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Resumo: Este trabalho objetiva identificar e analisar as classes multisseriadas no ensino 
fundamental de 8 - 9 anos e sua composição no Estado do Pará por meio dos dados INEP nos 
anos de 2008 a 2011. Buscamos responder: como tem sido o acesso e a permanência dos 
alunos com deficiência em escolas do campo? Esta se delineia como uma pesquisa 
documental e os dados serão coletados por meio de um sistema de acesso via Internet que 
viabiliza os indicadores educacionais a partir da base de dados dos Censos Escolares auxiliado 
pelo software SPSS (Statistics Syntax Editor). Estes se configuram como um levantamento 
anual de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional, coordenado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. E quanto aos 
resultados encontrados, destacamos: a redução de matrícula nas classes especiais; aumento 
nas matrículas em classes multisseriadas em escolas do campo dos alunos com NEE; Os 
dados dos que moram e estudam no campo e dos que estudam no campo e até mesmo dos que 
moram no campo apontam redução do número de matrículas dos alunos sem deficiência. 
 
Palavras-Chave: Classes Multisseriadas. Ensino Fundamental. Educação no Campo. 
Educação Especial. 
 
 
 

Introdução 

 
 Desvendar os caminhos da educação no campo do Pará junto à educação especial tem 

sido uma constante descoberta, e poder revelar seus caminhos e descaminhos tem-nos 

proporcionado uma melhor compreensão das repercussões da educação no Estado do Pará. 

 O Pará ou Amazônia Paraense como também é conhecida, está localizado no extremo 

norte do Brasil, é o segundo maior estado do país, com extensão de 1.247.689,515 km². É o 

mais rico e populoso estado da região norte, contando com uma população de 7.321.493 

habitantes.  

 A interface entre estes campos é real e bem difundida por Caiado e Meletti (2011) 

apresentando documentos a qual ressaltam o silêncio de décadas dentro do GT Educação 

Especial na ANPED. Destacam que Educação Especial é uma modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades (BRASIL, 1996, 2008a). Assim, 

aluno com deficiência compreende ter impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
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mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter 

restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; quanto aos alunos com 

transtornos globais de desenvolvimento, têm síndromes do espectro do autismo e psicose 

infantil; enquanto que os alunos com altas habilidades apresentam elevada criatividade, 

grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

(BRASIL, 2008a). 

Sobre a educação do campo destacamos que é destinada à população rural como: 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros (BRASIL, 1996; 

2008b).  Tem como objetivo a universalização do acesso, da permanência e do sucesso 

escolar com qualidade em todo o nível da Educação Básica. As autoras destacam ainda o 

Documento Final da Conferência Nacional de Educação (BRASIL, 2010) que discutiu 

propostas para o Plano Nacional de Educação (PNE), que vigorará no período de 2011 a 2020. 

(CAIADO & MELETTI, 2011) 

Deste documento Caiado e Meletti (2011) ressaltam o eixo intitulado “Justiça Social, 

Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade” afirma que na construção de um 

sistema nacional articulado de educação são necessárias ações referentes às questões étnico-

racial, indígena, do campo, das pessoas com deficiência, educação ambiental, crianças, 

adolescentes e jovens em situação de risco, educação de jovens e adultos e educação 

profissional. Ao tratar da educação do campo e da educação indígena há metas como 

“estimular a interface da educação especial na educação do campo, a fim de assegurar que os 

recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nos projetos 

pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais desse segmento. (p.137)” 

As autoras enfatizam ainda que este documento chamou atenção pelo fato de que no 

tópico referente à Educação Especial não há indicativo à necessidade de interface com a 

educação do campo. Esse documento foi amplamente discutido em encontros municipais e 

estaduais até ser aprovado no encontro nacional, em nenhum momento os profissionais da 

Educação Especial perceberam essa ausência no texto? As crianças, adolescentes e jovens 

com deficiência que moram no campo ainda estão invisíveis para a área da Educação 

especial? 

A condição de descaso das políticas públicas com as populações do campo e 

principalmente quanto se trata do grupo de pessoas com deficiências, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação é marcada por processos de exclusão que 
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em muito adiaram a efetividade de seus direitos assegurados na legislação brasileira, tal como 

descrevem Caiado e Meletti (2010, p. 102) “Na ausência de políticas públicas para a 

população do campo, seja em educação, saúde, transporte, moradia e trabalho, revela-se o 

impedimento de pessoas com deficiência viverem com dignidade e participarem da vida 

social”.   

 Na oferta da educação básica para as populações das áreas do campo, os sistemas de 

ensino deverão desenvolver “adaptações necessárias” que atendam as peculiaridades destas 

populações e de suas regiões, tal como previsto na LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996, p. 10): 
 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

  

 A educação especial nas escolas do campo precisa ser analisada no contexto do 

movimento pela Educação do Campo, que significa a luta por políticas públicas que 

assegurem às populações do campo o seu direito à educação, desenvolvida no campo e que 

seja do campo, pensada “com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2002, p. 18). 

 

Classes Multisseriadas: algumas produções 

 
 Classe Multisseriada é segundo Fernandes (2011) uma prática comum nas escolas do 

interior do Estado do Pará pela ausência de recursos financeiros e de pessoal. Então, a 

organização da classe multisseriada é um dos diferenciais, e observamos que a sala de aula 

possui na mesma turma e espaço, várias séries; a professora é a mesma para todas as séries; o 

quadro é dividido de acordo com o número de séries atendidas.  Geralmente a organização da 

sala de aula é feita da seguinte maneira: 1ª fileira, alunos da X série; 2ª fileira alunos da B 

série; e assim por diante.  Os professores ministram Português, Matemática, Ciências, Ensino 

Religioso, Estudos Sociais, Educação Artísticas; há multifunção do professor como zelador, 

coordenador, merendeiro, e ainda, professor. 

 Ressaltamos a pesquisa “O Professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental na Amazônia: singularidade, diversidade e heterogeneidade”, viabilizada 

pelo PROCAD (PUC-Rio e UEPA) à qual objetivou analisar o capital econômico, cultural e 
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social do professor (a) da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental na 

região Amazônia. 

 Assim como a pesquisa de dissertação do mestrado de Fernandes (2011), que mesmo 

em local urbano ressalta turma multisseriada da EJA com necessidades especiais em situação 

muito desconfortável. 

Hage et al (2005) nos informa que o Pará, Estado que constituiu como locus específico 

onde o estudo se desenvolveu, os dados apresentados no relatório de pesquisa ao CNPq, 

revelaram um quadro alarmante em que as escolas multisseriadas constituem a modalidade 

predominante de oferta do primeiro segmento do ensino fundamental no campo, atendendo 

97,45% da matrícula nessa etapa escolar. Nessas escolas, a taxa de distorção idade-série é de 

81,2%, chegando a 90,51% das crianças matriculadas na 4ª série; e a taxa de reprovação 

equivale a 23,36%, atingindo um índice de 36,27% na 1ª série.  

O autor apresenta dados do Censo Escolar de 2003 que indicam o Estado do Pará 

como segundo maior em número de escolas multisseriadas do país, 8.675 escolas, perdendo 

somente para a Bahia, que tem 14.705 escolas; o mesmo se repetindo em relação às turmas 

multisseriadas, que totalizam 11.231 turmas e perde para a Bahia, que tem 21.451 (INEP, 

2003). Frente a essa realidade, a única política pública direcionada às escolas multisseriadas é 

o “Projeto Escola Ativa”, que atende um percentual de 9,4% das escolas multisseriadas do 

Pará. 

Apresenta ainda o autor, como resultado de sua pesquisa com classe multisseriada o 

fato dos estudantes terem acesso à escolarização na própria comunidade em que vivem como 

um fator importante e os deslocamentos envolvendo longas distâncias causam-lhes grandes 

transtornos e preocupação aos pais, pois em sua maioria são crianças e adolescentes. Além 

disso, a multissérie oportuniza o apoio mútuo e a aprendizagem compartilhada, a partir da 

convivência mais próxima estabelecida entre estudantes de várias séries na mesma sala de 

aula, o que em determinados aspectos é considerado salutar. Os depoimentos revelam, que a 

precariedade da estrutura física das escolas; as dificuldades dos professores e estudantes em 

relação ao transporte e às longas distâncias percorridas e a oferta irregular da merenda, são 

fatores que provocam a infrequência e a evasão e prejudicam a obtenção de resultados 

positivos no processo ensino-aprendizagem, sendo, portanto, responsáveis em grande medida, 

pelo fracasso escolar que se evidencia na experiência educativa da multissérie. 
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Para Hage (2006) as escolas multisseriadas possuem uma identidade diferenciada pela 

“precarização do modelo urbano seriado de ensino”. Por isso, torna-se necessária uma 

educação que contemple a diversidade e heterogeneidade de sujeitos, ou seja, uma educação 

escolar multicultural e inclusiva. Educação que oportunize o diálogo e a 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. 

Oliveira (2003) discutiu em sua dissertação de mestrado a execução do Programa 

Escola Ativa, nas escolas rurais do município de Rondon do Pará, onde teve como foco 

central a escola M.E.F. Vasco da Gama, localizada na comunidade da Vila da Paz. No 

transcurso deste estudo, levantou questões acerca da contribuição de tal programa para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos e alunas e para a mudança das práticas 

pedagógicas das professoras.  Ao mesmo tempo, abordou a participação da comunidade local 

no desenvolvimento das diretrizes propostas, ressaltando a importância da relação escola e 

comunidade.   

Freitas (2005) objetivou configurar como uma professora de classe multisseriada lida 

com a diversidade de saberes dos educandos e das interações sociais e discursivas 

desenvolvidas no contexto da sala de aula, tendo em vista o desenvolvimento dos conteúdos 

pedagógicos no ensino e na aprendizagem de Ciências nas diferentes séries com as quais 

trabalha de modo concomitante. Os resultados apontam a responsabilidade que a Equipe 

Técnica da Secretaria de Educação do Município precisa assumir de 1) assessorar 

efetivamente os professores de classes multisseriadas, 2) propiciar ajuda pedagógica 

imprescindível aos alunos e professores, bem como 3) ressaltar que isto tudo é parte 

fundamental para a construção de um currículo que tome como referência e valorize as 

diferentes experiências, saberes, valores e especificidades culturais das populações que vivem 

e são da Amazônia, para redimensão do processo do processo de ensino e de aprendizagem de 

quaisquer conteúdos, tratado na escola, especialmente nas escolas de classes multisseriadas. 

Matos (2010) em sua pesquisa de dissertação objetivou analisar a concepção de 

currículo adotada pelo Projeto Escola Ativa, implantado pelo governo brasileiro, nas classes 

multisseriadas. Nesta produção, fez uma incursão nas prescrições curriculares para a educação 

do campo no Brasil a partir dos documentos oficiais. Apresentou também o processo de 

implantação e implementação do Projeto Escola Ativa no Pará, destacando as fases de 

desenvolvimento do mesmo. Constatou que a concepção de currículo e os princípios 

curriculares presentes no guia de formação de professores tem como base a Pedagogia Nova, 
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em particular, as ideias de Dewey, como: a centralidade da criança no processo educativo e a 

valorização do “saber fazer” no âmbito da aprendizagem infantil. Porém, a concepção de 

organização curricular e os conteúdos de ensino apresentados nos guias de aprendizagem de 

Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais são concebidos de acordo com a 

perspectiva tradicional de educação. Destacou que o Projeto Escola Ativa contrapõe-se às 

Diretrizes Operacionais de Educação do Campo e, por fim, identificou que a opção por essa 

concepção de currículo demonstra o compromisso com a manutenção da estrutura 

socioeconômica vigente no campo. 

 Viana (2010) analisou a concepção de saúde presente nos Parâmetros curriculares 

Nacionais, expressa especificamente em um dos temas transversais que aborda a saúde, 

analisando a maneira como a saúde e o campo são considerados nesses documentos, nos 

livros didáticos utilizados por essa escola, e na concepção de saúde de professores, alunos, 

pais e responsáveis. A análise dos dados e dos depoimentos indicou a predominância da 

concepção unicausal de saúde dos PCNs, nos livros didáticos analisados, bem como entre 

professores, alunos e pais entrevistados, evidenciando um distanciamento em relação aos 

diversos aspectos da vida e da saúde dos povos do campo. 

 Silva (2011) teve como objetivo central estudar as concepções de formação e de 

educação do campo que são apresentadas pela política do Programa Escola Ativa (PEA). A 

autora fez o recorte histórico da investigação data de 2007 a 2011. Na busca de uma 

proximidade com a realidade social realizamos entrevistas semiestruturadas a partir de um 

roteiro, a fim de estreitar o contato com os sujeitos que dinamizam e recriam os 

conhecimentos nas escolas multisseriadas.  Os resultados encontrados enfatizam que a 

concepção de formação continuada  está  em  descompasso  com  a demanda  de  formação  

esperada  pelos  professores  atuantes  em  escolas multisseriadas,  visto  que  uma  parcela  

significativa  de  docentes  necessita  de formação  inicial  sendo  que  o  poder  público  local  

oferece  somente  formação continuada  que  são  repassadas  por  técnicos  multiplicadores.  

O percurso formativo diferente  da  primeira  versão  do  Programa  (1997-  2007)  envolve  as  

Instituições Públicas  de  Ensino  Superior,  incorpora  um  módulo  específico  para  tratar  da 

Educação  do  Campo  e  englobam  temáticas  como:  Letramento,  Práticas Pedagógicas, 

Gestão e Tecnologia. Por conseguinte é questionado na nova versão (2008-2011) pelo 

―Movimento Nacional Por Uma Educação do Campo, ao conceber que a política de 

formação de professores  disseminada  por  meio  do  PEA  pouco condiz  com  a  realidade  

vivida  das  escolas  multisseriadas,  que  ao  envolver  as Instituições de Ensino Superior 
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persiste na permanência de técnicos multiplicadores. Sobre a concepção de educação do 

campo, concluímos que a elaboração do Projeto Base e das Orientações Pedagógicas para 

formação de professores construídas no contexto do novo Programa Escola Ativa em 2008, 

uscou com restrições aproximação teórica fundamentada na concepção de educação e de 

formação apresentada pelos Marcos Normativos da educação do campo (2002/2008). Por fim, 

a implementação do PEA no cotidiano das escolas multisseriadas possui muitas limitações 

para garantir uma exitosa formação e valorização aos profissionais, visto que as dificuldades 

de garantir a execução do plano de cargos, carreiras e salários, a melhoria nas condições de 

trabalho em termos de infraestrutura para a execução da política proposta pelo PEA.  Apesar 

desses problemas os professores buscam fazer diferentes dentro de suas possibilidades a fim 

de materializar as mudanças necessárias em suas práticas pedagógicas. 

 

Educação no Campo e as Classes Multisseriadas no Pará 

 
 Para melhor compreensão das tabelas abaixo é necessário explicar o que vem a ser 

multietapa, multi ou correção de fluxo. Multietapa atende a classe de alunos de educação 

infantil e ensino fundamental na mesma turma, enquanto que multi atende turma com alunos 

em séries diferentes do ensino fundamental de 8 e 9 anos. A correção de fluxo é uma 

programa de aceleração de aprendizagem, entre outros, para correção de idade/ série que 

também envolve alunos do ensino fundamental de 8 e 9 anos. 

A tabela1 foi obtida por meio de freqüência Modalidade que atende ao Ensino 

Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, no software SPSS Estatistics. 

Tabela 1 – Matrículas totais do campo e da cidade por modalidade de ensino 

 

 
 É possível verificar a visível redução de matrícula na modalidade Educação Especial 

que atende exclusivamente alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou 

altas habilidades/superdotação, ou conta com classes especiais para esses alunos nas etapas da 
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educação básica, embora apresente o crescimento no total de matrículas no Estado do Pará 

não sendo possível, apenas por estes dados, identificar onde foi dado o crescimento, mas nos 

faz considerar as novas matrículas no ensino regular e no atendimento educacional 

especializado o que geraria dupla matrícula. 

A tabela 2 foi adquirida pela variável Matrícula – cod_unificada à qual provê 

informações sobre turmas unificadas, multietapa, multi ou correção de fluxo. 

Tabela 2 – Matrícula em classe multisseriada no ensino fundamental dos que moram e 
estudam no campo 

 

 
 Na tabela acima verificamos que, enquanto há uma redução no número de matrículas 

dos demais alunos, há uma oscilação nas matrículas totais dos alunos com NEE (termo 

utilizado no INEP) com redução nos anos de 2007 a 2009 com 479 matrículas, e um aumento 

nos últimos dois anos com 262 matrículas. 

 Ainda sobre a tabela 2 não podemos deixar de enfatizar o crescimento exasperado de 

670 matrículas NEE nas turmas de multi que atende turma com alunos em séries diferentes do 

ensino fundamental de 8 e 9 anos. Além disso, nos questionamos o porquê de uma demanda 

aumentada em 2010 de 220 matrículas de NEE em turmas de correção de fluxo/aceleração, 

haja vista ter apenas 10 matrículas em 2009. 

 A Tabela 3 resultou da combinação entre cod_unificada, localização da escola, zona 

residencial e NEE. 
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Tabela 3 – Matrícula em classe multisseriada dos que moram no campo  

 
 Na tabela 2 foi possível identificar os que moram e estudam no campo, enquanto que 

na tabela 3 esta possibilidade não aconteceu, mas nos levam a refletir sobre as pessoas que 

moram no campo e que nem sempre podem ou conseguem estudar na própria região ou 

localidade, havendo, por fim, necessidade de locomoção nem sempre assistida pelas 

secretarias de educação local. 

 Na tabela 3 também há uma oscilação entre os totais de NEE nos de 2007 e 2008 com 

uma redução de 316 matrículas, e aumento de 713 matrículas nos anos de 2009 a 2011. Assim 

como na tabela anterior, há uma maior demanda nas turmas de Multi com 770 matrículas 

acrescidas entre os anos de 2007 a 2011. 

 Na condição de correção de fluxo/aceleração há uma brusca redução nos anos de 2007 

e 2008, que também se mantém em 2009, de 289 matrículas reduziu para apenas 1 matrícula 

NEE. O que justificaria tal redução?  

 A tabela 4, assim como a tabela anterior, foi resultado da combinação cod-unificada, 

localização da escola, zona residencial e NEE. 
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Tabela 4 – Matrícula em classe multisseriada dos que estudam no campo 

 

 
 

 Na tabela 4 nos questionamos sobre os que estão matriculados na escola do campo, 

são todos residentes do campo? 

 No total de matrículas há um crescimento de 1 128 matrículas entre os anos de 2007 a 

2011 somente dos que estudam no campo. Há também aumento no número de matrículas na 

turma de correção de fluxo/aceleração entre os anos de 2009 e 2010, passando de uma 

matrícula para 69 matrículas NEE havendo posterior redução de 30 matrículas. 

  No caso específico de classes multisseriadas com NEE analisadas há sempre destaque 

nas turmas de Multi e dentre os anos de 2007 a 2011, na tabela 4, há aumento de 899 

matrículas de modo crescente e sem oscilações. 

 

Considerações Finais 

 
 Apresentamos neste trabalho as classes multisseriadas no ensino fundamental de 8 - 9 

anos e sua composição no Estado do Pará por meio dos dados INEP nos anos de 2008 a 2011. 

Identificamos as classes multisseriadas no Estado do Pará em outros segmentos da educação, 

porém aqui nos detivemos ao ensino fundamental incluindo turmas de correção de 

fluxo/aceleração de alunos com deficiência. Buscamos responder: como tem sido o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência em escolas do campo?  Foi possível verificar a 
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redução de matrícula nas classes especiais, o que nos dá indícios de que estes alunos estão em 

classes de ensino comum, não mais segregados. 

 Embora haja aumento nas matrículas em classes multisseriadas em escolas do campo 

não podemos nos esquecer que os alunos com deficiência ao frequentar o atendimento 

educacional especializado gera dupla matrícula o que elevaria consideravelmente seu 

quantitativo. E mesmo sendo elevado seu número de matrículas não nos garante a 

permanência com qualidade aos alunos com deficiência, nem aos professores condições e 

qualidade em seus trabalhos e formação.  

 Os dados dos que moram e estudam no campo e dos que estudam no campo e até 

mesmo dos que moram no campo apontam redução do número de matrículas dos alunos sem 

deficiência. Embora haja o crescimento de matrículas dos alunos com deficiência. Mas 

consideramos um alerta para nossas próximas pesquisas para que consideremos uma possível 

evasão do campo por motivos distintos. 

 Os dados nos permitem uma noção da realidade divulgada pelos órgãos competentes 

sobre a Educação no Brasil, em particular no Pará. São estes dados que norteiam o possível 

encaminhamento de verbas. Embora os números nos sejam a princípio satisfatórios não 

substituem a realidade ainda precária e necessitada de mais estruturas e condições.  

Além de pensarmos na histórica (má) condição das classes multisseriadas: 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 chegarem 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; temos que lembrar que as 

pessoas com deficiência precisam e requerem (dependendo do caso)  algumas condições 

diferenciadas como intérprete de LIBRAS, atendimento educacional especializado, 

acessibilidade (na escola e forma dela), escrita alternativa, Braille, profissionais habilitados, 

dentre outros. 
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