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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo verificar como acontecem as práticas metodológicas de alfabetização e 
letramento, em turmas multisseriadas em escolas do campo, em Ipojuca, Pernambuco.  As categorias 
selecionadas para suporte teórico da pesquisa realizada foram: leitura e escrita; cultura escolar e escola 
do campo. Foram entrevistadas oito educadoras de três escola do campo. A Análise de Discurso (AD) 
elegeu as formações discursivas, as quais representavam os sentidos e significados do discurso das 
professoras. Os resultados revelaram que algumas educadoras têm dificuldade em trabalhar em turmas 
multisseriadas, devido aos obstáculos encontrados; demonstrou-se, também, a importância da cultura 
escolar nesse processo e as particularidades das escolas do campo. 

Palavras-chaves: Letramento/Alfabetização. Escola do campo. Cultura escolar. 

 

 

LITERACY AND MULTI-SERIADAS CLASSES IN THE SCHOOL OF THE FIELD: 
methodologies and obstacles in this process 

ABSTRACT 
This study aimed to verify how the methodological practices of literacy and literacy happen in 
multigrade classes in rural schools in Ipojuca, Pernambuco. The categories selected for theoretical 
support of the research carried out were: reading and writing; school culture and rural school. Eight 
educators from three rural schools were interviewed. Discourse Analysis (AD) chose the discursive 
formations, which represented the senses and meanings of the teachers' discourse. The results revealed 
that some educators have difficulty working in multigrade classes, due to the obstacles encountered, it 
also demonstrated the importance of school culture in this process and the particularities of field schools. 
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CLASES DE ALFABETIZACIÓN Y MULTI-SERIADAS EN LA ESCUELA DEL CAMPO: 
metodologías y obstáculos en este proceso 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo verificar cómo ocurren las prácticas metodológicas de alfabetización y 
alfabetización en clases multigrado en escuelas rurales de Ipojuca, Pernambuco. Las categorías 
seleccionadas para el sustento teórico de la investigación realizada fueron: lectura y escritura; cultura 
escolar y escuela rural. Se entrevistaron ocho educadores de tres escuelas rurales. El Análisis del 
Discurso (AD) eligió las formaciones discursivas, que representaban los sentidos y significados del 
discurso de los profesores. Los resultados revelaron que algunos educadores tienen dificultad para 
trabajar en clases multigrado, debido a los obstáculos encontrados, también demostró la importancia de 
la cultura escolar en este proceso y las particularidades de las escuelas de campo. 

Palabras clave: Alfabetización/Alfabetización. Escuela rural. Cultura escolar. 

 

Introdução 

 

Essa dissertação tem como finalidade compreender as particularidades da escola do 

campo no seu processo de letramento e alfabetização. O tema central busca saber como, de fato, 

acontece o processo de alfabetização, nas turmas multisseriadas das escolas do campo no 

âmbito das metodologias utilizadas e quais as dificuldades encontradas nesse processo. O locus 

foi o município de Ipojuca, Pernambuco.  

Nas palavras de Hage (2005) a educação do campo deve constituir uma ação 

“emancipatória”,  

[...] que tem por objetivo incentivar os sujeitos do campo a pensarem e agirem 
por si próprios, assumindo sua condição de sujeitos da aprendizagem, do 
trabalho e da cultura, pois emancipar significa romper com a tutela de outrem, 
significa ter a possibilidade de tomar suas próprias decisões, segundo seus 
interesses e necessidades, entendendo que as populações do campo têm o 
direito de definir seus próprios caminhos, suas intencionalidades, seus 
horizontes[...] (p.15.) 

 

De acordo com Leite (2002), para a educação do campo, é preciso fazer uma política 

que regulamente o seu funcionamento e com uma verba financeira que proporcione a 

institucionalização e a manutenção de uma escola de qualidade. Desta forma, em cada ponto de 
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vista, a escolaridade do campo deve ter um tratamento diferenciado com relação as suas 

particularidades, num processo sócio histórico genuíno, não semelhante ao processo urbano. 

 Nesse sentido, Caldart (2004) aponta que a Educação do Campo precisa estar inserida 

no debate geral sobre a educação nacional. Assim, deve ser vinculada, por sua vez, em 

discussões mais abrangente de projeto para o desenvolvimento do país e nas conferências atuais 

relacionadas a construção de um sistema nacional de educação. É necessário e urgente discutir 

qual é o lugar da Educação do Campo, dentro dele, e no próprio processo de sua construção. 

Segundo Bourdieu (1998), podemos perceber as dicotomias construídas a partir da 

produção do conhecimento que, por vezes, são instrumentalizadas para formar sujeitos cada vez 

mais desterritorializados. Nesse sentido, subentende-se que a escola, como centro de formação 

social, oblitera-se a diversidade dos atores sociais com conteúdo distantes e alheios à realidade 

do território: 

[...] para romper com a dicotomia campo-cidade é necessário desconstruir a 
ideia de que só são verdadeiras e válidas as formas de vida e de relação com a 
vida que constituem o modo de viver urbano. No entanto, não podemos 
conceber o campo como território de saberes unitários, enclausurados e 
protegidos, mas de saberes intercambiados que articulam tradição e inovação, 
conhecimento científico e conhecimento popular. Destarte, a crítica ao 
conhecimento científico não pode ser modulada pela ideia que ele não serve 
para o campo; o conhecimento hierarquizado e fragmentado, sem 
enraizamento social e cultural é que não serve nem para o campo nem para a 
cidade, o que nos coloca diante de uma questão global e não apenas local. Dito 
isso, arrisco-me a apresentar uma formulação que me parece interessante para 
pensar o saber e a relação com o saber para além da polaridade entre campo e 
cidade: transformar o conhecimento popular em conhecimento científico e o 
conhecimento científico em conhecimento popular, reapropriado em outras 
linguagens pelos sujeitos dos quais se origina e para os quais se destina [...] 
(FELIPE, 2006, pp. 142 -143). 

As desigualdades entre as áreas rurais e urbanas, advoga-se nas práticas pedagógicas, 

que funcionam completamente diferente da maneira de viver. O sistema educacional resultante 

é uma troca desigual, assim, faz-se uma explicação simples mais muito relevante. Nesse 

sentido, percebemos os interesses idiossincráticos das modalidades educacionais adotadas para 

as escolas rurais e urbanas do Brasil. Estes processos geram resultados distorcidos junto às 

avaliações em larga escala, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), 

o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Assim, as categorias escolhidas para subsidiar a pesquisa aplicada 

foram: alfabetização/alfabetização, Escola Rural e Cultura Escolar. 
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Objetivo Geral 

 Analisar como se apresenta o processo de alfabetização nas classes mutisseriadas das 

escolas do campo do município de Ipojuca, Pernambuco.  

 

 Objetivos Específicos 

• Identificar as políticas educacionais voltadas para as escolas do 
campo;  

• Analisar se os parâmetros curriculares estão voltados para a realidade 
do campo; 

• Compreender qual a concepção dos professores sobre as 
especificidades das escolas do campo; 

• Entender as intencionalidades que se encontram na ressignificação 
destes espaços educativos, como Escolas do Campo multisseriadas.  

 

Metodologia 

O estudo em questão, teve como base uma pesquisa qualitativa, que utilizou como 

ferramenta de coleta de dados as entrevistas e a observação, buscando-se analisar como se 

apresenta o processo de alfabetização e letramento, nas classes mutisseriadas das escolas do 

campo do município de Ipojuca, Pernambuco. 
De acordo com Luke e André (1994), a entrevista “permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a torna, sobremaneira, eficaz na obtenção das informações desejadas” (p. 34).  Já a 

observação faz com que o pesquisador tenha contato mais direto com a realidade. Nesse sentido, Lakatos 

(1996), nos esclarece que: 

 [...] a observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir 
informações sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador 
a ‘identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 
indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento’ [...] 
(p.79). 
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Para coleta de dados, teve-se, inicialmente, o objetivo de introduzir-se oficialmente no ambiente 

escolar, seguindo os parâmetros legais do compromisso e da ética; para isso, foi disponibilizado para os 

entrevistados um termo de autorização para realização da pesquisa. Os participantes foram contactados 

pelo pesquisador e tiveram esclarecimento sobre a pesquisa; receberam a carta de consentimento, com 

intuito de elucidar o objetivo e convidá-los oficialmente a participarem. 

 

Resultados 

 

                Através dos resultados, foi constatada a preocupação de alguns professores em 

realizar um trabalho pedagógico diferenciado e atentarem para as particularidades da cultura 

local e, consequentemente, com as diferenças culturais dos alunos. 

 

Considerações Finais 

 

Percebemos, através dos resultados da presente pesquisa, que a alfabetização em salas 

de aula multisseriadas, das escolas de campo estudadas, trazem particularidades que 

demonstram como as práticas metodológicas e a cultura da escola podem interferir no 

desenvolvimento das aulas e, consequentemente, dos alunos. O descontentamento dos 

professores é nítido, pois, além de enfrentar vários desafios no ato de planejar, o educador 

trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries. 

Para Hage (2006), na condução do processo pedagógico, alguns educadores se sentem 

angustiados quando assumem o olhar da multissérie e tem que desenvolver planos, estratégias 

de ensino e avaliações diversificadas.  

A entrevista semiestruturada, realizada com professores de 3 escolas de campo, 

proporcionou uma análise mais acurada das opiniões dos educadores sobre esse modelo de 

escola e os métodos que utilizam diante das particularidades das escolas. 

Estes resultados propiciarão subsídios para outros trabalhos com maiores 

aprofundamentos investigativos sobre esta temática. O perfil dos entrevistados demonstra uma 

diversidade, uma vez que algumas estão no começo e outras estão perto de encerrarem sua vida 

profissional. 

Sobre o trabalho com as escolas de campo, ficou claro como os docentes estão dispostos 

e envolvidos para realizarem um bom trabalho. Alguns têm consciência das dificuldades e 
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compreensão profunda das diferenças culturais que envolvem o trabalho no campo.  Esta é uma 

questão relevante: a preocupação com as diferenças culturais. 

Sobre o processo de ensino e aprendizagem, as metodologias utilizadas demonstram que 

os educadores têm conhecimento das Leis que resguardam esta modalidade de ensino. Notou-

se também que os entrevistados possuem uma noção clara sobre a diferença de um indivíduo 

alfabetizado e um letrado. Por fim, percebeu-se a necessidade de metodologias que atendem à 

socialização desses educandos, no que se refere ao seu desenvolvimento, em geral, seus 

conhecimentos prévios, sua identidade, ludicidade e o seu cotidiano. 
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