíba, graduou 1 (um) professor 

e 2 (duas) das profissionais entrevistadas. O tempo de formação superior em referência 

aconteceu em períodos bem diferentes: entre os anos de 1980 e 2009, o que revela ser muito 

recente as mudanças que vêm acontecendo na profissionalização do professorado e, 

certamente do magistério das séries iniciais do ensino superior em todo país.  

Em se tratando da atuação como professoras de turmas multisseriadas na condição de 

leigas, 23 (vinte e três) professoras se enquadraram nesta condição, havendo, no entanto, uma 

excessiva demora para as mesmas conquistarem a chance de obterem formação em nível 

superior. Precisou uma nova LDB (1996) para garantir o direito e a oportunidade de lograrem 

um maior nível de profissionalização. Entre essas professoras, também foi destacado, por 6 

(seis) delas, o fato do atual governo ter possibilitado avanços da categoria em relação à 

formação e a melhores condições de trabalho. 

Ao tecer comparações ao trabalho da pesquisadora Ramalho, 1988-1993, encontramos, 

mais uma vez um quadro divergente em relação ao nível de formação de sua amostra de 34 

(trinta e quatro) professoras, onde 19 (dezenove) delas, eram leigas e apenas 07 (sete), 

estavam em vias de qualificação, no magistério em nível médio. Constatamos um avanço 

muito significativo nesses indicadores, ao confrontar os 02 (dois) estudos, fato animador por 

ter havido expressivo avanço na condição docente nesse meio. 

É importante destacar que a quase totalidade, 22 (vinte e dois) 92%, do grupo de 

professoras pesquisadas, mesmo possuindo formação pedagógica superior, revelam que “é 

muito difícil ensinar a uma turma multisseriada.” Todas apelam para a formação continuada e 

acreditam ser esse processo uma forma de enriquecimento para uma prática coerente com as 

necessidades reais dessa modalidade de ensino. Alguns depoimentos refletem essas 

reivindicações: 

 
É difícil ensinar a todo mundo de uma vez só. A felicidade é que existe os encontros 
para a gente tirar as dúvidas.(PROFESSORA B. 2009). 
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Em casa eu trabalho muito e tenho pouco tempo para planejar. Aproveito nos 
encontros de formação continuada. As vezes só dá tempo de fazer rascunho e vou 
aperfeiçoando à noite. Aí vêm as dúvidas e não tenho com quem tirar, porque a 
equipe pedagógica fica na cidade e minha escola fica distante. (PROFESSORA M. 
2009). 

 
Uma das maiores dificuldades aqui na minha sala de aula é a falta da supervisora e 
diretora, já que a escola fica muito distante da cidade. Gostaria de ter o apoio 
pedagógico mais presente, pois o ensino infantil junto com os alunos do ensino 
fundamental, precisa de muito apoio, aí vem às dúvidas: como fazer? 
(PROFESSORA A. 2009). 
 
 

Não é fácil planejar ao mesmo tempo atividades diferenciadas. Eu fiz o curso de 
pedagogia, mas quando mistura os conhecimentos das crianças, fica difícil atender 
a todos. Enquanto estou com uma turma, as outras não conseguem esperar. É como 
eu lhe disse, me formei em pedagogia, mas lá não aprendi como ensinar de maneira 
certa a essas turmas multisseriadas. E a colega complementa; É, eu faço minhas as 
palavras dela. (PROFESSORAS M.e B.2009). 
 

 

Percebemos, nesses depoimentos, as reivindicações pela presença do apoio 

pedagógico, já que a maioria das escolas fica distante da sede, tornando quase que impossível 

a presença diária desse apoio no meio rural. Percebemos, também, que as professoras 

consideram a formação superior conquistada um privilégio, em razão do elevado número de 

professores que têm dificuldades de formação em âmbito nacional. 

Outra expressão usada pelas entrevistadas, “mas lá não aprendi como ensinar de 

maneira certa as turmas multisseriadas,” referem-se lá na Universidade. Inicialmente 

interessa-nos destacar que diante das situações que ocorrem, inesperadamente na dinâmica de 

uma sala de aula, ainda mais na multisseriação, um conjunto de competências e possibilidades 

específicas são exigidas, dada sua especificidade. Tais capacidades devem ser adquiridas 

mediante o processo de formação inicial e continuada. No caso particular do universo das 

professoras entrevistadas, todas afirmam que enfrentam dificuldades em sua prática 

pedagógica para trabalhar com essa modalidade de ensino. Tal fato aponta a inexistência de 

eixos articuladores (Ramalho 2003), que dêm conta da especificidade requerida pelas escolas 

rurais multisseriadas, construindo assim, uma lacuna no processo da formação inicial para o 

trabalho com a diversidade presente no atual contexto social. Ramalho (2003) reafirma essa 

discussão: 
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As agências Formadoras do Ensino Fundamental, como um espaço cultural e 
educativo voltado para um trabalho cooperativo, o que possibilitará o trabalho com o 
“aprender a ser,” o “aprender a conviver,” pois é no espaço e tempo real da prática 
que se formam as competências profissionais. (RAMALHO, 2003, p. 146). 

 

Concordamos com a pesquisadora Ramalho (2003), e defendemos que a falta de um 

trabalho gestado por políticas específicas de formação constitui o obstáculo principal na 

confirmação da tarefa de ensinar. A autonomia e a qualificação específica para o corpo 

profissional será sempre uma pré-condição (Arroyo, 2009), para o professorado, em especial, 

para os que lecionam nas escolas rurais multisseriadas, que na grande maioria sem formação 

didática-pedagógica específica se utiliza apenas do saber da experiência para desenvolver suas 

ações educativas. No entanto, sem a qualificação profissional, o saber intuitivo se desarticula 

predominando o senso comum pedagógico. 

 

Tabela 9- Turno, local de trabalho e residência das professoras e gestoras-2009 
Caracterização                              Professoras                             Profissionais  

Turno que trabalha 

Matutino                                           19 (79%)                                         3 

Vespertino                                          4 (17%)                                         1 

Matutino e vespertino                         1 (4%)                                           2 

Total                                                 24 (100%)                                        6 

Local de trabalho 

Meio rural                                         23 (96%)                                               

Zona urbana                                                                                               6 

Meio rural e zona urbana                    1 (4%) 

Total                                                 24 (100%)                                         6 

Residência 

Localidade rural                               23 (96%) 

Zona urbana                                        1 (4%)                                             6 

Total                                                  24 (100%)                                         6 

Fonte: dados obtidos no campo da pesquisa. 
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Em se tratando do local onde as entrevistadas trabalham, nossa intenção foi verificar 

se elas exerciam funções docentes também na zona urbana, o que poderia interferir na 

atividade de ensino dos alunos do meio rural. No entanto, a grande maioria, 23 (vinte e três) 

96% das professoras responderam que trabalham apenas no meio rural e aí residem, sendo 

esse um dado vantajoso que possibilita maior envolvimento dessas professoras com a 

comunidade, tendo em vista o conhecimento da realidade dos alunos e seus familiares. 

As entrevistadas afirmam: “quanto mais pertencemos à localidade onde se situa a 

escola, tanto mais adquirimos conhecimentos sobre os alunos, suas vidas e seus familiares.” 

Quando questionadas sobre a residência, a professora Margareth (2009) foi 

contundente em sua resposta: 

 
Eu morava na cidade, mas quando passei no concurso da Prefeitura, vim morar 

aqui e não me arrependo, porque hoje eu conheço a família de cada um de meus 

alunos. Onde vivem, como vivem, as dificuldades que enfrentam em casa e no 

trabalho, eu conheço tudo. Tou (sic.) sempre em contato com eles e com os pais. 

Aqui acolá vou na (sic) casa deles e eles vão lá em casa. Esse relacionamento 

facilita muito meu trabalho em sala de aula com eles. Aquela que mora lá na cidade 

e vem todo dia, dá sua aula e vai embora, não tá (sic) preocupada com isso não. Ela 

não tem tempo de conhecer melhor a comunidade e seus alunos. E se depender de 

ônibus, é pior ainda porque ela quase não tem tempo nem para dar o primeiro 

horário de aula, pois precisa utilizar-se do único transporte da região que sai no 

mesmo horário de aula. 

 

No entendimento da professora, para que haja ensino e aprendizagem, nas complexas 

organizações das turmas multisseriadas é preciso que os planejamentos de ensino partam das 

reais convivências dos alunos, o que só será possível se houver o conhecimento do meio, dos 

seus modos de vida e de seus familiares. As diversas situações apresentadas na tabela abaixo 

ilustra a preocupação da professora frente à necessidade de focar sua função docente para a 

realidade da sala de aula. 
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Tabela 10- Séries que ensinam, dificuldades e facilidades enfrentadas pelas professoras-2009 
                 Séries que ensinam                                                           Professoras  

                         

                        1ª a 5ª                                                                            13 (54%) 

                        1ª a 4ª                                                                              1 (4%) 

                        2ª a 4ª                                                                              1 (4%) 

                        1ª, 2ª e 5ª                                                                         1 (4%) 

                        1ª e 2ª                                                                              2 (9%) 

                        4ª e 5ª                                                                              2 (9%) 

                         3ª a 5                                                                              1 (4%) 

                         1ª a 3ª                                                                             1 (4%) 

                         1ª, 2ª, 4ª e 5ª                                                                   1 (4%) 

                         3ª e 4ª                                                                             1 (4%) 

                         Total                                                                            24 (100%) 

___________________________________________________________________________

                        Dificuldades enfrentadas 

                        Trabalhar a heterogeneidade                                        13 (54%) 

                        Elaborar planejamentos distintos                                   9 (37) 

                        Ausência de acompanhamento pedagógico                   2 (9%) 

                        Total                                                                              24 (100%) 

___________________________________________________________________________

                        Facilidades enfrentadas 

                        Apoio pedagógico                                                        13 (54%) 

                        Identidade c/conhecimentos prévios dos alunos            5 (21%) 

                        Material do Escola Ativa                                                6 (25%) 

                        Total                                                                               24 (100%) 

Fonte: dados no campo da pesquisa 

 

A relação das variáveis, séries que ensinam, dificuldades e facilidades enfrentadas, 

reforça o que discutimos na página anterior, focando a importância da formação inicial e 

continuada. Como podemos observar na tabela 10, a totalidade das entrevistadas trabalha em 

sala de aula com alunos de séries e idades diferentes numa complicada combinação de séries o 

que não revela qual o critério adotado pela escola para organizar as turmas multisseriadas. 
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Essa combinação atende, certamente, à demanda do nível de desenvolvimento cognitivo ou 

mesmo escolar do aluno. Observamos, no entanto, que há uma concentração 13 (treze) de 

professoras atuando em turmas com alunos da 1ª a 5ª série que nos leva a imaginar que as 

dificuldades apresentadas por elas (heterogeneidade) precisam, realmente, ser aprofundada. 

Podemos imaginar também, que a heterogeneidade informada deve reportar-se a um conjunto 

de fatores que vão desde a diferença de idades, séries, sexo, sonhos, expectativas, condições 

financeiras e socioculturais, até a utilização de um único espaço e horário, o que faz jus ao 

conceito da citada modalidade de ensino.  

Em se tratando das maiores dificuldades no trato com essas séries, observamos o 

destaque ao trabalho com a heterogeneidade. Apesar de esta estar presente em qualquer grupo, 

as turmas multisseriadas do meio rural sobressaem-se, exatamente, por concentrar no mesmo 

espaço - e ao mesmo tempo - alunos que apresentam tais características. É necessário, 

portanto, o reconhecimento dessa diversidade, por todas que atuam nessa organização de 

ensino, pois consideramos que a diversidade é ponto chave no direcionamento das reais 

práticas pedagógicas dos unimestres12, no entanto, não podemos deixar de ressaltar que a 

qualidade do ensino e da aprendizagem deve ficar fortemente comprometida. 

O relato das professoras sobre as dificuldades de trabalhar a heterogeneidade está 

vinculado à cultura escolar. Essas professoras esperavam e ainda esperam trabalhar a 

homogeneidade para facilitar sua ação em sala de aula e por isso muitas organizam o seu 

trabalho pedagógico sob a lógica da seriação e transmitem aos alunos, através da cópia ou 

transcrição no quadro, conteúdos sob a forma de pequenos trechos ou retalhos dos conteúdos 

disciplinares, como expressa Hage (2009), muitos deles afastados das peculiaridades do meio 

rural.  

No entanto, trabalhar as turmas multisseriadas com a possibilidade de homogeneidade, 

é contraditório, tendo em vista que a homogeneidade não é possível. Ao agrupar alunos pelo 

desejo de se trabalhar com alunos iguais, estamos contribuindo para a exclusão de muitos do 

processo de ensino e aprendizagem. Pela mesma forma, ao separá-los por níveis de 

dificuldades, estamos mais uma vez permitindo a exclusão daqueles com menores condições 

sociais e culturais, desconsiderando a troca de experiência e a valorização do aluno no 

processo pedagógico. (ROSA, 2008).  

                                                            
12 Definição utilizada pela pesquisadora para nomear os docentes que exercem atividades escolares 
multisseriadas. 
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Nesse sentido, Silva (2006) defende que a sociedade atual exige uma quebra no 

processo de homogeneidade de leitura da cultura brasileira e da visão de sujeito único na 

transformação da sociedade. 

Nesse particular, os sujeitos que formam a população rural e apresentam um conjunto 

de caracteres especiais, possuem na forma heterogênea de reproduzir a vida, a necessidade de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes cujo planejamento deve partir do saber social 

da sala de aula, por meio de processos educativos articulados aos seus interesses, ou seja, 

práticas pedagógicas heterogêneas. 

Outra resposta predominante, que representa 6 (seis) professoras, apontam 

dificuldades na elaboração dos planejamentos, como podemos observar nos depoimentos 

seguintes que sintetizam o pensamento de algumas professoras entrevistadas. 

 
Meu planejamento acaba sendo a soma de 05 (cinco) planejamentos diferentes, um 

para cada série. E como eu sou só uma e não 05 (cinco), o jeito é dividir a turma em 

fileiras seriadas ou em grupos seriados, ou mesmo em cantos seriados, deixando 

que 02 (duas) delas, no mínimo, trabalhem sozinhas enquanto me dedico ao grupo 

que está recebendo matéria nova. (P 2, P 3 e P 4, 2009). 

 

Ora, se uma professora que ensina numa série só, já tem problemas ao fazer o 
planejamento, imagine muitas de nós com 03 (três), 04 (quatro) e 05 (cinco) todas 
juntas! (P 5, 2009). 

 

 

O conflituoso problema referente ao planejamento de ensino, demonstrado pelas 

professoras entrevistadas, confirma nossa suposição de que a principal dificuldade que as 

professoras que ensinam em escolas rurais multisseriadas enfrentam é organizar o seu 

planejamento pedagógico. Quando se vêem diante de alunos de várias séries, com diferentes 

necessidades de aprendizagem, dividindo o mesmo espaço e a atenção delas, essas professoras 

pensam que a melhor maneira de desenvolver suas atividades é fazer planejamentos distintos 

para cada grupo. No entanto, essa nunca foi uma estratégia eficaz, pois a professora durante a 

aula precisa correr de um lado para outro tentando atender a todos, porém não consegue 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. Se tiver que dar mais atenção a um 

determinado grupo, certamente se dedicará aos que estão no nível de alfabetização, deixando 



82 

 

os demais com atividades que podem ser realizadas pelos alunos sem a sua intervenção; desse 

modo não haverá novas aprendizagens. 

Um dos papéis do/a professor/a é organizar o tempo da aula de modo que favoreça a 

aprendizagem do aluno. Esse é um grande desafio, ainda mais quando se trata das turmas 

multisseriadas. É preciso que o/a professor/a ajuste o planejamento de sua rotina de trabalho 

visando atender às necessidades de aprendizagens das diferentes demandas. Além disso, é 

preciso pensar na disposição das atitudes a serem oferecidas, bem como, nas suas ações e 

intervenções no exercício de sua proposta. 

Entretanto, é fundamental, que o/a professor/a das escolas rurais multisseriadas 

reflitam sobre a sua prática educativa e sua integração com as condições curriculares vigentes, 

considerando critérios, estratégias e planejamentos requeridos nessas turmas, para que a 

organização do planejamento pedagógico seja garantida sem comprometer a qualidade do 

ensino. 

Diante das respostas relacionadas às facilidades enfrentadas pelas professoras 

entrevistadas, evidenciamos aspectos contraditórios. Vejamos no item sobre “dificuldades 

enfrentadas,” 05 (cinco) professoras reclamam da ausência do acompanhamento pedagógico. 

Interrogadas sobre as facilidades, 13 (treze) professoras apontaram ser “o apoio da equipe 

pedagógica,” que contribui para tornar o ato de ensinar mais fácil, muito embora, todas essas 

professoras dizem ser “muito difícil ensinar.” Quando questionadas sobre como procuram 

superar as maiores dificuldades que enfrentam no dia-a-dia da prática em sala de aula, um 

bom número, ou seja, 08 (oito) professoras responderam que recorre à equipe pedagógica de 

CMER. 

Mais uma vez constatamos circunstâncias adversas à pesquisa de Ramalho (1993), 

realizada há mais de vinte anos, cuja variável é também direcionada às dificuldades de 

trabalho enfrentadas pelas professoras em exercício no vizinho campo paraibano: 

 

As professoras rurais de fato desassistidas, isoladas, pouco qualificadas e 
esquecidas, querem se inserir de fato e de direito no sistema educativo, ter seu 
trabalho reconhecido institucionalmente quando reclamam a presença dos órgãos 
educacionais para acompanhar seu trabalho. Daí podemos admitir que o reforço 
institucional à essa situação, na verdade, constitui-se num forte componente da 
desprofissionalização do magistério. Essa prática não profissional das professoras 
rurais encontra-se circundada por hábitos ou aspectos que negam seu desempenho 
enquanto profissionais. O descaso da administração educacional, como coloca Pérez 
(1988, PP. 17-18), é apenas um entre os vários indicadores que desqualifica a 
professora como profissional. (RAMALHO, 1993, p. 132-133). 
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Esses mais de vinte anos passados entre a pesquisa citada e o presente estudo, foram 

intercalados por propostas educacionais impulsionadas pelos movimentos sociais, os quais 

questionam a terminologia Educação Rural, mas reformulam para a Educação do Campo que 

passou a chamar a atenção para os formuladores de políticas, para os dirigentes estaduais e 

municipais, para os /as educadores/as do campo sobre as novas exigências no trato tão 

precário dado à educação rural, Arroyo (2006). Esse foi um ato instigador que contribuiu para 

a construção dos Centros Municipais de Ensino Rural, os quais passaram a exigir a formação 

de uma equipe de profissionais com o objetivo de subsidiar o trabalho dos/as professores/as 

rurais. Tal fato apresenta-se apenas como uma entre as várias ações que contrasta com a 

situação desfavorecida das professoras participantes da pesquisa ora confrontada.  

Por outro lado, entendemos que mesmo com esses avanços ainda persiste a 

necessidade de uma proposta de formação docente que garanta o aprofundamento teórico-

metodológico da educação rural, sobretudo dos componentes específicos da multisseriação. 

Os resultados expressos na tabela abaixo comprovam a ausência de tais conhecimentos. 
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Tabela. 11- Posicionamento das professoras sobre a multisseriação e/a importância dada ao 
seu trabalho-2009  

          Referência da multisseriação                                                           Professoras  

           Exige conhecimentos sobre 

           a docência, paciência, magia, 

           amor, dedicação e 

           responsabilidade ...............................................................................14 (58%) 

            Desdobramento para atender a todos ao 

            mesmo tempo.....................................................................................6 (25%)  

            Cooperação entre alunos....................................................................4 (17%) 

            Total..................................................................................................24 (100%) 

___________________________________________________________________________

             Importância do trabalho: 

            Aprendizagem dos alunos.................................................................14 (58%) 

             Experiência adquirida........................................................................5 (21%) 

             Projeto Escola Ativa..........................................................................3 (13%) 

             Integração das disciplinas curriculares..............................................2 (8%) 

             Total..................................................................................................24 (100%) 

Fonte: dados obtidos no campo da pesquisa 

 

Ao associarmos a referência sobre a multisseriação e a importância dada ao trabalho 

como professoras nas turmas multisseriadas, observamos que a predominância das respostas 

14 (catorze) 58%, se referem a multisseriação como uma categoria que exige conhecimentos 

sobre a docência e a falta de conhecimento obriga as professoras a buscar outras categorias, 

como paciência, magia, amor...como revelam as falas das professoras agrupadas no 

depoimento seguinte: 

Para ensinar nessas turmas a gente tem que ter muitos conhecimentos sobre o que ter 

é ensinar e como ensinar, porque para lidar com eles é preciso ter muita paciência, magia, 

amor e ao mesmo tempo responsabilidade. Senão for assim eles não aprendem nada. 

Podemos acrescentar a partir desses relatos, que com a ausência do conhecimento 

teórico metodológico para apoiar a prática pedagógica das professoras nas turmas 

multisseriadas, obriga-as utilizarem maneiras diferenciadas de atuar no processo ensino e 

aprendizagem e as defendem como forma de garantir a aprendizagem dos alunos. Dessa 
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forma, as professoras consideram que só haverá aprendizagem se as estratégias de ensino 

forem centradas no seu planejamento, no seu saber e no seu modo de dirigir as aprendizagens 

ao grupo de alunos ao qual ensina. A esse método de ensino Gauthier denomina de ensino 

explícito numa argumentação de que esse é o ofício de professor/a baseado nas qualidades 

pessoais, na intuição, na experiência, na tradição; e consequentemente “na ausência da 

perspectiva científica a qual prejudica a melhoria da qualidade da educação e a 

profissionalização do ensino.” (GAUTHIER, 2006). 

Em segundo lugar, 06(seis) registros 25%, das entrevistadas se referem à 

multisseriação como “desdobramento para atender a todos ao mesmo tempo,” é a própria 

realidade da multisseriação que traz consigo uma gama de dificuldade e grande parte das 

professoras que nela ensina ainda não dispõe de ferramentas suficientes para atender a alunos 

em situações em que a faixa etária, o interesse e o nível de aprendizagem é muito variado. 

Uma das professoras entrevistada assim relata: 

 

 “defino o trabalho das professoras das turmas multisseriadas como um malabarista, 

pois temos que nos desdobrar para dar conta do trabalho.” (PROFa. N. 2009). 

 

Por analogia, malabarista é compreendido como o/a professor/a que, dentro de uma 

sala de aula, precisa estar atento as diferenças dos seus alunos. Em relação a aprendizagem, 

essas diferenças assumem maiores proporções quando a sala é multisseriada, composta de 

diferentes momentos de saberes, que ultrapassa desse modo, o simples olhar de multisseriação 

por série escolar. 

Em seguida, as professoras consideram a multisseriação como “cooperação entre os 

alunos,” recebeu 04 (quatro) registros (17%), passa pela articulação das atividades que 

decorrem de cada aluno como um portador de conhecimentos e saberes distintos. Tanto é 

verdade que uma das professoras entrevistadas dá o seguinte depoimento: 

 

“Eu ensino da 1ª a 5ª série. É muito difícil. O que me salva é que os alunos da 4ª e 5ª 

séries que sabem mais me ajudam com os que sabem pouco. Conto com a colaboração deles 

que interagem com os colegas e comigo.” (PROFa. C. 2009). 
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Essa interação entre os alunos e professora, é um ponto chave para a realização do 

trabalho em sala multisseriada. É necessário, portanto, que a professora reconheça que os 

alunos aprendem uns com os outros, e crie situações que provoquem e estimulem a 

cooperação/interação; proporcione experiências que envolvam a interação direta, a 

dependência mútua e a responsabilidade individual 

Nesse sentido, Ribeiro (2008) acrescenta que: 

 

A interação entre as pessoas se constitui em uma condição necessária ao 
desenvolvimento da ação no plano mental, visto que o conteúdo da experiência 
humana, histórica e cultural não está consolidado somente em objetos materiais, mas 
também na linguagem. (RIBEIRO, 2008). 

 

Com relação a importância dada ao trabalho com turmas multisseriadas, 14 (catorze) 

58%, das professoras priorizam a aprendizagem dos alunos, ao passo que a experiência que 

adquirem com o trabalho merece 05 (cinco) registros, 38% e o trabalho com a metodologia do 

Projeto Escola Ativa merece 03 (três) registros, 21%. O discurso da professora revela a 

preocupação com a leitura e a escrita, com o objetivo, entre outros, de preparar o aluno para 

participar dos “comitês” do programa Escola Ativa e cooperar com o trabalho em sala de aula. 

 

“A primeira coisa que devemos fazer é levar o aluno a aprender a ler e a escrever 
para depois ele se responsabilizar pelo comitê da biblioteca.” (Profa. M. 2009). 

 

A cooperação/integração entre os alunos de diferentes séries, antes considerada um 

obstáculo, transformou-se em vantagem pedagógica. Pesquisas realizadas na área da 

Psicologia Social atestam que o trabalho realizado com os pares é favorável à aprendizagem. 

Com essa atividade os alunos sempre apresentam desempenhos cognitivos superiores aos que 

realizam as mesmas tarefas de forma individual. (MOLINARI, 2009). 

Essa organização é considerada uma das mais convenientes, tanto para os alunos com 

conhecimentos mais avançados, como para os que têm algum tipo de dificuldade; para os 

mais velhos e para os mais novos. Por isso, é necessário que esta estratégia didática se 

coadune com a realidade de cada turma multisseriada. 

Para que as professoras possam realizar esse trabalho de integração/cooperação com 

os alunos, torna-se imprescindível que participem de seminários e encontros pedagógicos. Os 
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seminários representam procedimentos metodológicos e supõem o uso de técnicas e 

dinâmicas, como palestras, estudos em grupos sobre temas predeterminados. Já os encontros 

pedagógicos são compreendidos como momentos em que os/as professores/as se reúnem, 

fazem reflexões sobre os problemas já enfrentados e planejam suas atividades para o ano 

letivo. 

No particular desse estudo, os seminários e encontros pedagógicos acontecem nas 

Secretarias Municipais de Educação, num espaço de tempo que varia de (01) um a 05 (cinco) 

dias, cujos temas tratados são: 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Proletramento, Escola Ativa, Educação Rural, 

Avaliação de Aprendizagem, entre outros. 

A tabela abaixo expressa as opiniões das professoras sobre as contribuições dos 

seminários e encontros pedagógicos no aprimoramento da prática da sala de aula. 

 

Tabela 12-Contribuições dos seminários e encontros pedagógicos para o trabalho em 
sala de aula-2009 

                   Avanço nos conhecimentos                                                       6 (25%) 

                    Melhora a prática educativa                                                   10 (41%) 

                    Inovações pedagógicas                                                             4 (17%) 

                    Trocando experiências                                                              4 (17%) 

                    Total                                                                                       24 (100%) 

Fonte: Dados obtidos no campo da pesquisa 

 

Quanto à participação das professoras em seminários e encontros pedagógicos e às 

contribuições destes no trabalho em sala de aula, 100% responderam positivamente, como 

mostra tabela acima. Sobre os temas discutidos nos citados encontros, constatamos a ausência 

de estudos relacionados a eixos articuladores com a metodologia utilizada nas turmas 

multisseriadas, apesar do relato das entrevistadas apontarem um significativo avanço nos 

conhecimentos e na melhora da prática educativa, como contribuição para o trabalho em sala 

de aula. 

Vale salientar que o tema que trata dos PCN nos encontros oferecidos pelas 

Secretarias Municipais, organizados pelo CMER, nenhuma alusão é feita à educação rural, 
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embora os tais parâmetros recomendem que sejam respeitadas as diversidades culturais e 

regionais. No entanto, a capacitação não apresentou as especificidades para as professoras que 

trabalham com as turmas multisseriadas. Nesse contexto, as entrevistadas reconhecem que 

como positivo, a ampliação nos conhecimentos, porém, não especificamente, para a 

multisseriação, como ressalta a profa N.(2009). 

 

[...] pra ajudar no trabalho com nossas turmas, não tinha nada não. Era todo 
mundo junto. Já participei de outros cursos que contribuíram mais, como foi o 
sobre a Escola Ativa, a educação rural e sobre a avaliação. É preciso que venha 
outros que tratem da prática pedagógica, sabe? Porque a gente que trabalha com 
alfabetização, junto com as outras séries, aí precisa muito de uma capacitação que 
melhore a prática educativa. (PROFa N. 2009). 

 

No discurso da professora, fica bem claro que as maiores contribuições dos temas 

trabalhados nos encontros pedagógicos são aquelas que servem para apoiar a pratica 

pedagógica, em virtude da exigência do trabalho focado na heterogeneidade. A expressão, 

“que melhora a prática educativa,” defendida por 10 (dez) 41%, professoras, seguidas por 04 

(quatro) 17%, que registram “inovações pedagógicas” e mais 04 (quatro) 17%, que dizem que 

as contribuições também vêm das trocas de experiências, reforçam a necessidade de 

programas de formação continuada que repense e direcione a metodologia das turmas 

multisseriadas e dê suporte, inclusive, ao trabalho com a avaliação da aprendizagem, por ser 

segundo o depoimento da professora um processo complexo que requer profundos estudos. 

 

[...] Dizem que os altos índices de reprovação está nas turmas multisseriadas do 
meio rural. Não sei...é muito difícil avaliar e colocar nota nos alunos. Às vezes eles 
fazem todas as atividades na sala de aula, tudo certinho. Quando é no dia de prova, 
às vezes, esses mesmos alunos não fazem nada. Esquecem tudo o que já sabiam e a 
nota vai lá pra baixo. Fico muito angustiada. Queria fazer diferente, mas... de quem 
é a culpa? (PROFa. J. 2009). 
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Tabela 13- Maneira de trabalho das entrevistadas com alunos de idades, séries... díspares-
2009 

                   Maneira de trabalhar                                                            Professoras 

                 Dividindo o tempo, espaço e  

                  os planos de aula                                                                             10 (41%) 

                  Atendendo uma série de cada vez                                                    3 (13%) 

                  Trabalhando em grupo com 

                   conteúdos integrados                                                                       5 (21%) 

                   Em dupla, com atividades selecionadas 

                   por séries e por idade                                                                       6 (25%) 

                   Total                                                                                               24 (100%) 

Fonte: dados obtidos no campo da pesquisa 

 

Quando perguntadas sobre a maneira de trabalhar com os alunos de idades e séries 

diferentes, a maioria das informantes 10 (dez) 41%, aponta que dividem o tempo, o espaço e 

os planos de aula de acordo com as séries. Essa estratégia de trabalho numa sala 

diversa/heterogênea, segundo a estudiosa Molinari (2009) não é estratégia eficiente, pois a 

professora, durante a aula precisa correr de um lado para o outro na tentativa de atender a 

todos e, obviamente, ela na dá conta de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. Enfim, 

não se consegue dar um bom atendimento para cada agrupamento, reservando apenas uma 

fração de tempo, já que cada um pede um tipo de intervenção. Outras 05 (cinco) 21%, das 

professoras, ainda têm a iniciativa de propor tarefas coletivas. Essa é uma maneira mais 

pertinente do que desenvolver atividades separadas, mas também se pode correr o risco de 

achar que todos estão envolvidos. Dessa forma, os alunos deixam de enfrentar situações 

relevantes que estejam de acordo com seus saberes e com os desafios que precisam enfrentar 

para progredir. 

Vários depoimentos se reportam à maneira de trabalhar com os alunos da 

multisseriação em sala de aula: 
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“Eu faço um planejamento pra cada série, aí divido o quadro em 03 (três) partes 
para passar as atividades da 3ª série, da 4ª série e da 5ª série. Quando eles copiam, 
‘eu passo’ as tarefas do pré e os da 1ª e 2ª séries fazem cópia dos livros. Passo o 
tempo todo fazendo planos de aula.” (PROFa. B. 2009). 

 

“Preparo as atividades por série, coloco em grupos por série e vou fazendo o 
rodízio, voltando aos grupos de vez em quando. Corro muito, fico angustiada, mas 
não tem outro jeito.” (PROFa. P. 2009). 

 

“Dividindo o tempo, o espaço e os planos diferenciados uns dos outros, de acordo 
com a série. Assim: se eu vou dar 3 horas de aula e ensino a 1ª série, a 2ª e a 3ª 
série, deixo 1 hora para cada série. Não dá para eles aprenderem.” (PROFa. C. 
2009). 

 

Percebemos nesses depoimentos que as professoras têm muita dificuldade em 

organizar o processo pedagógico nas turmas multisseriadas justamente porque trabalham com 

a visão de divisão de planos, tempo e séries. Como resultado, as professoras se sentem 

angustiadas e ansiosas ao pretender realizar o trabalho da melhor maneira possível. Por outro 

lado, se sentem perdidas e carecem de apoio para organizar o tempo, o espaço e o 

conhecimento escolar, numa situação em que se faz necessário, no caso desse estudo, 

envolver até 05 (cinco) séries concomitantemente. 

As professoras mencionam “falta de tempo” para trabalhar com os alunos, o que pode 

ser entendido no sentido de que, tendo que trabalhar conteúdos de 04 (quatro) ou 05 (cinco) 

séries divididos dessa forma, o tempo torna-se claramente escasso para a tarefa. 

Cabe ressaltar, portanto, que diante dos relatos das professoras tal organização do 

processo pedagógico nas turmas rurais multisseriadas, dificulta a aprendizagem dos alunos e o 

trabalho docente, nesta realidade, enfrenta dificuldades de atuação didático-pedagógico no 

ambiente escolar, que é carente de apoio pedagógico. 

Nessa perspectiva, propomos a organização de um processo de formação continuada 

que perpasse as estratégias mobilizadoras da ação pedagógica das professoras na sala 

multisseriada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste trabalho, encontramos respostas às nossas questões iniciais. Todavia, 

é pertinente destacar que novos questionamentos surgiram ao longo dessa caminhada pelo 

Seridó. 

Inicialmente, nos propusemos estudar a escola rural e o desafio da docência em salas 

multisseriadas: o caso do Seridó norteriograndense, em particular nos municípios de Caicó, 

Jardim do Seridó e Ouro Branco. 

Nossa investigação partiu de experiências pessoais e profissionais em escolas rurais 

multisseriadas, tomou a base familiar como forma relacional a essa organização escolar, a 

qual favoreceu um despertar para a docência nos anos de 1960 a 1970. Nesse momento, 

surgiu em primeiro plano, às dificuldades teórico-metodológicas, tendo em vista a 

complexidade da multisseriação reforçada pela consequente escassez de literatura sobre o 

assunto. 

Assim sendo, partimos da compreensão de que as dificuldades enfrentadas com as 

escolas rurais multisseriadas no Seridó do RN, destacando o papel dos CMER, originam-se 

das deficiências do contexto das políticas formativas do professorado e das condições de 

trabalho que, por sua vez, são consequências de fatores socioeconômicos e políticos 

decorrentes das relações sociais presentes no meio rural nordestino, e, principalmente, pela 

ausência de uma política educacional que dê as condições para a escola rural e as professoras 

formarem e classificar bem sua clientela. 

Diante da análise das respostas das professoras e profissionais dos Centros Municipais 

de Ensino Rural foi possível evidenciar que há carência de estudos que analisem, de maneira 

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

professores/as que se ocupam da educação no meio rural, mas precisamente nas escolas rurais 

multisseriadas. 

A profissionalização da atividade docente se constitui na mais evidente proposição 

para tratar do desenvolvimento sistemático da profissão docente, considerando que essa 

categoria se desenvolve na dimensão interna, profissionalidade (relativa ao repertório de 

conhecimentos, aos saberes e competências do docente profissional) e a dimensão externa, 

profissionalismo (relativa ao ser docente, sua maneira de agir e relacionar-se com o grupo 

profissional) nas quais são mobilizadas atitudes individuais e coletivas. (RAMALHO; 

NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). 
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Assim, a importância da profissionalização no trabalho docente, no âmbito da escola 

rural consiste em oferecer subsídios que levem as professoras a compreender a condição 

docente dos/as professores/as que lidam com as escolas rurais multisseriadas; suas reflexões e 

intervenções no processo de aprender e de ensinar, o qual deve ser regido por conhecimentos 

sobre a profissão docente, consciência de si mesmo, competências e atitudes que permitam 

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

Essa compreensão confirma as complexas situações enfrentadas pelo magistério das 

salas multisseriadas, e, em função disso, defendemos que o processo de profissionalização 

mediante as dimensões que o compõe, pode proporcionar avanços para a construção de 

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

assim, uma prática pedagógica restrita ao empirismo, o que gera insegurança aos unimestres. 

No entanto, como é sabido, a formação docente não é o único fator responsável pela 

melhor qualidade do ensino, em especial nas escolas rurais multisseriadas. Mais do que isso, é 

preciso que essas escolas tomem parte nas agendas dos órgãos públicos com sua merecida 

exclusividade. Essas escolas devem ser analisadas no contexto sócioeconômico, político, 

cultural, ambiental e educacional rural na sociedade brasileira contemporânea. 

Dessa forma é urgente a necessidade de construir uma nova proposta educativa para 

essa organização escolar, vinculada à formulação e implementação de políticas publicas 

estruturantes que enfrente a precarização das condições existenciais na educação rural 

multisseriada e de seu professorado. 

Estudos realizados pelo Ministério de Educação (MEC/SECAD, 2009) divulgam que 

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

10% do total de estudantes brasileiros, sob os ensinamentos de cerca de 38 mil professores 

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

criada pelo MEC uma política do campo, instituída por decreto. “O campo é muito diverso, 

com especificidades. É necessário estabelecer o que é comum entre as áreas rurais para 

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

ente da federação.” (HADDAD, 2009).  

Atualmente esses órgãos governamentais apresentam para os setores organizados da 

sociedade e para os sistemas educacionais - União, Estado e Municípios - propostas de 

expansão do Programa Escola Ativa, que prevê a criação de novo material didático, com 

especificidades que subsidiam estudos e discussões sobre a educação multisseriada e suas 

particularidades requeridas, como forma se suprir a escassez de literatura destinada a essa 

organização escolar. 
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Assim, é importante destacar que, em função da limitada literatura que teoriza a 

configuração da educação rural multisseriada, devem-se reunir experiências inovadoras para 

ajudar a enfrentar os desafios daqueles/as que se dispõem a ensinar e estudar a multisseriação. 

Assim sendo, o presente estudo se propõe a contribuir junto aos Centros Municipais de 

Ensino Rural para a ampliação de propostas educativas que argumentem e cumpram os 

preceitos legais existentes como forma de considerar a multisseriação uma prática educativa 

real, que tem como base a heterogeneidade, bem como superar as dicotomias existentes entre 

as particularidades dessa organização de ensino e as práticas exercidas na ação pedagógica de 

seus/suas professores/as. 

Além desses estudos no Brasil, a multisseriação nas escolas rurais também é alvo de 

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

experiências puderam ser relatadas graças às contribuições de Thorsten Husen, considerado o 

decano dos educadores europeus, frequentador de uma escola multisseriada na zona rural da 

Suécia, em conversa com o economista Claudio de Moura Castro, (Revista Veja 2008). 

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

formação, os quais desenvolvem soluções eficientes que permitem manejar as turmas com 

pleno sucesso,” ao que acrescenta: “perpetuou-se nos países mais pobres a idéia de que a 

escola multisseriada é um ícone do atraso educativo. Só se justifica quando não há densidade 

demográfica para preencher as salas.” 

Ainda que essas sejam ricas contribuições, os poucos estudos encontrados nessa área 

nem sempre focam os desafios da formação e da profissionalização dos professores que 

ensinam nas escolas rurais multisseriadas. 

Desse modo, se faz necessário destacar a importância da priorização de políticas 

públicas educacionais que contenham propostas claras que focalize a sistematização dos 

princípios que caracterizam a prática docente. No texto preparatório da Primeira Conferência 

Nacional por Educação Básica do Campo, Fernandes, Cerioli, Caldart (2009), enfatizam que o 

primeiro e imprescindível desafio que têm os agentes escolares, sobretudo o professor, é 

perceber qual educação está sendo oferecida à população do meio rural e que concepção de 

educação está no alicerce dessa oferta.  

Esse discurso nos leva a reforçar a compreensão de que não é apenas a educação que 

resolverá os problemas sociais, educacionais e econômicos, entre outros que vivem as 

famílias do meio rural. Todavia a formação com base na profissionalização do trabalho 

docente pode e deve possibilitar a construção de um magistério no meio rural fortalecido e 

comprometido com a educação de qualidade, o que pressupõe, também, com estrutura física e 
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pedagógica adequada, professores melhor remunerados, com formação inicial e continuada 

peculiar que leve as professoras a atuarem nessa organização educacional e com a devida 

assistência para enfrentar às diversidades de uma sala de aula multisseriada e com múltiplas 

demandas. 

Esses pontos carecem ser argumentados a partir das questões selecionadas abaixo: 

• Como se estruturam as escolas rurais com salas multisseriadas? 

• Como as professoras se posicionam sobre seu trabalho em salas 

multisseriadas isto é, como as concebe no contexto da educação rural do 

Seridó? 

• Que opinam as professoras sobre a formação recebida para atuarem em 

salas multisseriadas? 

A atividade profissional das professoras da amostra está condicionada à sua dedicação 

e responsabilidade dispensada à atividade do ensino. O peso dado a essas categorias refletem 

bem para as dificuldades desfocadas pelas professoras para trabalhar a heterogeneidade “e 

elaborar planejamentos” distintos para desenvolver uma atividade com tão elevado nível de 

complexidade. 

Além da complexidade dispensada ao planejamento do ensino multisseriado, na visão 

das professoras entrevistadas, a multisseriação é um trabalho quintuplicado, que impõe 

conhecimentos teórico-metodológicos específicos e o acúmulo de várias funções, entre elas: a 

de diretora, de secretária, de professora, de coordenadora pedagógica, entre outras. Apesar 

dessas limitações que esta organização de ensino lhes impõe, as professoras conseguem 

perceber as turmas multisseriadas como um grupo de alunos que mesmo estando em faixas 

etárias diferentes e com diferentes níveis de conhecimentos, não só pela experiência escolar, 

mas pelas próprias experiências de vida, podem trabalhar juntas e cooperar umas com as 

outras nas atividades, nas descobertas, entre outras. 

É importante destacar a coerência com a qual as professoras se referem à 

multisseriação. No entanto, falta organização, apoio didático-pedagógico e formação 

continuada do professorado que possibilitem às professoras bem conduzir suas práticas 

pedagógicas para que possam trabalhar simultaneamente todas as séries juntas, baseadas nos 

princípios de cooperação e interação, onde um aluno ajuda o outro a avançar em um 

determinado aspecto. Daí a importância da professora buscar o maior número de 

possibilidades de trabalhar as atividades de sala de aula na forma de cooperação com todos os 

alunos das diversas fases e séries. 
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Todas as professoras entrevistadas possuem a formação inicial em Pedagogia, no 

entanto, não têm formação pedagógica específica e o apoio já mencionado (didático-

pedagógico e infraestrutura) para melhor atender as turmas multisseriadas. Elas sentem essa 

falta no dia-a-dia da sala de aula e esperam que essa lacuna seja preenchida no decorrer do 

processo de formação continuada, organizado pelo MEC e pela equipe do CMER. Tal 

processo acontece durante as semanas pedagógicas, encontros mensais onde são realizadas 

atividades, que no entender das entrevistadas amenizam as dificuldades que enfrentam ao 

ensinar alunos que demandam procedimentos pedagógicos específicos. Além do tema que 

trata do Programa Escola Ativa, ainda são focados durante os encontros: PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), FORMAGEST (Formação de Gestores), PROFA (Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores), PRO-LETRAMENTO (Programa de Formação 

Continuada de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental), entre outros. 

Ao destacar esse temário, sustentamos a necessidade de acrescentar temas que 

articulem a metodologia demandada pelas turmas multisseriadas, assim como seja 

disponibilizado professoras auxiliares para ajudar a tratar a diversidade dessas salas 

multisseriadas. 

Ao investigar o magistério rural e as escolas rurais multisseriadas no contexto do 

Seridó no RN, consideramos indispensável conhecer como as profissionais da educação - 

gestoras e coordenadoras pedagógicas - dos CMER, concebem a atuação das professoras 

nessas turmas. 

Dessa forma, procuramos indagar como se dá a formação pedagógica dessas 

professoras para atenderem às particularidades da multisseriação. 

Conforme mencionamos em momentos anteriores, procuramos entrevistar 06 (seis) 

profissionais, portanto, 03 (três) gestoras e 03 (três) coordenadoras pedagógicas atuantes nos 

03 (três) CMER pesquisados, responsáveis pelo processo de formação continuada e 

acompanhamento pedagógico das 24 (vinte e quatro) professoras que lecionam nas 21 (vinte e 

um) escolas rurais multisseriadas dos municípios de Caicó, Jardim do Seridó e Ouro Branco, 

respectivamente. 

Esses profissionais confirmam que as professoras possuem formação superior em 

Pedagogia, no entanto, é nos cursos de formação continuada e no acompanhamento 

pedagógico que aprofundam conhecimentos pedagógicos necessários ao desempenho em sala 

de aula. A formação continuada é oferecida geralmente pelo MEC/SECAD; tem como tema 

geral o Programa Escola Ativa e acontece sempre a cada mês do ano, através da Secretaria 
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Estadual de Educação e Cultura-Programa Escola Ativa- e Secretarias Municipais de 

Educação. 

No entanto, esses profissionais também apresentam como argumentos, as poucas 

condições para o acompanhamento in loco e a falta de programas formativos que tratem dos 

procedimentos teórico-metodológicos específicos para o desdobramento das atividades 

multisseriadas. Observamos que a visão dos CMER coincide perfeitamente com o que foi dito 

pelas professoras: fiz Pedagogia, mas não aprendi como ensinar em escolas rurais 

multisseriadas, e/ou: é muito difícil elaborar vários planejamentos diferentes; aparece com 

maior frequencia 19 (dezenove) ocorrências, conforme depoimentos relatados anteriormente. 

Apenas 05 (cinco) respostas afirmaram ser a ausência de equipe pedagógica, a principal 

dificuldade a ser enfrentada. 

Finalmente, acreditamos que embora sejam visíveis as carências criadas nas escolas 

rurais multisseriadas, estas são uma realidade que não deve ser desprezada, pois ainda são 

constantes no Brasil, no RN e consequentemente na região do Seridó, sendo, portanto, 

passíveis de gerar uma boa escola. 

Como forma de contribuir para o sucesso dessas escolas, consideramos importante 

relatar algumas ações, resultantes das experiências referidas no início desse estudo em escolas 

rurais multisseriadas: 

a) Aproximação do ensino com a vivência dos alunos, valorizando seus saberes e os saberes 

do meio rural; 

b) Agrupamento de alunos da mesma série e/ou de séries diferentes; 

c) Elaboração de projetos didáticos utilizando outros espaços e outras áreas de conhecimento; 

d) Aprofundamento dos conhecimentos, relacionando-os com os produzidos fora do contexto 

rural; 

e) Abertura da escola para a participação ativa da comunidade e de outras escolas rurais 

multisseriadas para a troca de experiências; 

f) e, finalmente, acreditar que com uma proposta pedagógica eficaz e com professores com 

formação e autonomia, além de garantir as demais condições profissionais, são dadas as 

condições para ter ensino e aprendizagem em turmas que reúnem alunos de diversas idades 

e níveis de conhecimentos.  

Nesse sentido, defendemos que assim como o sistema educacional para o conjunto do 

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

atendam a sua especificidade.  
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Para dar sustentação teórico-metodológica ao ensino, propostas curriculares advindas 

da esfera mais ampla do MEC estabelecem um conjunto de eixos temáticos direcionados à 

estrutura organizacional seriada, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No 

que concerne ao ensino do meio rural o qual demanda um tratamento teórico-metodológico 

específico, ainda lhe é negado. Pelas características dos alunos e especificidades do ensino, 

estratégias de natureza conceitual, procedimental e valorativa, devem ser asseguradas.  

Para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça no âmbito da diversidade de 

alunos em salas multisseriadas, consideramos indispensável a inclusão de uma professora 

auxiliar. Essa é uma estratégia bem utilizada por escolas atentas com a aprendizagem em salas 

com elevado número de alunos. Tal estratégia contribuirá significativamente na qualidade do 

atendimento ao grupo de alunos, considerando os diversos tipos de intervenção requerida 

nessa estrutura de ensino. 

Ressaltamos também, que programas de formação continuada com as professoras e 

profissionais da educação que atuam no contexto rural, com elementos que dêem suporte para 

lidar com as escolas rurais multisseriadas, pode realmente fazer a diferença no processo de 

ensino e aprendizagem do meio rural. 

No transcorrer deste texto vimos que, historicamente, no Brasil não houve 

preocupação com a qualidade social da educação rural. Por esse motivo tem sido 

constantemente criticada, pela baixa eficiência e qualidade. Entretanto, temos pouco 

conhecimento sobre os egressos dessas escolas rurais multisseriadas, que ao longo dos anos 

forma um significativo número de cidadãos, hoje, certamente com percursos sociais, 

educacionais e históricos, razão pela qual nos propusemos averiguar em futuros estudos. 
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QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS 

 

OBJETIVOS 

 

I- Identificar os fatores que influenciam nas condições atuais do trabalho e dos processos 

da formação docente das professoras que atuam em escolas rurais multisseriadas na 

região do Seridó. 

 

QUESTÕES 

Informações sobre o perfil socioeconômico e profissional. 

1-Natural do Seridó:                                                                   2- Gênero:  

       sim (  )    não (  )                                                                masc (  )  fem (  ) 

3- Faixa etária:     

      (  ) abaixo dos 25 anos.                                                       (  ). 36 a 40                         

      (  ) 25 a 30                                                                           (  )  41 e mais                       

       (  )  31 a 35                                                          

4- Faixa salarial (salário mínimo): 

       (  ) abaixo de um SM                                                         (  ) 5 a 6 SM 

       (  ) 1 a 2 SM                                                                       (  ) mais de 6 SM 

       (  ) 3 a 4 SM 

 5- Renda familiar (pais, esposo, etc) 

       (  ) 1 a 2 salários mínimos                                                 (  ) 7 a 8 salários mínimos 

       (  ) 3 a 4 salários mínimos                                                 (  ) mais de 8 salários mínimos 

       (  ) 5 a 6 salários mínimos 

6- Escola onde realizou as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 
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7- Idem: séries finais do Ensino Fundamental. 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 

8- Idem: Ensino Médio 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 

9- Possui formação Nível Superior? 

      (  ) sim                                                                                (  ) não 

10- Caso afirmativo informe: 

      Curso__________________                                             Ano de conclusão________ 

Instituição______________________________________________________________ 

11- Você atuou como professora de escolas rurais multisseriadas antes da formação superior? 

        (  )Sim                                                                             (  )Não 

12- Em caso positivo informe quantos anos________ 

13- Cite as maiores dificuldades enfrentadas por você com as escola rurais multisseriadas: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14- Cite as maiores facilidades enfrentadas por você com as escolas rurais multisseriadas: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15- Turno em que trabalha com escolas rurais multisseriada: 

        (  ) manhã                          (  ) tarde                               (  ) noite   

16- Você atuou como professor/a de escolas rurais multisseriadas antes de formação superior? 

        (  )Sim                                                                            (  )Não 

17-  Em caso positivo informe quantos anos________ 

18- Há quanto tempo você é professor/a em escolas rurais multisseriadas? 

        (  ) menos de um ano                                                      (  ) 7 a 9 anos 

        (  ) 1 a 3 anos                                                                  (  ) 10 e mais anos 

        (  ) 4 a 6 anos 
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19- Você trabalha: 

        (  ) só na zona rural.                      (  ) zona rural e zona urbana 

20- Onde você vive? 

      (  ) na localidade rural                                                     (  ) na zona urbana 

 

 

II- Analisar o processo de formação docente das professoras que ensinam nas escolas 

rurais multisseriadas do contexto pesquisado, junto ao Centro de Ensino Rural. 

 

21- Você tem formação pedagógica?  

        (  ) sim                                                                            (  ) não 

        (  ) nível médio                                                               (  ) nível superior  

21.1- Caso afirmativo 

        (  ) nível médio                                                               (  ) nível superior 

22- Caso tenha formação em nível superior, informe: 

         (  ) Pedagogia: informe a     Instituição________________________________________ 

         (  ) outras licenciaturas: informe a Instituição___________________________________ 

         (  ) outro curso: informe a Instituição_________________________________________ 

23- Você costuma participar de cursos e/ou encontros pedagógicos?  

         (  )sim                                                                           (..)não 

Quais?______________________________________________________________________ 

24- Em caso afirmativo, procure responder: De que forma esses encontros contribuem para 
um melhor desempenho no seu trabalho com as escolas rurais multisseriadas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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III- Caracterizar a prática docente dessas professoras para propor alternativas didático-
pedagógicas e formativas junto ao Centro de Ensino Rural na citada região. 

 

25- Quais as séries que você ensina (no mesmo espaço e turno)? 

___________________________________________________________________________ 

26- Em relação a idade dos alunos; que você pode afirmar? 

       (  ) estão na idade adequada a série 

       (  ) estão desnivelados em relação a série e a idade 

27- Explique como você trabalha com esses alunos de idades e séries diferentes: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28 - Quais as maiores dificuldades que você enfrenta como professor/a de escolas rurais 
multisseriadas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

29- Como você tenta superar tais dificuldades? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

30- O que você destaca de mais importante no trabalho com turmas multisseriadas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

31- Como professor/a de turma multisseriada, qual a maior preocupação em relação a sua 
prática em sala de aula? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

32- Como você define o trabalho de um/a professor/a em turmas multisseriadas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO PARA OS/AS GESTORES/AS 

OBJETIVOS 

 

I- Identificar os fatores que contribuem para as condições de trabalho e de formação 

docente dos profissionais que atuam nas escolas rurais multisseriadas no contexto da 

região do Seridó. 

 

QUESTÕES 

 

Informações sobre o perfil socioeconômico e profissional. 

1-Natural do Seridó:                                                                   2- Gênero:  

       sim (  )    não (  )                                                                masc (  )  fem (  ) 

3- Faixa etária:     

      (  ) abaixo dos 25 anos.                                                       (  ). 36 a 40                         

      (  ) 25 a 30                                                                           (  )  41 e mais                       

       (  )  31 a 35                                                          

4- Faixa salarial (salário mínimo): 

       (  ) abaixo de um SM                                                         (  ) 5 a 6 SM 

       (  ) 1 a 2 SM                                                                       (  ) mais de 6 SM 

       (  ) 3 a 4 SM 

 5- Renda familiar (pais, esposo, etc) 

       (  ) 1 a 2 salários mínimos                                                 (  ) 7 a 8 salários mínimos 

       (  ) 3 a 4 salários mínimos                                                 (  ) mais de 8 salários mínimos 

       (  ) 5 a 6 salários mínimos 

6- Escola onde realizou as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 
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7- Idem: séries finais do Ensino Fundamental. 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 

8- Idem: Ensino Médio 

       (  ) pública                                                                         (  ) privada 

9- Possui formação Nível Superior? 

      (  ) sim                                                                                (  ) não 

10- Caso afirmativo informe: 

      Curso__________________                                             Ano de conclusão________ 

Instituição______________________________________________________________ 

11- Turno de trabalho 

       (  ) manhã                                    (  ) tarde                            (  )noite 

12- Você atuou como professora de turmas multisseriadas antes da formação superior? 

        (  ) sim                                                                                 (  ) não 

13- Em caso positivo informe quantos anos_________________ 

14- Há quanto tempo essas escolas trabalham com turmas multisseriadas? 

       (  ) menos de um ano                                                         (  ) 7 a 9 anos 

       (  ) 1 a3 anos                                                                      (  ) 10 e mais 

       (  ) 4 a 6 anos 

15- Informe o número de alunos matriculados nessas escolas. 

Total__________ 

16- O Centro de Ensino Rural atende a turmas seriadas? 

(  ) sim                                                       (  ) não 

17- Caso afirmativo, cite quais: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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II- Analisar o processo de formação docente dos profissionais que trabalham com as 
escolas rurais multisseriadas do contexto pesquisado, junto ao Centro de Ensino 
Rural. 

 

18- Onde você adquiriu conhecimentos sobre turmas multisseriadas?  

Quais são esses conhecimentos? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19- Como você define uma sala de aula multisseriada? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

20- O que você diferencia uma escola com turmas multisseriadas de outra não multisseriadas? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

21- Cite até três dificuldades que você enfrenta com as turmas multisseriadas: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

22- Cite as maiores facilidades enfrentadas por você com as turmas multisseriadas: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

23- Os profissionais que atuam nesse Centro participam de programas de formação ou 

qualificação profissional? 

(  ) sim                                                                             (  ) não 

24- Caso afirmativo cite quais: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

III- Caracterizar a prática docente dos profissionais para propor alternativas didático-
pedagógicas e formativas juntos aos Centros de Ensino Rural na citada região. 

 

25- Onde vive a coordenadora e/ou a gestora da escola que trabalha? 

(  ) na localidade rural                                                    (  ) na zona urbana 
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26- O que você acha que deve saber um/a coordenador/a e/ou uma gestora de escolas com 

turmas multisseriadas? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

27- Como você avalia o trabalho das professoras com as turmas multisseriadas? Vem 

atendendo aos anseios dos alunos? 

      (  ) sim                                                                              (  ) não 

Justifique:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

28- O que o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino Rural traz de contribuição para 

as turmas multisseriadas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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