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APRESENTAÇÃO

Este livro, constituído de dois volumes, é resultante de 
um trabalho coletivo entre pesquisadores do Programa de Pós- 
-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará 
e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e realizado, por meio da 
pesquisa “O Professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental na Amazônia: singularidade, diversidade 
e heterogeneidade”, financiada pelo Programa Nacional de Coo
peração Acadêmica -  PROCAD-CAPES.

Essa pesquisa foi realizada em dois municípios do Estado 
do Pará: Moju e Santarém. Contou com a consultoria das profes
soras Maria Inês Marcondes de Souza, Hermengarda Alves Lüdke, 
Isabel Lélis, Sonia Kramer e Vera Candau da PUC-RIO e com a 
• olaboração dos seguintes pesquisadores do PPGED-UEPA Na- 
H.ire ( ristina Carvalho e Madalena Corrêa Pavão, no processo de 
levantamento de dados no Município de Moju. Os autores são 
tli >< entes pesquisadores e mestres pelo Programa de Pós-Gradu- 
ai, ,i" cm Educação da Universidade do Estado do Pará.

Entre os objetivos deste estudo constam o de identificar 
nu lidieres e as práticas educacionais de professores da educação 
liihmnl i do ensino fundamental de classes multisseriadas dos 
iiiimii Ipu>s investigados.

N e s t e  primeiro volume apresentamos dados educacionais 
■ P in i i i  às escolas com classes multisseriadas e os saberes e prá- 
II» Uh d iin docentes do município de Moju; e, no segundo volumg* 
Ml do município de Santarém.

A(• i iderrmns às Secretarias Municipais de Educação de 
|H|M f de Santarém por nos terem concedido autorização para a 

■■llltii^io desta pesquisa, e aos docentes, coordenadores escola



res e gestores das escolas que dialogaram com os pesquisadores e 
expressaram em suas falas os seus saberes e práticas vivenciados 
em classes multisseriadas na Amazônia Paraense.

Ivanilde Apoluceno de Oliveira
Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França 

Tânia Regina Lobato dos Santos



PREFÁCIO

Os Programas de Pós-graduação em Educação da Univer
sidade do Estado do Pará -  UEPA e da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro -  PUC-RIO, desde 2007, por meio do 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica -  PROCAD -  CA
PES, desenvolvem advidades educacionais conjuntas, entre as quais: 
missões de estudos, participação em bancas de qualificação e defesa 
e a realização da pesquisa “O professor da educação infantil e das 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental na Amazônia: singularidade, 
diversidade e heterogeneidade”. Esta publicação é o resultado da 
pesquisa realizada no âmbito do Programa.

O texto sobre saberes e práticas de professores da Educação 
Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental do Município 
de Moju na Amazônia Paraense, organizado por Ivanilde Apoluce- 
ihi dc Oliveira, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Ave- 
llnn de brança e Tânia Regina Lobato, apresenta uma contribuição 
inestimável para este campo do conhecimento.

Fm sua parte inicial, o texto aborda os marcos teóricos da 
fdiu uçao no campo, a diversidade cultural e a educação popular 
Ininn bases para analisar os saberes e práticas dos professores na 
1* Hlldmle local. As pesquisadoras realizaram levantamento biblio- 
AtAfirn Nobre temas como educação do campo, classes multisse- 
ihid.ui r educação na Amazônia, tendo como base Caldart, Hage 
f  i Mlvnia entre outros. Em um segundo momento, a pesquisa 
■Mh» nla <> perfil dos professores, a organização do trabalho es- 
1 ' • '  |" ilil do alunado, a carência de recursos didáticos, tàf^lta 
d' ip"i" |" dngógico aos docentes, o atendimento de alunos com 
Mm • Mldadrn ‘ Npeeiais, e muitos outros aspectos da realidade local 
HfcVN ÜPIldi t desvelados para o leitor de forma detalhada e me- 

......... . cuidadosa. Para coletar esses dados os pesquisa-



dores realizaram várias visitas às escolas e tiveram contato com a 
Secretária de Educação. As visitas em período de chuvas foram um 
grande desafio para a equipe de pesquisa, posto que os pesquisa
dores enfrentaram ramais de difícil acesso, percorrendo vilas com 
poucos moradores. As fotos que documentam o estudo mostram 
prédios de alvenaria possuindo, na maioria dos casos, uma sala 
de aula, copa e espaço que serve de secretaria. Mesmo com essas 
condições precárias a equipe encontrou professores que desenvol
viam seu trabalho com afinco e dedicação. A lógica do trabalho 
pedagógico com conteúdos em classes multisseriadas é revelada 
no texto, através de relatos, dados de entrevistas com professoras 
e por fotografias que vão construindo um quadro bastante com
pleto da realidade educacional de Moju.

Em meio a todas as dificuldades que os professores sentem, 
os pesquisadores enfatizam que há aspectos alentadores encontra
dos nas práticas dos professores tanto da educação infantil quanto 
do ensino fundamental: “(a) o fato de buscarem relacionar os con
teúdos curriculares com o contexto local e a realidade sociocultural 
das crianças; (b) a preocupação com o desenvolvimento da criativi
dade e a imaginação das crianças expressas nas estórias contadas por 
elas; (c) os professores procuram conciliar os saberes escolares com 
os saberes vivenciados pelos educandos em seu contexto local, na 
medida em que possibilitam os alunos refletirem sobre suas ações 
em relação aos elementos da natureza e da sociedade.” (p.l 37)

Além de todos os aspectos supra-citados os dados revelam, 
nas palavras das autoras, a necessidade de uma atuação efeüva, das 
Universidades, em projetos coletivos e interinstitucionais de pesqui
sa que tenham como enfoque a formação e a prádca dos professo
res em seu cotidiano escolar.

Em síntese, o texto nos permite conhecer, mais a fundo, a 
realidade das classes muldsseriadas e dos professores que as re



gem, possibilitando melhores adequações das polídcas e da forma
ção direcionada aos professores do campo, visando melhorias na 
qualidade do ensino no meio rural-ribeirinho Amazônida. Assim, 
ampliarao-se as possibilidades de viabilizar nas escolas pesquisadas, 
projetos de formação e ações pedagógicas que atendam as peculia
ridades e necessidades locais. Concluo que a leitura desse texto será 
de grande importância a todos que logrem conhecer a realidade da 
Amazônia Paraense.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2011.

Maria Inês Marcondes
Departamento de Educação 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Coordenadora do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica
PROCAD -  CAPES-PUC/Rio
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1. IN TRO D U ÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universida
de do Estado do Pará é um curso em fase de consolidação, com duas 
linhas de pesquisa Formação de Professores e Saberes Culturais e 
Educação na Amazônia. A centralidade das pesquisas desenvolvidas 
nessas duas linhas é a educação na Amazônia, demarcando sua com
plexidade e singularidade frente ao cenário educacional brasileiro.

O contexto social na Amazônia é demarcado pela diversidade 
de sua população.

Os seus sujeitos são ribeirinhos, pescadores, índios, rema
nescentes de quilombos, atingidos por barragens, assentados, 
no que diz respeito a alguns grupos camponeses, somados a 
uma grande quantidade de populações periféricas das médias 
e grandes cidades amazônicas - desempregados, empregados 
explorados e trabalhadores do mercado informal — que consti
tuem os grupos e as classes populares da região. (OLIVEIRA, 
2006, p.31)

Caldart (2004) corrobora com essa ideia de Oliveira, ao falar 
que há diversidade de sujeitos habitando o campo.

Silva (2006, p.110) ressalta que, “uma noção que identifica os 
ribeirinhos amazônidas é o termo interior (moradores da beira, das 
margens dos rios)”, por serem reconhecidos como portadores de 
um jeito próprio de ser; mas, a expressão é muitas vezes utilizada no 
sentido de autocompreensão de um modo de vida singular, caracte
rizando-os como pessoas do interior.

A construção dos modos de vida dos ribeirinhos é marcada pe
las variações dos tempos, dos costumes e das tradições que orientajm 
a construção de seus territórios e sustentam suas memórias. O cons- 
truto dessa memória social, guiada por conhecimentos que norteiam 
as questões econômicas, sociais e simbólicas que presidem o local, 
permitindo a construção de identidades de pertencimento territorial.
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De acordo com Silva (2006, p. 113), na construção da história 
cultural e social das práücas cotidianas dos “ribeirinhos amazônidas 
é possível identificar que esses grupos sociais têm ocupado lugares 
estratégicos para garantir a sua relação com o rio e com as florestas e 
deles retiram o necessário a sua reprodução material e cultural”. As
sim, proporcionam uma economia sustentável com o uso contínuo 
e estável dos recursos naturais oferecidos pela região amazônica.

A singularidade dos povos ribeirinhos se exprime nas diversas 
formas culturais, em seus modos de vida construídos a partir da 
convivência entre rios e matas, representadas nas maneiras próprias 
de ser e de viver, na expressão de seus sentimentos, de suas emo
ções e valores que revelam uma imensa diversidade cultural pouco 
conhecida. A autora afirma, ainda, que:

a incorporação da ideia de diversidade no modo de vida 
ribeirinho indica a percepção de um modo informado 
por múltiplas relações (relações com a natureza e seus 
recursos e com grupos sociais entre si) e saberes práticos. 
Esses saberes permitem entender como se dá a apropria
ção e uso dos produtos e bens da natureza, de valores, 
práticas, ensinamentos e atitudes pelos diversos atores 
sociais, são frutos de uma memória herdada, aquelas 
contadas ou repassadas por seus antepassados. (SILVA, 
2006, p. 115)

Nessa diversidade cultural e de sujeitos, ocorre uma rede de 
saberes que permeiam a vida cotidiana e orientam a convivência, a 
produção, os fazeres domésticos, as relações sociais e culturais das 
diferentes pessoas que habitam o campo. Nessas relações ocorrem 
processos educativos. Oliveira e Mota Neto (2008, p.72) destacam 
que, no cotidiano familiar, a educação se apresenta como um cuidar, 
no sentido “de orientar, de dar atenção, de explicar, tendo como re
ferência a sabedoria adquirida pela idade”. O cuidar como uma ação 
de respeito e de acolhimento ao outro.

Para Caldart (2004, p.153), a educação do campo se fa% no diálogo
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entre seus diferentes sujeitos. Um diálogo que vai além dos seus limites 
territoriais, mas que extrapola as fronteiras e alcança outros sujeitos 
comprometidos com a causa da educação do campo e no campo para 
todos e todas, com o objetivo de resistir e lutar contra as formas 
perversas de opressão e desigualdades. Resistir e lutar, sobretudo, 
para manter as identidades dos campesinos.

Nesse sentido, pessoas do campo e da cidade, de diferentes 
matrizes étnicas e religiosas, com diversos valores e modos de vida e 
realizando uma variedade de ocupações, interagem com a biodiver
sidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres da Amazônia.

Nesse cenário amazônico, as políticas e as práticas de educa
ção infantil e das primeiras séries do ensino fundamental não aten
dem as demandas dessa diversidade de sujeitos.

Todos os indicadores apontam para a profunda desigual
dade regional na oferta de oportunidades educacionais e 
a concentração de população analfabeta ou insuficiente
mente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no 
país. (BRASIL, 2000, p.40)

De fato, são milhões de brasileiros/as, que apesar de todos os 
esforços que as políticas das várias esferas governamentais vêm rea
lizando, continuam à margem da escola ou, dentro dela, sem apren
der, ou, ainda, aprendendo, mas não sabendo o que fazer com o que 
aprenderam em seu processo de escolarização.

A exclusão no sistema de ensino se expressa em inúmeras 
situações, entre elas o analfabetismo, que se constitui no fenômeno 
mais evidente e doloroso da exclusão escolar. Segundo dados do 
IBGE (2004, p. 12): \.M

*

No País, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade situou-se em 10,5% e a das pessoas de 
15 anos ou mais de idade, em 11,4%. Na faixa etária de 
10 a 14 anos de idade, em que se espera que a criança 
esteja pelo menos alfabetizada, a taxa de analfabetismo 
ficou em 3,8%.
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A educação infantil e o ensino fundamental, em suas séries 
iniciais, apesar dos passos que têm sido dados no senddo de abrigar 
o maior número de crianças na escola, ainda não alcançaram o pa
tamar desejado. A reprovação tem se dimensionado, também, como 
outra forma de exclusão, seja porque induz ao abandono escolar, 
seja porque exige das crianças mais tempo do que o previsto para 
aprender os conteúdos considerados essenciais naqueles níveis de 
ensino.

Os artigos 23° e 28° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9394/96 (LDBEN), estabelecem que os sistemas de en
sino devem fazer adaptações necessárias e criar possibilidades para 
ofertar a educação básica, no sentido de atender às particularidades 
da vida rural. Essa ampla base legal garantida pela legislação educa
cional brasileira permite, portanto, que as escolas se organizem com 
base na definição de um currículo específico, face às necessidades e 
as condições de vida dos estudantes.

Essas orientações são reafirmadas pela lei n° 11.274, de 6 de 
fevereiro de 2006, que altera a LDB em seus art. 6a, 30a, 32a e 87a 
e amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com 
a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de 
implantação, pelos sistemas de ensino, até o ano de 2010. A intenção 
da lei, de acordo com o que está nela previsto, é:

Melhorar as condições de equidade e de qualidade da 
Educação Básica; estruturar um novo ensino fundamen
tal para que as crianças prossigam nos estudos, alcançan
do maior nível de escolaridade; assegurar que, ingressan
do mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham 
um tempo mais longo para as aprendizagens da alfabeti
zação e do letramento. (BRASIL, 2009, p.5)

A normatização de ampliação do sistema de ensino funda
mental para nove anos com acesso de crianças a partir dos 6 anos 
de idade, aponta uma série de mudanças, no âmbito educacional, a
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serem adotadas pelos sistemas de ensino e escolas. Entre as princi
pais mudanças que deverão ser feitas está a reorganização pedagó
gica e administrativa, ou seja, a lei prevê a necessidade de a escola 
reorganizar a sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os 
espaços, os tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os 
objetivos, o planejamento e a avaliação (BRASIL, 2004, p. 21). Essas 
mudanças que vêm ocorrendo desde 2001', no âmbito da ampliação 
do ensino fundamental de nove anos, devem ser adotadas por todos 
os sistemas de ensino e escolas, observando as especificidades e ca
racterísticas de cada lugar e dos sujeitos educativos.

Nesse sentido, as práticas educativas dos sujeitos das escolas do 
campo devem ser reorientadas com base nas mudanças que a norma
lização prevê e nas realidades socioeducacionais, visando garantir às 
crianças e adolescentes um ensino de qualidade e mudanças sociais.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios da política de 
igualdade, os artigos 3o, 6o e 7o da Resolução CNE/ CEB n° 1, de 
1 de abril de 2002, indicam que o Poder Público deve garantir a 
universalização do acesso da população do campo à educação bá
sica e profissional, proporcionar a educação infantil e fundamental 
nas comunidades do campo, inclusive para os que não concluíram a 
escolarização na idade prevista, por meio de estratégias específicas 
de atendimento escolar nas comunidades que vivem afastadas dos 
centro urbanos.

Apesar dos textos legais, em 2004, 8,9% do contingente de 
crianças e adolescentes na faixa dos 5 a 17 anos de idade não fre
quentaram a escola e esse indicador variou de 6,7% na Região Su
deste a 12,9%, na Norte (IBGE, 2004). Dados do INEP (1W9),evi
denciam tais índices como de insucesso escolar, no Estado do Pará, 
de cada 10 crianças, 06 ficam reprovadas.

'Momento em que a lei 10.172/2001 estabelece o ensino fundamental de nove 
anos como meta da educação nacional.
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Além disso, as populações do campo na Amazônia se defron
tam com a ausência de saneamento básico e de políticas públicas 
que atendam às demandas locais, vivendo em um contexto rico cul
turalmente, mas de dimensões sociais precárias em termos de habi
tação, transporte, energia elétrica e de educação.

Conforme dados apresentados pelo INEP (2008),2 o Seminário 
Educação no Campo, em Brasília (23 de outubro de 2003) indicou 
que, além do alto índice de analfabetismo no campo e da inadequação 
da idade dos alunos em relação à série cursada, as desigualdades edu
cacionais entre escolas urbanas e do campo são imensas. No tocante à 
infraestrutura das escolas rurais, essas também estão em desvantagem 
em relação às urbanas. Enquanto na área urbana, 58,6% das escolas 
têm biblioteca, no campo, essa realidade se configura em apenas 5,2% 
das escolas. O mesmo panorama é verificado quanto aos laboratórios 
de informádca (27,9% e 0,5%), microcomputadores (66% e 4,2%) e 
laboratórios de ciências (18,3% e 0,5%).

A escassez de investimentos infraestruturais e pedagógicos 
marca o patamar da disparidade entre a escola rural e a do meio 
urbano (BARROS, 2004). A educação no meio rural amazônico, 
além dos indicadores de fracasso e de ser influenciada pelo mo
delo escolar das grandes cidades, apresenta algumas características 
próprias: precárias estruturas físicas; dificuldades de transporte; lon
gas distâncias percorridas pela comunidade escolar para chegar à 
escola; oferta irregular da merenda; necessidade de os estudantes 
trabalharem em face às precárias condições de vida no campo; fal
ta de acompanhamento pedagógico e de formação de professores 
(HAGE, 2006).

Nesse contexto singular e revelador de uma imensa diversi
dade cultural é que se situam as escolas do campo, com suas classes 
multisseriadas, regidas por professoras(es) que são de tudo um pou-

"Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
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u i (tlnnoras(es), merendeiras(os), faxineiras(os) e, sobretudo, do- 
11 nu s). Esses ambientes educacionais, na maioria das vezes, perten- 
11 in .10 sistema municipal de ensino e abrigam a educação infantil e 
,i», hi-ries iniciais do ensino fundamental.

No Estado do Pará são 10.697 escolas compostas por classes 
miillisseriadas, com 461.307 alunos matriculados da Ia à 4a série nes- 
hcn estabelecimentos. Na área rural, o quadro é de 99% de escolas 
• um classes multisseriadas, o que corresponde a 10.588 unidades.
I )estaca-se que somente dois municípios não possuem a organiza- 
çiH) escolar com mais de uma série: Marituba e Quatipuru (MEC- 
1N1 iP- CENSO ESCOLAR, 2002 apud BARROS, 2004, p.l 15-16).

Para Hage (2006), as escolas multisseriadas possuem uma iden- 
I idade diferenciada pela “precarização do modelo urbano seriado de 
ensino”. Por isso, torna-se necessária uma educação que contemple 
,i diversidade e heterogeneidade de sujeitos, ou seja, uma educação 
escolar multicultural e inclusiva. Educação que oportunize o diálogo e 
,i convivência entre os diferentes sujeitos e culturas, visando superar a 
realidade de exclusão social e educacional que grupos sociais sofrem 
por fatores de etnia, gênero, classe, idade, entre outras.

Assim, as classes multisseriadas, no que tange ao meio rural- 
ribeirinho no Estado do Pará, são compostas por uma vasta hete

rogeneidade, comportando crianças, jovens e até adultos, os quais 
convivem e se relacionam, “entre os vários níveis de aprendizagens, 
desejos e ansiedades” (BARROS, 2004, p.l 15).

O autor, ao analisar o termo multisseriado, explica que:

identificamos a justa-posição de dois termos: m ulút seria
do. São duas conotações que expressam um olhar Quan
titativo frente às várias séries presentes em sala de aula, 
que fragmenta (na operacionalização oficial do sistema 
seriado) a ação educativa e estabelece um regime de hie
rarquização da aprendizagem escolar. Através da seleção 
dos conteúdos que são distribuídos entre séries.
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No multisseriado, além dos alunos estarem no proces
so de alfabetização ortográfica e numérica somadas com as 
várias séries, o multi está relacionado com a expressividade 
de crianças nos seus mais diversos níveis de aprendizagens, 
com as diferenças de idades, desejos e aspirações; e se a 
escola-ribeirinha negar essa realidade, estará negando tam
bém o processo de formação e a identidade dos sujeitos 
que criam, recriam e dinamizam o ambiente escolar e co
munitário. (BARROS, 2004, p.116-117).

No entanto, na maioria das vezes, o ensino ofertado pelos 
professores nas escolas do campo não prepara os alunos nem para 
a realidade do mundo urbano nem para a do próprio campo, pois 
comportam “em sua estrutura organizacional um mecanismo rígido 
que limita a escola dentro de quatro paredes, subordinada aos conte
údos curriculares específicos de cada série e esquecidos nos tempos 
e espaços da sala de aula” (BARROS, 2004, p. 117-118).

Barros (2004) também destaca que as classes multisseriadas 
no campo não são atendidas pelas Secretarias quanto à assessoria 
pedagógica, merenda escolar, recursos didáücos pedagógicos e for
mação continuada, fortalecendo o descaso educacional e a precarie
dade da educação rural ribeirinha.

Os professores em seu processo de formação não estão de
vidamente preparados para trabalhar os conteúdos escolares nem 
questões que permeiam a educação do meio rural da Amazônia, 
face às dificuldades de acesso e comunicação pelas grandes distân
cias entre as comunidades locais e os centros urbanos, assim como 
pelo modelo de formação oferecido, voltado para uma educação 
urbanocêntrica, sem considerar as necessidades do professor das 
classes muldsseriadas.

Canen (1997, p.205) destaca a necessidade de estar o profes
sor “criticamente equipado para compreender e valorizar a diver
sidade cultural dos alunos e tecnicamente apto a pautar a sua ação 
pedagógica” a partir dos universos culturais.



Ressalta-se, entretanto, que esses educadores buscam cons- 
t ru i r  alternativas, por exemplo, estabelecendo um tempo diferen
ciado de trabalho, determinado pelas regras da natureza. Para Silva 
(2006, p. 116), a “relação com o tempo da natureza é que permite 
que eles definam seu próprio horário de trabalho”. Esse tempo dife
renciado dos ribeirinhos demonstra a grande sabedoria que envolve 
,i cultura local. Saberes culturais que precisam ser pedagogicamente 
melhor tratados nas escolas.

Saberes experienciais provenientes de sua relação de tra
balho com a terra, com a mata e com as águas, e a sua 
relação com as comunidades, populações e culturas lo
cais. Saberes que expressam dimensões educacionais, re
ligiosas, medicinais, culturais, etc. (OLIVEIRA; MOTA 
NETO, 2008, p.64)

Barros (2004, p.120) revela, de acordo com o depoimento de 
uma professora de escola multisseriada, que “a sua práxis pedagógi
ca em sala de aula caminhava num patamar relacionai entre conte
údo e realidade, fragmentada pela diversidade de aprendizagem em 
nível escolar, mas socializada quando buscava trazer para a sala de 
aula a realidade do trabalho e da cultura da comunidade”.

Nesse sentido, são as condições do trabalho docente nas 
classes multisseriadas que as colocam no cenário de precariedade 
educacional amazônico. Elas abrangem uma diversidade, não ape
nas cultural, mas, também, de problemas que contribuem para a 
manutenção de um quadro de defasagem educacional histórico das 
escolas do campo em relação às escolas urbanas.

Esses dados revelam a necessidade de uma atuaçã^ efetiva 
das Universidades em projetos coletivos e Ínterinstitucionais d^-pes- 
quisa sobre a formação e a prática de professores no seu cotidiano 
escolar. Em face das necessidades de preparar melhor os profes
sores para a valorização das culturas que permeiam a sala de aula, 
para a criação de uma prática mais humana e inclusiva, tanto no
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campo quanto na cidade, é que nos úldmos anos têm-se ampliado 
o número de pesquisas, reflexões e debates relativos à formação de 
professores, seja da formação inicial como da continuada. (CAN- 
DAU, 1997, p.237)

Na Amazônia, essa preocupação se coloca como central, visto 
que a formação e a prática pedagógica do professor têm merecido 
estudos sistemáticos no Estado do Pará por se constituir em uma 
das políticas educacionais enfrentada pelos governos. Os mais dife
rentes municípios que compõem o Estado, com suas singularidades 
e heterogeneidades em termos de desenvolvimento econômico, po
lítico, educacional e social engendram uma zona conflituosa entre a 
educação do campo e da cidade, relegando aos alunos e professores 
das séries iniciais de escolarização uma educação destituída de senti
dos e significados para o homem do campo.

Pesquisar/conhecer a realidade das classes multisseriadas e 
dos professores que as regem, a criação e implantação tanto de po
líticas educacionais, como de Formação direcionada aos professores 
do campo que venham a melhorar a qualidade do ensino no meio 
rural-ribeirinho na Amazônia nos levam a fazer alguns questiona
mentos, que por hora nos inquietam.

Que saberes e práticas escolares são necessários aos sujeitos 
do campo? Que saberes e práticas escolares podem ajudar a cons
truir novas relações entre campo e cidade? Que práticas escolares 
precisam ser desenvolvidas para viabilizar aos sujeitos do campo 
melhorar suas práticas produtivas e culturais? (CALDART, 2006). 
Que saberes e práticas escolares os docentes do campo na Amazô
nia precisam adquirir em sua formação profissional? Que processos 
pedagógicos as escolas vêm desenvolvendo com sua população ri
beirinha, quilombola, de assentamentos?

Essas questões evidenciam a necessidade de estudos sobre o 
trabalho educativo realizado pelos professores nas escolas situadas
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i H i meio rural e apontam para desafios que educadores e pesquisa- 
dnres têm por enfrentar.

Nesse contexto, o Programa de Pós-Graduação em Educação 
d,i Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Pondfícia 
11 mversidade Católica do Rio de Janeiro, por meio do PROCAD, 
ivalizou estudos sobre a formação e o trabalho pedagógico de pro- 
lessores da educação infantil e das séries iniciais do ensino funda
mental que atuam em escolas pertencentes às duas redes municipais 
>le ensino do Estado do Pará: Moju e Santarém.

O problema levantado para investigação é: que saberes epráticas 
pedagógicas os docentes das escolas multisseriadas vêm desenvolvendo com sua 
população ama^ônida do campo?

Os objedvos da pesquisa são:

a) analisar as condições do trabalho educacional dos professores 
da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental 
nos municípios de Moju e Santarém, na região amazônica;

b) identificar os saberes e as práticas educacionais de pro
fessores da educação infantil e do ensino fundamental de 
classes multisseriadas dos municípios investigados;

c) analisar como o professor desenvolve os conhecimentos 
escolares em seu trabalho pedagógico;

d) identificar as estratégias utilizadas pelo professor para li
dar com a heterogeneidade da turma multisseriada, a bio- 
sociodiversidade amazônida e a inclusão social.

e) caracterizar os aspectos culturais e ambientais das escolas
multisseriadas pesquisadas; * *

f) identificar os processos de formação inicial e continuada 
de professores das classes multisseriadas investigadas;

g) apresentar o perfil dos professores e dos alunos das esco
las multisseriadas pesquisadas;
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h) identificar o atendimento educacional a alunos com ne
cessidades educacionais especiais;

i) delimitar as matrizes teóricas e conceituais da educação 
do campo;

j) viabilizar junto às escolas pesquisadas projetos de forma
ção e de ação pedagógica que atendam às peculiaridades 
e necessidades locais em parceria com as universidades.

2. T R AJE T Ó RIA M E T O D O LÓ G ICA

A pesquisa de campo realizada é qualitativa, porque se buscou 
compreender a diversidade dos contextos e das relações sociais das 
escolas multisseriadas de dois municípios da Amazônia Paraense, 
Moju e Santarém, considerando que os “pontos de vista e prádcas 
no campo são diferentes devido às diversas perspectivas e ambien
tes sociais a ele relacionados” (FLICK, 2004, p.22).

A abordagem pode ser ainda considerada qualitativa na me
dida em que:

todos os fenômenos são igualmente importantes e pre
ciosos: a constância das manifestações e sua ocasiona- 
lidade, a freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio. 
E necessário encontrar o significado manifesto e o que 
permaneceu oculto. Todos os sujeitos são igualmente de 
estudo, todos são iguais, mas permanecem únicos, e to
dos os seus pontos de vista são relevantes [...] Procura- 
-se compreender a experiência que eles têm, as represen
tações que formam e os conceitos que elaboram. Esses 
conceitos manifestos, as experiências relatadas ocupam 
o centro de referência das análises e interpretações, na 
pesquisa qualitativa. (CHIZZOTTI, 1998, p.84)

Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar de enfoque crítico- 
-dialético, considerando-se que a interdisciplinaridade tem suas ba
ses na dialética.

Frigotto (2004, p.27) explica que “a necessidade de interdisci-



plinaridade na produção do conhecimento funda-se no caráter dia
lético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e diversa e na 
natureza intersubjetiva de sua apreensão”.

Na visão de Frigotto (1991, p.73), a dialética materialista his
tórica, enquanto método, “permite uma apreensão radical (que vai à 
raiz) da realidade”. Para ele, nesta investigação: o pesquisador “tem 
de recolher a ‘matéria’ em suas múltiplas dimensões, apreender o 
específico, o singular, a parte e seus liames imediatos ou mediatos 
com a totalidade mais ampla; as contradições e, em suma, as leis fun
damentais que estruturam o fenômeno pesquisado” (FRIGOTTO, 
1991, p.80).

Gamboa (1991, p.97) destaca que a pesquisa crítico-dialética 
manifesta “um interesse transformador das situações ou fenômenos 
estudados, resgatando sua dimensão sempre histórica e desvendan
do suas possibilidades de mudança ”

Para Lück (2010), a interdisciplinaridade no campo da ciência, 
corresponde:

à necessidade de superar a visão fragmentadora de produ
ção do conhecimento, como também de articular e pro
duzir coerência entre os múltiplos fragmentos que estão 
postos no acervo de conhecimentos da humanidade. Tra
ta-se de um esforço no sentido de promover a elaboração 
de sínteses que desenvolvam a contínua recomposição da 
unidade entre as múltiplas representações da realidade. 
Busca-se estabelecer o sentido de unidade na diversidade, 
mediante uma visão de conjunto, que permita ao homem 
fazer sentido dos conhecimentos e das informações dis
sociados e até mesmo antagônicos que vem recebendo, 
de tal modo que possa reencontrar a identidade do saber 
na multiplicidade de conhecimentos, (p. 43) *

Considera Fazenda (1995) que na metodologia da pesquisa 
interdisciplinar há uma “liberdade científica”, alicerçada no diálogo 
e na colaboração e, sobretudo, no desejo de criar e inovar.
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2.1. Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são professoras (es) da educação in
fantil e das séries iniciais do ensino fundamental de escolas dos Mu
nicípios de Moju e Santarém, cujos critérios de escolha foram: serem 
professores das escolas selecionadas, atuarem no magistério durante, 
pelo menos, um ano e disponibilizarem-se a participar da pesquisa.

Neste primeiro volume da série “Educação em classes multis- 
seriadas na Amazônia: singularidade, diversidade e heterogeneida- 
de , são apresentados os dados levantados e analisados nas escolas 
de Moju.

Em Moju, no total, foram entrevistados docentes de 9 (nove) 
escolas, sendo 7 (sete) em localidades do Alto Jambuaçu e 2 (dois) 
na PA 150. Os 10 (dez) docentes pesquisados estão na faixa etária 
entre 22 e 48 anos, predominando a faixa dos 22 aos 29 anos. Entre 
eles, 08 (oito) são do sexo feminino e 1 (um), do masculino. Do 
total, 2 (dois) docentes têm ensino superior e 01 (um), especializa
ção, 7 (sete), o magistério, sendo que desses, 6 (seis) estão cursando 
Pedagogia. Nesse sentido, os docentes estão buscando qualificar a 
sua formação por meio do acesso ao ensino superior. Dos profes
sores pesquisados, 4 (quatro) são da educação infantil e 6 (seis), das 
primeiras séries do ensino fundamental. Além dos docentes, foi en
trevistado 1 coordenador escolar do Alto-Jambuaçu, com idade de 
42 anos, cursando Pedagogia pelo IFPA, e 10 anos de magistério e 
atua na coordenação escolar há 2 anos.

A composição das turmas dos professores pesquisados em 
Moju está entre 16 e 34 alunos, sendo a faixa etária do alunado entre 
4 e 16 anos, existindo, também, alunos de 3 anos de idade, denomi
nados de “encostados”, porque a matricula só é permitida a partir 
dos 4 anos. Há 2 (duas) turmas de educação infantil e as demais 
multisseriadas, atendendo da educação infantil às quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, conforme quadro a seguir:



Quadro 1. N° de alunos por turmas e professores

Professores Ed. Infantil Ia E.F 2a E.F 3a E.F 4a E.F

PI 28 0 0 0 0

P2 0 0 0 22 12

P3 0 0 0 22 09

P4 18 0 0 0 0

P5 0 0 0 13 06

P6 30 0 0 20 08

P7 0 0 04 12 0

P8 01 05 10 05 05

P9 0 05 05 05 053

P10 0 08 04 05 02

I bnte: Dados levantados na pesquisa

2.2. O Locus da pesquisa

O locus da pesquisa é formado por escolas multisseriadas do 
município do Estado do Pará, Moju (mesorregião Nordeste), inicia
da no ano de 2009.

Hage et al. (2005), na pesquisa “Educação do campo na Ama
zônia: retratos da realidade das escolas multisseriadas no Pará”, 
apresentaram os municípios de Breves, Cametá, Santarém, Barca- 
rena e Moju, como os que possuem o maior número de escolas 
multisseriadas no Estado do Pará.

Assim, a amostra tem como referência o universo censitánoVlas. 
escolas existentes, pelo fato de Moju ser um dos municípios que apresen
tam maior incidência de escolas com classes multisseriadas. O recorte é

'Número estimado considerando que a professora não informou o número de alunos em 
classe e a fala do coordenador escolar de que a média de alunos é de 20.
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terntonal, consistindo em uma representação regional do Estado do Pará, 
considerando que a organização do Estado é feita pelas instâncias gover
namentais através de mesorregiões, conforme a figura a seguir:

Legendas

Baixo Am azonas 

Marajó

M etropolitana dc Belém  

N ordeste Paraense

Sudeste Paraense 

Sudoeste Paraense

l igm-íi 1- Mesorregiões do Estado do Pará

I ÍRUI íi 2 - Município de Moju



() município do Moju originou-se de um povoado fundado na 
/i >11.1 íisiográfica Guajarina em 1754. A elevação para Vila foi efeti- 
\ ,n l.i no ano dei 871 e para Município do Estado do Pará em 1935. 
I >< stle 1960 apresenta dois distritos: Moju e Caiarari (IBGE, 2010). 
I'i itence à Mesorregião do Nordeste com uma área de 9.093,850 
l.m' c uma população de 69.921 habitantes, sendo 25.118 na área 
Urbana e 44.803, na rural (IBGE, 2010) e está distante 61 km da 
i apitai. O índice de Desenvolvimento Humano é de 0,643 (PNUD, 
’()()()), sendo o PIB p er capita de R§ 3.343,44 (IBGE, 2010).

No âmbito cultural, o município de Moju é caracterizado pe- 
I.in festividades religiosas, marianas, Divino Espírito Santo, Círio 
Pluvial, entre outras. É famoso o município pelo boi-bumbá, qua- 
*Itilhas juninas e pastorinhas e, em termos de artesanato, destaca-se 
pela produção de üpids, paneiros e vassouras de tala4.

O município possui 195 escolas do ensino fundamental, do 
ensino médio e 54 da educação infantil. O número de matrícula no 
ensino fundamental é de 18.241, sendo 18.113 na rede municipal e 
128 na particular. O ensino médio está sob a responsabilidade da 
ivde estadual com 2.603 alunos e a educação infantil possui 2.164 
matrículas, sendo 2.069 na rede municipal e 95 na particular (INEP/ 
IBGE, 2009).

A investigação se deu em classes multisseriadas de escolas lo
calizadas nas áreas do Alto Jambuaçu e da PA 150, estrada que liga o 
nordeste e o sudeste do Pará, o município de Moju ao de Redenção, 
com 762 Km de extensão no município de Moju, no Pará.

Os critérios de escolha das escolas de Moju foram: (a) apre
sentam classes multisseriadas da educação infantil e das séries ini
ciais do ensino fundamental; e (b) salas multisseriadas com duas ou 
mais séries.

'Dados obtidos no site http://portalamazonia.globo.com/artigo_amazonia_az. 
Acesso em: 9 out. 2008.

http://portalamazonia.globo.com/artigo_amazonia_az
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No total, em Moju, foram pesquisadas 9 (nove) escolas, sendo 
7 (sete) no Alto Jambuaçu: Príncipe da Paz, Deus Proverá, Santana 
do Alto, Nossa Senhora da Conceição, Chico Inocêncio, Avelino 
Poju e Bom Jesus e 2 (duas) na PA 150: Escola Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e Noêmia Coelho Sanüago.

Nessas escolas, o atendimento é feito em classes multisseria- 
das envolvendo a educação infantil e as primeiras séries do ensino 
fundamental (alfabetização, Ia à 4a), envolvendo crianças na faixa 
etária dos 3 aos 16 anos, incluindo educandos com necessidades 
educacionais especiais.

2.3. Estratégias metodológicas

O levantamento dos dados contou com duas fases: a explora
tória e a descritivo-analítica.

A Fase Exploratória constou de:

a) visitas à Secretaria de Educação e às escolas para apresentar a 
pesquisa, solicitar autorização e agendar as entrevistas;

b) entrevistas semiestruturadas com os (as) professores (as) da 
educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, 
utilizando-se roteiro contendo os seguintes eixos temáticos: da
dos pessoais e profissionais; organização escolar e organização 
do ensino;

c) levantamento bibliográfico sobre temas sobre educação do 
campo, classes multissetiadas e educação na Amazônia, tendo 
como base autores como Caldart (2006), Hage (2006), Oliveira 
(2008), entre outros.

A Fase descntivo-analítica constituiu-se da sistematização e análi
se dos dados conforme categorias analíticas e temáticas construídas 
no desenvolvimento da pesquisa.

Em Moju foram realizadas as seguintes atividades:
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,i) Encontro com a Secretária de Educação, em 2009, com a 
i|imI loi obtida autorização para realização da pesquisa, bem como 
Ini ivali/ado levantamento documental3, com a obtenção dos dados 
)!<»', possíveis l o c i  da pesquisa: Médio Moju (19 escolas multisseria- 
iliih), baixo Moju (22 escolas multisseriadas) e Jambuaçu (21 escolas 
i m 1111•.seriadas) e contatos dos professores;

b) Encontro com a Secretária de Educação e 40 professores 
. 11 l< >calidade, em 2009, sendo 3 professores do Médio Moju, 9 do 
IhKo Moju e 11 de Jambuaçu, com a apresentação do projeto de 
pesquisa e agendamento das visitas às escolas;

Figura 3 - Reunião de apresentação do projeto aos professores. 
(Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)

c) Visita às escolas Rosa de Saron, Manuel Martins e Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro do Médio Moju, em 2009. ^m  vir
tude das fortes chuvas, buracos e lama, não foi possível o aceâs© às 
escolas Santa Maria e Água Preta. As visitas foram acompanhadas 
por uma coordenadora da Secretaria Municipal de Moju.

^Documento: I Conferência Municipal de Educação: “Moju: por uma educação 
cidadã de qualidade para todos”. Moju: SEMED, 2007.
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A escola Manuel Martins fica localizada na Vila Cardoso e distan
te do centro de Moju cerca de 100 km. Funciona nos turnos da manhã, 
do intermediário e da tarde. Atende crianças c adolescentes, de Ia à 4a série 
e inclui educação infantil. No turno da manhã, atende 30 crianças, 22 da 
Ia série e 08 da Ed. Infantil, a que a professora chama de Jardim. Conta 
com dois professores. O professor José Carlos Pereira trabalha com 2a, 3a 
c 4 séries, enquanto que a professora Roseane Trindade de Lima traba
lha com as crianças da educação infantil e da 1a série. Os docentes dessa 
escola fazem uma divisão da turma: pela manhã, a professora fica com 
as crianças, o professor fica à tarde com os demais estudantes, sendo que 
no momento quem está assumindo a turma do professor é sua esposa 
Janice de Almeida Pereira, pois o mesmo viajou para resolver problemas 
pessoais. A professora Janice trabalha nessa escola há dois anos, mas tem 
experiência em outras escolas, de outras comunidades. O professor José 
Carlos I ereira divide a turma em dois turnos: Ia e 2a séries no intermedi
ário, 3 e 4 séries à tarde. Segundo a coordenadora Telma, é comum os 
professores fazerem essa divisão, porque ganham um bônus de 50% no 
salário, por usarem o outro turno para atender aos alunos.

Janice informou que as crianças, neste ano letivo de 2009, só 
tiveram merenda escolar uma vez, bem como não existi nenhum 
tipo de material impresso para as crianças aprenderem a ler. Obser
vou-se que havia na lousa um exercício com palavras soltas para as 
crianças copiarem e completarem com a letra que faltava nas pala
vras, o que a professora chamava de frases.

Figura 4 - Escola Manuel Martins. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)
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A escola Rosa de Saron está localizada na Vila Monte Sinai, a 40 
|.m d,i entrada da PA 150, distante 60 km do município de Moju. Tem 
itpi ims uma sala de aula, com 37 alunos de Ia à 4a série, com faixa etária 
t li <i .i 14 anos, que são divididos em dois turnos: Iae 2a séries pela manhã,
\ , | ,, tarde. O prédio, construído há dois anos, é de alvenaria, a sala de 
tii il.i < arejada, as paredes são limpas, piso de lajota. Além da sala de aula, o 
pU i lit) conta com uma copa, uma “secretana” e dois banheiros.

Nessa escola, trabalha a professora Luzirene Gomes da Silva, 
i |ue na ocasião estava sendo substituída pela professora Lady Léa 
pinheiro Ferreira, tendo em vista o afastamento da professora titular 
I mi ,i resolver problemas familiares. A turma é muldsseriada, com 37 
.iliinos de Ia e 2a séries, 19 alunos de 3a e 4a séries. Nessa escola, ha- 
\ u sobras de merenda do ano de 2008 sendo servida para os alunos.

Segundo a coordenadora Telma, a comunidade da Vila Monte Si- 
ii.ii enfrenta problemas de várias ordens: pedofilia, drogas, furtos, etc., 
inclusive a escola estava sem água, pois durante o período de férias esco- 
l,ires, no final do ano de 2008, foram roubados os canos de água da escola 
. ainda não haviam sido repostos. Como a escola é localizada bem ao lado 
• Ias casas, usa a água dos poços dessas residências. Outro problema que 
aleta a saúde dos alunos é a existência de várias carvoarias no ramal de 
acesso a essa escola. A coordenadora ainda explicou que, por várias vezes, 
< > ( lonselho Tutelar foi acionado para resolver situações dessa natureza.

Figura 5 - Escola Rosa de Saron. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)
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A Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está lo
calizada na estrada PA 150, na comunidade Caxinguba, próximo 
da cidade de Moju e não pertence ao Médio Moju. Nesta escola 
estudam 20 alunos de Ia a 4'1 série e inclui alfabetização (educação 
infantil). Nela trabalha a professora Miaria de Nazaré Mioreira 
Tiindade, somente no período da tarde. Trata-se de uma escola 
multisseriada, contendo 20 alunos de I a a 4a séries e alfabetiza
ção. A professora Maria de Nazaré informou que já trabalha há 9 
anos com turmas multisseriadas.

Figura 6 - Escola N.S. Perpétuo Socorro. (Foto: PPGED-UEPA/ 
Procad-Capes)

a) Algumas considerações sobre as visitas

E importante destacar que ir às escolas do Médio Moju, no 
período de chuva (março a maio), é um grande desafio. A dificulda
de não está apenas na distância entre a sede do município de Moju e 
as escolas nas comunidades — cerca de 100 km — mas nas condições 
das estradas e no transporte.
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As estradas do Médio Moju têm como característica o fato 
tli Ni rem ramais de difícil acesso, constituídos de vilas com poucos 
mm *ul<>res, cujas escolas são padronizadas, construídas em alvena- 
flti, t ontendo uma sala de aula, banheiro e copa. Possuem água en- 
i ,n nu Ia, oriunda de poço artesiano. Geralmente, funcionam somente 
, in um horário de aula com turmas multisseriadas, da l ‘l à 4a série.

Nesta viagem, se conheceu um pouco da realidade local: o 
iitiilms, que faz linha naquela área, passa pela manhã em direção ao 
m ilto  de Moju, retornando somente depois do meio dia, o que signifi- 
i n que as pessoas só contam com esse transporte uma vez por*dia. 
/V, professoras geralmente moram na comunidade ou nas proximi- 
i l.ulcs, os estudantes percorrem longas distâncias a pé ou de bicicleta 
,ii r a escola; é comum os professores das multisséries adotarem a es- 
11 u régia de dividir a turma, trabalhando com as duas primeiras séries 
pela manhã e as outras duas à tarde, não são lotados com duzentas 
|,(,ms (pois trata-se de uma turma dividida), mas recebem um bônus 
dr 50%, sobre o salário, da prefeitura.

Os ramais são estradas largas, mas com as chuvas ficam em 
péssimas condições de tráfego, em alguns deles é impossível a en- 
I rada de carro pequeno e, devido à má conservação das pontes, nem 
mesmo o ônibus passa e as pessoas têm que caminhar horas para 
milizar esse transporte.

I 'iguras 7 e 8 - Acesso às escolas do Médio Moju. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)



Os prédios das escolas visitadas foram construídos há cerca de 
três anos, são de alvenaria e têm uma sala de aula, uma copa, um espaço 
que serve de secretaria e depósito de material dos professores (e outros) 
e banheiros. As salas de aulas contam com carteiras individuais, mesa 
e cadeira dos docentes, quadro de giz. Os alunos não recebem livro 
didático, em geral, as atividades são anotadas no quadro e eles copiam.

A coordenadora Delma, que acompanhou a visita, informou 
que as professoras, embora se apresentem com pouco tempo de tra
balho em determinada escola, geralmente, são oriundas de outras co
munidades, ou seja, todas têm experiências com turmas multisseria- 
das. Destacou que, por dois anos trabalhando na coordenação dessas 
escolas, as visitou, no máximo, quatro vezes, já que sua função é ape
nas infraestrutural, ou seja, cuida do material de limpeza, merenda e 
conta com a ajuda da vereadora local para a compra de remédios e/ou 
consultas médicas, ambulâncias, etc. Ela não tem função pedagógica.

A coordenadora informou também que a formação dos 
professores se dá diretamente na Secretaria do município e acontece 
sob a forma de oficinas, duas vezes ao ano, orientada pelo programa 
Pró-Letramento, da SEMED. Durante os cursos de formação, os 
professores recebem dois livros por módulo, participam de oficinas 
vinculadas ao ensino de português e matemática, com experiências 
que os professores devem realizar em sala de aula com os alunos, e 
depois, no módulo seguinte, apresentar o resultado da experiência.

Observou-se que é um grande desafio ensinar nessas localida
des, pois os recursos são mínimos ou nulos mesmo, o apoio técnico- 
-pedagógico, pelo que se percebeu, resume-se a eventuais formações 
de dois, três dias, nos pólos e o “acompanhamento” nas escolas limi
ta-se ao fornecimento de algum material pedagógico, como a troca de 
uma lâmpada, um encaminhamento médico para um caso grave de 
doença de algum estudante. Portanto, a educação só acontece, apesar 
das limitações, porque há um compromisso daqueles professores.
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b) Visitas às escolas Deus Provera, Príncipe daPaz, Avelin 
e Santana do Alto de Jambuaçú no Municípto de Mo,u 

\  Escola Deus Proverá está situada numa comunidade 
, v in,,élica com aproximadamente 50 casas. LocaUza-se as margens

,'inml Primavera. A escola é de alvenaria e tem duas salas ampla ,

rctaria, copa e dois banheiros externos (masculino e femimno),

,io tem muro e é pintada.
A escola, de acordo com informações da prof. Delma que 

n i mipanhou a visita, atende pela manhã turmas de educaçao >n- 
imli| e r  à 4*, e à tarde uma turma de V e T  séries e outra de 3 e 
r  séries sendo todas as turmas multissenadas. Ainda, seguneo 
rôfessora, a escola tem o número de alunos suficiente para criar o 

i , mselho Escolar, mas ainda nao foi criado.
Nas salas, foram encontrados cartazes, «abaiho dos ^unos, 

mensagens para mães, quadro de parabéns mostrando pico p.
, £  professores em socializar o trabalho dos altmos e tmb lh
, , m algum material de apoio. Foi possível ver na sala 1, alunos d 
;  V e  4* séries. Uma aluna relatou que anda 3km para chegar a 
; ' c„la, - maioria vem de ônibus escolar bicicleta.

Figura 9 - Alunos chegando a pe a escola. (Foto. 
UEPA / Procad-Capes)

PPGED-
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A Escola Príncipe da Paz está situada numa comunidade 
as margens do ramal Primavera. A escola é de alvenaria e apresenta 
duas salas amplas, secretaria, copa e dois banheiros externos (mas
culino e feminino), não tem muro e é pintada.

fíl^T/10 C 11 ' Sak de auJa estiuerda) e Secretaria (à direita). (Foto: PPGED- 
UEPA/Procad-Capes)

I-iguras 12 e 13 - Banheiros (à esquerda) e Copa (à direita). (Foto: PPGED- 
UEPA/Procad-Capes)
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De acordo com informações da proP Dclma, além desse prédio, 
fazem parte da escola dois anexos, uma casa de madeira que atende à 
RJ A6 e o Centro Comunitário (um barracão de madeira sem divisórias 
que atende à educação infantil e ao ensino fundamental). Verificou-se 
que no quadro da sala havia alguns exercícios escritos e neles a pre
sença de palavras totalmente fora da realidade da comunidade, como 
sótão. A escola atende uma média de 190 alunos.

Mesmo sem divisórias ocupavam o mesmo espaço uma tur
ma da educação infantil e uma turma de I a e 2a séries. Na sala, 
muitas crianças na educação infantil e apenas uma professora. As 
crianças ora faziam exercícios livres, ora cobriam as letras em exer
cícios previamente escritos no caderno pela professora. Na turma 
de Ia e 2a séries, o professor registrava no quadro o exercício para 
os alunos copiarem, mas ele informou que havia alunos que so
mente copiavam, pois não sabiam ler. Foi possível verificar muitos 
trabalhos de colagem e pintura presos a um varal, bem como car
tazes sobre o alfabeto pregados na sala.

Figuras 14 e 15 - Sala de aula da Ed. Infantil e Ia e 2a séries no mesmo espaço. (Foto: 
PPGED-UEPA/Procad-Capes)

A Escola Avelino Pojo está situada às margens do ramal Pri
mavera e, por não estar situada em uma comunidade, é denominada 
de escola isolada. A escola é de alvenaria e apresenta duas salas am-

6Educação de Jovens e Adultos.
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pias, secretaria, copa e dois banheiros 
no), não tem muro e é pintada. externos (masculino e femini-

Procad-Capes/ ̂  ' BanheirOS e Ârea fc re. PPGED-UE

à a/ r0£íHD: ^  3 eSCOk aP < ^  - a  turma
é o c u t da A n : 1 3 4” Séne- assim> aP“ as —  das salas
sala / V i /  Pr°POSta da referida Professora é transformar a outra
não Z  p o s t e l e f  7 P ™ ,  mas aindaJ O  possível efetivar isso. A escola, por ser isolada tem aleuns
P blemas, nao possui água nem merenda, não há ninguém cjuefeca
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pnii.i ullima. Na conversa, a professora foi incentivada a estabelecer 
|mi11 i ias com as comunidades vizinhas para verificar a possibilida
de di algumas màes, em sistema de rodízio, prepararem a merenda, 
Iddu bem recebida pela Profi Delma, que disse que iria verificar 
l iHno resolveria essa questão.

I 'oi possível visualizar, na sala 1, alunos divididos em dois gru- 
| H IN, < .ada grupo voltado para um quadro. Um dos grupos com alu
iu in de 3* e 4a séries e o outro com alunos de Ia e 2a séries. Os alunos 
In aiam muito excitados com nossa presença e a professora parecia 
Inibida com a situação encontrada.

I 'igura 20 - Alunos da Ia e 2a séries em Figura 21 - Alunos da 3a e 4a séries 
atividade

A Escola Santana do Alto está situada numa comunidade de
nominada Santana do Alto, que, diferentemente das outras, parece 
bem mais organizada, possui em média 30 famílias. Chamam atenção, 
na comunidade, as casas, todas de madeira do mesmo estilo e mesma 
cor. A entrada da comunidade se faz pela ponte que atravessa um 
grande rio. Ao atravessar a ponte, encontra-se um espaço grande no 
qual é construída uma igreja e dois coretos. Segundo inforn^açào de 
alguns moradores, trata-se de uma comunidade de origem portugue
sa, o que explica o estilo das casas e da igreja. A escola fica numa 
rua por trás da igreja. A comunidade tem trabalhadores de empresas 
como a Marborges, Agropalma e Sococo. Percebe-se que o padrão



S Í f r Z dOTeS PareC£ mdhür d°  ° S daS d—  --a d atambém carros nas garagens de algumas casas.

Figuras 22 e 23 - Escola Santana do Alto, da Comunid: 
Santana do A lta (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Cape:

Alrn ' T 7 naS demaÍS’ 3 eSC°k da comunidade de Santana 
to e de alvenaria e apresenta duas salas amplas, secretaria cc

e qa,e se encontram n° prédi<> d- s c „ ,  r :pmtada. Interessante observar que as duas salas p,
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m i|ii 11111 quadros cada uma. Em frente a cada quadro, há em 
li i I 1 carteiras. E como se fossem 4 salas em uma. Desse 

1111 um professor atende diferenciadamente os alunos por sé- 
, |iui» Iodos no mesmo espaço.

\ cm ola, de acordo com informações da ProP. Delma c da 
ip Mílena, atende pela manhã turmas de educação infantil e à 

hli uma lurma de Ia e 2a séries e outra de 3a e 4a séries, sendo 
ilii" a» turmas multisseriadas, com um total de quarenta e qua- 
■ i ilimos atendidos.

Nas salas, foram encontrados mapas, cartazes, trabalhos dos 
P iImiim .. mensagens para mães, quadro de parabéns, mostrando a 

1111 oi tipaçào dos professores em socializar o trabalho dos alunos 
i  |l n ilulhar com algum material de apoio, inclusive fazendo cam- 

I' mli.i para não jogar lixo no ambiente escolar c incentivar que se 
|Mgu< lixo somente nas lixeiras.

u) Algumas considerações sobre a visita
( ) acesso às escolas foi feito pelo ramal jambuaçu, uma 

i liada vicinal larga, de chão batido e com muitas ondulações, 
i i ii ada por matas, rios e pequenos igarapés. A paisagem é ti- 
pji a mente amazônica, a com presença de mata firme, alguns
i iimpos alagados e rica cm biodiversidade. A população ao lon
go do ramal é dispersa, as casas normalmente são distantes uma 
das outras. Chama atenção nesse ramal o rio Ubá, rio de água 
preta, largo e com sua mata ciliar preservada, bem como a pre- 
iciiça de algumas carvoarias.

As três primeiras escolas foram visitadas de ca|ro, mas o
ii esso à escola Santana do Alto foi feito por uma caminhada a 
pé, sendo necessário atravessar uma ponte de aproximadamente 
Sm até chegar à comunidade.
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Figura 24 - Ramal para o acesso à comunidade 
Santana do Alto. (Foto: PPGED-UEPA/ 
Procad-Capes)

No caminho, passou-se pela casa de uma professora da escola.

Figura 25 - Moradia de uma professora da comunidade. 
(Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)
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b) Realização de entrevistas
No ano de 2009, as entrevistas realizadas em Moju se deram 

em dois momentos e locais distintos: no primeiro em escolas do Alto 
Jambuaçu e no segundo nas escolas do PA 150. As entrevistas foram 
realizadas nas escolas pesquisadas e na casa de uma das professoras, 
de forma individual. Para participarem das entrevistas algumas pro
fessoras deixaram as crianças fazendo alguma atividade em classe, já 
que ministravam as suas aulas sem a presença de ajudantes.

Figura 26 - Entrevista na casa da professora. (Foto: 
PPGED-UEPA/Procad-Capes)

Dentre os pontos da investigação que nos levaram a querer 
conhecer a realidade das escolas multisseriadas do município do 
Moju, a prática pedagógica dos professores e como planejam suas 
atividades, no que concerne ao processo de ensino e aprendizagem 
dc alunos de séries diferentes em uma mesma turma, foi o qt|e mais 
nos chamou a atenção, posto que a própria LDB permite adapta
ções necessárias no currículo escolar, visando atender as necessida
des dos alunos.

Quanto a esse ponto da pesquisa, levou-se em conta os relatos 
dos professores que se dispuseram a colaborar com a investigação,
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bem como dos coordenadores de pólos, pois as escolas multisseria- 
das das áreas rurais da cidade do Moju concentram-se em pontos 
divergentes, distantes da cidade e entre si, sendo que cada grupo de 
escolas conta com o apoio de uma coordenação pedagógica, ligada 
à Secretaria Municipal de Educação. Logo, as necessidades e estra
tégias na forma de se organizarem estão vinculadas às necessidades 
de cada comunidade, ainda que se trate de um mesmo município.

Verificou-se como os professores das escolas pesquisadas tra
balham em turmas multisseriadas, como organizam o espaço, o tem
po pedagógico e os conteúdos para darem conta de atender alunos 
de várias séries, com diferentes necessidades de aprendizagens. Nas 
escolas do município do Moju, as professores se organizam a partir 
de um planejamento espacial para atender alunos de séries diferen
tes dentro de um mesmo tempo didádco.

3. ED U CAÇÃO  DO CAM PO  EM  M O VIM EN TO : 
M ARCO S TE Ó R ICO S E CON CEITUAIS

3.1. O Movimento de educação do campo no Brasil

Como vem se delineando a educação do campo no Brasil? 
Para responder a essa questão, inicialmente, é necessário identificar 
a gênese da educação do campo, bem como os espaços e momentos 
significativos que vêm sendo construídos para legitimar e garantir 
sua efetivação, além de evidenciar os momentos significativos, como 
eventos, seminários, congressos, simpósio, entre outros, que servem 
para fundamentar as discussões e ajudar o movimento por uma educação 
do campo7 a marchar e crescer em âmbito nacional.

O movimento sobre a educação do campo no Brasil in i
ciou em 1998 com a I a Conferência Nacional por uma Educa-

'A referência à educação do campo como um movimento será justificado ao 
longo do texto.



( ;k) Básica do Campo. Nessa conferência, anunciou-se a neces
sidade de lutar a favor de uma educação para aqueles e aquelas 
que vivem no campo e do campo, considerando que esse é um 
espaço de vida digna e que, portanto, é legal que se lute por 
políticas públicas voltadas para a criação de um projeto educa
tivo específico para os sujeitos do campo (CALDART, 2004). A 
luta do movimento é pela garantia do direito de todas e todos 
à educação a partir do lugar em que vivem, a partir das suas 
especificidades históricas, sociais, políticas e culturais.

Esse momento de caminhada coletiva é considerado um mar
co histórico para a educação do campo, porque serviu para mo
bilizar sujeitos, aglutinar movimentos sociais, instituições governa
mentais e não-governamentais em prol dessa educação, os quais em 
marcha constante vêm conseguindo juntar sujeitos de vários lugares 
diferentes para apoiar o movimento, que surgia tímido, mas vigoro
so e ativo para ampliar as discussões.

O movimento, como resultado da sua luta coletiva, comemo
ra alguns avanços importantes para a educação do campo, entre os 
quais é possível destacar, segundo Caldart (2004, p. 14 e 15):

a realização da 2a Conferência Por Uma Educação do 
Campo em 2004, reafirmando a luta social por um cam
po visto como espaço de vida e pela criação de políticas 
públicas específicas para atender os interesses da sua po
pulação;

a criação dos fóruns e seminários de educação do campo 
realizados cm âmbito estadual, os quais constituem im
portantes espaços de debate acerca de temáticas relevan
tes como, políticas públicas, educação desenvolvimento e 
cidadania, formação de professores, projeto político pe
dagógico etc., socialização de experiências e de proposi
ções para a construção de uma educação do campo com 
as marcas culturais dos sujeitos do campo;

a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
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tização e Diversidade (SECAD) em 2004, no Ministério 
de Educação, onde existe uma coordenação de educação 
do campo;

a criação, dentro do MEC, do Grupo Permanente de Tra
balho (GPT) sobre educação do campo com o objetivo 
de articular as ações do Ministério pertinentes à educação 
básica do campo a serem observadas nos projetos das 
instituições que integram os sistemas de municipal e es
tadual de ensino;

a criação das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Basica do Campo, resultado das reivindicações da rede de 
sujeitos que lutam por educação de qualidade para os po
vos do campo, constitui um importante documento para 
pensar e realizar a educação básica do campo voltada para 
educação infantil, jovens, adultos e idosos respeitando suas 
especificidades e diversidade cultural;

a íealização de inúmeras pesquisas por diversos sujeitos e 
instituições com o objetivo de mapear a realidade socioe- 
ducacional dos povos do campo e apresentar a sociedade 
com o intuito de buscar junto ao poder pública a criação 
de políticas públicas para atender as especificidades so- 
cioeducacionais e culturais dos sujeitos do campo;

a criação de uma rede de sujeitos que se comprometem 
com a questão da educação do campo e marcha rumo à 
garantia de educação e de uma vida com dignidade para os 
povos do campo;

os cursos de especialização em educação do campo que 
vem sendo criado dentro das Universidades públicas, ga
rantindo aos professores uma formação específica para 
o campo. 1

A construção desses espaços representa a força do movimen
to e a legitimidade da luta para construir, com os sujeitos do campo, 
uma educação que esteja vinculada às suas necessidades, atividades 
culturais e sociais e aos seus espaço e que, sobretudo, garanta aos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais possibilidades de organização
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coletiva para lutar pela garantia dos direitos para uma vida mais feliz.

Entretanto, observa-se a necessidade de agluünar mais sujeitos 
c instituições públicas, como universidades e centros de educação, 
a fim de ampliar a rede de parceiros e potencializar ações concretas 
a favor dos excluídos do direito à educação e, em consequência, de 
exercerem a sua cidadania.

A mobilização de todos é urgente para reverter o quadro dra
mático em torno da educação do campo no Brasil, que se revela por 
meio de dados estatísticos não muito animadores.

No meio rural brasileiro, 28% dos jovens acima de 15 
anos no campo ainda são analfabetos; e 3,4 anos é a mé
dia de anos de estudo nessa mesma faixa etária; a distor
ção idade-série atinge 65% dos estudantes matriculados; 
e somente 25% das crianças de 4 a 6 anos são atendidas. 
Apesar de concentrar mais da metade das escolas brasilei
ras, 97 mil de 169 mil existentes, a metade das escolas do 
campo ainda é de uma sala e 64% são multisseriadas. Em 
relação aos professores, boa parte dos que ensinam no 
campo tem formação carente; e apenas 9% completaram 
o ensino superior. (HAGE, 2005, p. 45)

Esses números evidenciam a realidade da educação do campo 
no Brasil no que se refere ao número de analfabetos, o tempo de per
manência na escola, a distorção idade-série, a formação dos professores 
para trabalhar com os sujeitos do campo e as condições estruturais das 
escolas. Esses dados servem também de base para a pergunta sobre o 
que o poder público e a sociedade de modo geral vêm fazendo para 
mudar esse quadro problemático da educação do campo no Brasil?

Tais questões desafiam a busca por estratégias, a propor polí
ticas públicas direcionadas para o campo que visem à siJpçração de 
tais problemas e apontem novos horizontes para essas pessoas que 
vivem na marginalização, na negação cotidiana do direito à educa
ção, o que culmina com a negação dos direitos mais básicos para 
uma vida com dignidade.
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Segundo Caldart (2003), o campo no Brasil está em movimen
to. Consiste em um movimento conflituoso, pois está imbricado em 
tensões, lutas sociais e culturais, organizações e movimentos de tra
balhadores e trabalhadoras sociais, que na luta que travam cotidia
namente pretendem chamar a atenção da sociedade para a realidade 
do campo e dos sujeitos que nele vivem.

Nesse movimento dinâmico e de conflitos se insere a educa
ção do campo, a qual expressa:

a ideologia e. força dos movimentos sociais do campo, na 
busca por uma educação pública que valorize a identida
de e a cultura dos povos do campo, numa perspectiva de 
formação humana e de desenvolvimento local sustentá
vel. (SOUZA, 2008, p.1098)

Educação do campo não somente para garantir o acesso à 
educação, mas, sobretudo, para construir práticas educativas huma- 
nizadoras dos sujeitos, conforme pontua Caldart (2003):

• A Educação Básica do Campo está sendo produzida neste 
movimento, nesta dinâmica social, que é também um mo
vimento sociocultural de humanização das pessoas que 
dele participam.

• Existe uma nova prática de Escola que está sendo gesta- 
da neste movimento. Nossa sensibilidade de educadores 
já nos permitiu perceber que existe algo diferente e que 
pode ser uma alternativa em nosso horizonte de trabalha
dores da educação, de seres humano. Precisamos apren
der a potencializar os elementos presentes nas diversas 
experiências e transformá-los em um movimento cons
ciente de construção das escolas do campo como escolas 
que ajudem neste processo mais amplo de humanização, e 
de reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu 
próprio destino, de sua própria história.
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E para evidenciar como a luta desse Movimento de atores 
sociais e culturais por uma educação do campo vem se desdo
brando, pode-se partir de estudos existentes nessa área, como 
as pesquisas de Molina (2004) Caldart (2004), Arroyo (2004), 
Corrêa (2005), Oliveira (2003) e Hage (2005), que apresentam 
evidências de que a educação do campo, muitas vezes, é a edu
cação da cidade, ou seja, uma educação urbanocêntrica, na qual 
os currículos difundem os valores, os modos de vida, enfim, 
a cultura de uma sociedade hegemônica. Educação dita como 
legítima e oficial, e que deve ser levada a todos, independente 
da cultura a que pertencem.

A pesquisa que Haje tt a\ (2005) vêm desenvolvendo 
no âmbito da educação do campo tem servido de referências 
para se refletir sobre o contexto socioeducacional e cultural 
da educação que acontece no campo da Amazônia Paraense, 
lísses autores apresentam por meio das narrativas dos sujeitos 
do campo e, confirmam por meio de números, as dificuldades 
de construir práticas educativas na Amazônia Paraense. Entre 
as dificuldades apresentadas estão a precariedade da formação 
dos professores, a falta de infraestrutura para desenvolver o 
trabalho pedagógico, o excesso de funções que os professores 
exercem, as longas distâncias para alunos e professores che
garem à escola, a oferta irregular da merenda, os currículos 
deslocados das realidades das populações do campo e a falta de 
políticas públicas para mudar o quadro desolador que se abate 
sobre a educação do campo.

Para evidenciar o que vem sendo realizado pelos pro^sso- 
res no campo, pode-se citar como exemplo o artigo produzido por 
Corrêa (2005), que faz uma análise circunstanciada do coddiano das 
escolas muldsseriadas situadas no campo da Amazônia Paraense e 
traduz o que as professoras pensam da muldssérie, como as escolas
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estão organizadas pedagogicamente e como estão desenvolvendo 
suas prádcas educativas. Para esse autor, a organização do traba
lho pedagógico de algumas professoras e o desenvolvimento das 
práticas estão enraizadas na lógica dominante do ensino seriado e 
urbanocentrico. Essa lógica direciona a concepção de educação, as 
piáticas educativas, a configuração do espaço pedagógico e as rela
ções entre educador (a) - educando (a) - educador(a).

O excerto abaixo traduz essa afirmação:

para organizar e desenvolver seu trabalho pedagógico, ela 
[professoraj separou as séries: numa fileira a 2a série; ao 
lado dessa, em outra fileira, ela colocou a 3a série. Atrás 
dessas duas, num canto da sala, ela organizou mais uma 
fila para a 4a. A frente da 2a e da 3a, fica sua mesa, pe
quena, de madeira antiga vernizada. A sala possuía duas 
lousas, sendo uma dividida entre a 2a e 3a séries e a outra 
ficava com a 4a, ou seja, os quadros eram postos em lu
gares opostos da sala, simbolizando as fronteiras entre 
níveis cie aprendizagem-ensino, parece-me uma separa
ção em forma de hierarquização entre os mais desenvol
vidos e os menos desenvolvidos. A professora, com o 
livro didático nas mãos, retirava dele os conteúdos e os 
transferia para a lousa, para que os (as) educandos (as) 
copiassem. A disciplina era de português, mas os assun
tos eram abordados de acordo com as séries. Os assuntos 
eram: “Plural e Singular; Sinônimo e Antônimo” para 2a e 
3a séries; para a 4a série “Estudo dos Artigos Definidos e 
Indefinidos”. Grande parte do tempo, os (as) educandos 
(as) passaram copiando, em função da grande quantidade 
de conteúdo que a professora expôs na lousa. Depois de 
passar o assunto e os (as) educandos (as) copiarem, ela 
passa um exercício para verificar se elas e eles aprende
ram os assuntos. Novamente, ela enche os quadros de 
exercício com um texto “A Raposa e o Corvo”, retirado 
do livro didático, do qual os alunos da 2a e 3a séries teriam 
que identificar palavras sinônimas e antônimas; passar, 
ainda, as seguintes palavras para o plural: “anzol; lençol 
e farol .Já  para os alunos da 4a, ela retirou algumas fra
ses, como: “Os ratos são inimigos dos gatos”, a fim de 
que eles identificassem os “artigos” empregados na frase. 
Esse exercício era um pré-teste, tendo em vista a prova
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da 3a avaliação. Os alunos e alunas pareciam esperar pela 
professora, para ouvirem a resposta exata. Chega o mo
mento da “correção”, ela pergunta e responde as ques
tões quase que sozinha com a ajuda do livro didático. Os 
alunos fazem unicamente completar a resposta dela. Ao 
chamar a atenção de um aluno para participar da aula, ela 
o adverte, indagando lhe: “Quer trabalhar na roça como 
teus pais? Então, tem que estudar!” (CORRÊA, 2005, 
171 e 172).

Uma educação pensada e praticada no molde urbanocêntri- 
co, seriado e hegemônico, certamente, não atende aos sujeitos do 
campo e às suas necessidades. Se for considerado que a sua reali
dade sociocultural é outra, logo precisam de uma educação que os 
conduza para a transformação das condições de vida que levam 
no campo. Vida marcada pela ausência das condições básicas para 
viver dignamente.

O Movimento pretende para o campo uma educação que se 
contraponha à educação que nega, silencia, viola as realidades, as 
identidades dos sujeitos do campo e legidma uma cultura dominan
te, a qual pretende a reprodução de modos, hábitos, saberes, cultu
ras, que não fazem parte do universo dos sujeitos do campo.

A educação do campo é um movimento que está em constru
ção na medida em que os sujeitos que fazem parte dos movimentos 
sociais articulam uma luta política pela criação de políticas públicas 
para garantir uma educação do campo e no campo, sinalizando para 
a criação de um projeto de desenvolvimento que tenha como foco 
as marcas culturais do povo do campo. É também um movimento 
permanente de reflexão das experiências pedagógicas vivenciadas 
pelos sujeitos do campo para afirmar a necessidade de uma âdqca- 
ção própria às suas necessidades e especificidades.

Portanto, se está diante de uma educação do campo que vai 
se movimentando e se afirmando. Uma educação que vem soman
do sujeitos, experiências, angústias, limites, possibilidades, sonhos,
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lutas, para tecer com a feição dos sujeitos do campo a educação 
que piecisa para consolidar um projeto de educação do campo e de 
desenvolvimento social.

3.2. As Matrizes Teóricas do Movimento por uma 
Educação do Campo

Para construir esse projeto de campo e de sociedade, Caldart 
(2004, p. 20) aponta para a necessidade de “dialogar com a teoria 
pedagógica e as questões universais da educação. Esse diálogo se dá 
em torno de uma concepção de ser humano, cuja formação é necessária 
para a própria implementação do projeto de campo e de socieda
de”. A autora adverte que “o diálogo principal tem que ser com 
uma determinada tradição pedagógica crítica, vinculada a objetivos 
políticos de emancipação e de luta por justiça e igualdade social” (p. 
20). Nesse sentido, ela aponta, para estabelecer esse diálogo, três re- 
feiências fundamentais que ajudarão a pensar e construir o projeto 
da educação do campo (CALDART, p. 20 e 21):

primeira referencia é do pensamento pedagógico socialista 
que setá impoitante para compreender a relação entre 
educação e piodução, a dimensão pedagógica do trabalho 
e da organização coletiva e a refletir sobre a dimensão da 
cultura como no processo histórico.
A segunda  ̂referência é a pedagogia do oprimido e toda a tra
dição pedagógica decorrente da educação popular; que incluem 
o diálogo com as matrizes pedagógicas da opressão (a 
dimensão pedagógica da própria condição de oprimido) 
e da cultura (a cultura como formadora do ser humano), 
especial mente em Paulo Freire. Dentro desta perspectiva 
pedagógica, Caldart (2004) afirma que: a educação do campo 
ta/veppossa ser considerada uma das realizações práticas da peda
gogia do oprimido, á medida que afirma os pobres do campo como 
sujeitos legítimos de um projeto emancipatório e, por isso mesmo, 
educativo.
A tei ceiia teferência é a pedagoga do movimento. Esta vem se 
constituindo a partir das reflexões pedagógicas, recentes neste campo e,
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também dialoga com as referências mencionadas anterior
mente, mas se produz desde as experiências educativas dos 
próprios movimentos sociais do campo. Trata-se de uma 
tradição pedagógica cuja constituição teórica se dá no mes
mo tempo histórico da educação do campo.

Tais referencias são as bases teóricas que fundamentam a edu
cação do campo e ajudam na construção do projeto de educação 
do campo e da sociedade. Os escritos que seguem estão em conso
nância com essas matrizes teóricas por se considera a base para a 
construção do projeto de educação do campo e desenvolvimento, 
o qual vem sendo delineado pelo Movimento a partir da concdpçâo 
teórica e política que se tem do campo e dos sujeitos que nele vivem.

Dessa maneira, antes de penetrar nos meandros da educação 
do campo evidenciando suas marcas, singularidades, diversidades e 
heterogeneidade a partir dos contextos sociais, culturais, políticos, 
econômicos e educacionais, faz-se necessário evidenciar como o 
campo e os sujeitos que estão nele são, historicamente, olhados pela 
sociedade, a partir de uma compreensão do paradigma rural e do 
paradigma de educação do campo.

No paradigma rural, a percepção que se tem do espaço e dos 
seus atores sociais e culturais ainda é de um lugar atrasado, sem pers
pectiva, com pessoas sem cultura, ignorantes, fracas, atrasadas. Nessa 
visão reducionista e preconceituosa sobre o campo e dos povos que 
nele vivem, como foi pensada a educação rural? O tipo de educação 
destinada para esse espaço foi definido a partir do entendimento que 
a sociedade tinha do mesmo, conforme descrito anteriormente. Moli- 
na e Fernandes (2004) afirmam que o conceito de educação rural está 
relacionado à educação precária, atrasada e desprovida\de recursos 
suficientes para o desenvolvimento da prática educacional.-*

A concepção de educação desenvolvida naquele meio expres
sa a ideologia governamental do início do século XX e a preocupa
ção com o ensino técnico no meio rural, considerado como lugar
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de atraso (SOUZA, 2008). A educação rural está enraizada na lógica 
econômica do ladfúndio e do trabalho escravista, que pretende o 
controle político sobre as terras e as pessoas que vivem nelas, como 
forma de mantê-las servis aos latifundiários.

O paradigma de educação rural é uma lógica opressora, e o 
que está em jogo não são as pessoas nem a preservação do espa
ço rural. O que importa não é educar para transformar a vida das 
pessoas, mas educar para continuarem a servir a um sistema opres
sor. Nesse paradigma, a “referência é para o produdvismo, ou seja, 
o campo somente como lugar da produção de mercadorias e não 
como espaço de vidas” (MOL1NA; FERN ANDES, 2004, p. 63).

Na contramão desse paradigma rural, o Movimento de Edu
cação do Campo tem outra concepção do campo e dos seus sujeitos. 
Esse movimento de resistência à visão equivocada em relação ao 
campo nasce nos e dos movimentos sociais, em face das contradições 
vivenciadas pelos sujeitos do campo. É um movimento sociocultu- 
ral, ético e polídco que luta pela defesa e reconhecimento do campo 
como espaço plural de sujeitos socioculturais8. Nele vivem peque
nos agiicultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores, campo
neses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, cai
piras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos (BRASIL, 
2004, p. 16). Sujeitos culturais, sociais, sujeitos de idenüdades que 
possuem uma diversidade de saberes que servem de base para orien
tar a vida cotidiana no campo.

O campo deve ser olhado como “um lugar de vida, cultura, 
produção, moradia, educação, lazer, cuidado com o conjunto da na
tureza, e novas relações solidárias que respeitem a especificidade so
cial, étnica, cultural e ambiental dos seus sujeitos” (BRASIL 2004 
p. 3).

Fazem paitc desse movimento a sociedade civil, movimentos sociais, instituições 
de ensino, pesquisa, órgãos governamentais, núcleos e grupos de educação popular.
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ribeirinhos, pescadores, posseiros) é excluída do seu direito. Para 
aqueles que vivem da exploração do trabalho dos sujeitos do campo, 
as atividades manuais desenvolvidas por esses são sem importância, 
portanto, não precisam de educação escolar para desenvolvê-las.

A história da educação mostra que a negação do direito 
à educação para todos, independente de classe, tem sua gênese 
no período colonial. Enquanto a elite colonizadora tinha todos 
os direitos educacionais que favoreciam a manutenção dos pri
vilégios e do status de colonizadores, os demais, negros, bran
cos pobres, mestiços, tinham uma educação que os doutrinava e 
dominava por meio do processo cie aculturação. Essa educação 
oferecida aos colonos lhes garantia a manutenção da vida que já 
possuíam. Vida cercearia de dignidade humana. Assim, vê-se que 
a educação, nesse período, não estava voltada para a transfor
mação social. Não contribuía para modificações nas estruturas 
sociais, econômicas e culturais da colônia.

Está se falando de uma educação silenciada ao longo da histó
ria da educação escolar no Brasil para aquelas pessoas que vivem no 
campo. Uma educação que não aparece nos dispositivos legais do 
início da história da educação escolar brasileira, conforme, pode-se 
perceber no trecho a seguir:

A educação rural não foi sequer mencionada nos textos 
constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se, de um 
lado, o descaso dos dirigentes com a educação do campo e, 
do outro, os resquícios de matrizes curriculares vinculadas a 
uma economia agrária apoiada no latifúndio e no trabalho 
escravo. (BRASIL, 2002, p. 7)

A negação da educação rural, pelo sistema, estava em função da 
estrutura econômica, apoiada no trabalho escravo. A manutenção desse 
sistema dispensava educação para aqueles que eram escravizados. Para 
esses, a educação era entendida como desnecessária, visto que as fun
ções que desenvolviam não precisavam de conhecimento escolar.
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Com a Carta Constitucional de 1988 foi que a educação 
do campo encontrou brechas para sua constituição, quando foi 
estabelecido que a educação é “direito de todos e dever do es
tado, sendo portanto um direito público subjetivo” . Por meio 
dessa carta, ficou decretado que todas as pessoas, habitantes 
das áreas urbanas ou rurais, têm direito à educação (BRASIL, 
1988).

Embora a educação do campo não tenha sido mencio
nada diretamente no corpo da Carta, o texto permitiu que a 
educação do campo passasse a ser tratada no âmbito do direito 
à igualdade. Porém, o reconhecimento da educação como direito 
de todos e dever do estado não significa que a educação do campo 
esteja legalmente reconhecida, e não garante que a mesma seja 
desenvolvida com base nas suas especificidades, identidades 
culturais e regionais e saberes, mas demonstra que continua 
sendo tratada pelo sistema como periférica, menor.

A própria LDB reforça essa ideia de educação menor, quando 
postula no seu Art. 28 que a educação para as populações rurais 
deve ser orientada a partir de adaptações, as quais deverão ser fei
tas pelos sistemas de ensino “na oferta da educação básica para a 
população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 
necessárias à sua adequação às suas peculiaridades da vida rural e de 
cada região” (LDB, 2005, p. 82).

O que significa pensar a educação do campo pelo viés da 
adaptação? Significa justapor o ajustamento de algo a partir de 
algo já existente, determinado. No caso, da educação do campo, 
vista, ao longo da sua história, como educação sem \^lor, des
necessária, não precisa ter um modelo de educação consffüído a 
partir de sua realidade, a partir dos sujeitos do campo, seus sabe
res, suas culturas, mas se adaptar a partir de um modelo de edu
cação tido como referência — educação urbanocêntrica — modelo
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universal, legitimador da cultura dominante e deslegitimador das 
culturas das populações do campo.

Com o objetivo de pensar e construir uma educação básica do 
campo para os sujeitos do campo, retirando-a da condição de margina
lidade, apêndice da educação da cidade, intensifica-se a luta pela garantia 
de acesso e permanência na escola com qualidade. E uma educação 
com qualidade para o campo precisa, sobretudo, ser construída a partir 
do lugar em que as pessoas vivem, reconhecendo e valorizando a diver
sidade cultural local, conforme preconizam as diretrizes operacionais 
para a educação básica nas escolas do campo, quando preveem no inci
so II do art. 13a criação de propostas pedagógicas que:

valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e 
os processos de interação e transformação do campo, a ges
tão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico 
e respectivas contribuições para a melhoria das condições 
de vida e a finalidade aos princípios éticos que norteiam a 
convivência solidária e colaborativa nas sociedades demo
cráticas. (BRASIL, 2002, p. 41).

Essa luta por uma educação básica do campo se configu
ra como uma luta que não é apenas local, mas nacional. Uma 
luta que nao é apenas de alguns poucos, mas da sociedade civil 
representada pelos movimentos sociais, Movimento Sindical 
e Organizações Sociais de Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Campo e da Educação, das Universidades, O N G 's e de Centros 
Familiares de Formação por A lternância, de Secretarias Esta
duais e Municipais de Educação e de outros órgãos de gestão 
pública com atuação vinculada à educação e ao campo. Há um 
giupo que reclama para si o direito de ser trabalhadores e tra
balhadoras do campo, educadoras e educadores, educandas e 
educandos (BRASIL, 2004).

A luta do movimento é pelo direito à escola, pela garantia dos 
direitos mais básicos para uma vida com dignidade: direito à educa
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ção, saúde, alimentação, saneamento básico, segurança, lazer. Direitos 
que são todos os dias violados por uma sociedade que não reconhece 
esses sujeitos, os quais trazem a marca da exclusão socioeducacional; 
mas são sujeitos de direitos, que vêm ser respeitados, independente da 
sua cor, do seu dialeto, da etnia a que pertencem e das culturas que os 
distingue, independentemente do lugar onde vivem.

O movimento por uma educação básica do campo, repre
sentada pela sociedade civil organizada e por tantos outros or- 
gãos governamentais e não governamentais, põe em pauta um 
debate que potencialize ações que garantam a esses sujeitos dô 
campo uma educação de qualidade. Uma educação que, partindo 
do lugar dessas pessoas, garanta a eles e elas possibilidades de 
transformar as suas vidas a partir da luta coletiva, a partir do 
protagonismo dos sujeitos do campo.

3.3. A Educação do Campo é contra o Que e Quem? A 
favor de Que e de Quem?

Ao longo da sua trajetória de luta política e social, a educação 
do campo, por meio dos seus protagonistas, vem pautando em di
versos espaços sociais que o compromisso do movimento é, sobie- 
tudo, a criação de políticas públicas que estejam em acordo com as 
realidades socioeducacionais e culturais dos povos do campo. Polí
ticas que objetivem que essas pessoas possam viver dignamente no 
lugar em que moram, sem que precisem sair em busca de melhores
condições de vida.

Políticas que rediscutam as práticas educativas que vêm sendo 
desenvolvidas nas escolas do campo e orientem os professares, ges
tores, coordenadores e demais sujeitos educativos para a construção 
de novas práticas, que reconheçam o campo como espaço de múl
tiplos saberes, como um cotidiano específico que emana mistérios, 
crenças, tradições, saberes, modos próprios de viver.
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Em meio a essa diversidade social e cultural, que identifica, ca
racteriza e especifica o campo, a educação tem que ser outra. Assim, 
o movimento de educação do campo se afirma contra uma educa
ção desarticulada das realidades socioculturais dos sujeitos do cam
po, contra a imposição de um modelo de educação urbanocêntrica, 
que culmina com o fracasso escolar de muitos alunos e expulsão dos 
mesmos da escola.

A educação do campo também se posiciona contra os mode
los de desenvolvimento que se instituem no campo e não atendem 
aos interesses da população local e se projetam por meio da exclu
são e morte dos camponeses, como, por exemplo, o agronegócio, 
modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista, 
considerado um novo tipo de latifúndio, sendo que mais amplo, pois 
além de dominar a terra domina também a tecnologia de produção e 
as políticas de desenvolvimento. Esse domínio da agricultura capita
lista a partir da concentração de riquezas e territórios elevou e eleva 
a ampliação do poder de uma minoria, o aumento da produtividade 
e, por conseguinte, gera mais desigualdades socais para as pessoas 
do campo (MOLINA; FERNANDES, 2004).

E contra aqueles (as) que tentam de maneira gananciosa, de
sumana e antiética se projetar, acumular capital, territórios e status, 
gerando mais pobreza e miséria, gerando desemprego e ocasionan
do a expulsão em massa das pessoas do campo para as grandes ci
dades, contribuindo, assim, para a geração de problemas de ordem 
social, econômica, educacional e cultural.

A educação do campo é a favor de uma educação tecida a par
tir dos sujeitos do campo e com eles enquanto os protagonistas do 
processo educacional e das transformações sociais, por meio da or
ganização coletiva. Uma educação que expresse a realidade do povo 
do campo e seja no campo e do campo. Luta a favor de uma educação 
problematizadora e humanizadora voltada para a conscientização
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e libertação dos sujeitos que tomando consciência da situação de 
opressão a que estão submetidos lutam pela sua libertação e pot 
uma vida com dignidade humana.

A educação do campo marcha a favor de um projeto de de
senvolvimento apoiado na agricultura familiar, porque essa, ao con
trário do agronegócio, adota uma lógica apoiada na produção de 
múltiplas culturas, visando ao mercado interno e à exportação, à 
geração de emprego e à manutenção da população no campo tra
balhando e marchando pela garantia dos seus direitos, como, edu
cação, moradia e saúde, resistindo ao modo capitalista de produção.

Luta também a favor da preservação ambiental, da criação de 
novas relações com o meio ambiente, relações humanas, solidárias, 
éticas e ecológicas, que consistem em uma consciência crítica que 
deve, por parte do ser humano, potencializar ações ecologicamente 
responsáveis. As ações do ser humano em relação ao meio ambien
te, ressalta Boff (2008, p. 22), estão relacionadas a um novo nível 
de consciência mundial, em que aquele entenda: a impoitância da
terra como um todo, o bem comum como bem das pessoas, das 
sociedades e dos conjuntos dos seres da natureza .

As populações do campo manifestam a consciência ecológica 
por meio da relação que estabelecem com a natureza, tirando dela o 
necessário para a subsistência e mantendo-a viva para continuar ali
mentando as populações futuras, entendendo-a como um bem que 
pertence a todos e, por isso, todos devem assumir o compromisso 
com a preservação e manutenção do planeta.

A educação do campo é a favor daqueles sujeitos que moram 
no campo e que são negados, marginalizados e excluídos do. dii ei to 
a educação e de todos os direitos necessários para garantir uma vida
com dignidade.
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3.4. O Movimento da E ducação do Campo na Amazônia 
Paraense: diversidade cultural e heterogeneidade

A partir das considerações tecidas anteriormente a respeito 
da educação do campo, faz-se necessário situar como a Amazônia 
Paraense, enquanto espaço diversificado em termos de cultura, sa- 
beres, contradições e sujeitos, vem se inserindo nesse movimento 
por uma educação do campo.

Falar da educação do cam po é falar dos Fóruns Paraenses de 
Educação do Campo, um movimento que vem sendo construído 
desde 2004, e que aglutina entidades da sociedade civil, movimentos 
sociais, instituições de ensino superior, órgãos governamentais de 
fomento ao desenvolvimento e da área educacional (FPEC, 2005. 
p. 5) e, sobretudo, integra e dialoga com os pequenos agricultores, 
quilombolas, povos indígenas, pescadores, camponeses, assentados, 
ribeirinhos, povos da floresta, sem-terra, professores, pesquisado
res, alunos, alunas, sujeitos culturais e sociais.

A inserção da Amazônia Paraense nesse movimento iniciou com 
O Seminário “Educação do Campo e Desenvolvimento Rural na Amazô
nia” em 2004. Desde então, vem se deslindando em um processo perma
nente de luta compromissada, luta ética e política dos sujeitos que desejam 
construir uma educação do campo e no campo com qualidade e respeito 
às identidades culturais regionais das pessoas que vivem no campo.

No ano seguinte, foi realizado o II Seminário de Educação do 
Campo: Por uma Educação do Campo na Amazônia/Pará, que foi 
resultado de 11 eventos preparatórios ao II seminário, a sabei.

• Encontro Estadual do Campo, da Floresta e dos Rios/ 
Águas da região Tocantina -  município de Cametá, reali
zado no dia 13 de dezembro de 2004;

• Encontro de Educação do Campo em são Domingos do 
Capim, realizado no dia 26 de fevereiro de 2005;
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. Encontro de Educadores e Educadoras do Campo do 
Nordeste Paraense -  município de Bragança, realiza o no 
período de 2 a 8 de abril de 2005.

. I Seminário de Educação do Campo do Nordeste Paraen
se -  município de Castanhal, realizado no dia 21 de maio

de 2005.
• I Encontro Meso Regional de Educaçao do Campo da 

Transamazônica e Xingu - município de Altamira, realiza
dos nos dias 28 e 29 de abril de 2005.

. Encontro de Educação do Campo em Xinguara, realizado 
nos dias 29 e 30 de abril e Ia de maio.

• Encontro de Educação do Campo em Moju, realizado no 

dia 10 de maio de 2005.
. I Conferência Regional de Educação do Campo da Região 

Sul e Sudeste do Pará - Município de Maraba, realizada 
nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2005.

. Plenária de Educação do Campo no Baixo Amazonas -  
município de Santarém, realizado no dia 28 de maio de

2005.
. Plenária de Educação do campo do município de Soure, 

realizada no dia 04 de junho de 2005.
. Plenária de Educação do Campo do município de Con

ceição do Araguaia, realizada no dia 07 de junho de 2005. 
Esses encontros foram espaços férteis de discussões, proble- 

matizações e proposições a respeito da educação que se quer para 
o campo na Amazônia Paraense. Tais discussões geraram, e íh ^ d . 
município, as Cartas e Manifestos que seriam apresentadas no II se
minário com a finalidade de orientar a criação de políticas publicas 
e práticas educativas voltadas para intervir na realidade socioeduca-

cional do campo.
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O II Seminário Estadual de Educação do Campo expressa, 
assim, as vozes dos sujeitos do campo, que, por meio das Cartas, 
falam das suas necessidades, carências, dificuldades. Expressa, so
bretudo, uma intenção político-pedagógica voltada para a mudança 
das condições de vida dos povos do campo, da floresta, das águas.

Em 2007, ocorreu o III Seminário de Educação do Cam
po, Educação do Campo na Amazônia: Direito Nosso, Dever 
do Estado, realizado no período de 13 a 15 de junho de referido 
ano. Esse foi mais um momento de fortalecimento da caminha
da, reivindicações, proposições de políticas públicas coerentes e 
atinentes para as realidades dos povos do campo. Foi mais um 
encontro para afirmar que todos (as) têm o direito à educação 
e que é dever do Estado garantir o acesso e a permanência dos 
alunos com sucesso na escola.

Outra ação bastante interessante que vem sendo produzida 
no âmbito da educação do campo é a iniciativa do grupo de Estudo 
e Trabalho em Educação Popular na Amazônia Rural- GETEPAR 
do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire -  NEP, da Universi
dade do Estado do Pará, que, desde 2002, vem desenvolvendo ações 
socioeducativas com os sujeitos das comunidades rurais - ribeiri
nhas em São Domingos do Capim. Entre as ações realizadas pelo 
grupo, desde a sua inserção nas comunidades, aponta-se:

Alfabetização de pessoas jovens e adultas;

Formação de um grupo local de educadores (as) para le
var a frente às aúvidades de alfabetização;

• Orientação e assessoramento do grupo de alfabetizadores 
locais;

Formação continuada dos alfabetizadores (as) locais; 
Formação política das lideranças comunitárias; 

Envolvimento dos seguimentos sociais populares e sin
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dicais, junto às ações socioeducativas nas comunidades 
rurais-ribeirinhas de SDC;

• A criação do fórum de educação e desenvolvimento do 
campo em SDC.

Esse Movimento de Educação do Campo cresce e se de
senvolve a partir das produções que surgem à luz das pesquisas 
que vêm sendo realizadas por uma diversidade de sujeitos que, se 
envolvendo com a educação do campo, vão se comprometendo 
e tecendo outros modos de fazer educação, a partir das inves
tigações que realizam sobre os contextos socioeducacionais do 
campo da Amazônia paraense.

Entre as produções existentes, destaca-se, em nível nacional: 
os Cadernos por uma Educação do Campo9, os quais constituem 
5 volumes e foram escritos por vários sujeitos, entre eles, Mônica 
Molina(2004), Miguel Arroyo(2009) Roseli Caldart (2009), Bernardo 
Fernandes (2009). Essas produções são resultados de um compro
metimento ético, político e pedagógico com aquelas pessoas que 
tiveram e têm seu direito à educação negado. São produções que 
apontam horizontes, possibilidades, diretrizes para se pensar outra 
educação do campo para os sujeitos do campo.

Em nível local, vamos ter a produção, já referida anteriormen
te, realizada pelo grupo de pesquisa na Amazônia rural-GEPERU- 
AZ/UFPA e coordenado pelo professor Salomão Hage, intitulada: 
E d u ca çã o  d o  C am po  n a  A m a z ôn ia : r e tra to s  d e  r ea lid a d e  d a s  E sco la s  M u lt i s s e 

r ia d a s  n o  P a rá . Essa produção é resultado da participação de um cole
tivo de sujeitos pesquisadores que abordaram temáticas diversas re
lacionadas à educação do campo, como, por exemplo, Classes MuV

‘•'Caderno n° 1 -  Por uma educação básica do campo (memória); n 2 - A educa
ção básica e o movimento social do campo; n° 3 - Projeto popular e as escolas do 
campo; n° 4- Educação do campo: identidades e políticas públicas; e n 5- Con
tribuições para a construção de um projeto de educação do campo.
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tisseriadas: desafios da educação rural no estado do Pará/ Região 
' maz°nica; Educação na Amazônia: identificando singularidades e 
suas implicações para a construção de propostas e polídcas educa
i s 5 C CUrriculares; Ensino de Ciências em Classes Multisseriadas: 

m £Studo de caso numa escola ribeirinha; Lições Da Educação do 
amP°: um enfoque nas classes multisseriadas; Educação Rural Ri- 

^  ln oa ^íarajoara: desafios no contexto das escolas multisseriadas; 
, <̂>rSanização Do Trabalho Pedagógico das Escolas Multisseria- 

dicativos de Saberes Pedagógicos de Resistência Educacional 
no Campo; “Currículos” e Saberes: caminhos para uma educação

multicultural na Amazônia; entre outros temas, tão rele
vantes quanto esses.

° utra produção importante no âmbito da Educação do Cam- 
p que se destaca é a C a r to g ra fia  R ib e ir in h a : sa b e r e s  e  r ep r e s en ta çõ e s  so -  

p r a t i c a s  s o c ia i s  co t id ia n a s  d e  a lfa b e t i^ a n d o s  a m a gon id a s . Essa produção 
ce do g rup0 õe pesquisadores do Núcleo de Educação Popular 

„ ^ re*re (NEP) e do Programa de Pós-Graduação em Educa- 
Ç o da Universidade do Estado do Pará, que, sensibilizados com 

ea dade social e cultural do campo, lançaram-se em um estudo 
gativo para aprofundar os estudos sobre os saberes e as prá- 

ücas^sodai8 dos povos de comunidades ribeirinhas do município 
a° dorningos do Capim e que também eram educandos de tur

mas de educação popular formadas por educadores do NEP10. Essa 
imcsugaçàQ resultou no debate de várias temáticas relacionadas à 

social e cultuai dos povos do campo, entre as quais destaca-se: 
a a ° ’ Saberes, identidades e tradições nas comunidades rurais- 
j   ̂ aS’ Sadetes da terra, da mata, das águas, saberes culturais e 

, . °  tiabalho na terra e as doenças do trabalho; cartografia
poética, entre outros temas.

minem U.m grupo de educadores populares atua no município de São Do-
cativas com apim’ por meio do NEp/UEPA desenvolvendo atividades socioedu- 

° s sujeitos do campo: crianças, jovens, adultos e idosos.
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Tanto as produções quanto as ações educacionais, apresen
tadas nesses escritos, vêm contribuindo para o fortalecimento do 
Movimento por uma Educação do Campo, para a ampliação do de
bate com outros sujeitos e campos de saberes, a criação de políticas 
públicas voltadas para a democratização do acesso e permanência 
dos sujeitos do campo nas escolas do campo, a garantia dos direitos 
humanos aos sujeitos do campo para uma vida com dignidade e a 
construção de práticas educativas correlacionadas ao cotidiano dos 
sujeitos educativos.

A luta coletiva do Movimento, em nível local, mas que reper
cute em nível nacional, expressa o desejo pela garantia do direito à 
educação aos povos do campo. Uma educação que parta das suas 
realidades, dos seus territórios11. Do micro espaço para o macro em 
que estão inseridos, garantindo assim a manutenção da cultura e das 
identidades que permeiam esses territórios. Para tanto, faz-se neces
sário “pensar a realidade desde seu território, de sua comunidade, de 
seu município, de seu país, do mundo. Não se pensa o próprio ter
ritório a partir do território do outro. Isso é alienação” (MOLINA; 
FERNANDES, 2004, p. 60-61).

Entretanto, o que se tem observado, na maioria dos es
paços educacionais da Amazônia Paraense, é um processo edu
cacional desarticulado, desvinculado do campo, na medida em 
que a sua educação não é a do campo, mas a educação da c i
dade, conforme relatado na pesquisa do Grupo de Pesquisa e 
Educação Rural na Amazônia - GEPERUAZ (HAGE, 2005). 
Além disso, Corrêa (2005, p.198), na pesquisa realizada com os 
(as) professores (as) que trabalham com a educação ^nqltisse-

«V  *

riada na Amazônia Paraense identificou que a estrutura orga
nizacional, do espaço, do tempo e do conhecimento na escola

1lEntende-se o território em uma perspectiva social, que envolve tanto a dimen
são político-econômica quanto as dimensões simbólica e cultural identitária (HA- 
ESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006).



multisseriada, segue um modelo seriado de ensino da cidade, 
pois a turma é dividida:

por série, dividem o tempo de acordo com as séries; di
videm os conteúdos disciplinares seriadamente; planejam 
conforme essa lógica disciplinar e o número de séries”. 
Dessa maneira as práticas reforçam e justificam: “uma 
lógica de organização pedagógica hierárquica, fragmen
tai ia, meritocrática/classificatória, homogeneizadora e 
excludente. (p. 169)

É contra esse tipo de prática hegemônica e a favor de 
práticas orientadas a partir das realidades e necessidades dos 
sujeitos do campo que o Movimento por uma Educação do 
Campo defende:

uma educação do e no campo. No: o povo tem direito a 
ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a 
uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua par
ticipação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais. (CALDART, 2002, p.26)

A educação no e do campo precisa pardr das marcas cultu
rais dos sujeitos envolvidos nas trajetórias educativas, respeitando a 
diversidade cultural e as especiíicidades locais. Especificidades que 
devem ser observadas para a construção das políticas públicas e 
projetos político-pedagógicos,isso é o que propõe o movimento por 
uma educação básica do campo.

Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade de 
seus sujeitos. O campo tem sua especificidade. Não somen
te pela histórica precarização das escolas rurais, mas pelas 
especificidades de uma realidade social, política, econô
mica, cultural e organizativa, complexa que incorpora di
ferentes espaços, formas e sujeitos. Além disso, os povos 
do campo também são diversos nos pertencimentos ét
nicos, raciais: povos indígenas, quilombolas...; Toda essa 
diversidade de coletivos humanos apresenta formas espe
cíficas de produção de saberes, conhecimentos, ciência 
tecnologias, valores, culturas... A educação desses dife
rentes grupos tem especificidades que devem ser respei
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tadas e incorporadas nas políticas públicas e no projeto 
político-pedagógico da Educação do Campo, corho por 
exemplo, a pedagogia da alternância. (BRASIL, 2004, p.4)

A especificidade presente no campo da Amazônia Paraense de
marca um espaço heterogêneo, por meio das suas matas, águas, fauna, 
ílora, povos e saberes diversos. A diversidade cultural e heterogênea que 
predomina está relacionada com a “[...] complexidade de seu ecossistema 
que inclui ecossistemas florestais, com floresta de terra firme, floresta de 
várzea e floresta de igapó; e ecossistemas não florestais com cerrados, 
campos e vegetação litorânea (HAGE, 2005, p. 63)”. Essa riqueza a*dife- 
rencia de outras regiões do país e a coloca como locus de cobiça de muitos 
que vem para a Amazônia com a intenção de explorar as suas diversidades 
naturais e as expropriam visando interesses e lucratividades econômicas.

Diante desse contexto sociocultural dos povos do campo, 
como pensar a educação do campo para esses sujeitos? Que currí
culo? Que concepções de educação? Como construir uma educação 
para os povos do campo sem descaracterizar sua cultura, os saberes 
e que respeite os modos de vida? Qual a formação necessária para 
os professores do campo?

3.5. Educação do campo e educação popular: construindo 
possibilidades de novas práticas humanizantes no 
campo

Para apontar possíveis respostas para as questões levanta
das anteriormente, acredita-se ser necessário fortalecer o diálogo 
com as matrizes teóricas citadas no início dessa produção para 
apontar as diretrizes que irão ajudar a construir práticas educa
tivas humanizadoras no campo, a partir da concepção S ê  educa
ção do campo, já delineada, no decorrer deste texto. Educação 
do campo entendida como um projeto social, político e cultural 
que está enraizado na luta cotidiana dos movimentos sociais, por 
meio das suas práticas coletivas de produção e trabalho educa
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tivo, educação do campo entendida como um processo para a 
humanização de homens e mulheres do campo a partir do lugar 
em que vivem, da cultura e das experiências; educação para a 
libertação daqueles e daquelas que são oprimidos; educação para 
a emancipação humana.

Pata construir a educação do campo com base nessa con
cepção de educação aqui delineada, o movimento se aproxima da 
educação popular que vai buscar sustentação teórica nos princípios 
íreireanos de educação, para construir uma proposta de educação 
libertadora, contextualizada e humana. Entre os princípios educa
cionais de Paulo Freire que servem de base para a construção de um 
projeto de educação do campo, destacamos:

a) E d u ca çã o  com o  a to  po lítico ', é aquela que questiona as 
condições de vida dos homens e mulheres em um 
sentido crítico. Denuncia as diversas formas de 
opressões, os discursos ideológicos, a alienação, a 
estrutura social e coloca na centralidade da prática 
educativa a libertação dos oprimidos. É por isso uma 
educação transformadora.

b) E d u ca çã o  com o  u m  a to  d ia  ló g i c o : é o momento em que os 
sujeitos do ato educativo participam democraticamente, 
se comunicam, socializam seus saberes, aprendem e 
ensinam. Uma relação de autêntico diálogo é aquela 
em que os sujeitos do ato de conhecer se encontram 
mediados pelo objeto a ser conhecido (FREIRE, 
2001). E, portanto, potencializadora da curiosidade e 
da pergunta.

c) E du ca çã o  ética  e  m u lt icu ltu ra l crítica : fundamenta-se no respeito 
à pessoa e à vida humana; às diferenças, aos saberes e às 
experiências de vida dos diferentes sujeitos socioculturais. 
As culturas são valorizadas e assumem valor pedagógico.
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d) E du ca çã o  com o práx is-. compreendida como um processo 
contínuo dialético de reflexão-ação sobre o trabalho 
educativo. “É reflexão e ação dos homens sobre o mundo 
para transformá-lo. Sem ela, é impossível a  superação da 
contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 2005, p. 42).

e) E d u ca çã o  p a r a  m ob iliz a çã o , r e iv in d ica çã o  e  e m a n c ip a ç ã o : na 
medida em que trabalha a conscientização das pessoas 
para que tomem ciência das condições sociais em que 
vivem, possibilita a resistência às formas de opressão 
a que são submetidas e autonomia p a ra  reivindicar 
melhores condições de vida e garantia dos direitos 
necessários para uma vida com dignidade. E por isso 
uma educação para a emancipação.

Portanto, o Movimento por uma Educação do Cam po se apoia 
em uma concepção de educação popular para a transformação social. 
Essa concepção pode ser percebida nos processos sociais e culturais 
realizados pelos sujeitos do campo: o tra ba lh o  e  a  c u l t u r a  são m a tr iz es  

j o rm a t iv a s  dos sujeitos do campo na medida em que eles, em  processos 
interativos, ensinam e aprendem, em que, por meio do trabalho e da 
cultura, humanizam-se. Segundo Caldart (2004, p. 32, 33).

A educação do campo nasceu colada ao trabalho e á cul
tura do campo [...] o trabalho forma/produz o ser hu
mano [...] A cultura também forma o ser humano e dá as 
referencias para o modo de educá-lo. São os processos 
culturais que ao mesmo tempo expressam e garantem a 
própria ação educativa do trabalho, das relações sociais, 
das lutas sociais.

A educação do campo não pode perder essa dimensão -  a  cu l 

tu ra  co?no ed u ca çã o  e  ed u ca çã o  com o  cu ltu ra  — ao construir seu ptpjeto de 
educação, o qual tem que expressar a cultura, os modos, os rituais, as 
vivências, as identidades camponesas. Assim, o projeto de educação 
tem uma possibilidade formativa mais ampliada.

Para garantir a efetivação da educação do campo, o Movimen
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to propõe também a reestruturação do currículo escolar, o qual tem 
que ser construído em outra dimensão, que não seja a perspectiva de 
currículo tradicional com enfoque para o conhecimento dominante 
e da cidade, que afirma a adaptação, a aceitação, o ajuste à estrutura 
social vigente e não questiona as formas de dominação social.

1 ara a educação do campo, suas práticas devem ser orienta
das por meio de um currículo que expresse as marcas culturais da 
população do campo. Nesse sentido, as práticas educativas devem 
estai ancoradas a uma perspectiva de pós-currículo, os quais estão 
afinados com as teorias pós-críticas, como, por exemplo, as teorias 
pós-estruturalista, pós-modernistas, pós-colonialistas e multicultu- 
ralistas, que propõem o respeito às culturas, aos saberes e caminhos 
paia a construção de uma sociedade justa, solidária e igualitária na 
sua multiplicidade de sujeitos culturais.

O pós-currículo leva em consideração algumas questões que 
são fundamentais para construir essa sociedade, como, por exemplo: 
Que seres humanos pretendemos formar? Que sociedade queremos 
construir? Que saberes pretendemos trabalhar na escola? Que vozes 
e culturas têm sido silenciadas na escola? Como incluí-las? Como 
promover o diálogo entre os sujeitos na educação e seus saberes?

O pós-curriculo, enquanto campo político, assume um compro
misso com a educação pública, gratuita e de qualidade para crianças, 
jovens, adultos e idosos, homens e mulheres. Atua contra as políticas 
sociais e educacionais de governos neoliberais que pretendem, ideologi
camente, mascarar as desigualdades sociais, manipular e ajustar a socie
dade às estruturas sociais excludente. Atua contra os currículos oficiais 
dos governos neoliberais, que pretendem o ajustamento. Age contra 
a homogeneização, a intolerância e a dominação (CORAZZA, 2005).

N, portanto, um currículo multicultural, com posicionamento crí
tico uma vez que respeita que as diferenças sejam sociais, culturais, inte
lectuais e físicas e questiona as formas preconceituosas e hegemônicas
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i|in tentam deslegitimar a cultura de determinados grupos, colocando a 
i in situação de inferioridade diante da cultura branca, eurocêntrica e 
Ih gemônica. É, assim, contra-hegemônico (MCLAREN, 2000).

Nesse horizonte, o movimento aponta a necessidade de tra- 
ilhar outra questão tão importante quanto as já apresentadas, pot 
nsiderá-la imprescindível para a construção de novas práticas de 

n ,ms formação social - a formação do educador.

l i

m i

A discussão, a despeito da formação do educador, é relevante 
pelo grau de importância que tem para a efetivação do projeto de  ̂
educação do campo e o próprio movimento tem construído um 
conceito alargado de educador, segundo Caldart (2004, p.35).

é educadora aquela cujo trabalho principal é o de fazer e o 
de pensar a formação humana, seja ela na escola, na famí- 
lia, na comunidade, no movimento social; seja educando 
as crianças, os jovens, adultos ou idosos. Nesta perspectiva 
somos de alguma forma educadores, mas isto não tira a 
especificidade desta tarefa.

Ao mesmo tempo em que o Movimento tem uma compreen 
são ampliada de educador, compreende também que esse precisa de 
uma formação específica para atuar com os sujeitos do campo que, 
por sua vez, possuem suas especificidades sociais, culturais, políti-
cas, ecológicas, educacionais.

Nesse sentido, acredita-se que o coerente é, em um primeiro 
momento, pensar na criação de processos formativos iniciais paia 
os professores do campo, garantindo a eles formaçao em nível supe
rior, considerando a grande quantidade de educadores que atua na 
docência sem essa formação. Na maioria das vezes, os educadores 
têm apenas o ensino médio ou o ensino fundamental. w*

Além da formação inicial, é preciso que os sistemas de en
sino, por meio de políticas públicas para a formação do educador 
do campo, assumam o compromisso pela garantia e ampliação da 
formação continuada aos professores do campo, em uma perspecti
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va de formação permanente, entendendo-a para além daqueles mo
mentos formativos descontínuos, esporádicos, mas como um pro
cesso continuum e que se dá por toda a vida do ser humano e não em 
momentos estanques da vida (FURTER, 1987).

Sobie as políticas de formação dos professores, as diretri
zes operacionais para a educação básica das escolas do campo 
afirmam aos sistemas de ensino que, de acordo com o art. 6712 
da LDB, “desenvolverão políticas de formação inicial e conti
nuada, habilitando todos os professores leigos e promovendo 
o aperfeiçoamento permanente dos docentes” (BRASIL, 2002, 
parágrafo único, p. 41).

Além das diietrizes que orientam a educação básica no país, 
expressa o art. 13, das Diretrizes Operacionais para a Educação Bá
sica das escolas do campo, que cabe aos sistemas de ensino obser- 
\ ai no processo de normatização complementar da formação de 
professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os 
seguintes componentes” (BRASIL, 2002, p. 41):

L Estudos a respeito da diversidade e o efetivo protago- 
nismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo 
na construção da qualidade social da vida individual e co
letiva, da região, do país e do mundo;

II. Propostas pedagógicas que valorizem, na organização 
do ensino, a diversidade cultural e os processos de inte- 
iaçâo e transformação do campo, a gestão democrática, 
o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 
contribuições para a melhoria das condições de vida e a

12Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - progres
são funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; VI - condições adequadas de trabalho.
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fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivên
cia solidária e colaborativa nas sociedades democráticas.

Tem-se assim um entendimento de formação de professores 
em uma dimensão humana e geradora de mudanças nas vidas dos 
sujeitos do campo. Formação potencializadora de sujeitos engajados 
na luta coüdiana para a construção de um mundo mais ético e soli
dário. Dessa maneira, o Movimento tem possibilidades de construir 
práticas educativas que possam ser geradoras das mudanças neces
sárias nas realidades sociais e educacionais dos homens e mulheies 
que vivem no campo, além de possibilitar a esses o engajamento 
político e social para lutar em favor daquilo que é necessário para 
uma vida saudável e feliz.

4. SABERES E PRÁTICAS DE PRO FESSO RES DA  
ED U CAÇÃO  IN FAN TIL E DAS SÉRIES IN ICIAIS 
DO EN SIN O FU N D AM EN TAL DO M UN ICÍPIO  
DE M OJU N A AM A Z Ô N IA  PARAENSE

4.1. Perfil dos Professores

Na Educação Infantil, encontrou-se 4 professoras, sendo 
duas em classes multisseriadas.

A Professora 1, da Escola Noêmia Coelho Santiago, locali
zada na PA 150, Km 12, é formada em magistério, tem 33 anos de 
idade e cursa, em Moju, o último ano de Pedagogia a distância pelo 
Instituto Facinter do Estado do Maranhão. Docente contratada, tra
balhou com a educação de jovens e adultos durante cinco anos. Só 
recentemente, mais precisamente há um ano, foi desigftad^ a assu
mir uma turma de educação infantil. A sua turma é constituída de 
28 alunos. Desse total, 25 têm entre 4 e 7 anos de idade. Além dessa 
faixa etária, são atendidos também alunos com 3 anos. A professora 
conta em suas aulas com uma ajudante que acompanha os alunos
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menores, enquanto ela atende os alunos maiores. O seu maior dese
jo é alfabetizar os alunos.

A Professora 4, da Escola Bom Jesus, é formada em magis
tério, concluído em 1987 e graduada em Formação de Professores 
pela Universidade do Estado do Pará em 2005, tem 42 anos de idade 
e trabalha no magistério há 22 anos. Esses anos correspondem à 
docência na cidade de Abaetetuba, onde a professora reside. A sua 
turma de educação infantil é formada por 18 alunos com idade de 4 
a 5 anos. A professora, discorrendo sobre o primeiro ano de expe- 
riência com uma classe multisseriada de educação infantil, ressaltou 
que, apesar da diferença de idade das crianças, o professor pode 
íealizar algumas atividades em conjunto, mas deve estar atento ao 
desenvolvimento motor de cada uma delas, para realizar atividades 
que atendam às suas necessidades. A professora não tem participa
do de cursos sobre educação infantil. O pouco que sabe sobre essa 
área do conhecimento foi adquirido na formação inicial.

A Professora 6, da Escola Deus Proverá, situada no Ramal Pri
mavera, da Vila Deus Proverá, tem 35 anos de idade, trabalha nas séries 
iniciais do ensino fundamental há cinco anos. Concursada recentemen
te, atua em classes multisseriadas há seis meses. Tem uma jornada de 
trabalho de 200 horas. Possui formação profissional em nível de ensino 
médio, concluído em 1999. Pela manhã atende uma turma de educação 
infantil com trinta alunos e à tarde 28, sendo 20 da 3a série e 8 da 4a 
série. As suas leituras preferidas são todas aquelas ligadas diretamente 
aos conteúdos que trabalha com os seus alunos. A professora percor
re todos os dias seis quilômetros de bicicleta para chegar à escola. A 
professora atua há cinco anos no magistério e há seis meses em classe 
multiserie.

comecei este ano, porque eu falo assim que, geralmente, 
as pessoas não consideram a educação infantil uma classe 
multisseriada, mas durante esses cinco anos eu trabalhei 
em turma de educação infantil, mas não deixa de ser uma



classe multisseriada, porque tem já de um, dois, três. (P6 
-  MOJU, 2009)

A Professora 8, da Escola Santana do Alto, da comunidade 
Vila Santana do Alto, é formada em Magistério pelo Instituto de 
Educação do Pará (IEPA), graduada em Pedagogia pela Universida
de Federal do Pará (UFPA) e especialista em Educação Infantil pela 
Universidade Vale do Acaraú (UVA) e Educação Especial realizada 
em Minas Gerais, tem 43 anos de idade. Concursada, atua no ensino 
fundamental há 28 anos. Desse total, 18 anos têm sido dedicados 
às classes multisseriadas. A sua turma é consdtuída por 25 alunos, 
sendo 5 da Ia série, 10 da 2a e 5 da 3a e da 4a séries. Em sua sala, há 
um aluno da pré-escola. A docente tem assinatura da Revista Escola 
e uma das suas leituras preferidas é Cecília Meirelles.

No Ensino Fundamental, foram encontrados 6 professores, 
todos ministrando aulas em classes muldsseriadas. Foi entrevistado 
também 1 coordenador escolar do Alto Jambuaçú.

A Professora 2, da Escola Chico Inocêncio, localizada no Alto 
Jambuaçú, é formada em magistério, tem 31 anos de idade, e cur
sa Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Insdtuto Federal do Pará 
(IFPA), no Município de Moju, em regime modular. Ingressou na 
profissão docente por concurso público. Trabalha com classes mul
dsseriadas (3a e 4a séries) há quatro anos. A sua turma é composta 
por 34 alunos, sendo 22 da 3a série e 12 da 4a série. A idade dos 
alunos varia entre 8 a 12 anos de idade. Houve um ano em que a 
professora chegou a atender um aluno de 18 anos. Todos os dias, 
a docente desloca-se da cidade de Abaetetuba para Moju para mi
nistrar suas aulas. O trajeto diário de ônibus chega a ser de <^atro 
horas. Apesar das dificuldades enfrentadas no deslocamento, a pro
fessora relata que gosta muito de trabalhar na escola da zona rural, 
pois se sente acolhida pelos seus alunos.

A Professora 3, da Escola Nossa Senhora da Conceição, lo
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calizada na comunidade Curuçá, é formada em Magistério, tem 29 
anos de idade, e cursa Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Insti
tuto Federal do Pará (IFPA), no Município do Moju, com previsão 
para concluir em 2012. Ingressou no magistério público por contra
to. Há quatro anos, trabalha com a educação de Jovens e Adultos 
(Ia e 2a etapas). Há um ano, assumiu uma turma multisseriada (3a e 
4a séries). A turma em que trabalha é formada de 31 alunos, sendo 
9 da 4a série e 22 da 3a série . Os alunos são vistos pela professora 
como vencedores, pois mesmo enfrentando dificuldades de toda or
dem dificilmente deixam de comparecer às aulas e de realizarem as 
atividades escolares.

A Professora 5, da Escola Noêmia Coelho Santiago, é for
mada em magistério e cursa Licenciatura Plena em Pedagogia pelo 
Instituto Federal do Pará (IFPA), no Município de Moju. Docente 
concursada para as séries iniciais do ensino fundamental, tem 28 
anos de idade e há três anos é professora de classes multisseriadas. 
A sua turma é formada de 19 alunos, sendo 13 da 3a série e 6 da 4a 
série. Os alunos têm idades entre 8 a 12 anos. O que a professora 
mais gosta na escola são os seus alunos.

O Professor 7, da Escola Príncipe da Paz do Ramal Primavera/ 
Jambuaçu, é formado em magistério, tem 33 anos de idade, e cursa Li
cenciatura Plena em Pedagogia pelo Instituto Federal do Pará (IFPA), 
no Município do Moju. Concursado, trabalha nas séries iniciais do 
ensino fundamental há doze anos, mas, com classes multisseriadas, há 
três anos. A sua turma é constituída por 16 alunos, sendo 4 de 2a série 
e 12 de 3a . A idade dos alunos varia entre 9 e 13 anos.

A Professora 9, da Escola Avelino Poju, localizada no Ramal 
Primavera-Moju, é concursada, tem 26 anos de idade e trabalha no 
magistério e em classes multisseriadas há quatro anos. Formada em 
Magistério, cursa Licenciatura Plena pelo Instituto Federal do Pará 
(IFPA). Foi aluna de classes multisseriadas na escola em que hoje
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trabalha. A turma é formada por alunos de 1“ a 4» série. Prioriza 
no seu fazer pedagógico a vivência dos alunos. Nas suas auas os 
alunos mais adiantados são incentivados a ajudarem os que tem 
culdades. O que mais gosta na sua escola são os seus alunos.

A Professora 10, da Escola Nossa Senhora do Perpétuo So
corro, localizada na PA 150, é formada em magistério, tem 26 anos 
de idade, é concursada e trabalha com classes multissenadas ha 9 
anos. A sua turma é constituída por 19 alunos, sendo 8 da 
2a 5 da 3a e 2 da 4a. A média de idade dos alunos e de 6 a 13 a 
Para a professora, uma das principais dificuldades enfrentadas na 
sua turma diz respeito às suas próprias limitações em trabal ar co 
alunos de diferentes séries e idades.

O Coordenador escolar (C l) há dois anos é o coordenador do 
Alto-Jambuaçú, tem 42 anos de idade, com formaçao profissional 
superior incompleto em Licenciatura Plena em Pedagogia, cursado 
no antigo CEFET, hoje IFPA. Atua há 10 anos no magistério.

4.2. Organização do Espaço Escolar

A estrutura predial das escolas em muito se assemelha é con
siderada modelo padrão com 1 ou 2 salas apenas, o que favorece 
modalidade multisseriada. A distribuição da estrutura e assim, 
ou duas salas, a secretaria, copa, dois banheiros e area livre.

Figuras 27 e 28 - Estrutura física da escola. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)
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Entretanto, a maioria dos professores questiona a falta de sala de 
leitura, de biblioteca e de mobiliário adequado às crianças, principalmente 
para as crianças da educação infantil que utilizam cadeiras de braço, que 
não são adequadas para as crianças na faixa etária dos 4 aos 7 anos.

Figuras 29 e 30 - Sala de aula multisseriada em galpão (à esquerda) e livros 
disponíveis. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)

Observou-se que nas poucas escolas onde há livros, eles 
estão em pequenas estantes localizadas em espaços adaptados. A 
ausência da biblioteca e da sala de leitura inviabiliza a realização de 
atividades sistemáticas que envolvem a leitura e a escrita.

Os banheiros também são precários, geralmente nos fundos 
das escolas, sem condições adequadas de higiene e sem água.

Os professores comentaram que se pudessem fazer alguma 
mudança, alterariam ou acrescentariam algumas coisas, como:

Eu preferia que tivesse uma sala de leitura, porque só nessa sala não é 
suficientepra gentefasçer um bom trabalho. (P2 -  Moju, 2009)
Eu gostaria muito que tivesse uma sala de leitura que eu gosto muito de 
trabalhar textos e não tem como, agente trabalha assim na medida do 
possível, mas emforma de pesquisa assim, não tem. (P5 -  Moju, 2009)
As cadeiras das crianças sentarem são para crianças maiores, eles 
ficam com asperninhas tudo penduradas, [...] eu mudaria, faria
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uma sala equipada assim pra educação infantil que tivesse um 
banheirinho dentro da seda, tudo bonitinho. (P4 -  Moju, 2009)

Os professores também questionaram a falta de espaço ade
quado para desenvolverem atividades extraclasses e brincadeiras 
com as crianças, em algumas escolas os locais para essas atividades 
são adaptados nas próprias salas de aulas.

O espaço é muito pequeno, não tem nem como faqer uma atividade 
extraclasse... o espaço é só o tamanho da escola mesmo, o banheiro, 
não tem espaçopras crianças brincarem. (P6 — Moju, 2009)

Como é que eu posso lhe disçer, ela tem uma estrutura que acolhe 
bem os alunos, se?n danificações, no caso quando chove tem como o 
aluno ficar guardado. São duas salas, mas tem outras salas, ah no 
caso aquela casa velha lá também elesfiasçem de sala e o barracão lá 
ao lado também elesfaqem, lá são duas salas. (P7 -  Moju, 2009)

Apesar de existirem áreas livres, observou-se, pelo depoimen
to das professoras, que essas são pouco utilizadas, sendo a maioria 
das atividades concentradas na sala de aula.

A professora 8 destacou que sua escola “é a única escola da 
zona rural que é lajotada, tem bebedouro, tem uma secretaria e um 
quadro... Agora Santana funciona com dois horários, aonde nós já 
temos merendeira, é um suporte melhor” (P8 -  Moju, 2009).

O Documento de Orientação Geral sobre o Ensino Funda
mental de Nove Anos: Passo a Passo do Processo de Implantação 
-  2009 expressa que os sistemas de ensino estadual e municipal 
e as escolas públicas deverão seguir algumas orientações gerais, 
como, por exemplo, a reorganização administrativa e pedagógica.

No que concerne à reorganização administrativa,^ntre outras 
providências, é importante que os sistemas de ensino assçgurem:

criação da nova documentação escolar para o novo en
sino fundamental de nove anos (histórico, declaração, 
instrumentos de registro de avaliação, etc.); condições 
de infra-estrutura; adequação e aquisição de mobiliário; 
aquisição de equipamentos. (BRASIL, 2009, p. 9 ).
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Assim, todos os sistemas de ensino deverão ter implantado 
e ampliado o ensino fundamental de nove anos e permitido a 
reorganização pedagógica e administrativa. Entretanto, com base 
na fala dos professores, se evidencia que essa exigência legal ain
da não está sendo eíetivada em Moju nas escolas da área rural.

A organização na sala de aula se dá de modo geral por carteiras cnfílei- 
radas, sendo a classe dividia por séries. O procedimento comum é o com
partilhamento do quadro de giz ou lousa entre as séries ou multisséries.

H u organizo de uma forma que faça com que o aluno ele não se 
disperse, fique a vontade.... Eu coloco os alunos de segundapra um 
lado e os alunos de terceira pro outro, aí eu utilizo o quadro da 
mesma forma. (P7 -  Moju, 2009)
Sepaio, divido o quadro, que é só um quadro, aí tem que separar de 
um lado terceira série pro outro lado quarta série. (P5 -  Moju, 2009)
Olha, como eu tenho turmas de terceira e quarta serie, eu divido 
assim, a lousa. (P2 -  Moju, 2009)

Há também o uso das carteiras círculo ou semicírculo, tanto 
na educação infantil quanto no ensino fundamental.
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l iguras 32 e 33 - Sala de aula multisseriada. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)

Eu faço esse semicírculo aqui, eu dou a minha aula. (P4 — 
Moju, 2009)

Trabalho assim... em círculo. Não trabalho em fila porque, eu digo 
assim que nós temos que desde cedo tratar os nossos alunos olho no 
olho, então se eu vou colocar o aluno em fila, um vai estar olhando o 
ombro do outro e não olho no olho. (P3 — Moju, 2009)

As falas revelam que predominam , na organização da sala 
de aula, duas formas distintas: uma tradicional (as cadeiras en- 
fileiradas) e outra, na forma de círculo. Nessas formas de orga
nização, na maioria, os alunos são organizados de acordo com a 
série/ano em que estão. Por exemplo, se uma turma é formada 
por alunos de 2a, 3a e 4a série/ano, então, a professora os separa 
de acordo com suas séries/ano. No momento das atividades, a 
divisão do quadro segue a mesma lógica.

A organização do espaço da sala de aula para atender alunos 
de turmas diferentes implica o papel do professor para gerenciar 
uma classe heterogênea, em todos os sentidos, pois o professor pre
cisa direcionar sua atenção para o grupo e ao mesmo tejpyo para 
cada um, segundo a especificidade que demarca a subjetividade de 
cada aluno e de cada série, sobretudo em relação aos conteúdos. 
Portanto, é comum o professor dividir a lousa para expor os conte
údos para cada grupo de alunos. E, com a prática desse cotidiano, os 
alunos já sabem para que parte da lousa se direcionar.
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Entretanto, segundo Rabelo e Goldenstein (1986), as dificul
dades para o professor trabalhar com classes muldsseriadas não estão 
diretamente relacionadas à organização dessas classes. Esses autores 
analisam que as questões-problema estão centralizadas nas seguintes 
dificuldades: o fato de o professor idealizar uma classe homogênea para 
trabalhar, pois a considera mais fácil; as dificuldades de elaborar um pla
nejamento que atenda, de fato, às reais necessidades da classe; e o aten
dimento aos diferentes níveis de aprendizagem. Tais dificuldades estão 
presentes no cotidiano das escolas do município de Moju, uma vez que 
as escolas são fisicamente isoladas umas das outras, não possuem um 
projeto pedagógico próprio para direcionar as ações dos professores e, 
além disso, esses desempenham outras funções nas escolas onde atuam 
que fogem do trabalho necessariamente pedagógico.

Segundo Gauthier (2001), o espaço da sala de aula que atende 
turmas multisseriadas é denominado de “microssociedade”, em que 
um ajusta as suas crenças e os seus comportamentos em função 
do outro, levando os alunos a aprenderem uns com os outros, bem 
como se relacionam com o saber a partir da dinâmica do cotidiano 
construído na classe. E nesse sentido, o professor não só gerencia 
a distribuição do espaço, mas, a partir dessa organização, planeja os 
conteúdos específicos para cada grupo.

4.3. Organização do trabalho escolar

4.3.1. Perfil do alunado

Os alunos que frequentam as turmas da educação infantil e do 
ensino fundamental multisseriadas são moradores das comunidades 
rurais, têm idade entre 3 e 16 anos e são filhos de agricultores, cam
poneses e pescadores. Esses alunos, em sua maioria, para chegarem 
à escola, precisam deslocar-se por meio de bicicleta, ônibus escolar, 
canoa, ou mesmo caminhar durante horas.
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| figuras 34 e 35 - Transporte de acesso a
escola. (Foto: PPGED-UEPA/Procad-Capes)

Figura 36 - Transporte
PPGED-UEPA/Procad-Capes)

de acesso a escola. (Foto:

As fotos e os depoimentos revelam essa realidade:

Uns moram afastados da vem a pé,

m *  *  ' á W£
(P6 -  Moju, 2009)^ " 1 ’ ’ ; " „ , m te  é  Só a dificaldatUpara eles
A gente vai ai pia este n  , g f(í tem m> que ele vai

t v n e s T k s l i a Z m Z a d e r n o  molhado, eles chegam molhados

(P3 -  Moju, 2009).
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Essa situação, de certa maneira, afeta o aprendizado dos alu
nos na medida em que a trajetória que percorrem para chegar à 
escola e depois retornarem para casa é, para muitos, cansativa e de- 
sesümulante, podendo culminar no insucesso ou abandono escolar.

Há também, segundo as professoras, alunos com necessida
des educacionais especiais nas turmas. “Não é só uma criança, tem 
duas ou três” (P6). “Tenho uma aluna que ela é hiperadva” (P9). 
A professora PIO informou haver um aluno na 3a série “que é um 
pouco surdo e um pouco mudo”.

Assim, foram identificados alunos com necessidades educa
cionais especiais tanto na educação infantil quanto no ensino fun
damental, alunos com surdez e hiperatividade, sendo que P6 não 
conseguiu identificar a categoria de deficiência, podendo ser proble
mas de aprendizagem. Esses alunos estão na classe comum, mas não 
existe atendimento especializado.

De acordo com algumas professoras da educação infantil os 
alunos são amorosos, mas há uma dificuldade de relacionamento 
entre eles, em função de apresentarem traços de agressividade:

As crianças, elas são umas crianças assim, peraltas, elas são bem 
amorosas, mas também entre si, elas brigam muito, brigam, tem 
ve% que se machucatn mesmo, e eu acho que aqui tem umas crianças 
muito violentas sim, porque teve casos aqui que eu já  tive de conver
sar com os pais. (Pl -  Moju, 2009)
Eles tracem assim também um traço assim de serem um pouco 
violentos, qualquer coisa querer bater, essa dificuldade de relaciona- 
?nento entre eles. (P4 -  Moju, 2009)

A professora 2, entretanto, chama atenção que essa agressivi
dade não chega a vias de fato, caracterizando-se por serem “brinca
deiras pesadas”, não se constituindo em uma violência, evidencian
do que a mesma situação também ocorre no ensino fundamental.

E nunca teve assim situação que um aluno parta pra um, como tem nessas 
outras escolas, a gente vê muito isso, é tiro, não eles brinca/.n aí, eles tem
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essas brincadeiras pesadas sim,* »
uma violênáa séria, nao (P2 -  Moju, 2009).

Para algumas professoras da educação infantil esse perfil que
1 g F a rpflPvo da relação familiar sem apoio, alguns alunos apresentam e reflexo da V

afeto nem carinho:

e sente que aquela criança J  carinho da professora,
pai Quando ek chega na ‘f f j f / ^ l Z Z e a c o a p a l b a c a S  
as ek sente aume, *  S V a l ,  e e„ sintfparece que
na mapra me abraçai, pra ^  m untn que eJes se tornam
t ^ Z h ^ ^ s í d e a u L i d-M o ju ,2009)

Gerahnente esses qm a Z Z d Z Z Z e t f ^ e l e s  lm
essa violência vem da jamina, j comenta entre

zz ZqZZzPz « * * *  -  * *
car. (P4 -  Moju, 2009)

A professora 3 destacou a necessidade da educação dos P ^se

ção familiar as crianças apanharem dos pais
, ~ jnt fiar toraue os pais não conversam emaí que vem a educaçao dos p , P H „ente já  tem

estar ensinando.(P3 -  Moju, 2009) 
éassin, a,gentepercebe que são

problemas deles. (P4 -  Mo|U, 2001)
Notou se que as professoras delinetam o perfil dos alunos da 

educação infantile das s L s  iniciais mulusseriadas com base nas att-
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tudes deles em sala de aula, nas observações que fazem diariamente e 
no contato que têm com as famílias. Diante dessa situação vivenciada 
pelos alunos e, que segundo os relatos, é resultante da relação que os 
pais estabelecem com seus filhos, as professoras sentem dificuldade 
para interferir, estabelecer um diálogo com a família por falta de con
dições de se deslocarem para ir ao encontro das famílias.

Identificou-se, ainda, a construção de um perfil dos alunos 
do campo como aqueles que não sabem ler nem escrever, o qual 
foi construído historicamente e vem sendo reforçado pela maioria 
dos professores que não conseguem, por vários motivos, fazer com 
que os alunos avancem nas aprendizagens. Recai sobre os alunos a 
culpabilidade pela não aprendizagem e pelo fracasso escolar.

Claudius Ceccon et a l (1986) destacam que uma das reações 
mais comuns em explicar o fracasso escolar é culpar a própria criança, 
a que não consegue aprender, já que a escola ensina bem e que outros 
aprendem sem dificuldade. Nesse sentido, não há problematização 
sobre a própria escola, nem sobre a sua estrutura hierárquica e buro
crática nem sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profes
sores. Entretanto, o perfil dos alunos precisa ser analisado a partir de 
questões de ordem educacional, social, econômica e cultural e não ser 
reduzido a questões individuais e ou simplesmente de interesse.

Assim, as falas dos professores evidenciam uma relação de 
oposição da educação escolar com o segmento familiar e sua co
munidade. A tríade família-escola-cidade/comunidade apresenta 
elementos conflitantes na epara a formação global do aluno.

4.3.2. Enturmação

_ Nas classes multisseriadas pesquisadas, como é feita a entur
mação dos alunos? Há critérios estabelecidos para enturmá-los?

Quando se trata da enturmação dos alunos do campo, vê-se 
que o processo de enturmação não apresenta critérios. Para a secre-
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i ,ii i;i de educação e algumas escolas a enturmação é feita de acotdo 
, ,,m a realidade local, por exemplo, se há demanda de alunos para 

<1 primeiras séries do ensino fundamental e a mesma é pequena,
, mão, junta-se todos em uma turma -  formando-se a turma mul- 
ir,seriada; ou, se há crianças com faixa etária para a educação infan- 
lil essas também são incluídas nas turmas, além dos encostados .
( ònforme a fala da professora 1: “eu tenho [alunos] de quatro a sete 
iiitos, ainda tem uns três, assim de três anos, encostados” porque 
somente os de quatro a sete anos é que são matriculados.

A fala dessa professora evidencia mais um problema grave na 
educação do campo, a falta de escolas de educação infantil para atender 
as crianças na faixa etária de creches e pré-escola, que, para nao ficarem 
sem escola, integram as turmas de ensino fundamental. Essa realidade 
reflete o descompromisso do poder público com a educação infantil, 
direito garantido na legislação educacional e cerceado na prática.

Em relação às crianças denominadas de “encostadas”, desta
ca-se que essa denominação é classificatória e cria uma identidade 
negada e cerceia a criança de um direito constitucional. Evidencia, 
ainda, uma prática de improviso, na qual o professor vai minimizan
do os problemas encontrados, responsabilizando-se por uma açao 
que deveria ser do município.

A realidade da enturmação dos alunos pode ser identificada 
nos depoimentos dos professores do município de Moju. Para eles, 
a enturmação é feita da seguinte forma.

Não [não há critérios]. Aqui, a realidade é essa, por exemplo, a co
munidade, eles preferem os alunos estudando lá, então o aluno pode 
ter menor idade ou maior, não há critério de idade. Açora se formar 
uma turma, porque a secretaria é assim, ela só aceitariima turma 
acima de 25 alunos, aí como não completa, completa com aluno de 
outra série, por exemplo, a quarta já  ficaria de fora se fosse traba
lhar só com a terceira, sendo que os pais querem que eles estudem 
lá, aí é necessária juntar essas duas turmas. (P6 -  Moju, 2009)
Não, não há critérios. Atende a necessidade. Como eu estou lhefa-
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lando na segunda serie tem alunos que não sabem ler ainda. Então 
é uma dificuldade que agente passa, os alunos da segunda série, dos 
quatro, um apenas sabe ler, os outros três não sabem. Então ê uma 
dificuldade que agente tem, é um trabalho a mais que nos temos que 
ficarfagendo. (P7 -  Moju, 2009)
Por série mesmo. Tem aluno de terceira serie de oito anos. São trege 
de terceira e seis de quarta. Eu tenho que me desdobrarpros dois. 
(P5 -  Moju, 2009)
Não tem. E conforme a demanda. (PIO -  Moju, 2009)

De acordo com essas falas, a enturmação é feita para atender 
o número mínimo exigido pela Secretaria para a formação de tur
ma, mesmo que isso possa afetar o processo de aprendizagem dos 
alunos. Como não há critérios para enturmação, as demandas dos 
alunos são atendidas de forma precária.

4.4. Prática Pedagógica

4.4.1. Concepção de educação e de escola multisseriada

Um dos itens relevante desta pesquisa é a concepção de edu
cação e de escola multisseriada dos professores de Moju que atuam 
nelas e que, portanto, vivem sua realidade cotidiana. O pressuposto é 
de que essas concepções dão sustentação e perpassam todo o processo 
pedagógico que informa as práticas pedagógicas em sala de aula desses 
agentes da educação, ainda que, muitas vezes, não percebam que a sua 
visão de educação orienta transversalmente suas ações pedagógicas.

Cabe explicitar que, embora não se pretenda dar prevalência 
a um referencial teórico-conceitual inerente à temática, tampouco 
isolar o material narrativo dos sujeitos, o material empírico foi cote
jado dialogicamente, sempre que possível, com sínteses teóricas, por 
considerar-se que, dessa forma, amplia-se a qualidade da descrição 
porque se assenta numa triangulação de vozes. Trabalha-se com a 
ideia de que a educação assume múltiplos sentidos, que remete a um 
universo complexo. No caso da pesquisa, essa ideia é (res)significa-
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da à luz de uma vivência prática cotidiana de classes multisseriadas. 
Ainda que a construção dos sujeitos da pesquisa indique algum tipo 
de desacordo com aqueles que têm teorizado sobre essas temáticas, 
o que pode ser reconhecido como um embate inerente ao exercício 
de produção de conhecimentos, uma vez que:

o próprio papel atribuído à educação acabou transfor
mando a pedagogia -  enquanto campo dos saberes -  e 
a escola -  enquanto instituição -  em arenas privilegia
das, onde se dão violentos choques teóricos e práticos 
em torno de infinitas questões culturais. E, como todos 
sabemos, tais embates envolvem argumentos, ações e es
tratégias que extravasam largamente o plano puramente 
intelectual (VEIGA-NETO, 2003, p-5).

A seguir são descritas as concepções de educação indicadas 
pelos professores entrevistados, sujeitos da pesquisa.

A compreensão sobre educação das professoras da educação in
fantil é a de que a educação é um processo de formação humana para a 
cidadania, bem como um processo de interação social. A professora PI 
compreende a educação como formadora de cidadania e de dignidade 
do ser humano. Para ela “a educação é, acho que é o essencial e o mé
todo pra gente se tornar um cidadão, cidadão competente, um cidadão 
digno também. Acho que a educação leva a isso” (PI -  Moju, 2009).

Ao ser perguntada de que forma aplica essa concepção de edu
cação na sua prática pedagógica, a professora fez a seguinte inferência:

Eu estou sempre ensinando, de uma forma que eles venham a cres
cer, porque é assim, eu estou ensinando bons métodos para eles, 
ensinando como ser educados, como enfrentar, tipo assim, uma socie
dade que a gente está vivendo hoje; ensino pra eles também ter bons 
modos, aí eu aplico dentro da sala de aula aquilo que^m dia eu já  
aprendi. (PI — Moju, 2009) *

Neste depoimento há uma preocupação com aquilo que Freire 
(2001) denomina de cuidado, que está para além da formação, porque 
incorpora uma “preocupação que transcende o instinto”, e incorpora
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um saber para viver a complexidade da vida social contemporânea.

Em relação ao trabalho que desenvolve com classe multisse- 
riada, inclusive o já realizado com a EJA, a professora 1 encontra 
muitas dificuldades:

eu sempre; desde quando eu me entendo, que eu sempre estudei multis
seriado, que eu sempre estudei, até a quarta serie eu estudei multisseria- 
do no interior Eu acho uma dificuldade muito grande, principalmente 
aqui. Agora não, que já  divide a educação infantil tã separado, aíjá 
vem primeiro e segundo, terceira e quaiia, mas antes, eu achava muito 
pior porque era primeira, segunda, terceira e quarta serie tudo junto, e 
hoje, poi exemplo, eu estou com essa turma de educação infantil, que 
ela está de quatro a sete anos, mas é difícil trabalhar assim, porque tem 
umas crianças que já  estão bem adiantadas, e tem umas crianças que 
tem muita dificuldade, mesmo já  tendo sete anos, seis, sete anos ela tem 
muita dificuldade e tem essas crianças menores. (PI — Moju, 2009).

O depoimento indica que as escolas multisseriadas, configuradas 
como aquelas em que alunos de várias séries e idades convivem no mes
mo espaço de uma sala de aula com apenas uma professora, há muito 
tempo fazem parte da realidade educacional da Amazônia Paraense.

Na avaliação da professora entrevistada, o trabalho com 
classe multisseriada é difícil, com destaque para o fato de ser uma 
problemática também para o aluno.

o multisseriado é uma problemática pro aluno, porque é uma tra
balhô  difícil pro professor trabalhar com multisseriado, eu acho. 
Você tá trabalhando aqui com primeira segunda, terceira, e quarta, 
quando a gente esta trabalhando com a primeira serie e a segunda, 
por acaso, que às ve^es os conteúdos dá pra coincidir um com o 
outro, a quarta senejá esta, por exemplo, bagunçando ali, e assim 
mesmo, quando está com primeira e segunda, com quarta, primei
ra e segunda ta... E uma situação difícil eu acho, trabalhar com 
multisseriado, eu já  trabalhei, já  estudei no multisseriado, sempre 
estudei aqui no interior com multisseriado, minhas filhas estudaram 
com multisseriado também, e agente sente muita dificuldade. Quan
do as minhas filhas estudavam aqui, a gente sentia a dificuldade, 
quando eu estudava também, porque no interior sempre é assim, 
agora não, que está saindo mais do multisseriado, mas sempre fo i 
multisseriado e émuito difícil. (PI -  Moju, 2009)
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A sua avaliação indica a dificuldade inerente ao fazer o pro
cesso de ensino-aprendizagem de educação na modalidade classes 
muldsseriadas. E, ainda que se considere que “os conteúdos, os ob
jetivos, os métodos, os processos, os instrumentos tecnológicos a 
serviço da educação permanente, não apenas podem, mas devem 
variar de espaço e tempo”. No entanto, há que se admitir, o de
poimento infere isso, que a “necessidade de saber, de aprender, de 
ensinar não é universal” (FREIRE, 2001, p.22).

Questionada acerca da compreensão que tem de educação e 
como essa compreensão de educação orienta a sua prática pedagó
gica, a sua prádca na sala de aula, a professora 6 considerou como 
uma interação social.

A educação é, pra mim, porque assim, depende do ponto de vista. 
Eu acho que a educação não é ensinar como na época tradicional 
falava-se que a educação era ensinar, não, é interagir, é interagir, 
é você trabalhar com a realidade, descobrir o social da criança, do 
aluno, trabalhar com a realidade dele, com o meio onde ele vive, 
para mim é isso a educação, é interagir. Procuro fasçer isso na mi
nha prática. E procuro entender também a realidade deles. (P6 
-  Moju, 2009)

O depoimento indica que para a professora existem diferen
tes concepções de educação, depende da visão de mundo de cada 
um, ou como ela diz, “depende do ponto de vista”, tratando aqui 
da compreensão de que existem diversas teorias educacionais. O seu 
olhar para a educação difere do da educação tradicional vista como 
ato de ensinar, em que o professor ensina e o aluno aprende, consi
derando a educação uma ação de interação entre o contexto escolar 
e o sociocultural dos alunos. \

w  '*
Em relação à muldssérie, informou que, para formar uma tur

ma de classe muldsseriada, o critério não é a idade dos alunos, e sim 
permanência dos alunos na comunidade.

A comunidade, eles preferem os alunos estudando lá, então o 
aluno pode ter menor idade ou maior, não há critério da idade,
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f 0ra se f°™*r uma turma [...], por exemplo, a quarta ui 
fica  na de fora se fosse trabalhar só com a terceira, sendo que 
os pais querem que eles estudem lá, aí é necessária juntar essas 
duas turmas. (P6 -  Moju, 2009)

Aliás, não e só a realidade da comunidade em que a professora 
6 atua que é diferente, a Amazônia brasileira, e a paraense em par
ticular, é formada por uma multiplicidade de realidades sociocultu- 
rais, dando-lhe uma configuração muldcultural. No caso da realida
de local, a questão da distorção idade-série, conforme o depoimento 
acima, nao pode ser levada em consideração, uma vez que não é o 
critério idade que orienta a composição das turmas. Situação que 
guarda relação com essa realidade.

Am relação ao trabalho que desenvolve com a classe multisse- 
uada, a professora 6 informou que trabalha de forma diferenciada a 
aprendizagem na turma. Devido à heterogeneidade decorrente das 
diferenças de série, de sexo, de idade, de manifestações de interesse, 
de domínio de conhecimentos, a preocupação dela não é com o’ 
conteúdo e sim com a aprendizagem dos alunos.

B diferenciado assim com a aprendizagem, como você falou 
mesmo, porque eip tenho um aluno praticamente adulto e ele 
requer uma atenção como uma criança de seis anos, e eu pro
curo dar aquela atenção como eu dou pros meus alunos de seis 
anos, e o desenvolvimento, tento ajudar ele no desenvolvimento 
cia aprendizagem (P6 -  Moju, 2009)

Dessa forma, P6, como que colocando em prática a orienta
ção político-pedagógica de Freire (2001), para quem as diferenças 
nao devem afastar o diálogo, não só sabe reconhecer as diferenças 
em relação ao domínio de conhecimento, como se faz presente fren
te ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

A Professora 4, ao ser questionada sobre o que entendia por 
educação, riu, e respondeu da seguinte forma:

M educação para mim, não sei se eu estou errada, mas pra mim a
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educação é a mola mestra. E muito necessano que haja a educaçao 
porque eu fico imaginando se não houvesse, como estaria o mundo 
hoje, a educaçãopra mim é tudo, é muito importante. (1 4 -  Moju, 
2009)

Considera, então, a educação im portante e necessária, mas não 
esclareceu em que aspectos ela considera ser uma “mola m estra” .

Com preende-se, como Freire (1986), que m esm o sendo um 
processo perm anente de form ação do ser humano, a educação não 
pode ser vista como redentora do m undo e sim com o um dos fato
res fundam entais para sua transform ação, entre outros fatores so- . 
ciais. Isto significa que “a luta po lídca para m udar a sociedade nao 
acontece só dentro da escola, apesar de a escola ser parte da luta pela

mudança” (p. 47).
A professora 4 contou que em outra oportunidade havia sido 

questionada se gostava de ser professora e por quê, e respondeu que sim:

Eu acho meu trabalho muito importante, pra toda ajoaedade, 
educação infantil, eu me identifico muito com a educaçao 
pra mim é a base. Aqui essas crianças, como eu vou preparar essas 
crianças, como elas vão se desenvolver? Ai vai refletir la no funda
mental quando elas chegarem, vai refletir todo o resultado do meu 
trabalho lá, então é muito importante. Se eles nao tem esse trabalho, 
aqui e vem de casa já  pro fundamental, no fundamental elas nao 
vão fazer esse trabalho, elesjá vão iniciar já  no ritmo do fundamen
tal, que é diferenciado, que não deveria ser, mas a senhora sabe que 
deve ser, mas eu trabalho no fundamental, eu sei que e diferenciado. 
(P4 -  Moju, 2009)

A professora entrevistada informou que era o primeiro ano 
que trabalhava com classe multisseriada. E que a avaliaçao que fazia 

desse tempo era que i,
Com educação infantil agente tem mais uma liberdade de trabalhar 
com as crianças, elas não sentem tanta dificuldade de entrosamento 
dessa diferença de idade delas, eu acho assim que existe uma dife
rença pro fundamental, de lidar com uma criança de sete e a outra 
de nove e de de% A educação infantil assim tem de quatro e de cinco, 
de seis anos, é quase a mesma idade que agente esta trabalhando,
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não é tanta diferença de idade, agente consegue conciliar o trabalho, 
algumas atividades dá pra gente fager em conjunto, tudo junto e 
quando agentejá vai pra aquela parte da coordenação motora deles 
mesmo, a gente já  fa g  um pouco diferenciado porque os maiores já  
estão mais avançadinhos e os menores a gente tem que começar com 
eles. (P4 -  Moju, 2009)

Para P8, a compreensão que tem de educação está baseada 
no fato de acreditar na educação e no trabalho que desenvolve na 
escola como educadora.

Eu vou lhe diger uma coisa professor-.:;, eu tô na educação, eu sempre 
costumo diger isso pras meninas, porque eu acredito na educação sabe, 
eu fico triste quando eu vejo colegas meus diferem, “ah hoje eu não vou 
trabalhar eu ganho pouco”, gente então pra que, que tu estásfazendo na 
educação? Eu fico tnste quando eu vejo colegas ?neus, eu, opinião minha, 
peço desculpa se eu vou ofender alguém iá, perdão, eu fico tnste quando 
um colega meu dia assim, “ah eu não vou fager esse materialporque eu 
não tenho dinheiro”, se a minha formação não fosse de educadora, de 
formar, ajudar a personalidade daquela criança, porque aquela criança 
vem nua e ema para mim, ela vai acreditar naquilo que eu passo como 
adulto, como mulher, como educadora, o que eu figerpra ela tá certo, 
então se eu escolhí a educação, porque eu não vou me dispor pra educa
ção, eu não vou me doar, como eu me doava antes, não vou mentir para 
vocês, mas eu tenho que me dispor pra educação [...] se eu acredito na 
educação... (P8 — Moju, 2009) ■

Assim, as professoras da educação infantil acreditam na edu
cação, consideram-na importante para a formação humana c cidadã 
das crianças, bem como consideram que a sua prática educacional é 
diferente do ensino fundamental. Encontram também dificuldades 
no trabalho em classes multisseriadas.

Os professores do ensino fundamenta] compreendem a educa
ção em uma visão mais abrangente do que o processo de escolarização.

Para a professora 2, que, como educadora, seu pensamento 
reflete muito mais sua experiência prática, do que uma preocupação 
teórico-conceitual, a educação está associada ao

como agente está estudando. A educação agente tem desde a casa da 
gente, no meio da família, ai a gente chega pra cá pra escola e ensina
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novas maneiras pra eles [alunosI as] adquirirem conhecimentos. Pra 
mim educação é tudo isso, é um conjunto, que a gente tra% de casa. 
Um conjunto de conhecimentos, que nós vamos adquirindo de acordo 
com o que a gente vai estudando, agente vai adquirindo vários conhe
cimentos. (P2 -  Moju, 2009)

Tem-se neste depoimento uma ideia ampla de educação por
que incorpora conhecimentos de vários universos, como família, 
casa, mas também de âmbitos formais (escola, universidades...), que 
formam ao todo “um conjunto de conhecimentos...”, que são cons
truídos ou “adquiridos” por meio de diversos ambientes e que dão 
sustentação à compreensão de situações, como orientar ações e/ou 
problemas empíricos ou teóricos do pensamento corrente.

Conforme Brandão (1982, p.7), a educação se processa em 
diversos espaços sociais, na família, na escola, na comunidade, nos 
diferentes grupos sociais. Para ele:

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja 
ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós en
volvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a 
vida com a educação. Com uma ou com várias: educação? 
Educações.

Questionada como é que essa visão de educação interfere na 
sua ação de professora, na sua ação com os seus alunos, a professo
ra 2 respondeu que por trabalhar na zona rural, busca relacionar o 
assunto da aula com a realidade vivenciada pelos alunos.

eu trabalho muito assim, no meu trabalho, principalmente porque 
eu trabalho na qona rural, a gente tem um trabalho, assim mais o 
convívio deles, [...] então, eu levo pra eles mais assim o trabplho da 
}a?)iília, eu faço que eles leiam muito assim esse negocio de rtvista 
pra eles ficarem sabendo coisas assim, sobre fome, entendeu, eu pego 
coisa assim que está no auge né. Do dia a dia!... Do dia a dia 
deles, eu gosto de trabalhar mais assim [grifo nosso]. (P2 -  Moju, 
2009)
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Em relação ao trabalho que faz na sua classe multisseriada, uma 
experiência de três anos, a professora 2 deu a seguinte descrição:

Eu gosto muito de trabalhar o multisseriado, mas eu preferia pe
gar uma turma de quarta série, o meu sonho é pegar uma turma, 
ut)ia só de quai ta séne, mas eu gosto de trabalhar, muito mesmo, o 
multisseriado, porque nós que trabalhamos com o multisseriado nos 
pegamos é, crianças de oito, aqueles que estão mais adiantados.., até 
olha, ano passado eu tinha aluno de degoito anos. Era pra ela fager 
a EJV, mas não tem aqui próximo então ela estudava comigo. Adas 
égratificante, eu acho gratificante trabalhar. (P2 -  Moju, 2009)

A professora 5 considera a educação um processo de construção 
do conhecimento, abordando a educação também de forma abrangente 
por envolver a família, a escola e o meio social dos educandos.

Educação, pia mim, acho que e um processo. Um processo de cons- 
trução...construção do conhecimento que, assim, tem que abranger 
tanto a escola como a família, como o meio em que o aluno está 
inserido. Vem daí. (P5 -  Moju, 2009)

Essa compieensão incorpora uma ideia de educação perma
nente, em que por meio de um processo contínuo são adquiridos 
sabei es, sejam eles herdados, no sentido de serem transmitidos de 
geração em geração, sejam decorrentes de processos de ensino- 
-aprendizagem formais.

Questionada como essa sua concepção de educação interfere 
na sua prática de docente, como é que trabalha a educação com a fa
mília, com a comunidade, com a própria escola em si, ou seja, como 
trabalha na sua prática pedagógica, a partir dessa sua concepção de 
educação, a professora explicou que: “tenta conhecer o aluno, co
nhecer a realidade do aluno pra poder trabalhar, porque senão fica 
muito difícil trabalhar sem ter um conhecimento do aluno, de cada 
um aluno”. (P5 -  Moju, 2009)

Na sua avaliação, os alunos das classes multisseriadas não pos
suem o mesmo desempenho que nas turmas seriadas.
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Não tem assim um desempenho como se fosse só uma série, a gente 
escuta relatos de outras escolas que já  trabalham só com urna serie, 
que é muito melhor, os alunos se desenvolvem mais”. Por mais que 
agente se esforce se desdobre, eu acredito que não seja a mesma coisa. 
(P5 -  Moju, 2009)

P3 questionada sobre qual a ideia que tem de educação pare
ceu surpreendida e, depois de uma reflexão momentânea, respon
deu: “_01ha tanta coisa..., escutando essa pergunta, olha, eu fiquei 
sem palavras”. Informa que já tinha sido questionada em outra oca
sião, “já fizeram uma pergunta pra mim assim, eu até não falei nada, 
até fiquei, porque eu acho assim que educação é fazer o melhor” 
(P3 — Moju, 2009).

O pesquisador busca ampliar a compreensão da entrevistada 
e solicita que ela detalhe o que é “fazer o melhor ? E sua resposta 
indica que essa ideia comporta uma multiplicidade de percepções, 
na medida em que envolve a relação do indivíduo com a natureza e 
com os outros seres humanos.

Assim, por exemplo, educação ambiental, vamos falai, eu não vou 
poluir o rio po rque eu preciso desse rio, en tão, se eu jogar uma casca 
de bombom no no, eu estou sendo mal educada com esse no, não é? 
Agora, com as pessoas, por exemplo, eu não vou tratar uma pessoa 
mal, assim na lata, sem que ela tenha me feito alguma coisa, ainda 
que ela tenha me feito eu tenho que saber perdoar, porque eu acho 
que eu estou sendo mal educada, eu não estou sendo afetiva com essa 
pessoa. (P3 — Moju, 2009)

Questionada de que forma essa concepção de educação inter
fere na sua prática, na sua atuação pedagógica, a professora entre
vistada, respondeu que:

tudo isso e muito mais, porque eu tento ser o mais transparente pos
sível, não usar máscara, porque eu acho que essa é a melharforma 
de eu repassar a minha educação pra eles, com atos, com ações que 
eu acho que se adquire mais que na pratica, assim, do que falar, 
falar, falar, falar. (P3 — Moju, 2009)

Há, nesse sentido, a preocupação de ter coerência em sua ptá-
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tica e com o que se compreende sobre a educação, não se configu
rando em mero discurso.

O Cl associa a compreensão que tem de educação à função 
que exerce, ou seja, como uma ação de auxílio e de colaboração aos 
professores.

No meu caso da coordenação, eu penso assim, auxiliar os profes
sores da maneira que a gente pode, e a educação ela realmente ela 
requer pra se dar educação, precisa da família, precisa que a comu
nidade também, realmente propicie um ambiente bom, também pros 
alunos, que algumas a gente vê muito negocio de bar, muito bilhar 
perto das escolas, mas que quanto a isso a gente não pode se envol
ver, e na parte nuns também burocrática, quanto ã documentação de 
escola, por exemplo, no meu caso, que eu sou só coordenador escolar, 
já  a coordenação pedagógica não, ela já  ataca mais mesmo do lado 
pedagógico com os professores. (Cl — Moju, 2009)

De acordo com o coordenador entrevistado, as turmas de 
classes multisseriadas são formadas maneiras diferenciadas. Em al
gumas escolas “só tem uma turma mesmo no caso, aí funciona de 
primeira a quarta serie e também há escolas que funcionam, que tem 
uma professora de manhã que trabalha com primeira e segunda e à 
tarde com terceira e quarta serie” (Cl -  Moju, 2009).

A média de alunos por série em sala de aula, de acordo com 
o coordenador, é de 20 nas primeiras séries e seis a sete nas séries 
finais do ensino fundamental.

Em média... Por exemplo, assim, as turmas que tem de primeira e 
segunda serie, por exemplo, funciona multisseriada, mas só primeira 
e segunda, um tanto de vinte da primeira e seis, sete de segunda, já  
terceira e quarta, quando é todas as quatro fica em torno de umas 
seis, sete de cada série. (Cl -  Moju, 2009)

Para o professor 7, “educação é a base da formação do ser 
humano”. De acordo com ele, essa forma de pensar a educação está 
presente na sua pratica pedagógica da seguinte forma: “acho que 
através de trabalho, de estudo, utilizo essa forma de pensar, através 
de estudo, através de um bom, de um bom...” (P7 — Moju 2009).
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De acordo com esse professor, nas turmas multisseriadas, o 
número de alunos por série é pequeno, existindo uma vanaçao e 
idade entre a infância e a adolescência.

São poucos alunos, são uma quantidade de alunos de uma serie, outra
quantidade de outra sene. 
segunda e terceira. Eu tenho quatro alunos de segunda e doje alunos 
de terceira, doKe não, dezesseis alunos de terceira. A idade deles, vana 
entre 1 d anos e 9. (P7 -  Moju, 2009)

Questionado acerca do que o levou a trabalhar com classes 
multisseriadas, o professor considerou como fator fundamenta o _ 

fato da mãe ter sido professora.
Na realidade, eu, eu desde pequeno quando eu
serie que eu ri o trabalho da minha mae, que a tam

TmfeZra,só que agora aposentada, então eu n o trabalho de a, eu 
rio amor que eh  tinha pelas crianças, ela nunca foi minhaprofessora, 
mas assim o amor que eh tinha pelas crianças, a 
* cuidado que ela tinha então me incentivou a 
foi opção, trabalhar com classes multisseriadas... (P7 -  Moju, ZU )

O professor informou que trabalha há pouco tempo em classes 
multisseriadas e explica: “o trabalho que eu me identifico mais e tra a- 
lhar apenas com uma turma que aí nós fazemos um trabalho me or . 
(P7 -  Moju, 2009). Comparando as duas experiências, c asses mu ss 
nadas e não’ multisseriadas, o professor fez as seguintes considerações:

A classe multisseriadas ela mais trabalhada, a gente tem que se 
mais pela multi seriada porque tem alunos no caso de pnmetra sene 
que vem, que tem por obrigação estudar então tem que a na sala de
Z h co m L  anos < eo professor tem «a pnmetra sene ee
de seis anos, tem aluno de sete, de oito, tem ate aluno de dez anos na 
pnmA sine, então agente tem quefager um trabalho redobrado 
devido essas condições. (P7 -  Moju, 2009) \

A professora 9 compreende a educação como a esperança do 
futuro” mas destacou que essa forma de entender a educação nao in
terfere em sua prática pedagógica. Entretanto, informou que prioriza 
em suas atividades pedagógicas a vivência, o dia a dia dos alunos.
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o r im / T llC0U 3inda qUe ê° Sta da eSC° ‘a (“as minhas crianças em
aqui n a L iX a m  “ T l  '  ^  COmumdade C‘P°r que eu trabalho 
q na mmha comunidade mesmo eu fui nascida e rrioA* • ~

eu tenho um laço). (P9 -  Moju, 2009). a^U1

Para a professora 10, a educação:

É um processo de busca de conhecimento, melhoramentn

” b í" .  T «  .  a »  « r

ía s r .r r t í .r f ' -
ZSZÍlZZt tZZtíTl
somos formador P T u  E ° ™ comP™endo assim, nos mosformadores E agente deve estar voltado tara aue essa eda

caçao para que ela melhore cada veKmais. (PIO -  Moju. 2009*'

em c h te s  muM d° funda“  que trabalham

p e c ttC T f  T ^ 0 C de bl'SCa de conhecimentQs, na pers-
01 maÇa°  ° ser humano Para viver em um mundo melhor.

4.4.2. Projeto Político-Pedagógico

Ia e s tá tL m a d f  dCde e' Í 0rar ° Pr°Íet° POlj'tíCO Ped W °  da «co-
J Z  A de orSa— ão do trabalho pedagógico sem
petder de vtsta a conexão com o trabalho a d m in is t ra i A f i  e "”
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tência serve para nortear didaticamente as ações educativas, estabelecer 
prioridades no âmbito da escola, ser um contraponto aos efeitos nega
tivos da burocracia, do poder autoritário e da centralização das ações, 
bem como aproximar sujeitos, estabelecer relações e possibilitar uma 
ambiência pedagógica que viabilize uma educação de qualidade.

O projeto político pedagógico representa, efetivamente, uma 
possibilidade de avançar na construção de um projeto de sociedade. 
E hoje, mais do que nunca, ele se faz necessário, face ao atual contex
to educacional e social em que se vive. Cotidianamente, presencia-se 
uma série de situações que nos coloca em alerta para refletir sobre os 
rumos da educação e da sociedade, entre as quais a violência urbana e 
rural, escolar, doméstica e sexual de crianças e adolescentes e a devas
tação ambiental e suas consequências para vida humana. Associadas a 
esses aspectos outras questões se somam, como o baixo rendimento 
dos alunos, a evasão e a reprovação escolar, entre outras.

Para intervir nessa realidade o projeto político pedagógico, 
torna-se uma necessidade fundamental, na medida em que aponta 
direcionamentos para construir uma nova prática socioeducacional 
mais humana e democrática, que atenda a diversidade dos sujeitos e 
dos loci escolares.

Embora haja uma consciência de que a construção desse pro
jeto é importante para efetivar melhorias no âmbito da escola, a sua 
existência está longe de ser concretizada nas instituições de ensino 
investigadas em Moju.

Entre os docentes pesquisados somente uma professora da 
educação infantil mencionou não existir projeto pedagógico e três 
do ensino fundamental, evidenciando não ser um tema que^onside- 
rem ser relevante à prática pedagógica.

A P6, da educação infantil, explica que:

o projeto ainda não está pronto porque todo ano há um desequilíbrio 
assim na estrutura dos funcionários, por exemplo, coordenador peda-
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servente, como agora,
rano da manha ms nao temos servente, aí é o caso da sair

T m am  Jm 3Ô P7 m7  T (aSfiC“m e
deZZeleZ.sííf  t  e «™>f f  f  ‘‘S naf alaP“n  <rfaZer o lanche, então o projeto todo ano é

f  do, mas nao tem nem como por em prática. (P6 -  Moju, 2009)

tifir A ln“ lí;tência do Pr° i et0> seg “ do a referida professora jus- 
rca-se pelo desequilíbrio na estrutura dos funcionários, pela qual a

escola passa todo ano. Acreditamos que esse desequilíbrio refere-se

e sco laT a l “ “  ^  pr° fosÍOnais no âmbito da
- P ‘ f  que poSsa trabalhaf na construção do documento Essa 
e uma carenca da rede pública de ensino, sobretudo, no campo da 

nazonia, onde, na maioria das vezes, os (as) professores (as) assu
mem diversas funções na escola para suprir as carências existentes.

A professora apresenta contradição em sua fala, pois diz que 
a  p r o p o s t a  p e d a g ó g i c a  e s ta  n o ,p a p e l"  e que a maior dificuldade encomra- 

da e a participação da comunidade.

A proposta pedagógica está em papel, ainda não foi esherifir^

dam cotn fpropostas,
eles, então e uma dificuldade. (P6 — Moju, 2009)

o  professor 7, do ensino fundamental, também afirma que

q u e T t ã T c t Z  h dUma Pr°POStt POlídCa Peda« 08ica>mas assa ltat:zzit::ít is ° m e s m o  é  ,mp~  «** d“

mos um projeto dentro da escola porque além de ser imhnrt 
\ ™tido porque através dele n óstod lm Z tZ T d T Jh a
^ 7 ' - MoK 20 ™ podemos desenvolver 0 n o s í melhor.



A professora 3 explica que não há projeto político-pedagógi- 
co e que o trabalho é organizado pelos professores com a orientação 
da coordenadora, a qual os orientou a trabalhar com materiais didá
ticos da Escola Ativa. “Não. Nós que organizamos. No caso, a coor
denadora pedagógica, ela me orientou, nos orientou a trabalhar com 
os livros, materiais didáticos da Escola Ativa” (P3 -  Moju, 2009).

Já a professora 2 diz que se existe o projeto, ela não conhece e 
ressalta que sua atuação na escola é recente: “Não, não sei, não por 
que eu iniciei este ano aqui na escola, se existe eu não conheço. Não 
conheço, não me foi colocado isso” (P2 -  Moju, 2009).

O coordenador 1 contradiz-se. Primeiro afirma que o referido 
documento ainda não existe e depois diz que na área rural está em 
processo de construção, “ainda não... Não. Pra cá pra zona rural 
ainda está em processo de elaboração do PPP”(C1 — Moju, 2009).

De maneira geral, as falas dos sujeitos, no que se refere à exis
tência do projeto político-pedagógico da escola, são bastante con
traditórias, ora afirmam que não existe, ora que está em processo de 
construção. O que fica implícito nas falas é que o documento não 
existe e em algumas falas há uma tentativa de minimizar o proble
mas, afirmando que está em construção.

Segundo Veiga (1995, p.9) o Projeto Pedagógico fundamenta- 
-se [...] “na ideia de que ele mesmo é a própria essência do trabalho 
que a escola desenvolve”. Isso significa dizer que uma escola sem 
um projeto político pedagógico se perde, fica sem rumo, fica deso
rientada na sua prática educativa, fica feito “barco sem rumo”. Daí a 
necessidade de construir um projeto que possa orientar e reorientar 
o trabalho educativo. Um projeto que lance a escola pajra frente, 
que a conduza, permanentemente, na busca de melhores resMtados, 
pois como o próprio nome diz, projeto, projectu (do latim), e signi
fica “lançar para a diante”. Portanto, quando a escola constrói seu 
projeto, embasada em princípios que são fundamentais, como, por
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exemplo, igualdade de acesso e permanência, qualidade, gestão de
mocrática e valorização do magistério (VEIGA, 2005), ela lança-se 
para frente na busca de alcançar uma escola melhor para todos(as) 
e, por conseguinte, uma sociedade melhor.

Além desses princípios básicos para construir o projeto político 
pedagógico, é importante também considerar as especificidades de cada 
escola, de cada lugar e dos sujeitos envolvidos. Cada escola é única, tem 
histórias, contextos contraditórios, sujeitos diversos, culturas diversas. 
Toda essa diversidade da escola, assim como a diversidade de fora da 
escola, deve ser considerada na construção do projeto pedagógico.

Assim, as escolas do município de Moju precisam com urgên
cia construir seus projetos pedagógicos, porque estão situadas em 
uma territorialidade que, embora apresente semelhanças com outras 
territorialidades, possui suas singularidades, diversidades e hetero- 
geneidades. Portanto, o projeto a ser construído não pode perder 
de vista essas questões nem os diversos sujeitos que habitam essa 
territorialidade -  índios, quilombolas, negros, brancos, ribeirinhos 
— com uma multiplicidade de saberes que lhes são próprios, com 
ritmos diferentes e tempos diferentes para aprender. Portanto, todo 
projeto pedagógico deve assumir uma identidade própria. Conside
rar a história em que a escola e os sujeitos estão inseridos.

4.4.3. Planejamento

A Professora P2 ressalta que planeja suas aulas de forma dife
renciada para atender à heterogeneidade de sua turma. “Olha, quando 
eu faço meu plano, se por assuntos que eu sei que tenho que trabalhar 
com os dois, eu faço meu assunto e diferencio já a atividade, quando é 
assunto diferente eu tenho que fazer dois planos” (P2 -  Moju, 2009).

Já P3 inicia suas atividades fazendo visitas aos alunos em suas 
casas para conhecer a realidade deles e fundamentar o planejamento de 
suas aulas, que é avaliado e revisto no desenvolvimento das atividades.
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Nos primeiros dias de aula eu preciso conhecer os meus f 4n0S’^ 'e, 
alidade dos meus alunos, como eu moro na cidade a min oa 
não é a mesma, então eu visitei, eu visitei alguns alunos, algumas 
casas e tipo assim, eu vou desenvolvendo, por exempo, umP . 
aula, eu fiz, um plano de aula, eu vi que não foi ao sa J ’ 
então eu vou rever, vou fazer uma avaliação e vou P*?** 4
aula de novo, de uma outra maneira. (P3 -  Moju, l  )

A professora P3 explica que planeja suas aulas com base em 
livros didáticos e na realidade dos próprios alunos. Enfatiza que eu 
uso o que eles têm aqui, o rio, a floresta, os animais, o peixe que e es 
pescam”. Durante uma aula sobre indústria e agricultura, o s 
“ah!, eu não vou escrever nada, falei para eles”. Para tanto, rea zou 
uma visita a uma casa de farinha e à Amazônia Amidos. A amos 
lá, vocês aqui usam a mandioca para fazer a farinha e na Amaz 
amidos usam a mandioca para fazer amido, sabe aquela maisena que 
vocês tomam o mingau” (P3 -  Moju, 2009).

A P6 informa que, antes de planejar os conteúdos, busca co 
nhecer quem são seus alunos. “Porque os alunos são diferentes 
dos outros na a aprendizagem”. Observa que durante suas aulas 
passa atividades diferenciadas para atender aos alunos que tem i 
culdades de aprendizagem.

Há nesse sentido, por parte das professoras, a preocup Ç~ 

em atender à diversidade e à heterogeneidade da turma, buscan o 
também conhecer a realidade de vida dos alunos. Esse olhar pa* 
contexto sociocultural e leitura do mundo dos educandos é ressalta 
do por Freire (1997) como fundamental para uma prática p e d ag ó g i

ca dialógica que atenda aos interesses das classes populares.

Como educador preciso ir “lendo” cada vez
leitura do mundo que os grupos populares c J*1 ,
trabalho fazem de seu contexto imediato e °
que o seu é parte. O que quero dizer e o segum •
posso de maneira alguma, nas minhas relações p
-pedagógicas com os grupos populares desconsi
saber da experiência feito. Sua explicação do mundo de
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que faz parte a compreensão de sua própria presença no 
mundo. (FREIRE, 1997, p. 90)

A professora P4 afirma que o planejamento dos conteúdos 
é feito de forma não separada, mas as atividades são diferenciadas.

Eu planejo, como eu lhe falei, eu não planejo separado, eu faço 
um planejamento para turma, agora eu tenho os menores sim, aí 
quando eu vou favçer os trahalhinhos com eles, eu não vou passar o 
mesmo trabalho, se eu passo para aquele ali pra ele copiar, eu não 
vou passar para o de quatro anos já  ir copiar porque eu sei que ele 
não dá conta, ai eu já  passo para ele em forma de coordenação, é a 
mesma coisa do que está lá, só que daquele lá ele vaifasçer de forma 
diferente. (P4 -  Moju, 2009)

A P9 disse planejar suas aulas para atender às diferentes sé
ries com que trabalha. Observou que faz um único planejamento 
para cada aula, adequando-a ao grau de desenvolvimento dos alu
nos. “Eu creio assim, se fosse dar variado o assunto assim, para um 
e para outro, seria complicado até para a cabecinha deles [...] Bem 
se eu for trabalhar o corpo humano, eu trabalho com todos ali pre
sentes, só que vai sendo mais puxado para uma série do que para a 
outra” (P9 — Moju, 2009).

A estratégia das professoras é realizar um único planejamento 
com atividades diversificadas, consideram que isso facilita o proces
so ensino-aprendizagem, na medida em que lhes possibilita adequar 
ao grau de desenvolvimento dos alunos.

A P5 ressaltou que planeja para atender às diferentes necessida
des dos alunos. Eu planejo, planejo sim, porque eu tenho vários tipos 
de alunos”. Planeja com base em vários livros didáticos “procuro num, 
procuro noutro e vou fazendo o meu planejamento”(P5 -  Moju, 2009).

A P7 disse que planeja suas aulas utilizando um acervo de livros. 
Trabalho, Peg°? tiro um pouquinho daqui, um pouquinho dali. En

fatiza que o livro didático é um instrumento de trabalho que a auxilia 
no trabalho com os alunos. Para cada série elabora planos de aula es
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pecíficos. Considera o trabalho com os alunos árduo, mas prazeroso, 
porque as crianças, mesmo residente distante da escola, comparecem 
todos os dias as escolas com prazer” (P7 -  Moju, 2009).

A P8 informou que planeja suas aulas utilizando uma variedade 
de livros para atender a cada uma das séries em que trabalha. “Olha, 
eu tenho muitos livros em casa, eu tenho muitos livros em casa, eu 
pego de tudo, porque eu tenho a escola ativa e não posso esquecer que 
eu trabalho com classes multisseriadas” (P8 -  Moju, 2009).

A professora PIO planeja suas aulas tendo como referência a 
leitura de livros. “Eu vou aos livros estudar o assunto de cada um, 
vou estudar para ficar orientada e orientá-los .

Verificou-se que o livro didádco tem sido o recurso mais re
corrente entre os professores para o planejamento, como também 
para se informarem sobre o conteúdo a ser trabalhado em classe.

Hage (2005, p.52) destaca o uso do livro didático nas classes
mulüsseriadas como recurso ao planejamento que:

A alternativa mais utilizada para viabilizar o planejamento 
tem sido seguir as indicações do livro didático, sem aten
tar com clareza para as implicações curriculares resultan
tes dessa atitude, uma vez que esses materiais didáticos . 
têm imposto a definição de um currículo deslocado da 
realidade e da cultura das populações do campo da região.

Entretanto, apesar desse olhar não crítico ao livro didático, há 
por parte das professoras a consciência da especificidade do trabalho 
em classe multisseriada como orientadora do processo de planeja
mento das atividades pedagógicas, além do que alguns buscam inseiir 
conteúdos da realidade local, que não constam do livro didático.

Assim, planejar para as séries, fazer planos, dar atenção 
renciada para cada grupo de alunos, buscar compreender a realidade 
social e as diferenças de aprendizagem de cada aluno são alguns 
pontos que fazem parte do planejamento dos professores que tra-
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balharn com as classes multisseriadas nas escolas de Moju, tanto da 
educação infantil quanto no ensino fundamental.

Destacou-se o fato de que não há por parte dos docentes da 
educaçao infantil diferença em relação aos do ensino fundamental 
nas estratégias pedagógicas quanto ao planejamento, seguindo a ló
gica da senaçao. O objetivo observado na educação infantil é prepa
rar a criança para o ingresso no ensino fundamental.

4.4.4. Trabalho pedagógico com os conteúdos em classes 
multisseriadas: a lógica do ensino seriado

A maioria dos docentes, desde o planejamento, desenvolve as 
atividades pedagógicas com conteúdos diferenciados em termos de 
senes, mas o mesmo conteúdo em termos de disciplina. Com isso, 
mantem a lógica do sistema seriado de ensino, que consiste em um 
modelo adotado nas escolas urbanas do país.

A concepção e a prática oficial do ensino seriado perpassam 
como umcos e perpetuados na escola tanto por gestores 
quanto pela comunidade escolar e social no Brasil. Neste' 
sentido, presa ao sistema seriado urbano de organização das 
series iniciais de ensino fundamental, as classes muldsseria- 
c as, no meio rural ribeirinho, vão comportar em sua estru
tura organizacional um mecanismo rígido que limita a escola 
dentro de quatro paredes, subordinada aos conteúdos cur- 
nculares específicos de cada série e esquecida nos tempos e 
espaços da sala de aula (BARROS, 2004, p. 117-118).

Os docentes dividem o quadro conforme os conteúdos das sé
ries, utilizando a cópia no quadro como principal recurso pedagógico.

A P2 nao divide a turma, os alunos das diferentes séries fi
cam todos juntos. O que ela divide é o quadro com assuntos da 
terceira e da quarta séries. “Não, eles ficam todos juntos, é, mas 
quando, nao, eles ficam todos juntos, uma inclusão, ai na lousa que 
e dividido, ai eu falo assim olha isso aqui é da terceira, isso aqui é 
da quarta” (P2 -  Moju, 2009).
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Essa professora considera ser esse trabalho uma inclusão. Os 
alunos de diferentes séries, ao permanecerem juntos, aparentemente, 
podem dar a ideia de haver um processo de integração entre alunos 
c de inclusão escolar, mas de fato há inclusão? A divisão nao esta 
somente no quadro, faz-se presente no conteúdo apreendido pelos 
alunos, que são diferenciados pela série em que se encontram. O fato 
de os educandos estarem juntos não significa estarem incluídos, 
inclusão escolar pressupõe o respeito à diversidade cultural e as dl e- 
renças individuais dos educandos, tendo como princípio a educaçao 
para todos. E essa implica “um sistema educacional que reconhece, 
respeita e responde, com eficiência pedagógica, a cada aluno que nele 
se encontra inserido” (SILVA; ARANHA, 2005, p. 377).

Além disso, a educação para inclusão necessita
ressignificar o papel do professor, da escola, da educa
ção e de práticas pedagógicas que sao usuais no contexto 
excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis [ .] 
Não se pode encaixar um projeto novo, como e o caso da 
inclusão, em uma velha matriz de concepção escolar -  dai 
a necessidade de se recriar o modelo educacional vigente.
(MANTOAN, 2003, p.81 e 60)

Isso significa que há necessidade de um projeto educacional 
para a educação no campo, na perspectiva inclusiva, que supere o mo
delo seriado hegemônico vigente. Não ha um projeto pedagógico e 
inclusão e sim uma junção de alunos como estratégia diante da im
plantação de um modelo seriado em um contexto escolar, caracteri
zado pela pluralidade de sujeitos em relação à idade, tempo e nível de 
aprendizagem, bem como de diversos pertencimentos étnicos.

4.4.4.1 Divisão espaço-temporal das disciplinas  ̂%

Nas classes multisseriadas, além da divisão por série, as disci
plinas são trabalhadas de forma separada tanto na educaçao infantil 
quanto no ensino fundamental.
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Na educação infantil, a PI divide as tarefas no quadro e conta, 
nesse trabalho, com o apoio de outra pessoa para ficar com os alunos 
menores. A sua rotina consiste em canto de entrada, desenvolvimento 
de aüvidades, recreio e atividades. Utiliza em suas atividades jogos.

Os meninos maiores eu passo no quadro, as atividades do quadro 
jápra  eles copiarem e os meninos menores eu separo... outra pessoa 
me ajuda aqui, aí eu fico com os maiores e ela fica com os meninos 
menores... sempre quando chego, eu canto uma musiquinha com 
eles de bom dia, de afeto de um coleguinha com outro, depois a 
gente vai pras atividades, depois pro recreio, depois do recreio volta 
pras atividades, quando não, com brincadeiras, com jogos, eu faço 
jogos, bingo de letras do alfabeto, bingo dos números com eles. (PI 
-  Moju, 2009)

Nesse sentido, a divisão das atividades na turma é feita pela 
idade, havendo separação entre os maiores e os menores.

A turma da P4 é constituída por crianças de 4 a 6 anos, mas a 
professora não faz separação entre as crianças de 4 e 5 anos. Com as 
crianças de 6 anos, utiliza o quadro. “Utilizo, já vou treinando porque 
eles já vão, já tem, já desenvolveram, eu vejo que eles já dão conta, então 
eles têm que avançar”. Conforme a P4, a turma não é multissérie e sim 
multi-idade, porque os alunos estão agrupadas por idade e que “às vezes 
o conteúdo, digamos, é o mesmo que eles dão para da educação infantil, 
a gente tem só que adaptar às atividades que a gente vai fazer”.

P4 não estabelece dias específicos para trabalhar determina
das disciplinas, mas desenvolve as disciplinas de forma separada. 
“Não tem dia certo, pode ser na segunda, pode ser na terça, eu 
preparo a minha aula eu não gosto que tenha sempre aquela rotina, 
dizer tal dia é matemática, tal dia, não trabalho assim”.

As professoras que trabalham com turmas de educação infan
til desenvolvem as atividades por idade, enquanto as de educação 
infantil em classes multisseriadas dividem as atividades por série.

P6 informa que o trabalho em classe multisseriada com alu
nos da terceira e quarta séries é diferenciado.



Ovando chega lá no momento de trabalhar eu diferenço na hora do 
trabalho, porque não dáprafaZer igual um com o 
tem aluno de terceira que já  dá conta de uma atividade que seja 
para um aluno da quarta, e tem outros que nao, ai' eu J J j T .  
diferenciar no momento da aprendizagem, no momento do trabalho.
(Pó -  Moju, 2009)

Ela explica que a preocupação não é com a série e sim com a 
aprendizagem da criança, e que desenvolve um trabalho diferencia o:

Eu não trabalho dferenciado assim o conteúdo. É diferenciado assim 
com a a p r e n d i z a g e m , f . ]  porq olha eu tenho um aluno praticamen
te adulto e ele requer uma atenção como uma cnança de 
eu procuro dar aquela atenção como eu dou para os meus alunos de 
sés anos, é o desenvolvimento, tento ajudar ele no desenvolvimento da
aprendizagem. (P6 — Moju, 2009)

Afirmou, ainda, que trabalha com o mesmo conteúdo.

É o mesmo porque como eu estava falando se fossem dois alunoŝ  
que fosse preciso fazer isso, mas como eles sao muito difemites, e 
lanado. Então, eu trabalho só uma matena, a diferença ena hoia 
do desenvolvimento mesmo, para desenvolver em na sala de aula a 
atividade que eu no caso, quando um precisa, que todos precisam, 
mas como eu vejo que tem uns que necessitam mais da minha ajuda 
lá no momento diferenciar, por exemplo, se eu vejo quê  numa ativi
dade que o conteúdo está tão puxado eu ja faço ra^avel para que 
ele consiga desenvolver a pratica. (P6 -  Moju, 200 J)

No trabalho com os conteúdos curriculares em séries dife
rentes, explicou P6 que pesquisa e vê o que coincide em  termos 
de conteúdo. Assim, o mesmo assunto é aprofundado conforme o 
nível e o desenvolvimento e à necessidade da criança.

P4 destacou que no desenvolvimento das aulas utiliza como 
estratégia semicírculos para que os alunos copiem o conteúdo do qua
dro, mas que também realiza atividades no chão, com o uso de jotn^„

Eu faço esse semicírculo aqui, eu dou a minha aula; eu tenho alguns 
alunos que já  vão assim pro primeiro ano que euja estou treinando 
com eles para eles começarem a copiar [...] quando eu faço o 
atividade é no chão, é no cimento, ás vezes quando eu trago jorna
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eu coloco pra eles sentarem no jornal, mas é um material assim que 
lopo suja também e não dá pra agente ficar usando todo o tempo. 
(P4 -  Moju, 2009)

P8, apesar de dividir a turma por série, preocupa-se em de
senvolver advidades com todos os alunos, realizando trabalhos em 
círculos, fugindo do padrão tradicional de filas de cadeiras, que não 
permitem a interação face a face entre os alunos.

Olha como a turma é multisseriada, como é que a gente elabora 
nossas aulas... envolvendo todas as classes, porque eu não tenho 
só um multisseriado de primeira a quarta, eu tenho também a pré 
escola, eu não posso esquecer daquele pequenino que está lá, são 
poucos, são três, mas estão lá frequentando a escola, então eu tenho 

> que fa%er atividades para que envolvam todos, eu trabalho círculos,
eu trabalho trilha, eles sentados tipo trilha. (P8 -  Moju, 2009)

Essa professora preocupa-se em relacionar os conteúdos con
forme o nível das séries, visando estabelecer ligação entre os conte
údos trabalhados.

Eu peguei desde o Tiago que está no jardim II, que é o pré-escolar, 
o círculo, e ele d fp ro s da quaria, a linha fechada éjunta, então os 
daí olha pra você ter uma ideia ele não aceita di^er: "tia, porque 
que eu vou di^er retângulo, se os outros meus colegas.... ” então qual 
ê Tiago? Aí ele lhe c l f  qual é, você pode jogar no chão ele aberto e 
fechado e di êr, olha Tiago vai ali e me ajuda leva pro Wellington, 
que é da quaria, o triângulo e o "paralelepípedo ” para ele fa^er, ele 
prontamente pega e ele lhe di% ele aqui é igual aqui assim. Então, 
é uma maneira de você trabalhar as quatro séries juntas sem excluir 
nenhum. (P8 -  Moju, 2009)

No ensino fundamental, no geral, as advidades são organi
zadas considerando as séries e os conteúdos, que são ministrados 
separadamente por meio de um calendário construído para esse fim.

P2 organiza o trabalho com as disciplinas por dia. Na segunda- 
-feira, é língua portuguesa, na terça matemática, na quarta ciências e as
sim por diante. Todas as disciplinas são contempladas. “A gente assim, 
tem que trabalhar por disciplina, Língua Portuguesa, Matemática, Ciên
cias, Historia, Geografia, Ensino Religiosa, Artes e Educação Física”.
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P3 trabalha com as turmas da terceira e quarta séries e desen
volve as mesmas disciplinas de forma diferenciada por serie.

R  com as duas, ou eu trabalho logo com a terceira, vamos supor, 
com a terceira logo, adição, subtração e com a quarta multiplicação e 
divisão. Vamos supor, então, eu confecciono o material que sao uma 
garrafas que tem na secretaria, se você quiser observar f  urnas 
garrafas Então, eu coloco umasplaquinhas de numero. Eu pedi para 
eles, com a ajuda deles nós confeccionamos uns aneis com material que 
eles tem mesmo, com aquele cipó, não sei se vocêja ouviu falar do cipo, 
então eu vou desenvolvendo, coloco as garrafas aqui, passo ante- 
údoporque eles têm que ter algo no caderno... (1 3 oju,

Essa professora divide as disciplinas por dia, organizando 
um calendário, sendo que algumas disciplinas, as mais complicadas, 
como português, matemática, história e geografia, sao trabalhadas 

cada uma em um dia específico.
É, como são sete disciplinas, então nos trabalhamos cinco dias da se
mana, aí eu faço uma divisão, por exemplo, dia de segunda eu trabalho 
ciências e artes, terça [..] As disciplinas que eujulguei assim ^
do, mais complicado um pouco, então eu deixei elas sopor um dia& ma 
temática, português, historia e geografia. [...] só por um dia, 
eu dividi na segunda, ciências e artes, ai na sexta, ERI e 
Então, atê no horário do intervalo eu trabalho, 
o intervalo eu trabalho educação física. E assim (P3- Moju, ZWJ).

Mas, a professora afirma existirem momentos de integração 
curricular. Essa integração não se caracteriza como interdiscipünar.

Olha, por exemplo, a disciplina de artes, de ensino religioso e educa
ção física, então eu trabalho juntas, entendeu, e português, matem a- 
tica, historia e geografia eu trabalho, as vecçes até o mesmo assunto 
mas aí já  para quarta série com uma escala ja  mais elevadau 
pouquinho. [...] Eu trabalho ciências, histona egeografia também. 
(P3 -  Moju, 2009) * *«v ;-

P3 costuma dividir o quadro em duas partes, uma para a ter 
ceira e outra para a quarta série e, em seguida, copia no quadro os 
assuntos. Enquanto o grupo da quarta série copia, ela explica o as
sunto para os alunos da terceira.
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Divido. Metade para terceira e metade para quarta, ai divide, depois que 
eu explico para terceira, vamos supor, enquanto a quarta, primeiro eu 
copio pra terceira, para copiar mais devagar né, copio para terceira e os da 
quarta estão aqui quietinbo... (P3 — Moju, 2009)

A estratégia usada por P3, então, é ocupar os alunos de uma 
série com a cópia do quadro, enquanto explica o conteúdo para a 
outra série. PIO destacou que enquanto explica o assunto para os 
alunos de uma série, os demais “ficam trabalhando, ficam fazendo o 
trabalho deles [...] ficam estudando no livro”.

Apesar de divididas no quadro, as atividades didáticas são re
alizadas por P3 e os materiais são utilizados em conjunto pelos alu
nos da terceira e quarta séries.

Enquanto a quarta está copiando eu estou explicando para terceira, 
ai depois, é ai eu fico revelando, só que fica complicado. Por exemplo, 
assim quando eu estou explicando para quarta que eu já  expliqueipara 
terceira, ai alguém de lá da terceira, a não, professora, ai levanta a mão 
pra fa%er uma pergunta, aí dá uma certa [...] quebra. Mas aí volta 
tudo de novo, apaga e fiaz tudo de novo, entendeu? Agora, as atividades 
didáticas assim como os materiais, eu uso todo tempo junto, eu nunca 
fiZ atividade, e não me lembro aqui de ter feito uma atividade só pra 
terceira ou sópara quarta, por exenplo, sem ser o gjz sem ser o quadro 
de giz entendeu? Uma atividade aqui eu sempre faço terceira e quarta 
junto, então são nove da quarta, ai eu divido quatro para um lado e 
cinco para o outro porque os quatro ajudam o resto da terceira e quatro 
ajudam o restante, cinco ajudam o outro restante. (P3 -  Moju, 2009)

Assim, segundo a professora, a divisão é feita somente no uso do 
quadro, as demais atividades são feitas em conjunto, com o objetivo de 
que os alunos das séries mais adiantadas ajudem aos das outras séries.

Esse olhar de ação conjunta é explicado pela P3 também na 
hora do intervalo. Para ela, “na hora do intervalo, você não vai saber 
quem é quem, quem é aluno de terceira, quem é de quarta, quem é de 
quinta, quem é de sexta”. Isso porque “na hora do intervalo está todo 
mundo misturado, por exemplo, a gente usa material, então, uns brin
cam uma coisa, nos brinquedo que eles têm, um brinca outro, então 
lá tem aluno de terceira, tem de quarta tem de quinta, tem de sexta”.
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P5 tem 13 alunos na terceira e 6 na quarta série. A organização 
das turmas é por série, mas há variação de idade, havendo aluno de 8 
anos na terceira série. Ela trabalha atendendo às duas séries.

P9 desenvolve suas atividades de forma integrada entre os 
alunos de diferentes séries.

Tem que ser uma coisa que todos estejam participando porque eu 
creio assim se fosse dar variado o assunto assim, para um e para 
outro seria complicado até para cabecinha deles que no mesmo tem
po da explicação que eu estou explicando todos estão ouvindo né? 
Então, tem que ser uma coisa assim, u?na coisa puxa a outra, 
como, por exemplo, que ela falou das ciências, por exemplo, se eufor 
trabalhar o corpo humano, trabalhar o corpo humano com todos ali 
presentes, de primeira a quarta serie, só que vai sendo mais puxado, 
puxado assim, ou seja, mais pesadinho um pouco para cada série, 
assim que é trabalhado mais. (P9 — Moju, 2009)

Nesse processo diferenciado em série, mas integrado por as
sunto, as crianças da série de nível mais elevado auxiliam as crianças 
dos demais níveis, sendo estabelecidas boas relações entre as crian
ças, segundo a fala da professora.

P9 afirmou que essa ajuda é importante porque o tempo de 
aula correspondente a 4 horas é curto.

O que esta lá na quarta série ajuda o que está na primeira, na alfa
betização, porque o tenrpo da gente se torna curto, dentro de quatro 
horas de tempo para gente dar aula para essas crianças, se torna 
curto. Épouco, pouco tempo [...] Então, os que sabem ajudam os 
que não sabem. (P9 — Moju, 2009)

P5, ao dividir o quadro por série, leva em conta o nível de 
complexidade na aprendizagem do conteúdo por parte dos alunos.

Separo, divido o quadro, que é só um quadro, aí tem que separar & umy 
lado terceira sériepro outro lado quarta série [...] Eu explico normatos 
dois assuntos, mas na hora da atividade eu já  ponho um grau maior pra 
quarta série, uma dificuldade maior. (P5 — Moju, 2009)

Os docentes em classes multisseriadas, ao organizarem as ativida
des pedagógicas por assuntos de uma mesma disciplina e trabalhando de
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forma diferenciada por série, buscam superar a dificuldade de ter no mes 
mo espaço cnanças de sénes diferenciadas. Ao relacionarem os assuntos 
de uma mesma disciplina, visam reforçar os conteúdos já apreendidos na 
serie antenor, bem como relacionar com os da série posterior, conside
rando ser menos complicado para o entendimento das crianças.

Segundo Gauthier (2001), o professor precisa saber gerir sua 
pratica de maneira a atender às exigências do contexto de sala de 
aula. Esse atendimento às necessidades de aprendizagem dos alunos 
foi observado na fala dos docentes.

Dessa forma, as estratégias da elaboração do calendário das 
disciplinas e da divisão do assunto no quadro, na visão dos docen
tes, facilitam o desenvolvimento de suas atividades, atendendo às 
especificidades das séries em termos de conteúdos curriculares. En
tretanto, os educadores não alteram o modelo de seriação, apesar de 
o Art. 23 das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo abrir um leque de opções na organização curri
cular, estabelecendo que a organização pode ser “em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de estudos, grupos 
nao-seriados, com base na idade, na competência e em outros crité
rios, ou por forma diversa” (BRASIL, 2002, p. 32), de acordo com o 
inteiesse do processo de aprendizagem.

4.4.5 Integração dos conteúdos curriculares com 
a comunidade, a realidade sociocultural e as 
experiências de vida das crianças

A maioria dos professores entrevistados, tanto da educação in
fantil quanto do ensino fundamental, informou relacionar os conteú
dos curriculares com o contexto local e a realidade sociocultural das 
crianças, estando essa relação contida mais nas atividades de agricultu
ra, indústria e da pesca desenvolvida pela comunidade e com elemen
tos da natureza como as plantas, o rio, a floresta, entre outros.

Illllll!



1 2 3

Nas suas atividades pedagógicas da educação infantil, P4 e P8 afir
maram aproveitar a experiência de vida das crianças, inclusive os saberes 
, juc trazem de casa e que, nessa interação, aprendem com os alunos.

0  que eles tracem de casa, tem coisas que eu não conheço as veqes 
que eles falam, tem coisas que eles falam: professora tal coisa, 
mas eu não sei o que é isso, mas eu vou tentar procurar saber, eles 
tentam me explicar. Um dia desses eles falaram um nome que eu 
não sabia o que era, também não estou lembrada agora. h u  disse, 
mas o que é isso, é uma casa, é uma casa, aí eu me informei com 
a diretora, ela disse é uma casa onde eles fa^em fannha. [...J ele 
falou um nome esquisito. Aí eu pego, torno repetir o nome que 
ele falou, e peço para ele explicar como é, para mim poder..., nao 
posso ver mas posso conhecer? E agente vai aproveitando sim, a 
gente aproveita, aprende com eles... (P4 -  Moju, -009)

Segundo P4 e P8, alguns termos utilizados pelas crianças são
trabalhados por elas em classe.

A gente estava trabalhando os tipos de moradias, aí fo i quan
do ele citou, que eu não estou lembrada a palavra, ai eles 
falavam e eu anotava, aí, tá ele falou esse nome eu coloquei, 
eu anotei também. Depois, quando eu mandei eles desenharem 
esses tipos de moradias que eles tinham citado, entãô  ele dese
nhou Eu disse: principalmente essa aqui que eu não conheço 
que eu quero ver, e ele desenhou, e a gente fez  a exposição .̂ 
Então, eu aproveito porque eu conheci uma coisa que eu nao 
conhecia. (P4 — Moju, 2009)
Eles trazem, eles tracem muito, eles falam. [...JEles me di
zem, como é que eles conhecem o dendê, quando ele esta bom, 
porque eu não sabia eu aprendi com eles esse ano, fo i inte
ressante, a mandiocaba, que até então eu aprendí aquî  no 
Avelino Poju. Vocês conhecem a mandiocaba? [...j 1 ois e, eu 
vim aprender com eles, eu vim aprender com eles Coforó  ̂voces 
conhecem Coforó? Pois é, eu passei um mico com Cojoro, mas 
eu aprendi o que era Coforó. Eu aproveito muito a linguagem 
deles, o que eles tracem, porque eu tenho que respeitar 
-  Moju, 2009)

Além de aproveitarem as experiências de vida e a linguagem 
das crianças, as professoras buscam trabalhar com o cotidiano natu
ral, preocupando-se, inclusive, com a educaçao ambiental.



1 2 4

Pelo fato de as crianças morarem à beira do rio, P4 explicou que:

eles têm que cuidar, eles tem que cuidar, porque eles são as 
pessoas que mais utilizam, tem galinha que passeia por aqui 
[risos] eles são as pessoas que mais utilizam o rio, todos nós 
precisamos, mas eles, acredito, precisam muito mais, é aquela 
questão, é cuidar, é não jogar lixo. (P4 — Moju, 2009)

A professora 4 afirmou que apesar de morarem na beira do 
rio nem sempre as crianças têm esses cuidados ambientais, mas que 
não caem na água, por que já aprenderam a conviver com o rio.

PI explicou que relaciona os conteúdos curriculares com a 
comunidade e a realidade das crianças da seguinte forma:

Ou ando eu trabalhei com eles as plantas, eu falei pra eles sobre o 
açafeiro que o pai deles planta, que os pais trabalham muito em 
roça, eu falei com eles da mandioca que é uma r a f  que sustenta a 
planta, eu comentei isso com eles também e eles aprendem, às vecçes 
comentam comigo, quando eu falo sobre os animais, aí eles, “Ah 
professora o papai vai pro mato, ele mata paca, ele mata tatu”, 
ai eu falo que não pode, que não pode matar os animais, aí eles 
ficam comentando assim, ai eu comento a realidade da comunidade, 
dos pais deles que eles comentam em sala de aula também. (PI — 
Moju, 2009)
Como eu já  trabalhei com as plantas com eles, pedi pra eles tra
zerem as plantas, alguma coisa, frutas assim, tem muita fruta na 
comunidade também, quando tem época. (PI — Moju, 2009)

PI informou que aproveita as experiências dos alunos:

Às vezes, eles chegam assim, ‘professora, fulano matou um passarinho ”, 
aí eu já pego, trabalho com aquilo, tipo com a religião, que não pode 
matar o passarinho, que os passarinhos estão em extinção, que Papai do 
Céu não gosta que criança seja violenta, essas coisas. Aí, eu já  trabalho 
com eles sobre, por exemplo, para eles não machucarem os animais que 
os animais estão em extinção, não matar passarinho. Ah! professora, as 
vezes eles dizem: a senhora não disse naquele dia que não pode machucar 
o passarinho, o coleguinha, eles falam lá o nome dele, estava matando um 
beija flor. Aí, eu conto para eles que o beija flor é uma espécie que está em 
extinção, é um animalsfinho que está em extinção que não pode matar, 
aí eles perguntam: professora o que é extinção? Aí, eu vou explicar para 
eles o que é. As vezes eles chegam contando algum caso de casa, aí eu pego,
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as falam, porque tem muito aluno da beira do baixo que falam que o pai 
deles pegam peixe. Também eles falam que: ah! professora o papai não 
está pescando esse tempo porque os homens não deixam, eles falam assim, 
porque tem o tempo que pode, tem tempo que não pode. Aí, eles chegam 
contando as coisas, eu aproveito e comento com eles, passo na aula. (PI 
-Moju, 2009)

Outro aspecto enfatizado pelas professoras é a criadvidade e 
a imaginação das crianças, expressas nas histórias contadas por elas.

P6, em sala de aula, escuta os alunos para saber das histórias 
deles, o que eles trazem de casa, afirmando que “eles adoram, ado
ram contar estórias”.

P4 também utiliza histórias presentes na comunidade como 
as lendas populares.

Já trabalhei a estória do Cunpira, essas coisas, eles falam que eles viram. 
Ah!professora eu vi, meu pai viu, já  deu uma aula muito legal sobre isso, 
eles tinham aquela coisa de maltratar. Qualquer bichinho que eles encon
travam eles queriam matar, aí quando a gente trabalhou essa aula para 
falar... isso foi no tempo do folclore, a gente colocou todas aquelas lendas 
que existem, aí agente colocou que o Cunpira é que protege a natureza, 
que não há é para matar os animais, só quando houver necessidade e, 
eu percebi assim que eles modificaram essa parte de eles quererem matar 
qualquer bichinho, quando algum mata uma formiga, 'professora mata
ram o bichinho não estava nem mexendo, sem necessidade”. Então, hòuve 
uma mudança de comportamento depois disso. (P4 -  Moju, 2009)

Nesse sentido, as professoras da educação infantil desenvol
vem suas atividades considerando os saberes, as experiências e o 
imaginário das crianças, bem como o contexto natural e social em 
que vivem. E os professores do ensino fundamental também se pre
ocupam com o contexto regional em suas atividades pedagógicas.

P2 destacou que foca o estudo para a região amazcfciica por
que isso está relacionado à realidade dos alunos. “Porque "eu não 
vou trabalhar Sul se eles não conhecem a realidade deles lá, não vou 
trabalhar a região Centro-oeste, Nordeste, Sudeste, eu gosto de tra
balhar mais a região Norte, que é a região nossa” (P2-Moju, 2009).
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Considerou P3 que há interação dos conteúdos com a realida
de local das crianças.

É, porque é assim [...] Eu posso falar de duas', uma aula e 
uma ação que nós fiqemos. Uma aula, nós falamos de historia e 
geografia na agricultura, ai eu pedi para eles fazerem um calen
dário [...] Das atividade deles. Então temos um calendário do 
que acontece a cada mês [...] Por exemplo, o mês de janeiro, tem 
o mês de fevereiro, assim, no outro que nós filemos fo i no sete 
de setembro, que no nosso tema focamos muito para agricultura, 
pesca, por que aqui as crianças todas pescam. (P3 -  Moju, 
2009)

P5 segue o conteúdo programático da Secretaria, mas incor
pora em suas aulas a realidade dos alunos.

M gente tem um encontro pedagógico assim no início do ano, que a 
gentejá pega esse conteúdo da Secretaria ejáformula outro na nossa 
realidade da região [...] Eu não posso passar uma coisa que eles 
não vão se identificar, não vão saber do que se trata, por exemplo, 
quando eu tenho de falar duma fruta que não seja da região, que 
eles nem conhecem. (P5 — Moju, 2009)

Alguns exemplos sobre a pesca, o ensino de ciências, da agri
cultura e da indústria são relatados a seguir pelo professor P3.

Nós levamos e apresentamos no Pirateua, tanto è que tinha um 
pelotão que fo i cercado por uma recle de pegar peixe, nos formamos 
um pelotão dos alunos segurando a rede, onde tinha um peixe. (P3 
-  Moju, 2009)
Eu vou usar de novo o exemplo daqui, quando eu trabalho, vamos 
supor, ciências, meio ambiente [...] então eu uso o que eles têm aqui, 
o rio, a floresta, os animais, o peixe, que eles pescam. (P3 -  Moju, 
2009)
“Ah! eu não vou escrever nada”, falei para eles. ‘Não?” Eu disse 
não. Vamos formar uma fila, porque é caminho, tem uma casa de 
farinha, passa essa mata aqui, e vamos lá, e nos fomos pra lá. A 
partir do que eles viram, que elesjá sabiam, porque sabe a farinha, 
eles já  sabiam muito tempo, entendeu, só que eles foram ver com 
outros olhos; não com aqueles olhos que eles estão lá fazendo, enten
deu, dar mais importância, agora sim, nós vamos escrever, vamos
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discutir, quem quiser matéria agente vai montando, outra, fo i tam
bém de agricultura, de industria, que não sei se vocês observaram 
tem uma fécula da Amazônia. Amigos, vamos lá, porque aqui 
vocês usam a mandioca para fager a farinha, e lá eles usam a man
dioca para fager o amido, sabe aquela maisena que vocês tomam o 
mingau, que o irmãoginho de vocês toma mingau, os que tomam, 
porque a maioria toma ê de farinha mesmo. Pois é, olha! Está ven
do como ela éfeita? Como ela êprocessada? (P3 -  Moju, 2009)

P2 informou que em geografia trabalha os saberes das crianças.

E na agricultura, pecuária, porque têm muitos aqui que temfazen
da, o pai tem fazenda, trabalha com boi, com os tipos de gado, en
tendeu, que criam porcos, essas coisas, tudinho. Ai eu trabalho, com 
coisas deles mesmos, na agricultura porque quase todos..., eu gosto 
muito quando chega na parte de agricultura porque é um trabalho 
que eles participam muito nessa aula, muito mesmo. (P2 — Moju, 
2009)

A vida familiar, social e aspectos da cultura amazônica também 
são temáticas trabalhadas pelos docentes nas classes multisseriadas.

P7 explicou que trabalha a realidade social dos alunos, tendo 
como base o trabalho dos pais.

Eles trabalham muito com plantação aqui, com roça, com colheita, 
então eu trabalho, tento fager um trabalho de... que faça com que 
eles interajam juntos a... atividade deles, o trabalho deles. O traba
lho dos pais, com coleta de, eles trabalham nas empresas. Então, eu 
tento fager um trabalho dessaforma com eles. (P7 -  Moju, 2009)

P9 trabalha na prática pedagógica com a realidade e a vivência 
das crianças, o que trazem de informações da família e de sua cultura.

Como é que eu posso diger, a vivência deles, o dia a dia deles, o que 
eles podem trazer para gente estar trabalhando, ate mesmo comen
tários né? Se eles fagem algum comentário na sala de a ida, vou tra
balhar isso amanhã, porque a gente tem que puxar peta riialiclade 
deles né? Porque não deve ignorar, por exemplo, no dia do folclore, 
professora nem sabe, papai viu uma Matinta Pereira, botar eles 
para contar, então é tudo isso a vivência deles. (P9 -  Moju, 2009)

PIO explicou que os alunos, ao levarem trabalho para realizar 
em casa, compartilham experiência com a família. E que eles tam-
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bém trazem saberes apreendidos no convívio com a família, como 
contar história, uma receita, uma comida ou algum brinquedo.

Assim, os professores procuram conciliar os saberes escolares 
com os saberes vivenciados pelos educandos em seu contexto lo
cal, na medida em que possibilitam aos alunos refletirem sobre suas 
ações em relação aos elementos da natureza e da sociedade.

Essa preocupação dos docentes em relacionar o conteúdo es
colar com a comunidade e a realidade sociocultural atende ao pre
ceito da educação do campo, de que:

A escola precisa ajudar a enraizar as pessoas em sua 
cultura: que pode ser transformada, recriada a partir 
da interação com outras culturas, mas que precisa ser 
conservada; porque nem é possível fazer formação 
humana sem trabalhar com raízes e vínculos; por
que sem identificar raízes não há como ter projetos. 
Isto quer dizer que a escola precisa trabalhar com a 
memória do grupo e com suas raízes culturais [...]. 
(CALDART, 2004, p. 44)

Esse aproveitamento em classe das experiências de vida das crian
ças é evidência de existência de diálogo dos docentes com os educandos.

Conforme Oliveira (2006, p. 84-85), na perspectiva freireana, 
a relação do educador com a realidade contextual do aluno:

é a de não apenas conhecer o contexto dos alunos 
para o melhor exercício da atividade docente, mas, 
sobretudo, para aprender, adquirir conhecimentos 
por meio desta relação. Essa relação mútua de apren
dizagem por parte dos educadores e educandos cons
titui um dos pontos básicos para a efetivação de uma 
prática educativa democrática.

Além do aprender docente e do processo democrático instau
rado, o respeito aos saberes dos educandos implica a compreensão 
de ser a criança autônoma em sua aprendizagem.
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4.4.6 O trabalho metodológico com as disciplinas 
curriculares

As professoras da educação infandl destacaram que, em suas 
prádcas pedagógicas em classes muldsseriadas, promovem a intera
ção entre as séries.

P8 explicou que trabalha em classe muldsseriada fazendo in
teração entre as séries.

Olha, eu trabalho de uma maneira interagindo da 4a ao alfa, que 
é o Tiago, eu pego de um assunto leve, vamos diger, a letra h pro 
Thiago. Ele está na letra h, trabalhando aquela letra h eu já  vou pra 
a ortografia na 1a, ortografia para a 2a, para 3a e para 4a, sendo que, 
com a letra h o que nós podemos trabalhar com a letra h? Nós temos 
animais, nós temos o meio de transporte, ai a gente trabalha aquele 
meio de transporte, ele é o mais rápido, ele é o mais lento, conforme a 
serie da criança a gente vai, vamos digendo, apertando mais um pou
quinho aquele parafuso para que fique mais pesado um pouquinho 
[...] quando no outro dia vamos supor você vai dar Ciências, aí você 
já  pegou um pouquinho, ”o que é mesmo que tem na horta com letra 
h Thiago”, ai ele pula de lá, “o que fo i o que é mesmo Weliton lá 
na parte de português que nos vimos com a letra h”, da 4a, sempre 
voltando para aquele outro dia. (P8 -  Moju, 2009)

Busca P8 interagir o assunto porque os alunos não gostam de ler, 
são viciados em novela. “Na segunda feira eles me atualizam de tudo”.

O trabalho com os conteúdos escolares é feito por P8 tam
bém de forma interativa entre as séries, em torno de conteúdos de 
uma disciplina.

Se eu vou trabalhar Português, como fo i essa semana, que fo i o 
gênero do substantivo, aí foi o masculino, o feminino, aí eu procuro 
incluir [...] envolver quem, eles mesmos. Aí co?no é que eu cheguei lá 
na quarta serie e na terceira com o gênero do substantivo ? O/fya só, 
aí eu já  inclui epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, o artig&, 
o masculino e feminino, não esquecendo lá da primeira, que também 
usa o artigo masculino e femini.no, sem diger que é artigo, a gente 
dig “o”, a gente coloca a letrinha "o”, a vogal o, para masculino, 
mas lá na terceira e quarta já  é artigo definido e indefinido, você está 
me entendendo? (P8 -  Moju, 2009)
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PI trabalha integrando os conteúdos curriculares, sem, entre
tanto, ser um trabalho interdisciplinar, apesar de a educação infantil 
favorecer esse tipo de prática pedagógica.

Quando eu trabalho, por exenrplo, com historia e geografia, eu já  
trabalho as cores, que é as cores do semáforo; pode ser as formas 
geométricas, também, eu já trabalho a matemática junto. (PI — 
Moju, 2009)

Neste sentido, há, por parte das professoras, uma tentativa de 
integrar os conteúdos de uma mesma disciplina sem perder de vista 
as especificidades das séries, com isso, objedvam facilitar o planeja
mento, aproveitar o tempo da criança na escola e o entendimento 
do assunto por parte das crianças. Entretanto, há uma repeüção de 
conteúdos mesmo que esses não sejam necessários para todos. Por 
outro lado, o fato de terem séries diferenciadas no mesmo espaço 
reduz o tempo de aprendizagem e não possibilita o aprofundamen
to dos conteúdos estudados. O tempo real de permanência na esco
la é incompatível com o tempo de estudo e de aprendizagem, o que 
interfere no aproveitamento escolar da criança.

Outro aspecto observado é que as professoras, apesar de 
mencionarem existir uma proposta pedagógica na rede de ensino, se 
apropriam de suas experiências para conduzir o trabalho pedagógi
co, elegendo e priorizando o que consideram importante na apren
dizagem dos educandos, em função das condições de trabalho.

Informou P4 que há uma proposta curricular do município 
que ela procura seguir, mas, “não dá pra seguir tudo que está aqui, 
mas a gente vai vendo o que dá para fazer, o que é mais importante, 
porque tudo que está ai é importante”. Mas destacou que utiliza 
mais a sua experiência do que adota uma proposta pedagógica no 
desenvolvimento de suas atividades em classe. Explicou que traba
lha de forma eclética, em função da falta de material. “Eu trabalho 
assim, é mais naquela coisa assim eclética, porque a gente tem coisas
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que a gente quer trabalhar, mas não tem como. A gente tem que 
trabalhar com o que a gente tem em mãos (P4 -  Moju, 2009).

Na proposta curricular do município, os assuntos apresen
tados são “discriminação auditiva, discriminação viso-motora, lin
guagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e artes vi
suais”, que são trabalhados por meio de 4 áreas de conhecimento: 
“Linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e artes 
visuais”. A professora 4 inclui a parte religiosa e além dos conteúdos 
escolares prioriza o desenvolvimento das crianças.

Eu priorizo o desenvolvimento deles, eu quero que eles aprendam asv 
sim a falar, vir aqui nafrente e não ter vergonha de falar, o desenvolvi
mento da oralidade deles, assim ciiança que não quer sair da cadeira, 
eu quero fazer atividade que aquela criança saia, se movimente, e o 

■ bem estar deles, eu quero assim que quando eles cheguem la no funda
mental eles não tenham aquela coisa de vergonha, de apresentar um 
trabalho de ir falar uma estória, de contar uma estona, de contar um 
fato qu ê aconteça com eles, quando a professora chamar pra eles irem 
escrever alguma coisa na lousa eles não tenha aquela dificuldade de 
levantar e ir lá, talvezporque eu tenha tido essa dificuldade, eu pno- 
rizp isso agora com eles, para eles não terem. (P4 -  Moju, 200))

Assim, a professora pauta-se na sua expeiiência como do
cente e, em função das suas condições de trabalho, desenvolve a 
prática docente conforme os recursos de que dispõe. Dessa for
ma, o trabalhar com práticas ecléticas reflete uma visão fragmen
tada do ponto de vista dos fundamentos da educação infantil. 
Não há clareza nos objetivos da educação, quem é essa criança 
do campo, quais as suas necessidades educacionais e que teorias 
psicopedagógicas sustentam a pratica.

Apesar de as atividades no quadro serem predominantes, a 
maioria das professoras menciona usar atividades de leituraVes.ciita, 
desenho, arte e recreação.

No trabalho pedagógico, às vèzes, PI utiliza desenho com ati
vidades de leitura e escrita das letras:



1 3 2

Eu pego letras peço para eles ir falando as letras e escrevendo no 
quadro a palavrinha que vai formar com aquelas letras que eles fo 
ram pegando, umas letras que tem ai na escola e quando eles jalam 
algum nome assim, ai eu peço pra eles já  soletrarem: que letrinhas 
que forma esse nome? (PI -  Moju, 2009)

P4 explicou que trabalha a leitura na sala de aula, a música e a 
arte. Há no uso da leitura a dramatização, a contagem de estórias, a 
música e jogos. Em relação à leitura:

A leitura [...] eu coloco bingo, vou chamando as letras, como hoje eu 
trabalhei como o nome? E também coloco o materiahçtnho que eu 
ponho as letrinhas na garrafa para eles jogarem tipo boliche, porque 
não dá para gente trabalhar a leitura, a leitura como o pessoal tra
balha, e a leitura oral também que é contar estória, é ouvir estórias, 
a gente também trabalha. Assim, quando a gente conta estórias 
para eles dramatizarem, dramatiza, dramatiza a musiquinha, a 
gente vai cantar a musiquinha e a gente coloca para dramatizçir 
quando dá... (P4 — Moju, 2009)

Quanto à literatura infantil, P4 informou que está sempre len
do com as crianças: “logo no início eu lia muito para eles, tanto é 
daquelas bíblicas quanto também dessa literatura infantil, Branca de 
Neve essas coisas, a gente sempre está lendo e está colocando para 
eles” (P4 -  Moju, 2009).

P6 informou que não há espaço de leitura, somente na secre
taria, e que não possui livros de hitórias infantis na escola, mas que 
trabalha com a leitura em sala, utilizando recursos próprios.

A gente procura trabalhar simples, pequenos textos, é adivinhações, 
é variado, ultimamente nós trabalhamos [...] receitas [...] como eu 
falei para eles nós vamos trabalhar bula, dessa maneira que agente 
trabalha a leitura porque as vezes a criança, eu percebi assim que■ 
se você pegar um livro e der para ela ler ela enjoa de ler porcjue é 
grande, muito grande então pequenas coisas que eu vejo. (P6 -  
Moju, 2009)

Assim, a professora considera importante trabalhar com pe- 
qii i nos textos. Explicou que usa caderninhos, trabalha com recur- 
»n piopnos, com suas próprias criações. “Eu pego os caderninhos
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e faço os caderninhos, as atividades [...] pego de um livro de outro, 
porque eles não têm condições de, e a secretaria nunca proporcio
nou” (P6). Não há brinquedos na escola.

Observou-se que o uso da leitura é precário, tanto pela falta 
de biblioteca, de livros e de brinquedos na escola, quanto pela prá
tica pedagógica no uso dos materiais pedagógicos, apesar de busca
rem alternativas nos procedimentos para o exercício da leitura como 
o uso de materiais do coüdiano social das crianças.

PI afirmou não trabalhar com arte, mas depois informou qup 
utiliza a música em suas atividades pedagógicas.

Sobre musica eu trabalho, eu trabalho musiquinha para eles dife
renciarem o que é o esquerdo e o que é o direito, o que ê em ama e 
o que ê embaixo. Assim, através de musica, eu trabalho com eles 
assim. (PI -  Moju, 2009)

P4 informou que utiliza a música que as crianças gostam:

Eles adoram, inclusive tem musicas assim que tinha uma que era 
do patinho, trêspatinhos. Ai eu coloco as crianças, ia três, eu coloco 
t)ês cnanças para ir passear, ai todo dia eles queriam cantar essa, 
eujá estava enjoada da música, mas eles não, eles vinham, profes
so/a a musica do patinho, mas eu não aguento mais essa musica do 
patinho, mas eles gostavam, eu tinha que cantar com eles, até eu 
trasçe/ uma que eles pudessem substituir, gostar mais ainda do que 
essa do patinho, para poder esquecer. (P4 -  Moju, 2009)

Em relação à arte, P4 privilegia a música e a expressão corpo
ral e gosta de trabalhar com recorte de revistas e livros usados.

Eu gosto muito de trabalhar também recortes, porque quando eles 
vieram para cá eles não sabiam pegar na tesourinha. Então, eu tra
balho bastante isso, eu arrumei tesoura para lá para Abaelé e trouxe 

justamente para treinar essa coordenação deles, pintura, a pintura 
com guache, a pintura com o dedo, porque não tem o pincel a gente 
utiliza o que agente tem. (P4-Moju, 2009)

As atividades com arte, incluindo a de recortes, são realizadas 
uma vez por semana, porque para P4 não é possível fazer todo dia. 
Ela explicou a sua rotina de trabalho:
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Minha rotina de trabalho é assim, quando a gente chega, primeiro 
momento é a oração, depois a gente conversa um pouco sobre o que 
aconteceu, se aconteceu alguma coisa, uma conversa informal, depois 
eu vejo, geralmente quando eu começo com a atividade, eu vou explorar 
o assunto que eu vou trabalhar naquele dia, se for matemática, se for 
linguagem, ou sefor artes visuais, agente explora primeiro o material 
que a gente tem que trager ou no concreto, ou tem que ter alguma coisa 
para estar mostrando, que a criança ela tem que ver estorinbas. Não 
é todo dia que tem estorinbas, mas lá um dia da semana conta uma 
estorinha? Aí a gente fa g  a atividade, eu gosto de fager a atividade 
no primeiro momento, se for pintura ou escrita qualquer coisa, no 
primeiro momento porque eles estão mais calmos [...] Ai vaipro lan
che, aí quando agente retorna, ou é umjoguinho, ou é um bingo, que 
eles já  estão mais exaltados, eles não tem mais aquela coisa de muita 
concentração, e dá a hora da saída... É. a rotina émais ou menos essa. 
(P4 -  Moju, 2009)

Pó informou que trabalha com a arte na educação infantil por 
meio de pintura, colagem, desenho e brincadeiras. Já nas turmas de 
classe multisseriada:

é mais assim atividades práticas, por exemplo, e também às vegesjo
gos, só que é um pouco difícilporque quando a gente quer trabalhai', 
é, vamos supor fora da sala de aula, fager uma atividade assim com 

jogos fica é muito quente o canto de lá, a gente pode trabalhar, e eu 
trabalho assim por exemplo também, cultura, agora aqui sobre o 
folclore. Nós trabalhamos a cultura do nosso município, da nossa 
região [...] Porque o Jambuaçú ele tem muitas estórias e os avós 
conhecem mesmo muitas estórias do Jambuaçú, que como chegou o 
folclore e eu contei a estória da cobra grande que é do no Moju e 
eles disseram que não, que é do jambuaçú porque o avô dele contou, 
que essa estória aconteceu aqui no Jambuaçú e cresceu a cobra, a 
cobra cresceu tanto que não deu mais, não coube mais no rio e ela 
foi embora pro Rio Moju, é assim a estória que eles conhecem. (P6 
-  Moju, 2009)

P8 referiu-se a Paulo Freire, que aprendeu brincando embaixo 
da árvore, para dizer que não utiliza somente o quadro, desenvol
vendo atividades de corte-colagem, jogos, entre outras.

Vamos recortar, vamos fager um jogo que é simples, que eu digo 
pros meus alunos que é mágica, que eles adoram. Você pega o papel
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cartão ou a própria folha sulfite e desenha a letra depois recorta e 
põe por baixo e passa o lápis de cor e aparece, eles digem, olha a 
mágica escrevi meu nome; vamos usar nossas mãos porque as nossas 
crianças, hoje em dia, até mesmo os adultos, se formos, pegue um 
papel e recorte o seu nome. (P8 -  Moju, 2009)

P6 informou quando e como acontecem as atividades de arte 
em classe.

Eu não determino o dia porque às veges a gente determina uma 
programação e não dá certo, aí o que eu faço? É quando eu estou 
aqui eu observo assim. Eu vou para sala e observo como eles estão, 
eu até falo para eles do comportamento, que se eles continuarem com • 
o comportamento tão difícil que, a gente não vai mais fager essas 
atividades e tudo, ai eu vejo quando eles estão muito assim eufóricos 
ai eu tento fager essas atividades que é para ver se eles maneram. 
(P6 -  Moju, 2009)

P6, então, utiliza as atividades de arte para que os alunos se 
comportem em classe. Explicou que, além da sala de aula, há um cam
po de futebol na vila onde ela pode desenvolver atividades de recrea
ção. Mas destacou que “agora que eles levantaram lá uma barraca de 
palha para fazer a festa deles lá na comunidade, também eu até já falei 
com o presidente da comunidade, se ela pode nos emprestar quando 
a gente precisar porque só a sala é muito pequena” (P6).

As atividades com música, desenho, arte são ações pedagó
gicas fundamentais na educação infantil, por meio delas as crianças 
desenvolvem a sua imaginação, criatividade e constroem conheci
mentos quando experimentam, comparam, entre outras ações. En
tretanto, o relato das práticas pedagógicas das professoras de educa
ção infantil no campo aponta para a minimização dessas atividades 
ao verem-nas como “passatempo”, entretenimento, sem a preocu
pação com a dimensão pedagógica e concentram suas ações na le i
tura e na escrita na perspectiva da escolarização.

PI utiliza algumas vezes a área livre para desenvolver ativida
des pedagógicas, para contar histórias, mas não planeja atividades de
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brincadeira e recreação nos espaços livres da escola, fazendo com 
que as crianças permaneçam mais na sala de aula.

Mais na sala, porque quando eu solto eles, aqui não é murado, eles 
somem tudinho, aí eu vou ter que achar no jambeiro, na goiabeira, 
embaixo da mangueira, do cacaueiro que tem por aí, eles se espa
lham tudo. (PI — Moju, 2009)

Em relação à recreação, P4 explicou que, em um dia da sema
na, realiza atividades na área livre da escola. A gente fala que é o 
dia da educação física e a gente vai e faz essa recreação, é um dia da 
semana que junta todas as turmas” (P4). Assim, em sua rotina não 
tem um momento em que vai com as crianças da educação infantil 
para fora da sala de aula fazer atividade.

Quando eu preparo uma aula, no caso aquela que eu citei, que eu vá 
lápra baixo da árvore, que eu vá utilizar alguma coisa, a naturega, a 
gente sai, como eu expliquei a do lixo agente saiu também, dependendo 
da aula que eu preparar, mas quando é uma coisa, uma brincadeira que 
eles queremjcvqer, eu prefirofager aqui, porque tem muitas crianças que 
gostam de irpra beira do no, e eu não tenho esse controle assim quando 
eles estão, eu sou só eu, eu prefirofaqer aqui e um dia na semana agente 
utiliza. (P4 — Moju, 2009)

P4, em suas atividades pedagógicas, utiliza materiais da natu
reza como folhas e flores, mas informou que ainda não utilizou o 
barro. Ela desenvolve atividades fora do espaço da sala de aula.

Eu só utiligei isso já  nas minhas aulas, que fo i a folha que eu 
coloquei, que fo i na aula de artes. Coloca a folha embaixo, coloca 
o papel e passa o g f i  de cera em cima, essa atividade com flores e a 
aula de ciências que também a gente levou eles para natureza, para 
baixo da árvore e quando a gente trabalha também, nessa aula 
teve das frutas que agente saiu também, a questão do lixo, agente 
saiu também no espaço para venficar como é que estava a questão 
do lixo em torno da escola, dá uma olhadinha no no, que eu tenho 
vontade de fager aula de natação, mas não tive coragem ainda. (P4 
-  Moju, 2009)

P6, além dos conteúdos, prioriza a socialização e a interação 
das crianças.
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A socialização [...] e também interagir, eu acho muito importante 
quando o aluno interage com o outro, que ele procura ajudar o 
outro, mintas das vezes tem um aluno de quarta que já  ajuda o 
de terceira, então eu acho que isso ai é interagir, para mim é uma 
prioridade. (P6 -  Moju, 2009)

Apesar do acesso à área livre em torno da escola, rodeada de 
árvores, gramado e sombras, esse espaço é pouco explorado, bem 
como a recreação é vista como uma atividade destituída de caráter 
pedagógico, em que as crianças ficam “soltas”, livres e, por perde
rem o controle sobre as crianças, as professoras evitam realizá-la..

Assim, a análise dos conteúdos trabalhados pelos professores 
torna evidente que os conhecimentos perpassados na ação educa
tiva estão centrados nos planos estabelecidos pelas Secretarias de 
Educação, que se organizam por meio da proposta de um currículo 
com base nacional e, portanto, pouco refletem a realidade da infân
cia do campo a quem esses se dirigem.

Os conteúdos, de modo geral, não atendem aos pressupostos 
da educação infantil, na medida em que o objetivo dos docentes é pre
parar a criança para a alfabetização e assim congregam de certo modo 
conteúdos específicos na perspectiva do ensino fundamental de Ia a 
4a séries, ou seja: português, matemática, estudos sociais e ciências.

Esse fato evidencia que as classes multisseriadas que congre
gam em suas turmas crianças da educação infantil estão estruturadas 
com base no currículo da escola urbana, bem como em uma com- 
pieensão biologizante da infancia como uma fase do desenvolvi
mento humano. Nesse sentido, os conteúdos do ensino são vistos 
como aqueles que auxiliam a promover tal desenvolvimento^, Isso se 
deve à inserção das professoras em programas de formação, áolon- 
go da sua carreira, que tomam por base essa concepção de educação 
e que de alguma forma repercute na sua atuação em sala de aula.

E preciso observar, ainda, que os conteúdos identificados e tra
balhados refletem o processo de regulação por que passa a educação
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nacional em todos os níveis. Sacristan (1998) afirma que um dos meca
nismos utilizados na função de regulação do conhecimento, por meio 
da política curricular, é “agrupar ou separar saberes”. Nessa perspecti
va, há necessidade de se atentar para os processos que estão nortean
do a seleção e a definição dos conhecimentos que estão circulando na 
educação do campo. Entretanto, destaca-se que as professoras têm a 
intenção de renovar as suas ações educativas por meio de metodologias 
diversas na perspectiva de promover um ensino ativo e criativo apesar 
das limitações de formação e de acesso a recursos didáticos.

Outro aspecto que chama atenção é a pouca inserção da crian
ça nos processos de decisão das atividades desenvolvidas, que qua
se sempre são centradas nos interesses dos professores. O brincar 
nessa fase tão importante para o desenvolvimento da criança está 
vinculado à aprendizagem do conteúdo, assim como as leituras e a 
contação de histórias.

Tal como as professoras da educação infantil, os professores 
do ensino fundamental, quando abordam uma mesma temática para 
os alunos de diferentes séries, ancoram-se nos saberes comuns a 
todos, de forma que sejam assimilados conhecimentos de várias dis
ciplinas, sem se constituir em uma prática interdisciplinar.

Eu trabalho, por exemplo, com história e geografia, aí eu já  tra
balho as cores, que é as cores do semáforo, aí pode ser as formas 
geométricas também, aí, eu já  trabalho a matemática junto. (P5 
-  Moju, 2009)

A metodologia predominantemente utilizada consiste em co
piar e explicar o assunto do quadro e, por ser uma ação cotidiana, 
segundo P2, os educandos já apreenderam o processo de ensino. 
Ela afirmou que os alunos já sabem sobre o procedimento e que não 
precisa incluir a série a que se refere o assunto no quadro.

já  sabe, não é obrigado nem eu botar, isso e da terceira, isso é quar
ta, eles já  sabem como é minha maneira de trabalhar, ai quando é 
para explicar, é assim, eu falo assim, olha eu vou explicar o assun
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o pessoal da terceira, por favor, compreendam deixa eu explicar, <u 
tem uns que ficam em silêncio, tens uns que ficam fazendo barulho, 
ai eu explico, ai depois da quarta, ai depois eu volto pra terçara, 
se sentirem dificuldade, vocês estão entendendo, vocês querem que 
eu explique de novo, porque eu estou pra ensinar vocês, então se 
vocês sentirem dificuldade não esquentem porque eu estou aqui para 
ensinar vocês de qualquer jeito, vou p  rocurar a maneira mais fácil 
de ensinar vocês. (P2 — Moju, 2009)

No trabalho com ciências, P2 trata sobre plantas, animais, cias 
ses de animais, calor, combustão, eletricidade, entre outros assuntos.

Eu faço assim um cartcisç, eu venho com alguma novidade, com um 
cartas  ̂ assim pra trabalhar pnncipalmente, ciências, historia, eu 
pego mapas pra eu trabalhar, eu tenho um livro bacana pra traba 
lhar todas as regiões. (P2 -  Moju, 2009)

P3 explicou que “no início do ano eu trabalhava muitas dinâ 
micas [...] leitura reflexiva” e que utiliza sucatas e atividades com o 
caderno, bem como a “leitura individual, leitura visual, que eu faço”.

P5 exemplificou como ministra aula de ciências em classe 
multisseriada.

De ciências, assim, como às veqes o assunto é o mesmo, ê mais fácil 
quando o assunto é o mesmo, porque ai eu tento ir orientando eles. 
Tipo o corpo humano, por exemplo, agente tem material aqui para 
faqer demonstração, ai eu vou e explico tudinho para eles, mostran 
do as partes do corpo humano e no final, eu já  peço para eles se 
reunirem em grupo e ir desenvolvendo atividade em cima daque/e 
assunto. (P5 -  Moju, 2009)

P7, por sua vez, explicou que trabalha em classe utilizando
leitura, cartazes e pesquisa.

Através de leitura, através de cartazes, que X-tento colocar, só que, eu 
coloco aqui na minha turma, na minha sala, que a minha sala e outra. 
Eu coloco na minha sala só que tem os alunos da outra turma que 
rasgam, tiram, mas eu trabalho assim com cartaq, ai eu termino tnv, 
guardo, levo para casa e guardo. Através de pesquisa, porque nós temos 
vários livros aqui na escola, então, eu trabalho com eles dessa forma. 
Um lado uma serie, do outro lado outra serie. (P7 — Moju, 2009)
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Esse professor trabalha com os alunos que apresentam difi
culdades: “leitura, eles têm problema de leitura e caligrafia, aí o que 
eu faço, trabalho com eles com caderno de caligrafia, trabalho com 
eles através de copias, através de ditados, a gente passa muito para 
eles para eles poderem fazer, melhorar a caligrafia e através de leitu
ra, muita leitura mesmo com eles” (P7).

P7 informou que seleciona os conteúdos, mas não explicou 
como e que tenta “fazer trabalhos que eles se interajam, eu levo 
eles para fora da escola, para gente fazer trabalhos de pesqui
sa fora [...] tenta mostrar para eles como é o animal, o tipo de 
planta, o tipo de arvore”. Esse professor desenvolve atividade 
de leitura em classe, mas destacou que não há espaço de leitura 
na escola. “Estamos tentando agora essa semana que vem fazer 
a nossa sala de leitura”. Explicou ainda que: “eu já pensei em 
colocar esse cantinho da leitura só que devido os alunos da tarde 
serem maiores, eles fazem mais bagunça”.

Apesar da udlização de livros nas advidades de leitura em clas
se, não há nas escolas bibliotecas nem espaços de leituras. O ditado 
e a cópia são recorrentes, bem como alguns docentes realizam a 
pesquisa extraclasse sobre o conteúdo ministrado.

Uma das atividades que P5 desenvolve é o questionário, por 
meio de perguntas e respostas. Esse professor destacou que apesar 
de a escola não ter biblioteca “a gente tem uns livros aí muito bons 
que chegou”, mas não explicou como trabalha a leitura em sala. O 
uso do questionário, assim como da cópia e do ditado, é uma prática 
de memorização que não favorece o desenvolvimento do pensar 
crítico, criativo e a imaginação das crianças. >

P7 ensina arte trabalhando com a música, o teatro, a dança e a ex
pressão corporal. Em relação ao teatro explicou que vai trabalhar sobre:

a estória do dia das crianças, vamos trabalhar com estorinhas de aian- 
ças, tipo Os Três Porquinhos, a gente vai trabalhar com os Três Por
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quinhos, João e Maria, e é com esses dois, João e Maria e os três por
quinhos, que é para pegar todas as turmas, de primeira até a quarta. 
(P7 -  Moju, 2009)

A professora informou, também, que irá trabalhar com his
tórias que as crianças trazem de casa, sobre o “folclore daqui, nós 
vamos trabalhar sobre o folclore” (P7). Destacou ainda que no dia 7 
de setembro, no desfile da escola, havia uma ala que tratava sobre o 
folclore, Matinta Pereira, o Boto, Saci Pererê. Nas atividades de arte 
utiliza materiais da natureza, material reciclado, garrafas pet. Infor
mou que tenta fazer brinquedos com garrafas pet, usando também* 
materiais da natureza, no caso, o cipó. Essas atividades são frequen
tes, realizadas todas as sextas-feiras.

Em relação ao trabalho de arte, disse: “a gente trabalha um pri
meiro momento na sala de aula com a dança, com pinturas e num se
gundo momento trabalha a recreação no campo com eles, com outra, 
trabalha a musica também com eles dentro de sala de aula” (P7).

PIO destacou que trabalha arte e religião juntas pela dificulda
de de acesso às informações.

Sempre a arte e a religião eu deixo assim para japerjunto, devido 
assim, município ele nem aparece, digamos... nós não temos livros 
praticamente a gente não tem nem o assunto, que a gente nem sabe 
aonde encontrar. (PIO -  Moju, 2009)

Observou-se que, apesar das difíceis condições estruturais de 
trabalho, do uso de procedimentos tradicionais do ensino, da fragi
lidade teórica, os docentes buscam interagir com a realidade socio- 
cultural dos alunos trabalhando com a música, o teatro, a dança e a 
expressão corporal. *»

A avaliação foi uma questão pouco mencionada pela mãiòria 
dos professores em relação às suas práticas pedagógicas. Entretanto, 
de acordo com Zeferino e Passeri (2007, p. 40):

A avaliação é um método de coleta de dados necessários à 
melhoria da aprendizagem. Ela auxilia no esclarecimento
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cie metas, na tomada de decisão em relação às mudanças 
curriculares e determina cada passo do processo ensino- 
-aprendizagem, indicando sua eficácia. A aprendizagem 
deve ser avaliada de forma contínua e sistemática para 
oferecer um feedback ao aprendiz, assumindo, assim, uma 
dimensão orientadora e não seletiva.

Para PIO, a avaliação da aprendizagem dos alunos é feita da 
seguinte maneira “a gente ta fazendo aquele processo, 50% freqüên- 
cia, participação e 50% da avaliação, participação.” A prova é rea
lizada em dia previamente marcado, sendo provas diferentes por 
cada série. Informou que o critério de participação foi efetivado por 
orientação da coordenação da escola.

Não se percebeu na fala dessa professora a compreensão da 
avaliação como processo avaliativo de aprendizagem do aluno, assim 
como as perspectivas de avaliação diagnostica, somativa e formatava. 
Ainda, os professores da educação infantil e do ensino fundamental 
afirmaram existir em suas práticas pedagógicas um bom relaciona
mento com os alunos, bem como em relação aos pais.

Olha a relação professor-aluno é a melhor possível. Eles me ado
ram, eu adoro eles, temos uma participação não só aqui como, por
que como eu falei eu não moro aqui, mas passo a semana aqui, ãs 
veqes até o mês, é aquela coisa, quando eu to aqui na escola a gente 
tá assim, quando eu to em casa eles querem tá lá em casa, pra tá 
conversando, pra tá vendo o que tem que faqer, é a interação, entre 
professor e aluno é maravilhosa, aluno-aluno também, sempre tem 
aqueles conflitos de um não gostar do outro, mas eu tento fa\er com 
que aqui dentro da minha sala de aula não aconteça isso...acontece 
pouquíssimos casos de desentendimento. Pouquíssimos mesmo. E no 
caso assim quando eles estão brincando que acontece o desentendi
mento, mas fora isso. (P7 — Moju, 2009)
Pra mim eles não têm defeitos. Vou encobri-los. (P8 — Moju, 2009)

Entretanto, identificou-se certo protecionismo por parte de 
uma professora que encobria os conflitos.

Com os pais dos meus alunos muito bem, eu sinto que quando eles 
conversam comigo, quando eles me procuram, e também meu relacio
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namento com eles é bom porque eu vou até a casa deles, eu vou à busca 
deles e eles moram longe quando eu preciso, se o aluno estiver faltando 
eu vou procurar saber, isso já  aconteceu, ou quando eu encontro o pai, 
eu sou um pouco assim enjoada, porque eu encontro eu pergunto, o 
que está acontecendo, eu falo mesmo do aluno, do que está acontecendo 
com ele na escola, pra que depois não venha aquela culpa assim, ah 
porque aconteceu isso por causa do professor? Não, eu procuro saber e 
procuro passar também para eles. (Pó -  Moju, 2009)

PIO relatou a existência de brigas entre os alunos, apesar de 
ter uma boa relação com os educandos.

Olha! A questão dos alunos; eu acho eles assim um pouco peralta os 
alunos daqui, e já  tivemos até alguns problemas aqui. Inclusive umas 
das alunas que foram transferidas daqui porque elas brigaram. Era 
uma da segunda e outra da terceira, e a briga se tornou tão frequente 
que não fo i possível elas ficarem mais junta. Ai a mãe um dia veio 
aqui, querendo brigar comigo por que a outra tinha batido, nesse dia 
eu cheguei atrasada, ai já  estavam todos aqui, eles tinham brigado pra 
cá, e ela foi chegou na casa da mãe dela e disse que a menina tinha 
batido nela, e mãe só mandou um bilhete, e eu nem sabia o que estava 
acontecendo. Ai ela chegou com o bilhete, - professora ta aqui o bilhete 
que a mamãe mandou pra senhora, ai eu li o bilhete... que ela vinha 
me “esculhambar”, que era pra mim cuidar mais da filha dela. Fala 
pra tua mãe vir aqui para conversar. Ai ela fo i chamar ela e eu fu i 
conversar, expliquei pra ela. Só que ai eu percebi que às veges eles 
tracem muitos problemas já  de casa pra escola. E esse problema dela 
não era só aqui na escola, era na igreja, na casa, no caminho. Onde 
der eles estão brigando. Ai saiu uma e ficou outra. Elas brigavam 
aqui dentro. Onde elas se vissem elas brigavam. Então a mãe resolveu 
retirar a filha da escola. Os demais alunos se dão muito bem comigo! 
(PIO-Moju, 2009)

O Coordenador 1 explicou que as relações interpessoais se 
dão de forma tranquila, apesar de haver na comunidade situações 
que considera problema, como festinhas e frequência a balneários 
nos finais de semana, além da droga e do álcool. Situações que inter
ferem nas atividades da escola.

Forque essa mistura de crianças perto de ambiente de adultos, onde 
acontecem cenas inadequadas não éprodutivo para as crianças ? isso 
acaba sendo também uma preocupação nossa na ntnlnla que uattoi
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formadores dessas crianças, então nos procuramos sensibilizar não só 
nossos professores mas também a comunidade para tentar manter as 
crianças no ambiente da escola e da família. (Cl — Moju, 2009)

As professoras ressaltaram que as relações de respeito entre 
os adultos e as crianças mudaram na sociedade, o que vem interfe
rindo nas relações interpessoais no âmbito da escola.

Essa relação professor-aluno acho assim, eu vejo a diferença de como era 
ontem e de como está hoje, assim que não há muito respeito, acredito que 
não há muito respeito, os alunos já  até na\ forma de se expressar, de se co
municar, os alunosjá não chama de professor, já  chama o nome, já  chama 
tu, essas coisas. (P5 — Moju, 2009)

Acredita-se que uma das maneiras de tentar uma mudança nessa 
realidade é fazer uma intervenção por meio de um trabalho educativo, 
de orientação e prevenção, junto aos pais, com o objetivo de criar outras 
formas de relacionamento com os filhos. Um relacionamento que se 
sustente em uma relação de diálogo. Nesse sentido, para que o trabalho 
alcance o resultado esperado, é necessário estabelecer uma parceria en
tre os professores, a escola, a comunidade e a Sectetaria de Educação.

Assim, reconhece-se o empenho e o interesse dos professores 
em buscar uma ação educativa mais atraente para criança, mas não 
se observou a busca por uma concepção de educação crídca perpas
sando suas ações pedagógicas, que se restringem à busca de alterna
tivas metodológicas de inserção da criança nas atividades escolares, 
muitas delas numa perspectiva funcionalista.

4.4.7 Recursos didáticos utilizados em classe 
multisseriada

Na educação infantil, as professoras destacam a carência de re
cursos didáticos para desenvolverem suas práticas educativas. Além dos 
poucos livros didáticos, as professoras utilizam diariamente o quadro 
negro. Plantas, sementes, folhas, frutos, garrafas pets, lápis de cor e ca
derno são outros recursos que a professora utiliza em algumas aulas.
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Em Moju, PI ressente-se da falta de brinquedos educati
vos para desenvolver suas atividades pedagógicas com as crian
ças da Educação Infantil. Diz que “há poucos livros dfe história 
infantil na secretaria, mas que os lê para os seus alunos prati- 
camcnte todos os dias. É essa atividade que eu tenho sempre 
com eles”.

P4 informa que no início do período letivo recebeu da Secretaria 
Municipal de Educação papel chamex, cola, lápis de cor. Não chegou a 
especificar a quantidade desse material, mas evidenciou ser insuficiente, 
para atender às necessidades dos alunos. Em relação aos recursos mate
riais, ela informou que costuma utilizar o caderno e o giz de cera.

Ultimam ente como não tem o material que agente mais precisa, 
a gente está utilizando o caderno, mas não di^er que a gente 
vai escrever. Hoje eu coloquei o nome deles no caderno, fiz 
bingo com o nome deles, aí eu ia chamando. As letras colocava 
ali e eles iam marcando. Então, é uma forma de a gente estar 
utilizando o caderno sem ser só a escrita [...] No inicio eles me 
deram, mas é assim, é cinco caixinhas de giz de cera. (P4 -  
Moju, 2009)

Informou, ainda, que o material é insuficiente e quanto ao 
giz de cera:

Não dá para dar um para cada cnança, eles são carentes a gente 
não pode estar pedindo material para eles porque eles não têm, e 
a gente pede já  para outras pessoas estarem colaborando, eu tenho 
cada criança minha, eu falo que tem um padrinho, arrumo uma 
pessoa, que eu fico pedindo pra aquela pessoa estar doando as coisas 
para escola. (P4 -  Moju, 2009)

A estratégia que P4 utilizou para adquirir recursos para a esco
la foi arranjar um “padrinho”, alguém da comunidade que co^trçibui 
com o material escolar das crianças.

Segundo P4, a escola tem poucos brinquedos e alguns jogos, 
mas é preciso ver se está disponível”, porque “são três turmas |...| 
se tiver disponível a gente utiliza”.
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É umjoguinho que tem, dominó, que tem a figura, tem a letra. Nós 
temos também a dama. Esses daqui ainda não utiligam, só o pes
soal dali que eles ainda não sabem jogar, alguns joguinho s didáticos 
que tem aqui... (P4 — Moju, 2009)

Ressalta que “agora no final do ano eu já estou praticamente 
sem material, me falta papel, me falta lápis de cor, essas coisas básicas 
da educação infantil. Tesouras para recorte de revistas e jornais ela 
traz de casa. Diante da carência, enfatiza que “a gente trabalha com o 
que tem aqui, o material que eu recebi já acabou, como trabalho em 
outra escola, as vezes trago material de lá para os alunos daqui.

Quanto à utilização de cartazes nas aulas, ressalta a professora 
“como posso confeccionar cartazes para ministrar minhas aulas, se 
não disponho de cartolinas?” Tem consciência que deve usar em 
suas aulas o que tem disponível na escola e no seu entorno. Por 
exemplo, ao planejar a aula sobre as plantas, a professora intencio- 
nava ministrá-la com o auxílio de cartazes, mas como não dispunha 
de material para confeccioná-los, a atividade foi realizada em uma 
área verde próxima à escola.

Eu lhe falei que não tem material, eu quero chamex pra mim 
fager uma atividade, eu não tenho. Então, eu tenho que procurar 
fager uma atividade de acordo com o material que eu tenho ou que 
eu posso arrumar. Tem veges que eu chego eu quero dar uma aula 
parafager um cartag por exemplo, quando eu fu i dar uma sobre 
as plantas eu queria fager um cartag) eu não dispus de material, 
eu levei eles para utiligar o espaço aqui que eles tem, levei pra 
mostrar algumas arvores, que uma tem mais partes que as outras, 
que tem unas que tem flor, eu sou assim, a gente utiliga, a gente 
vai usando o que a gente acha que é mais adequado pro espaço. 
(P4 -  Moju, 2009)

As atividades desenvolvidas no quadro negro são direciona
das para os alunos de seis anos, que, segundo P4, precisam familia
rizar-se com o seu uso. “Utilizo o quadro negro, já vou treinando 
porque eles já vão, já tem, já desenvolveram, eu vejo que eles já dão 
conta, então eles têm que avançar”. (P4 -  Moju, 2009).
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Informou ainda a professora que na escola não há livros de 
literatura infantil. Os poucos que são lidos para os alunos são prove
nientes da outra escola em que trabalha. “Eu trago da outra escola” 
(P4 -  Moju, 2009).

A professora, ao mencionar as cinco caixas de giz de cera con
cedidas pela Secretaria Municipal de Educação para trabalhar com os 
alunos, observou serem insuficientes para atender a todos, ainda mais 
para durar o ano todo. “Não dá para dá um giz de cera para cada crian
ça. Ressaltou que os alunos são carentes e que “não pode estar pedin
do material pra eles porque eles não têm”. Então, resta-lhes “pedir pra 
outras pessoas colaborarem, eu tenho cada criança minha, eu falo que 
tem um padrinho, arrumo uma pessoa, que eu fico pedindo pra aquela 
pessoa estar doando as coisas pra escola.” (P4 -  Moju, 2009).

Para trabalhar a coordenação motora, ela realiza com os seus 
alunos recortes de revistas e jornais. Como não tem pincel, ensina os 
alunos a utilizarem o próprio dedo para pintar. Disse ela: “então eu 
trabalho bastante isso, eu arrumei tesoura para lá pra Abaeté e trou
xe justamente pra treinar essa coordenação deles, pintura, a pintura 
com guache, a pintura com o dedo, porque não tem o pincel a gente 
utiliza o que a gente tem”(P4-Moju, 2009).

A professora tem utilizado em suas aulas alguns recursos da 
natureza, como, por exemplo, folhas, frutos e flores. Sobre a utiliza
ção desses recursos ressalta:

Eu só utilizei isso já  nas minhas aulas, que fo i a folha que eu 
coloquei, que fo i na aula de artes, coloca a folha embaixo, coloca 
o papel e passa o g f  de cera encima, essa atividade com flores e 
a aula de ciências que também a gente levou eles pra.. naturega, 
pra baixo da arvore e quando a gente trabalha tamfrêm, nessa 
aula teve das frutas que a gente saiu também, a questão do lixo, 
a gente saiu também no espaço pra verificar como é que estava a 
questão do lixo em torno da escola, dá uma olhadinha no rio, que 
eu tenho vontade de faqer aula de natação mas não tive coragem 
ainda. (P4 -  Moju, 2Ó09)
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P6 trabalha quase que diariamente com o quadro de escrever 
e livros didáticos.

Quadro de gi% livros didáticos, e quando está na minha possi
bilidade como nós estávamos trabalhando forma geométricas nos 
trabalhamos com papelão, nós figemos uma atividade com papelão, 
então são recursos que nós podemos utilizar. (P6 — Moju, 2009)

Ressaltou que não se sente preparada para ministrar suas aulas 
com sucatas, mas que, na medida do possível, tem lançado mão de 
papelão para trabalhar formas geométricas com os alunos. Além 
desses recursos, trabalha também com papel chamex, giz de cera e 
dnta guache. Não há na escola livros didáticos para a educação in
fantil, mas a professora elabora cadernos de atividades para suprir 
essa carência.

A criatividade é destacada por P8 ao informar que a escola 
não tem cartilha de alfabetização, porque não condiz com a realida
de da comunidade. “Eu elaborei a minha cartilha”.

Assim, segundo a professora, não há na escola livros didáticos 
específicos para a alfabetização, por isso, elaborou uma cartilha para 
trabalhar com os alunos que se encontram nesse processo. Sobre os 
livros didáticos existentes na escola, ressaltou “os livros de hoje em 
dia são bons, mas não são de acordo com a realidade daqui [...] eles 
têm que pensar sobre isso, inclusive que podem levar estórias daqui 
para outro lugar, não só ouvir o vem de fora para cá Para ela, o livro 
de geografia e história que trata do Pará deveria ser melhor analisado 
pela Secretária Municipal de Educação, que deveria “ não só dar por 
dar a escola”, mas adotá-lo para ser trabalhado por todas as escolas. 
“Olha gente o professor faria um bom trabalho com esse livro”.

Ressaltou que trabalha com os alunos o que tem disponível na 
comunidade, materiais simples como gravetos de árvores, palitos de 
picolé e de fósforo, tampas de garrafas pet, sementes, entre outros, 
são empregados no seu fazer pedagógico. “Trabalho com material 
simples [...] Com o que tem trabalho para que os alunos aprendam”
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Essa professora informou também que confecciona o mate
rial que utiliza em classe, construiu o ábaco, de madeira com tampa 
de garrafa, o quadro de pregas e o globo. “O meu globo não é inflá- 
vel, o meu globo terrestre foi feito por mim com os meus alunos”. 
Disse que a única coisa que comprou foram “os mapas, o planisfé- 
rio, o mapa do Brasil, o mapa do Pará, os mapas só das regiões”(P8).

Observa a professora que intencionava comprar um ábaco, 
mas como ganha pouco fez com os alunos um de madeira com tam
pas de garrafas “Se eu não tenho condições de comprar um quadro 
de pregas adequado vou fazer um”. Informa ainda que os materiais 
não produzidos foram “o planisfério, os mapas do Brasil, do Pará e 
de outras regiões brasileiras””. Para ela: não da para ficar só no pó 
e giz, porque que eu tenho que ficar só pó do giz? (P8 -  Moju, 2009)

Em algumas aulas, a professora utiliza o micro-sistem para tra
balhar músicas com os alunos. Para assistir a programas educativos, 
pede emprestada a televisão de uma moradora da comunidade.

Eu uso o CD que eu levo que eu tenho, que é o micro-sistem, cie 15 
em 15 dias uma das minhas coordenadoras que é a dona Simone, 
que mora na comunidade me cede a televisão [...] ai a gente assiste 
programas educativos que eu levo, a gente confecciona, eu confeccio
no o mostruário e levo para facçer outro junto com eles. Olha, nós 
trabalhamos sexta-feira passada o disco das cores, aonde eu sentei 
com eles no chão e nós fomos descobrir as cores, como é que fasç o 
verde-limão, o abóbora. Eu sentei, eu já  tinha feito o meu, mas eu 
sentei pra eles verem também que eu estou junto com eles. (P8 — 
Moju, 2009)

Os brinquedos educativos udlizados são dominós de portu
guês, de matemática e fantoches.

K
Olha, o brinquedo que tem é o que a gente prodwq, tmr dominó, 
tem o firo, tem o dominó convencional, tem um dominó de portu
guês, tem o dominó de matemática, divisão, multiplicação, adição 
e subtração, temos a trilha que nos confeccionamos com eles com 
TNT, temos com TNT aquele tapete mágico das cores, p é direito 
numa cor, p é  esquerdo, aonde a criança vai aprendendo ter noção



1 5 0

de direito e esquerdo, mas temos de material daquelas madeiri- 
nhas leves, sabe, temos dominó, quebra cabeça, baralho, a gente 
confecciona. Graças a Deus eu tenho um padrinho professoras que 
ele me ajuda muito, eu digo para ele eu quero material tal e olha 
para mim e dispara quando, eu digo, para tal dia tu me arrumas 
dep pedacinhos de madeira, ele lixa todinho, ele pinta, tá aqui 
professora, aí eu digo, bora. (P8 -  Moju, 2009)

Os brinquedos, em sua maioria, são produzidos pelas pro
fessoras, com ajuda de membros da comunidade, sendo usados 
materiais alternadvos e a criatividade. E os professores do ensino 
fundamental tal como os professores da educação infantil também 
utilizam materiais diversos em suas práticas pedagógicas, apesar da 
carência de recursos didáticos.

P2 utiliza, em suas atividades pedagógicas, diversos recursos 
didáticos e busca trazer sempre alguma novidade. Além do quadro 
negro, trabalha com cartazes, mapas, textos e livros didáticos.

Quando eu faço assim um carta^ eu venho com alguma novidade, 
com um cartas  ̂assim para trabalhar principalmente, ciências, his
toria. Eu pego mapas para eu trabalhar, eu tenho um livro bacana 
pra trabalhar todas as regiões. (P2 -  Moju, 2009)

Essa professora faz atividades variadas com o uso de livros e 
pesquisa. Considera que “é melhor para trabalhar com eles, livros 
variados, pesquisa, muita pesquisa”.

Destacou ainda que “se vira nos trinta para fazer um bom traba
lho com os alunos”. Ressente-se de a escola não possuir televisão nem 
DVD para que se possa trabalhar com os alunos. Nas poucas vezes que 
utilizou esses recursos teve que pedir emprestado de um dos alunos de 
sua classe ou trazê-los de sua própria residência. Numa dessas aulas, a 
televisão quebrou. A professora não perde as esperanças de a escola 
adquirir esses recursos para que ela possa trabalhar filmes educativos 
com os alunos. “Essa é a minha vontade, não sei se eu vou conseguir”.

Eu só nao utilizo televisão, assim, arranjar DVD\ CDs esses 
negócios que eu não trabalho,porque agente não tem, mas é o meu
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sonho ter aqui que eu quero pegar muitas novidades, documentá
rios, trabalhar com eles, essa é a minha vontade não sei se eu vou 
conseguir. (P2 -  Moju, 2009)

P3 informou trabalhar muita leitura com os alunos e que não 
utiliza o livro que o governo manda e sim os da biblioteca.

Os livros que nós temos que eles mesmos já  leram, tipo assim, eu não 
pego aquele livro que o go verno manda, eu pego o livro da bibUoteca- 
qinha lá que eles tem, esses livros aqui fo i tudo nós que trouxemos 
para... 'Então, eu pego um livro desses aqui e vou ler um trecho, 
amanhã de novo um pedacinho, e assim a gente vai, porque não dá 
para eu ler também o livro todinho, a gente vai lendo pouquinho, 
porque assim eles vão tendo o hábito da leitura, tinha muito livro, 
tinha jornal muita, tinha muita revistas, até revista daMônica tinha, 
entendeu, ai vai... Com o que se tem e com o que se lutapra conseguir. 
(P3 -  Moju, 2009)

Essa professora trabalha com garrafas p e t  nas aulas de mate
mática. Em cada uma dessas garrafas coloca uma plaquinha com um 
número para que os alunos realizem exercícios de adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Com a ajuda deles, confecciona várias argo
las de cipó para aplicar em jogos educativos matemáticos. Nas aulas 
de leitura, trabalha com recortes de revistas e jornais.

O quadro negro é usado diariamente pela professora que 6 di
vide em duas partes para atender aos alunos das 3a e 4a séries. “Primei
ro eu copio para a 3a e os da 4a estão aqui quietinho” Ressaltou ainda:

Eu uso muita sucata. Eu sou até sucateira, como o pessoal, teve um 
pessoal que veio para cá e disse, então, por exemplo, na aula de jnate- 
mática eu vou trabalhar multiplicação, não dá pra eufager uma aula 
só de multiplicação, entendeu? (P3 — Moju, 2009)

P5 ressaltou que não tem muitos recursos para trabalhar, “o 
que eu tenho procurado é me basear nos livros, vários livros; sem
pre, procuro num, procuro noutro, e vou fazendo o meu planeja
mento porque recursos mesmo a gente....[não tem]”.

Os recursos didáticos mais utilizados por P5 são os livros di 
dáticos e o quadro negro. Enfatizou também que os livros didáticos
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existentes na escola são para consulta dos alunos. “É assim pra dizer 
que tem, português, matemática, historia e geografia, pra dar pra 
eles mesmo, de cada um ter um, não tem.”

P7 explicou que há uma boa estrutura na escola, mas não há 
materiais, por isso tem de ser criativo.

Trabalhar com a natureza, tirar da natureza as coisas pra nos 
fazermos um bom trabalho, por exemplo, na aula de ciências irmos 
para as dependências fora da escola [...] Fatçer um passeio, como 
tem vários caminhos aqui, fa^er um passeio para trabalhar sobre as 
árvores, sobre partes das árvores, trabalhar sobre animais, animais 
domésticos, animas selvagens, então temos esse, esse meio. (P7 -  
Moju, 2009)

Esse professor ministra suas aulas com o auxílio do quadro 
de escrever. Revistas, jornais, livros didáticos também são utilizados 
para suscitar nos alunos o interesse pela leitura e pela pesquisa. “Eu 
utilizo cartazes, através de poemas, através de versos”. Usa também 
livros, revistas e jornais, mas destacou que utiliza a cabeça, “a mente 
da gente”. (P7 -  Moju, 2009)

Carrinhos e barquinhos de garrafas p ets  são confeccio
nados pelos alunos e pelo professor para tornar as aulas mais 
dinâmicas e atrativas. Um leque de recursos da natureza, como 
folhas, cipós sementes e frutas, povoa o universo da sala de 
aula. A escola não adquire brinquedos, os que há são fabricados 
pelo professor 7.

P9 ressaltou que o recurso didático mais utilizado em sua sala 
de aula é o quadro negro, pela falta de material:

M nossa realidade mesmo aqui, a maior parte é o quadro de giqporque 
não temos materiais, mesmo quando agente pede pros pais tem uns que 
dão outros não, feliq da professora que falou agora que todos dão, mas 
a minha realidade aqui não é bem essa, porque nem todos colaboram. 
Então, isso já  é uma dificuldade porque se nos queremos construir al
guma coisa, se agente não pegar mesmo eles por aqui, agente não tem 
eu tenho que comprar para gente estar confeccionando é assim. (P9 -  
Moju, 2009)
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Ela afirmou que há poucos materiais e livros sobre educação 
religiosa e que os coordenadores pedagógicos repassam para ela esse 
material. Mas, também utiliza materiais da natureza para trabalhar 
com as crianças. Explicou que “semana passada que era o Sete de 
Setembro, eles perguntaram, professora o que nós vamos fazer? [...] a 
gente confeccionou a bandeira de caroço de açaí”. (P9 — Moju, 2009).

O caderno dos alunos, os lápis de escrever, as borrachas e 
os livros didáticos são praticamente os únicos recursos de que a 
professora dispõe para realizar seu trabalho pedagógico com os alu
nos. Assim, os professores do ensino fundamental, pela carência de 
recursos didáticos, terminam por concentrar as atividades pedagógi
cas no uso do quadro negro e nos poucos livros didáticos existentes, 
precisando ainda ser criativos, produzindo seus próprios materiais 
de forma alternativa, incluindo o uso de sucatas.

4.4.8 Atendimento de alunos com necessidades 
educacionais especiais

Dos dez professores entrevistados, cinco possuem alunos com 
necessidades educacionais especiais, sendo atendidos seis alunos, três 
com surdez, um com hiperatividade e dois com deficiência mental.

P8 tem em sala uma aluna hiperativa, que ela diferencia dos alu
nos com deficiência. Como estratégia pedagógica, a professora a co
loca em sala junto ao aluno ativo, para minimizar a sua hiperatividade.

Eu tenho uma aluna que ela é hiperativa, ela, eu não sei nem disçer 
se é melhor ou pior que o deficiente, porque a minha aluna ela é, va
mos disser, de lua, sabe, ela está bem, de repente ela sabe. Então, a 
gente procura trabalhar com ela sempre colocando ela ck lado de um 
aluno mais elétrico do que ela [...] se eu colocar ela do fada-daquela 
criança passiva tranquila, ela arrepia, então quando ela fica do 
lado do elétrico, ela diq, hei tia, eles não chamam professora, poucos 
chamam, mais é tia, hei tia tu estás ficando doida hoje?”, eu digo, 
porque tu estás me chamando de doida, olha essa intimidade comigo 
aí, aí ela di% “tu me colocou no lado dele, tu não vê”, como quem 
chsç assim, eu não vou poder com ele, eu digo não, mas boje tu vais



1 5 4

ficar do lado dele sim, porque eu quero, hoje tu vais ficar do lado 
dele, “aímeu Deus... ” (P8 — Moju, 2009)

A fala dessa professora evidencia, apesar de ela afirmar não 
ser a hiperatividade uma deficiência, uma representação social que 
associa a hiperatividade à doença mental, o que é expresso quando 
ela diz que “a aluna é de lua”.

Oliveira (2005, p. 173) destaca que há representações negativas 
em torno de alunos/as com necessidades educacionais nas escolas e 
uma dessas representações é aquela em que a deficiência é associada à 
doença mental, e isso se manifesta na fala de uma professora que apon
ta a interferência da lua no comportamento desses alunos, “na lua nova 
e na lua cheia eles não param e se agridem por qualquer coisa”

O fato de a professora colocar a aluna hiperativa junto a um alu
no ativo, como estratégia pedagógica, revela o desconhecimento sobre 
a hiperatividade, compreendendo-a como uma relação de comunicação 
envolvendo disputa e poder, como se a aluna em contato próximo com 
outro aluno mais agitado se retraísse na sua hiperatividade e em contato 
com um aluno mais tranquilo, se tornasse mais agitada.

P8 aponta como dificuldade para trabalhar aluno com neces
sidades educacionais especiais, as limitações dos próprios alunos.

Não vou dijer a rejeição dos outros, eram as limitações, como por 
exemplo, eu tinha um aluno em Santana que era deficiente físico, 
mas ele queria jogar bola, aí quer dijer, jogo de bola não era total
mente excluído, mas a gente jogava o que? tipo cabra cega, sentado 
em círculos e ele difia mas eu quero pular corda, ele queria sabe?, 
aí a gente tinha que ter toda uma habilidade. (P8 — Moju, 2009)

O olhar para o aluno e suas limitações como a causa do seu 
fracasso tem sido o discurso predominante, tendo como base o mo
delo médico e que não problematiza a escola e sua estrutura, con
cepções e práticas pedagógicas.

Beyer (2006, p. 22) destaca que “é característica do modelo 
médico a projeção do fracasso sobre a própria criança, ou seja, ela
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não seria supostamente capaz de aprender na escola regular por cau
sa de sua deficiência ou da sua limitação individual”, por isso, con
sidera necessária “a análise das demais conjunturas -  presentes, na 
maioria das vezes, na escola e na família -  ligadas ao fracasso esco
lar”. Destaca, ainda, o processo de culpabilização que os alunos em 
situação de fracasso sofrem na escola. “O dedo indicador volta-se 
(para alívio do professor e da escola?) para o aluno, denotando que 
ele é ou foi incapaz diante das exigências do currículo escolar, com 
resultado frustrante para o próprio aluno e sua família” (BEYER, 
2006, p. 23).

Carvalho (2004) também chama atenção para a

importância de descaracterizar a errônea suposição de que 
alunos surdos, cegos, com paralisia cerebral, por exemplos, 
apresentam, sempre, acentuadas dificuldades de aprendiza
gem. Na verdade, as dificuldades acentuadas não se loca
lizam neles: estão na disponibilidade, por todas as escolas, 
dentre outros, dos recursos humanos, tecnológicos, finan
ceiros, indispensáveis para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem, extrínsecas a esses alunos! (p.117).

P9 tem em sua sala uma aluna surda recém chegada. A pro
fessora teve receio ao receber a aluna porque não sabia como-lidar 
nem como comunicar-se com ela. Informou que em suas aulas tem 
conseguido se comunicar com a aluna surda porque a irmã dela, que 
estuda na mesma sala, a tem ensinado como se comunicar.

y4 minha salvação, a minha sorte é que a irmã dela estuda e entende 
tudo o que eu pergunto. Como ê que eu possofalar assim? At ela me 
ensina e eujá estou pegando, mas se não fosse assim, e eu pegasse ela 
não tivesse a irmã dela para me orientar, eu não sei como lidaria. 
(P9 -  Moju, 2009) *

Informou, também, que assim que a aluna chegou, tentou se 
comunicar na linguagem do surdo-mudo, mas a aluna não respondeu.

As falas dessa professora evidenciam três questões: a falta de 
conhecimento sobre a língua de sinais; a não preparação para receber
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em sala um aluno com necessidades educacionais especiais; e a busca 
de estratégias para superar o problema da falta de conhecimento. Nes
se caso, a professora conta com a ajuda da família, da irmã e do pai da 
aluna surda e usa a mímica como forma de comunicação.

Nota-se com isso que a política de educação inclusiva está 
distante das escolas multisseriadas rurais, no sentido de assegurar as 
condições necessárias par a que o professor atenda um aluno com 
necessidades educacionais especiais.

P2 também teve uma aluna surda, que se mudou para o Ceará. 
Conforme a fala da professora, essa aluna “estava excelente, estava 
lendo que era uma beleza”. A forma como se comunicava com a 
aluna era por meio da leitura labial. Explicou que:

Quando eu estava explicando o assunto, todas as disciplinas, eu 
tinha que olhar diretamentepra ela, ela m lendo os lábios [...] A.i, 
se caso ela não entendesse eu tinha que ir próximo dela pra gente 
conversar, explicar, ela olhando pra mim, ficava sempre olhando 
pra mim, nunca de costas. (P2 — Moju, 2009)

No caso do atendimento ao aluno surdo, identificou-se a 
presença de duas práticas diferenciadas. Na primeira, a professo
ra tentou utilizar a língua de sinais como forma de comunicação 
com a aluna surda e a segunda trabalhou com o oralismo, por meio 
da leitura labial. Essas práticas presentes nas classes multisseriadas 
apontam para a complexidade da educação de surdos, por envolve
rem concepções diferentes no trato pedagógico, bem como a ne
cessidade de apropriação da Libras pelo professor, o que requer um 
processo de formação permanente.

Por seu turno, P3 tem dois alunos com deficiência mental, sen
do que um apresenta dificuldade de leitura e o outro tem mais difi
culdade na aprendizagem como um todo. Ela desenvolve com esses 
alunos as mesmas atividades que desenvolve com os demais, só que 
observa serem mais lentos. “Eles não são piores, a diferença é que eles 
entendem assim mais devagar”. As dificuldades que encontra para
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i-^alizar o trabalho com esses alunos são a falta de apoio da Secretaria 
c[e Educação e a falta de informação/formação. Apesar de ter feito o 
curso de magistério, afirmou não saber lidar com esses alunos.

Eu tenho que n/e virar nos trinta, pra saber lidar e ver o que é que eu 
faço, o que é que eu não faço. s4s vesçes agentefasças coisas que agente 
julga que é certo e acaba não sendo, entendeu... (P3 -  Moju, 2009)

Assim, tem de aprender fazendo, no ensaio e erro, porque não 
0 bteve informações no seu curso de formação e, com isso, sente
-se insegura. Conforme Carvalho (2004, p. 122), “os professores se 
sentem tão ameaçados e mais resistentes, quando encontram alunos 
com dificuldades de aprendizagem por diversas causas e manifesta
ções e não sabem como lidar com elas” .

Já PIO tem em sua turma, na 3a série, um aluno “um pouco 
surdo e um pouco mudo [...] Ele ouve um pouco, ele me entende 
um pouco, escuta o que falo, ele tem  mais dificuldade é pra falar”. 
Afii'tn°u ter feito um curso de educação especial, mas não explicou 
sobre como trabalha com esse aluno. Quando perguntada sobre se 
o aluno dnha algum apoio respondeu “não, ele faz um tratamento 
porque a mãe dele que o leva mesmo por fora. Ela só me falou que 
tem alguns livros de libras”.

Dos cinco professores que têm alunos com necessidades educa
cionais, apenas dois afirmaram ter tido formação para atuar na educação 
especial, os demais não tiveram nenhuma formação específica. P8 falou 
sobre sua formação inicial, que teve conhecimentos superficiais sobre 
educação especial no Instituto de Educação do Pará e na graduação no 
curso de Pedagogia, por isso, buscou aprofundar seus conhecimentos 
na Especialização em Libras. Nesse curso, aprendeu que “o surdo-mu
do é a deficiência mais difícil de lidar porque você se comunick çom ele 
só através das costas [...] você não pode chegar e ter contato pela frente, 
você só se comunica com ele pelas costas, cada gesto que você faz com 
o queixo, com o braço, tem um sinal aqui pelas costas”.
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Entretanto, apesar de terem feito curso de educação especial, 
as falas de PIO e P8 apresentam indícios de desconhecimento sobre 
o atendimento pedagógico de aluno surdo. Isso evidencia o proble
ma da formação docente, como as informações pedagógicas estão 
chegando ao professor, com base em que concepções de educação.

Machado (2008) destaca a necessidade de se ter formação do
cente com base em concepções de aprendizagem e de ensino diferen
tes das tradicionais, para viabilizar a inclusão escolar. Para a autora, 
o ponto de partida para uma educação inclusiva é compreender que 
todo aluno é capaz de aprender e que o ensino deve ser democrático, 
considerando as diferenças, interesses, necessidades, idéias e escolhas 
dos diferentes sujeitos. Na visão de Sartoretto (2008, p. 79), formar 
professores para a escola inclusiva “significa formar para atuar com o 
múltiplo, com o heterogêneo, com o inesperado, mudando nossa ma
neira de planejar, de ministrar as aulas, de avaliar, de pensar a gestão da 
escola e das relações dos professores com seus alunos”.

Pietro (2006, p. 58), em relação à formação docente, explica 
que “os conhecimentos sobre o ensino de alunos com necessidades 
educacionais especiais não podem ser de domínio apenas de alguns 
“especialistas”, e sim apropriados pelo maior número possível de 
profissionais da educação, idealmente por todos”. Mas, segundo 
Mantoan (2006), é preciso preparar professores para o atendimento 
educacional especializado.

Nesse sentido, ambas as formações, para os profissionais da 
educação, em geral, e para o atendimento especializado, precisam 
ser contempladas nos cursos de formação de professores no âmbito 
da educação especial.

4.4.9 Formação Inicial e Continuada de Professores

No que se refere à formação inicial e continuada dos profes
sores que trabalham em classes multisseriadas, a maioria tem o curso
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magistério, mas encontra-se em processo de formação superior que 
acontece em período intervalar na cidade de Moju. A instituição res
ponsável por grande parte da formação desses professores é o Ins
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará -  IFPA.

Sim, sou formada em magistério, aqui no Moju, mesmo. Formei 
em 1999. Já trabalho desde o ano de 2000. Eu estou cursando 
Pedagogia no IFPA. Iniciou agora em 2009 e termina em 2012. 
(P3 -  Moju, 2009)

Tenho o Ensino médio. Magistério. Só que estou cursando o curso 
de Pedagogia, do IFPA. E Licenciatura Plena em Pedagogia. QP2 
-  Moju, 2009)

Mas há professores que fazem o curso superior em outros 
Institutos.

Vou cursar o último ano de Pedagogia pela Facinter. Ele é um 
instituto do Maranhão. Esse instituto éparticular. E do CEIEO, 
que chamam. E a faculdade que vai formar a gente é do Ma
ranhão. Assim a nossa coordenadora passou pra gente. (PI — 
Moju, 2009)

Questionada sobre a procedência e a legalidade do referido 
instituto de nível superior, a PI afirmou:

A gentejá fe^pesquisa na internet sobre isso. Eles (os responsáveis 
pelo Instituto)jáformaram muitas turmas. Já formaram no Mara
nhão, em Tailândia. O pólo deles é em Tailândia. E, mas a gente 
fica com a pulga atrás da orelha... Esses dias a nossa coordenadora 
esteve lá. (PI -  Moju, 2009)

Mesmo sendo a minoria, há professores que já têm o nível 
superior completo, embora tenham iniciado a carreira profissional, 
assim como os demais, apenas com o magistério. E o caso de P4.

Tenho o nível superior completo. Ficçpela UEPA o curso Ife'Forma
ção de Professores. Terminei em 2005. Mas comecei a trabalhar no 
último ano do magistério, etn 1987. Já trabalho há 22 anos. Comecei 
na educação infantil, em Abaetetuba. Agora estou aqui, no Moju, em 
classes multisseriadas. (P4 -  Moju, 2009)
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Segundo relatório on-line’3, o investimento da Secretaria Muni
cipal de Educação de Moju — SEMED tem aumentado desde 2007 
quando foi divulgado o resultado do IDEB de 2005 (2,1 - séries 
iniciais, 3,0 — séries finas do ensino fundamental). Diante disso, a 
SEMED criou cinco frentes de ação para melhorar a qualidade da 
educação do município: (1) Formação de professor; (2) Melhoria da 
infraestrutura com construção, reforma e equipamento; (3) Incenti
vo ao ensino e pesquisa; (4) Incentivo à atividade física e esportiva; 
(5) Incentivo à gestão democrática.

Em relação à formação inicial que os professores de classes mul- 
tisseriadas cursam no IFPA e em outros Institutos, deve-se ao cumpri
mento da nova LDB (9.394/96), conforme Art. 62, que versa que:

A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de 
graduação plena em universidades e institutos superio
res de educação, admitida como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal.

Enquanto que a formação continuada está vinculada à 
metodologia da Escola Ativa, do Ministério da Educação, cria
da em 2008 para melhorar a qualidade do desempenho escolar 
das referidas classes e que tem a capacitação de professores e 
a implantação de recursos pedagógicos entre suas principais 
estratégias, o programa, coordenado pela Secretaria de Educa
ção Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), 
é desenvolvido em 39.732 escolas, em 3.106 municípios, sendo 
que o município de Moju está representado por professores 
que atuam nas 217 escolas multisseriadas, os quais também são 13

13Fonte: Google. Disponível em: nnvw.undime.org.br/htdocs/download.
php?form=pdf&id. Acesso em 18/01/11.
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integrados aos cursos proporcionados pelo Pró- letram ento.14

Entre os elementos utilizados pelo programa Escola Ativa em 
sua metodologia estão os Cadernos de Ensino e Aprendizagem, espe
cíficos por disciplina e que estimulam os alunos a estudarem por conta 
própria. Em 2009, o MEC encaminhou 820 mil desses Cadernos, que 
beneficiaram 694.237 alunos. Em 2010, foram distribuídos 7.379.395 
Cadernos para atender 1.321.833 alunos. O programa também utiliza 
os chamados Cantinhos de Aprendizagem: locais que reúnem materiais 
de pesquisa e subsídios para aprendizagem e que podem conter livros,, 
plantas, e objetos ligados à cultura local e às áreas do conhecimento15.

Sobre o Programa Escola Ativa, P10, que trabalha numa tur
ma multisseriada composta pelas quatro séries iniciais do ensino 
fundamental, assim descreveu os recursos desse programa:

Esse é o kit que é envido pela Escola Ativa, foram algumas escolas 
que receberam, e essa fo i uma delas, 6 aqui na PA 150, e 2 na PA 
212. Aí nós fomos beneficiados com esse kit. O kit ajuda nas nossas 
atividades. Agente te?n os livros. (P10 -  Moju, 2009)

Entretanto, embora o Programa Escola Ativa envolva a for
mação continuada dos professores e disponibilize recursos para au
xiliar o trabalho deles, esse programa acaba priorizando as técnicas 
de manuseio dos materiais, enquanto que o conhecimento teórico 
necessário à formação não se expressa nas falas dos professores.

Nós tivemos um 10curso de como utilizar o material, que foi só teoria e 
o 2o que é como confeccionar os materiais, alguns materiais porque esses 
são difíceis de está confeccionando, umfoi um pouco difícil, trabalhamos 
como forma de oficina. (P10 -  Moju, 2009)

— :--------------  C ,
14 Pró-letramento: é um programa de formação condnuada de professoreá?' para 
melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nas séries 
iniciais do ensino fundamental. O Programa é realizado pelo MEC, em parceria 
com Universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com 
adesão dos estados e municípios. Podem participar todos os professores que estão 
em exercício nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas.
15Fonte: MEC- Portal do Professor, Edição 35 - Escolas Multisseriadas.
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Da mesma forma acontece com os professores que partici
pam da formação do Programa Pró-letramento.

Deixa eu ver...Ainda não li, assim, um específico da educação in
fantil. A gente teve umas duas leituras. Não consigo lembrar. Sei 
que a gente fesç muitas atividades pra sala de aula que eu já  usei 
com eles (alunos), como cartages... Não estou lembrado agora. E, 
ainda não tive alguém que chegasse dissesse “isso aqui é educação 
infantil”. (PI -  Moju, 2009)

Percebeu-se que há uma lacuna na formação dos professores 
quanto ao embasamento teórico, seja na proposta da Escola Ativa, 
seja no Pró-letramento, independente de o professor ter ou não o 
nível superior completo.

Dessa forma, e com base na carência de professores para atuar 
nas escolas rurais do município de Moju, observou-se que não há uma 
exigência em relação à formação inicial do professor, daí a maioria 
dos professores ter apenas o magistério, o que está de acordo com a 
fala de um dos coordenadores, segundo o qual a formação e a situa
ção de vínculo do professor com a secretaria “não é uma regra”.

Diante dessa situação, constatou-se que não existe uma ma
triz única na formação desses professores que trabalham em turmas 
multisseriadas, mesmo em processo de formação inicial e continua
da. O que pesa na versão dos próprios professores é a preocupação 
com a aprendizagem dos alunos, o que os leva a recorrerem aos seus 
próprios saberes construídos com a sua própria experiência ao se 
depararem com o contexto escolar que, embora se diferencie do das 
escolas dos centros urbanos, apresenta um currículo semelhante que 
tem como base os livros didáticos.

Acrescenta-se o fato de que o pensar sobre a prática nem 
sempre se caracteriza como uma reflexão crítica, correndo o risco, 
conforme aponta Contreras (1997 apudLIBANEO, 2002), de serem 
reflexões que ressaltam uma marca individualista e imediatista, de 
desconsiderarem o contexto social e institucional, não valorizarem
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o conhecimento teórico nem a cultura como configuradora de com
portamentos, entre outros aspectos.

Possivelmente, isso leve os professores a mostrar insegu
rança em falar da sua formação e sempre relacioná-la aos conteú
dos didáticos quando indagados sobre os princípios teóricos que 
embasam a sua prática, como afirma uma das professoras entre
vistadas: “leio muito é, trabalhos, livros, apostilas da faculdade 
[...] Leio muito livro de português [...] sobre literatura... sobre 
essas coisas” (PI — Moju, 2009).

Notou-se, portanto, que o entendimento sobre a formação, 
por parte dos professores, está relacionado aos saberes elabora
dos para a prática na sala de aula. Por esse motivo, os professores 
procuram definir o seu trabalho pedagógico não com base no que 
pudesse teoricamente ser estudado nos cursos de formação de que 
participam nos períodos intervalares e sim no conhecimento que 
eles possuem e que se preocupam em transmitir, baseados nos 
livros didádcos oferecidos tanto pela Escola Adva como pela pró
pria Secretaria de Educação do município. Igualmente, é possível 
também que a imposição do cumprimento da Lei de Diretrizes, 
e Bases da Educação, que estabelece a obrigatoriedade de curso 
superior para os professores que atuam na educação básica — o 
que tem sido oportunizado pela própria Secretaria de Educação 
em parceria com o MEC e institutos de educação superior — seja o 
forte motivo pelo qual os professores estejam em curso.

Ademais, não há registros nas falas dos professores sobre 
sua formação e sobre o que estudam nos cursos que demonstre os 
princípios filosóficos que embasam a prática docente dos profes
sores entrevistados. PIO, por exemplo, afirmou que há formação 
continuada de professores durante dois e três dias uma vez por ano, 
mas não explicou como se dá essa formação nem os pressupostos 
teórico-metodológicos adotados.
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4.4.10 Dificuldades na realização da prática pedagógica

Conforme estabelecido pelo Artigo 28 da Lei de Diretrizes c 
Bases da Educação — 9.394/96, as escolas do campo devem atender 
às peculiaridades da vida rural e de cada região:

Art. 28°. Na oferta de educação básica para a população 
rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida ru
ral e de cada região, especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às 
reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condi
ções climáticas (BRASIL, 1996, art. 28).

Entretanto, durante a pesquisa realizada em algumas escolas 
da área rural do município de Moju/Pará, cujo objetivo foi conhecer 
e compreender a realidade das escolas dessa área, percebeu-se que, 
embora a lei demande a apropriação adequada a cada realidade, os 
professores enfrentam dificuldades que vão além do que estabelece 
a lei quando se refere a conteúdos e organização próprios de cada 
escola, sem, de fato, atentar para outras questões-problema na edu
cação do campo.

Identificou-se que tanto as professoras da educação infantil 
quanto os docentes do ensino fundamental destacaram dificuldades 
no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas em função de al
guns fatores extraescolares e intraescolares que interferem na quali
dade do processo de ensino-aprendizagem da educação do campo.

a) Condições de trabalho

As condições de trabalho são uma dificuldade enfrentada pe
los professores do campo, principalmente naquelas escolas que ain
da não funcionam em prédio padrão como a maioria. A falta de uma
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estrutura adequada implica, inclusive, problemas para a saúde das 
crianças, segundo o ambiente descrito pela Professora 4.

Como a escola funciona aqui nesse barracão, a gente sente uma 
grande dificuldade para trabalhar porque ele é ventilado -  é a única 
vantagem. [...] 0  chão você está vendo né, empoeirado, quando a 
gente vai fager uma atividade com as crianças... fica ruim para elas 
estarem sentado, se sujando... sabe que a poeira fa% mal, eu evito 
estar fazendo. (P4 — Moju, 2009)

Há o problema, também, da superlotação da classe. Para P l: 
“acho que é mesrno assim, a turma muito cheia”, bem como em relação ao 
tempo de ensino em classe.

Eu acho assim que o pouco tempo que a gente tem aqui assim, 
é pouco, os dias da sejnana são poucos, tanto é que eu venho aos 
sábados, só que agora eu estudo aos sábados, aijá fica mais difícil... 
(P3 -  Moju, 2009)

O mobiliário também é uma das preocupações, pois os pro
fessores trabalham com cadeiras inadequadas às crianças da educa
ção infandl.

Parece que se não tiver, pelo menos as condições..., as condições precárias 
mesmo que sejam, ?nas que também, o mínimo de conforto, por exemplo, 
as carteiras que eles (os professores) cobram muito do aluno pequeno 
não ficar nessa cadeira normal para adulto, por causa da perna, mais 
próxima do chão. (Cl -  Moju, 2009)

Não temos, por exemplo, as cadei?'as para as crianças da educação 
infantil sentarem. Elas ficam com asperninhas penduradas. [...] a 
gente não tem também as mesinhas... a gente não tem como organi
zar o material didático da gente,... pra colocar o mural da chamada 
com o nomesfinho delas, as coisa que precisam ter numa sala de 
educação infantil. ( P4 -  Moju, 2009)

• KAdemais, espaços desünados à leitura e pesquisa rias- escolas 
do campo inexistem.

Não tem biblioteca. Livrarias também não. Banca de revistas tam
bém não. Eu gostaria que tivesse uma sala de leitura, que eu gosto 
muito de trabalhar textos e não tem como, a gente trabalha assim
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na medida do possível, mas em forma de pesquisa, não. (P5 -
Moju, 2009)

Nesse sentido, os professores ressentem-se das precárias con 
dições de trabalho, cujo ambiente e mobiliário não são adequados.

b) Carência de recursos didáticos

O material didático básico, necessário à aprendizagem das 
crianças da educação infantil, segundo os professores, é composto 
por papel chamex, lápis e cola, distribuídos somente no início do ano 
letivo, obrigando os professores a pedirem doações a terceiros para 
poder trabalhar com crianças desse nível.

Eu recebi um material: papel chamex, cola, lápis e me entregaram 
esse materialpro ano todo [...] Aí, não dá um para cada criança. [...] 
Aí eu fico pedindo para doarem as coisas para a escola. [...] Agora, 
eu já  estou praticamente sem material. Me falta papel, lápis de cor; 
essas coisa básicas da educação infantil. Tesourinha eu não recebi, 
trouxe umas de casa. (P4 -  Moju, 2009)

Os periódicos para o professor estudar, embasar sua prática, 
bem como para os alunos pesquisarem, não existem. Alguns docen
tes contam apenas com os livros da escola Ativa que são distribuí
dos, os quais, segundo os próprios professores, além de inadequa
dos à realidade dos alunos, não podem ser levados para casa.

Pra ficar aqui pesquisando assim, não tem livros. Tem uns livros 
aí, mais pra segunda série do que pra terceira. Tem os da escola 
ativa, mas a gente não pode darpros alunos, a gente tem que faqe 
as tarefas com eles e eles têm que copiar no caderno. (P2 — Moju 
2009)

Além da falta de livros, foi levantado o problema de não se
rem adequados à realidade dos alunos, o que acaba por conduzir os 
professores à prática de seguir o conteúdo dos tradicionais livros 
didáticos, sem criticidade e sem contextualizar com a realidade local.

A nossa maior dificuldade são os livros que não são adequados. A 
gente procura adequar a nossa realidade e mesmo assim eu tenho
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uns livros aí que eu trabalho com eles. 0  recurso que chegou na 
escola foram cinco livros de ciências. Só para consulta, mesmo. Pra 
dar pra eles, de cada um ter um de português, matemática, história, 
geografia, não tem. (P5 — Moju, 2009)
Tem muito livro, mas eu não consigo colocar eles pra realidade, no 
caso, aí eu procuro outros livros. (P5 — Moju, 2009

Outras dificuldades mencionadas foram a falta de materiais 
didáticos e de equipamentos para o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas.

A questão dos materiais didáticos que agente nem sempre recebe tio 
começo do ano, que a gente está fazendo os materiais, às vecçes chega 
mais tarde. (PIO — Moju, 2009)
A falta de material pra poder desenvolver as atividades melhores, 
porque é assim, a gente não tem um, por acaso, uma xerocadora ou 
um mimeografo pra tirar aqueles, aqueles deveres legais pra uma 
criança, às vesçes, só dispondo daqui da mão, não fica bom [...] eu 
não tenho como tirar o desenho, não tem um materialpra mim tirar 
desenho, pra tirar uma Xerox, eu sinto muita dificuldade nisso. 
(PI -  Moju, 2009)
A dificuldade é não ter televisão, olha, quando eu queria trabalhar 
assim uma coisa diferenciada, fo i em 2007, ai o que eu fisç} o meu 
aluno ele tinha uma televisão deste tamanhinho, ai toda vecç que eu 
queria trabalhar com eles uma coisa diferenciada com eles, eu falava 
assim: ‘Tiago trampara mim a tua televisão, Tiago, empresta para 
nos pra a gente fasçer um trabalho bacana”, ai ta, ele ia buscar, 
quando saia daqui ele jogava a televisão, até acabou a televisão, es- 
bandalbou tudo e eu trafiia o DVD de casa. (P2 -  Moju, 2009)

Assim, a ausência de equipamentos e de materiais didáticos 
são problemas recorrentes nas falas dos professores e interferem no 
processo ensino-aprendizagem nas classes multisseriadas das esco
las de Moju. ^

c) Falta de apoio pedagógico aos docentes

Os professores relatam que não se sentem apoiados pela Se
cretaria de Educação do município de Moju. Eles contam com o
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auxílio dc um coordenador que nao e exclusivo, mas e a quem re
correm quando precisam.

Da secretaria, não. Quem apóia a gente aqui é a coordenadora. 
Ela não é da escola, ela coordena cinco escolas. E a ela que agente 
sempre recorre. (P4 — Moju, 2009)

Embora a Secretaria tenha um profissional responsável por 
dar assistência pedagógica às escolas do campo, esse profissional 
não se desloca da cidade para dar suporte pedagógico aos professo
res do campo nem os professores têm condições de se deslocar para 
atendimento educacional na Secretaria.

A secretaria de educação tem uma pedagoga que é responsável pela 
yona rural, mas é difícilporque o professor vai ter que se ausentar da 
sala de aula para ir lá. Muitos não querem fasçer isso também, por
que a comunidade cobra se o professor faltar. (Cl — Moju, 2009)

Esse Coordenador destaca entre as dificuldades que percebe 
na prática dos professores para desenvolverem o trabalho nas clas
ses multisseriadas que:

Eles [os professores] cobram também muito porque acham que agente 
pode resolver quase todos os problemas, quanto a material didático, 
porque muitos deles tem ideia defasçer..., só que a maioria dessas es
colas da sçona rural elas não possuem conselho escolar devido a quan
tidade de alunos, que isso tem que ter um determinado numero de 
alunos, ai tudo isso ai é mantido pela secretaria, ai como, por exemplo, 
assim eu atendo no caso nove escolas, ai tem dia que eu não vou em 
uma escola [...] ai eles cobram também esse nosso acompanhamento, 
eles cobram a presença de um coordenador pedagógico, as vesçes eles tem 
alguma dificuldade, eles querem algumas orientações, [...] ela já  ate 
cobra que se ela é coordenadora do ensino fundamental, por exemplo, 
da xpna rural, porque é que ela não tem um carro disponívelpra ela 
ir visitar esses comunidades, tanto que esse ano ela falou que ela ia 
cobrar muito isso da Secretária, mas eu não sei, porque ate agora pra 
cá ela ainda não aparece. (Cl -  Moju, 2009)

Nesse sentido, os professores do campo não contam com 
apoio sistemático dos coordenadores pedagógicos da Secretaria de 
Educação.
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d) A ausência de participação dos docentes na 
gestão pedagógica

Uma das questões sérias levantadas pelos docentes é a falta de 
participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico, 
cujo conteúdo programático proposto não condiz com a realidade 
dos alunos da zona rural.

Aí, muitas das vestes, no início do ano tracem aquele projeto peda
gógico que a própria secretaria fornece, e eles (os professores) traba
lham em cima daquilo. 0  conteúdo programático é tudo em cima 
desse que vem dela. (C l -  Moju, 2009)

P3 fez uma reflexão sobre a proposta pedagógica enviada pela 
Secretaria, a qual deveria estar voltada à realidade do campo. Na 
tentativa de adequar os conteúdos, a referida professora se sente 
insegura da própria postura de vir a ser julgada por alterar o projeto.

Eu acho assim que apoio da secretaria, assim pra ter uma proposta, 
uma política mais voltada, assim pra eles, por exemplo, eu o 
magistério, então, como é que eu vou lidar com isso daí. Eu tenho 
que me virar pra lidar e ver o que eu faço, o que eu digo. As vesçes a 
gente fa\ as coisas que a gente julga que é certo e acaba não sendo, 
entendeu? (P3 — Moju, 2009)

Assim, os professores questionam o fato de os conteúdos 
virem da secretaria para as escolas, sem participação dos mesmos, 
bem como se sentem inseguros em desenvolver o projeto pedagógi
co imposto, sem reflexão sobre o contexto em que alunos e profes
sores vivem na educação do campo.

e) A falta de qualidade da merenda escolar
v,

Além das questões pedagógicas que interferem na qualidade 
do trabalho dos professores, a falta de merenda escolar adequada é 
denunciada pelos professores entrevistados, pois atinge diretamente 
às crianças, havendo distinção entre a merenda distribuída no cam
po e a da cidade.
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A qualidade da merenda da %ona rural é diferente das escolas da 
cidade. Por exemplo, pra cá, não vem frango. Pra cá, não vem picadi- 
nho porque as pessoas quefaqem a entrega não vêm pra cá... aí pra cá 
vem mais aquelas coisas enlatadas. Eu acho que é uma diferença que 
não era pra existir. Não era pra ter isso. Até a merenda é diferencia
da. Olha, uma coisa que não vem... Não vem leite na merenda escolar 
dessas crianças, que é uma coisa necessária pra criança. Eu não sei 
quem é lá as pessoas que fasçem essa seleção. (P4 -  Moju, 2009)

Pela descrição dessa professora, a alimentação básica é neces
sária à permanência das crianças na escola, mas não chega ao campo, 
e quando chega não é da mesma qualidade da merenda distribuída 
na cidade. Isso significa que a melhor merenda fica nas escolas da 
cidade, onde é armazenada.

Além disso, muitas vezes, há merenda, mas não há merendei- 
ra, prejudicando a permanência das crianças na escola. Nem sempre 
os pais ajudam, pois entendem que o governo deve contratar um 
profissional para fazer a merenda das crianças.

Olhe, professora em alguns dias eles entendem que tem que vir a ser
vente. Eles (os pais) ficam fazendo por um certo período, mas ficam 
cobrando "quando é que vem a servente”. E não teve merenda. O 
tempo que a criança fica na escola é tão pouco... (Cl — Moju, 2009)

Destaca-se, ainda, um fato observado durante a realização da 
entrevista. Há uma escola que não possui água, por isso não tem 
merenda, os alunos trazem água de casa em garrafas pets e o seu 
lanche. Essa escola encontra-se situada distante da comunidade, por 
essa razão, não conta com apoio dos pais.

f) A  localização e o acesso às escolas

Trabalhar nas escolas do campo tem sido um desafio para 
os professores que não residem no local. Para P4, o desafio ainda 
é maior, pois o acesso à escola não conta com o transporte escolar, 
que não trafega na localidade, exigindo da professora também o uso 
de uma bicicleta e estratégias outras para chegar ao local de trabalho.
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Eu gosto daqui, só que eu tenho uma dificuldade em trabalhar aqui 
porque eu moro em Abaetetuba. A escola você vê a localidade dela, 
é longe pra cá [...] Tem o escolar que vem até lá, em determinada 
parte do ramal. De lá, eu venho de bicicleta. Quando a gente desce 
do ônibus, que o ônibus não entra pra cá, a gente pega a bicicleta 
que a gente deixa numa casa. (P4 -  Moju, 2009)

A dificuldade de acesso atinge também os alunos, que, de
pendendo da localização da escola, precisam usar o ônibus escolar, 
bicicleta, andar a pé ou de barco.

g) Problemas de ordem social e familiar

A violência e a desintegração familiar -  separação dos pais -  
são exemplos de problemas que interferem no trabalho escolar das 
classes multisseriadas do campo.

Viu aquele aluno que citou, “papai tá pra Belém”, esse aluno 
quando os pais se separaram dele, ele chegou e disse: “professora, 
a minha mãe fo i embora”, mas isso ele já  estava lagrimando, aí 
eu queria, eu fiquei muito sentida, e tu estas triste meu filho? ‘To 
professora, estou muito triste”, atê hoje quando eu falo eu me emo
ciono de ver o jeitinho dele. Então, é assim a gente percebe que são 
crianças assim que passam por muita dificuldade [...] Tem uns três 
meu aqui que moram com os avós, tem uns que a gente sabe qu'e 
apanham, porque eles falam, ainda é aquele método de educar, de 
não obedeceu apanhou, e agente, de certa forma agente vai se envol
vendo com esses problemas deles. (P4 -  Moju, 2009)

Os professores que, pedagogicamente, têm pouco com quem 
contar, depõem que as famílias não se preocupam com a aprendiza
gem dos filhos e sim demonstram interesse pela bolsa escola.

A gente percebe que muitas famílias mandam os filhos mesmo, só 
por causa da bolsa escola. Porque tem um limite. É três falta e.ttal, 
eles se preocupam com isso (Cl - Moju, 2009).

Os professores também não têm o apoio dos pais que têm 
filhos com dificuldades de aprendizagem, não participam das reu
niões, não acompanham o processo, são ausentes e se interessam 
apenas pelo resultado final.
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Tem vesçes que eles nem vem participar das reuniões, principalmente 
aqueles alunos que sentejn mais dificuldades, eles não comparecem, 
só vêm no final do ano saber se os filhos passaram. (P2 -  Moju, 
2009)
A gente tem muita dificuldade aquipra trabalhar com a comunida 
de porque a gente não tem apoio dos pais, só a escola mesmo. Eles 
não participam muito quando tem reunião. Conheço todos e quando 
tem alguma dificuldade eu vou encontrando eles e vou falando. (PS 
-  Moju, 2009)

PIO percebe que, quando há o interesse da família, as crianças 
aprendem. E na falta da família, a professora se sente sobrecarregada.

Quem vem mais são as mães. As ctianças que a mães acompanham, 
elas têm melhor desempenho. E visível, tem um momento até na reunião 
que a gente dfi assim, poxa os pais que eu gostaria que viessem não 
vêm. Só se a gente for na casa deles. Percebo que o desinteresse é tão 
grande que agente tem que se virarpor aqui mesmo pra ver se alcança 
alguma coisa. (PIO -  Moju, 2009)

P5 informou que tem dificuldade em se relacionar com a co
munidade “porque a gente não tem muito apoio dos pais”. E P10 
por ter pouco tempo de convivência com a comunidade.

Olha aqui, depois de eu estar trabalhando agente não tem aqui, agente 
não tem tido essa oportunidade, escola - comunidade, devido eu também 
não conhecer muita gente aqui, eu tenho só um ano, eu sou nova aqui. O 
que agentefecç aqui foi afesta do dia das mães. Eu até estava comentando 
porque nós filemos afesta das mães aqui então foi convidado só as mães 
da escola. (P10 — Moju, 2009)

Assim, questões de ordem familiar e a não pardcipação da fa
mília na vida das crianças na escola têm sido problemas que os pro
fessores apontam como intervenientes na aprendizagem dos alunos.

h) Problemas no ensino-aprendizagem

De acordo com os depoimentos dos professores, os alunos 
da educação infandl e fundamental das séries iniciais da escola do 
campo muldsseriada apresentam muitas dificuldades para aprender 
a escrever e a ler.
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Os alunos de segunda série, de quatro, um apenas sabe ler, os outros 
três não sabem. Então é uma dificuldade que agente tem, ê um tra
balho a mais que nós temos que ficar fazendo. (P7 — Moju, 2009)

Mas eles ficam assim com muita dificuldade na leitura e eu já  tenho 
que trabalhar, todo esse mesmo processo, de alfabetizar, alfabetizar, 
porque eles já  estão na terceira, mas só que eles sentem dificuldade 
na leitura e na escrita, e eu vou trabalhando tudo isso com eles. 
(P2 -  Moju, 2009)

É importante destacar que o P7 durante a sua entrevista apon- 
11 >li dificuldades, mas quando foi perguntado se encontrava dificul- 
i Lides para realizar suas atividades pedagógicas na escola, o profes
sor afirmou não ter problemas:

Nem um pouco. Não sinto dificuldade. Pra fazer o meu trabalho não. 
Eu falo assim para todo mundo, pra nos fazermos um bom trabalho 
nos temos que ter amor, primeiramente, no que nós estamos fazendo. 
Não fo i à toa que eu estudei o magistério, porque eu tenho prazer em 
trabalhar em sala de aula. Eu tenho satisfação, eu tenho gosto, eu 
tenho amor, em ta aqui trabalhando com crianças, com alunos, com 
pessoas. (P7 -  Moju, 2009)

Esse professor também expressou em suas falas algumas so
licitações:

Queria colocar assim em 7'elação a essa ajuda que eu falei do fi
nanceiro, ajuda de custo, ajuda de material didático, não digo nem 
pela ajuda de custo que a gente tem que empurrar com a barriga 
essas coisas, temos que dar um jeito, mas o essencial aqui é a ajuda 
do material didático das escolas, uma estrutura melhor, fazer com 
que eles lá na Secretaria, na Prefeitura, eles olhem mais um pouco 
carinhosamente cá para gente, p ros alunos, que a escola não vive sem 
os alunos. (P7 -  Moju, 2009)

Outra dificuldade nesse sentido dá-se pelo fato de as firmas 
serem multisseriadas e os professores entenderem que os alwtíos 
não aprendem por estarem nessas turmas, transparecendo a ideia de 
que se os alunos estivessem no ensino regular, em turmas homogê
neas, esse problema não existiria.
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Trabalhar com multisseriado, eu acho que o aluno não te?n assim um 
desempenho como se fosse uma série só. A pente escuta relatos de outras 
escolas que já trabalham só com uma série, que é muito melhor, os alunos 
se desenvolvem mais. ( P5 -  Moju, 2009)

Em relação à dificuldade que enfrenta, P6 informou que está 
relacionada ao fato de que

Eles são muito diferentes, é variado né? Então eu trabalho só uma ma
téria, a diferença é na hora de desenvolver em na seda de aula a atimdade 
que eu no caso, quando um precisa, que todos precisam, mas como eu 
vejo que tem uns que necessitam mais da minha ajuda lá no momento 
diferenciar, por exemplo, se eu vejo que numa atividade que o conteúdo 
está tão puxado eu já  faço racçoávelpara que ele consiga desenvolver a 
prática. (Pó — Moju, 2009)

Na opinião de P2, um outro professor de apoio ajudaria no 
processo de alfabedzação das crianças.

Se tivesse uma professora de apoio que ajudasse assim, pra traba
lhar muito a leitura das crianças, que elas vão passando de série, 
mas ficam assim com muita dificuldade na leitura e eu já  tenho 
que trabalhar todo esse mesmo processo, de alfabetizar, alfabetizar, 
porque elas já  estão na terceira, mas só que sen tem dificuldade na 
leitura e na escrita. (P2 -  Moju, 2009)

Destacou ainda que encontra dificuldades para fazer o 
plano de aula de ciências porque há necessidade de pesquisar 
em vários livros e que não utiliza apenas um livro. “Eu pesquiso 
vários para fazer o meu plano, meu plano de aula, porque tem 
livros, te juro, que eu não encontro nada de interessante nos 
livros”.

P7 considera o seu trabalho difícil, mas prazeroso.

Ele é um pouco difícil porque tensos alunos que tem uma vantagem mais 
rápida de conseguir assimilar e temos alunos que tem essa dificuldade de 
assimilar, de assimilação rápida. Então, é um trabalho árduo, mas é 
prazeroso de trabalhar com as crianças, porque eles vêm com todo prazer 
vindo para a escola. Então, é um trabalho que agente pratica, faz com 
carinho com amorpara tentar fazer com que os alunos, eles aprendam. 
(P7 -  Moju, 2009)
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PIO apontou algumas dificuldades pessoais “E algumas ou
tras dificuldades são as pessoais, nossas limitações. Eu acho” (PIO 
— Moju, 2009).

i) Formação continuada dos professores

A formação é uma das questões apontadas pelos professores que 
interferem na qualidade do trabalho escolar do campo, em vista da ofer
ta de cursos ser feita apenas na cidade, inviabilizando a participação dos 
professores que trabalham em áreas rurais. Além do mais, os profes
sores não dispõem de periódicos para atualização nem de internet para 
acompanhar os cursos de formação a distância, oferecidos pelo MEC.

Contudo, alguns professores, pela necessidade de mdhorar 
sua prática, sonham com um curso de especialização.

A formação que a gente vem fazendo ao longo dos anos tem a 
parte que quando eu comecei, mas não aqui no Moju, em Aba- 
etetuba. há, sempre a gente tava se reunindo para estar fazendo 
a nossa formação de educação infantil. Mas não é uma jormação 
assim acadêmica, é uma coisa promovida assim pelo município, 
mesmo, que a gente sentava para discutir essas coisas. Agora, 
aqui, eu sinto, eu tenho vontade de fasçer uma especialização na 
área de educação infantil, mas agora que eu estou trabalhando _ 
aqui também, não disponbo de tempo. (P4 -  Moju, 2009)

Assim, a falta de tempo constitui uma dificuldade para a 
formação do professor e, provavelmente, também pelo fato de a 
formação não estar garantida num projeto pedagógico, que sequer 
existe. Nesse sentido, os professores recorrem a outras experiências 
para poder dar conta do trabalho com a educação infantil, entre as 
quais, pesquisar nos livros disponíveis.

Dessa forma, apesar de se encontrar no âmbito legal princí
pios norteadores dessa formação, tal como o Art. 5o do Decreto N° 
7352/2010, a realidade das escolas dé Moju investigadas ainda está 
aquém do que promete a Lei, embora os professores reconheçam a 
iniciativa de políticas públicas a esse respeito.
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Art. 5a A formação de professores para a educação do 
campo observará os princípios e objedvos da Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica, conforme disposto no Decreto n° 
6.755, de 29 de janeiro de 2009, e será orientada, no 
que couber, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação.
§ Ia Poderão ser adotadas metodologias de educação a 
distância para garantir a adequada formação de profissio
nais para a educação do campo.
§ 2a A formação de professores poderá ser feita concomi
tantemente à atuação profissional, de acordo com meto
dologias adequadas, inclusive a pedagogia da alternância, 
e sem prejuízo de outras que atendam as especificidades 
da educação do campo, e por meio de atividades de ensi
no, pesquisa e extensão.
§ 3a As instituições públicas de ensino superior deverão in
corporar nos projetos político-pedagógicos de seus cursos 
de licenciatura os processos de interação entre o campo e a 
cidade e a organização dos espaços e tempos da formação, 
em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Con
selho Nacional de Educação (BRASIL, 2010).

Contudo, é importante destacar que a falta de foi mação, de
vido à distância espacial das localidades onde estão as escolas e a 
cidade (onde acontecem as formações, via internet) , e, portanto, a 
impossibilidade de estudar, leva os professores a reconstruírem suas 
práticas sem referencial teórico, acarretando assim uma das maiores 
dificuldades para encaminhar o trabalho com turmas multisseriadas, 
segundo o que diz P I, ao afirmar que “a maior dificuldade é a pedagógi
ca!” E essa dificuldade é oriunda da não formação continuada para 
os professores do campo.

Desta forma, os professores encontram em suas práticas pe
dagógicas problemas em sua formação, no processo de ensino em 
classes multis seriadas, bem como dificuldades vivenciadas na apren
dizagem dos alunos, principalmente, as atividades de leitura e escrita.
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Na prática pedagógica em classes multisseriadas os professores 
encontram diversos problemas ao ter em classe alunos de séries diferen
tes em uma mesma turma: de aprendizagem, carência de condições sa
tisfatórias de trabalho, equipamentos e matérias didáticos, entre outros.

Esses problemas afetam tanto aos alunos quanto aos professo
res, que, muitas vezes, assumem uma sobrecarga de tarefas para aten
der as especificidades da turma com alunos de diferentes séries, que 
perpassa pelo planejamento diferenciado, pela seleção dos conteúdos 
curticulates e dos recursos adequados. O que se encontra na maioria 
das classes multisseriadas é um ensino tradicional, homogêneo e ur- 
banocêntrico, com a reprodução de práticas que não geram aprendi
zagens significativas, porque elas estão desconectadas das realidades 
socioculturais dos alunos e não são provocadoras de curiosidades.

«v  »•
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria dos professores entrevistados faz parte da comunidade 
e é referência nela, bem como possui experiência no magisténo entre 3 a 
28 anos, predominando a faixa dos 4 aos 5 anos de atuação profissional.

Os docentes consideram difícil o trabalho em classes multisse- 
riadas, mas gostam do que fazem e desenvolvem uma relação socioa- 
fetiva com os alunos, manifestando respeito, consideração e preocu
pação com o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Pos
suem boa relação com a família dos alunos, apesar de se ressentirem 
da necessidade de maior participação deles nas ações da escola.

As professoras da educação infantil acreditam na educação, 
consideram-na importante para a formação humana e cidadã das 
crianças, bem como consideram que a sua prática educacional é di
ferente daquela do ensino fundamental. Já os professores do ensino 
fundamental destacam a educação como um conjunto, um processo 
de construção e de busca de conhecimentos, na perspectiva de for
mação do ser humano para viver em um mundo melhor.

Os alunos das turmas da educação infantil e do ensino funda
mental multisseriados são moradores das comunidades rurais com ida
de entre 3 e 16 anos e são filhos de agricultores, camponeses e pesca
dores. Há também alunos com necessidades educacionais especiais nas 
turmas, sem, entretanto, existir atendimento educacional especializado.

Observou-se que os professores não conhecem as especificida- 
des das necessidades educacionais que possuem em classe, inclusive 
os que têm formação na educação especial. As estratégias utilizadas 
são baseadas no senso comum, nem sempre adequadas às situações e 
necessidades das crianças. As lacunas na formação são visíveis, bem 
como a ausência de apoio institucional pela falta de salas de recursos 
multifuncionais, acessibilidade e intérpretes, o que retrata a ausência 
de compreensão e da política de educação especial no campo.
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As escolas têm uma estrutura física semelhante, seguindo um 
modelo padrão, que não atende às necessidades de espaço físico para o 
trabalho pedagógico com crianças da educação infantil e das primeiras 
séries do ensino fundamental. Em algumas escolas, o espaço físico é su- 
butilizado, não atendendo, por exemplo, à educação de jovens e adultos 
e tampouco o ensino seriado, priorizando-se as classes multisseriadas.

1 ,m função dessa padronização, as escolas não têm área de 
lazei e, conforme sua localização, algumas não têm abastecimento 
de agua. O que as diferencia uma das outras é a cor azul e laranja, 
representando a administração atual ou a anterior que a construiu.

Observou-se que existem escolas inseridas em comunidades e 
outras isoladas. O fato de estarem isoladas interfere nas práticas dos 
professores, na medida em que esses não têm ajuda dos pais na elabora
ção da merenda, no atendimento aos alunos em caso de acidentes, entre 
outras situações, além de dependerem do ônibus escolar, do barco ou 
de outros meios de transportes. Destaca-se o fato de as escolas terem 
forte influência da igreja local, de acordo com a crença da comunidade, 
o que reflete no nome das escolas: Deus Proverá, Nossa Senhora da 
Conceição, Príncipe da Paz e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

As condições estruturais e de trabalho pedagógico são precárias 
e destacadas pelos professores como problemas que interferem na prá
tica docente. Além disso, os docentes destacam a carência de recursos 
didáticos para desenvolverem suas práticas educativas e que utilizam 
recursos, alguns produzidos por eles, com uso de materiais alternativos.

A organização na sala de aula é feita de modo geral por carteiras 
enfileiradas, sendo também organizada por semicírculo. Nas classes 
multisseriadas, a turma é dividida por séries. O procedimento çomum 
é o compartilhamento do quadro de giz ou lousa entre as séries.

Não há critérios estabelecidos para a enturmação dos alunos, 
que é feita mediante a demanda local e a lotação dos professores no 
município, sendo priorizadas as classes multisseriadas. Observou se

_



Entretanto, observou-se que as professoras da educação infantil 
têm a intenção de renovar as suas ações educativas por meio de meto
dologias diversas na perspectiva de promover um ensino ativo, cnativo 
apesar das limitações de formação e de acesso a recursos didáticos. Os 
docentes buscam interagir com a realidade sociocultural dos alunos tra
balhando com a música, o teatro, a dança e a expressão corporal.

Outro aspecto que chama atenção na educação infantil é a 
pouca inserção da criança nos processos de decisão das atividades 
desenvolvidas que quase sempre são centradas nos interesses dos 
professores. O brincar nessa fase tão importante para o desenvolvi
mento da criança está vinculado à aprendizagem do conteúdo, assim 
como as leituras e a contação de histórias.

Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a 
metodologia predominantemente utilizada consiste em copiar e ex
plicar o assunto do quadro, apesar de serem utilizadas outras estraté
gias metodológicas. O uso do livro didático se constitui no principal 
recurso de leitura em sala de aula e de formação do professor. Ape
sar da utilização de livros nas atividades de leitura em classe, não há 
nas escolas bibliotecas nem espaços de leituras. O ditado e a cópia 
são recorrentes, bem como alguns docentes utilizam o questionáiio 
como estratégia de aprendizagem e outros realizam a pesquisa extra- 
classe sobre o conteúdo ministrado.

Algumas temáticas não foram informadas pela maioria dos do
centes, entre as quais, o projeto pedagógico, a forma de avaliação dos 
alunos e a formação continuada. Essa situação reflete a dificuldade de 
execução dessas práticas ou a insegurança por parte do professor na 
sua operacionalização, bem como a omissão do órgão gestor.

A formação continuada ofertada pela Secretaria Municipal de 
Educação de Moju, por meio dos Programas Pró-letramento e Es
cola Ativa, não atende às necessidades encontradas nas práticas pe- 
dagógicas dos docentes. Nesse sentido, não existe uma matriz única
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na formação desses professores que trabalham em turmas multisse- 
riadas, mesmo em processo de formação inicial e continuada.

Assim, a preocupação dos professores com a aprendizagem 
dos alunos os leva a recorrerem aos seus próprios saberes construí
dos com a sua experiência ao se depararem com o contexto escolar, 
assim como a buscarem de forma autônoma a sua formação. En
tretanto, essas não estão atendendo as necessidades encontradas no 
processo pedagógico, o que evidencia a ausência nesses cursos de 
uma política de formação para o campo.

As dificuldades apontadas pelos docentes foram muitas, refe
rentes às condições de trabalho; à carência de recursos didáticos; à 
falta de apoio pedagógico aos docentes por parte da Secretaria de 
Educação; à ausência de participação dos docentes na gestão pe- 
dagógica; à falta de qualidade da merenda escolar; à localização e 
ao acesso às escolas; aos problemas de ordem social e familiar; aos 
pioblemas no ensino-aprendizagem; e à formação continuada dos 
professores.

A tealização de um trabalho significativo nas classes multisse- 
íiadas, considerando todos os pontos de dificuldades que envolvem 
desde o recurso material básico até as condições de locomoção, tan
to dos professores quanto dos alunos, sem falar no baixo salário dos 
piofessores e sentimento de solidão e isolamento dos centros urba
nos, o educador precisa de conhecimentos teórico-metodológicos 
para trabalhar com a diversidade, conhecer seus alunos e a comuni
dade em que trabalha, e constituem pontos fundamentais para uma 
prática educativa significativa no campo.

De certa forma e de acordo com os dados até então mostra
dos, fica clara a necessidade de implantação da política de educaçao 
do campo, já estabelecida em documentos legais, visando atender .1 

população no campo e do campo.
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