
SUPERINTENDENCIA DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Inclusão e Diversidade 

Coordenação de Educação do Campo

I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE CLASSES  MULTISSERIADAS DA 
BAHIA

TEMA:  EDUCAÇÃO   DO   CAMPO:  problematizando   a   docência  e  a 

pesquisa em escolas/classes multisseriadas na  Bahia 

Público:  professores, coordenadores pedagógicos,  agências de fomento a 

pesquisa  (FAPESB),  Universidades,  Movimentos  Sociais,  Organizações  Não 

Governamentais do Campo, Conselhos Estadual e Municipais de Educação, 

UNDIME, DIRECs, UNICEF.

Objetivo geral: 

Este  encontro  tem  como  objetivo  reunir  docentes,  profissionais, 

pesquisadores  de  diferentes  territórios  da  Bahia  analisar,  a  partir  da 

realidade  social  os   desafios,  as  problemáticas  das   escolas/classes 

multisseriadas com intuito de construir uma política pública para o Estado da 

Bahia.

 Objetivos Específicos:

 Conhecer e trocar experiências docentes em classes multisseriadas;

 Apreender a realidade das escolas/classes multisseriadas localizadas 

na Bahia;

 identificar limites e possibilidades das escolas/classes multisseriadas a 

partir da visão dos docentes; 

 Fomentar  a  pesquisa  em  classes  multisseriadas  estimulando  a 

produção cientifíca;

 Incorporar os aspectos significativos das experiências existentes com 

classes multisseriadas nas políticas educacionais;

 Construir  uma  agenda  política  com  efetivo  compromisso  dos  seus 

órgãos públicos com as escolas/classes multisseriadas.



JUSTIFICATIVA

Considerando  a  proposta  do  Plano  Estratégico  para  uma  Política   de 

Educação do Campo na Bahia a   qual aponta:

1.  Que  os  segmentos  populacionais,  aos  quais  se  denominam  povos  do 

campo,  se diferenciam em virtude do processo histórico  de ocupação de 

cada localidade, de suas características sócio-culturais, de suas organizações 

econômicas, de suas relações com o meio ambiente, entre outras. E esta 

combinação   expressa  a  diversidade  entre  os  povos  do  campo  e  tal 

diversidade requer políticas específicas de Estado. 

 2. Que a estruturação das políticas públicas para a educação do campo, 

requer  alternativas  eficazes  para vencer  as  desvantagens  educacionais  e 

expandir a oferta da educação básica de qualidade no campo.

3.  Que  as  ações  a  serem  estruturadas  pela  Diretoria  de  Inclusão  e 

Diversidade,  não  devem  ficar  restritas,  tão  somente  a  Coordenação  de 

Educação  do  Campo,  todas  as  políticas  desenvolvidas  devem 

obrigatoriamente  contemplar  o  campo  nas  suas  necessidades,  direitos  e 

diversidade. E  devem  ser  articuladas  com  as  diferentes   Diretorias  e 

Superintendências.

4.  Considerando que as ações de políticas públicas para o campo devem 

considerar  as  recomendações  dos  diferentes  fóruns  democráticos  e  de 

diagnósticos  da  realidade  da  educação  do  campo  levantados  no  Censo 

Escolar  de  2006  –  2008.  E   neste  documento  a  situação  das  classes 

multisseriadas   para  que  sejam  cumpridos  os  marcos  operacionais  da 

Educação do Campo. 

Com isso o Governo do Estado pretende enfrentar as principais questões que 

dificultam  o  aprendizado  nas  escolas  do  campo  e  atender  as  demandas 

educacionais  das  comunidades  do  campo  com  políticas  estruturantes, 

capazes de reverter  um processo que historicamente relega a  população 

rural  à  uma  situação  insistentemente  desfavorável  nos  indicadores 

educacionais. Tais políticas estão agrupadas nos seguintes eixos: 1- Gestão 

Educacional  –  Sistemas  e  Escolas  do  Campo;  2-  Infra-estruturas  Física  e 



Recursos Pedagógicos das Escolas do Campo; 3- Formação dos profissionais 

das Escolas do Campo; 4- Práticas Pedagógicas e Avaliação.

As  escolas  multisseriadas  devem   sair  do  anonimato  e  ser  incluídas  na 

agenda  das  Secretarias  Estaduais  e  Municipais  de  Educação,  das 

universidades e centros de pesquisa e dos movimentos sociais do campo. 

Elas não podem continuar sendo tratadas como se não existissem, excluídas 

até das estatísticas do censo escolar. São graves os  problemas de infra-

estrutura  e  de  condições  de  trabalho  e  aprendizagem que  enfrentam os 

professores  e  estudantes  das  escolas  multisseriadas,  que,  em  geral,  se 

encontram  abandonadas  às  situações  contingentes  próprias  das 

comunidades  em que  se   localizam;  afinal,  delas  depende  atualmente  a 

iniciação escolar da maioria das crianças, adolescentes  e jovens do campo.

Uma observação importante na caracterização da educação do campo 

diz respeito à presença dos estabelecimentos com turmas organizados sob a 

forma denominada de multisseriação. Do total de 86.170 estabelecimentos 

de ensino fundamental no campo, 58% estão organizados exclusivamente 

sob a forma multisseriada (Gráficos  I  e  II).   As regiões  Nordeste e Norte 

possuem  os  maiores  quantitativos  de  estabelecimentos  e  matriculas  de 

classes  multisseriadas.  Entretanto,  observamos  um  decréscimo  tanto  no 

total de estabelecimentos, como nas matriculas, no período de 2002 a 2006, 

uma política  injusta  de  fechamento  das  escolas  e  uma intensificação  no 

processo de nucleação como agravante ampliação no quantitativo de alunos 

transportados.



Gráfico I Estabelecimentos multisseriados localizados nas áreas rurais – Brasil e Regiões 

– 2002 e 2006
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          Fonte: MEC/INEP/DTDIE

              Gráfico II

Matrículas  em estabelecimentos multisseriados localizados nas 

áreas rurais – Brasil e Regiões – 2002 e 2006
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Tabela  3  Nº  de  Estabelecimentos  e  Matrículas  do  Ensino 

Fundamental  em  Escolas  com  Turmas  Multisseriadas 

localizadas nas áreas rurais em 2007

DIREC Exclusivamente 

multisseriadas

Multisseriadas e seriadas



Estabeleciment

os

Matrícula

s

Estabeleciment

os

Matrícula

s
1ª     
1B 20 511 30 7.408
2 286 7.586 141 11.680
3 218 6.487 117 8.950
4 112 2.547 38 3.446
5 392 11.514 76 6.416
6 193 5.189 33 6.485
7 112 2621 19 1370
8 211 3.919 37 4.759
9 93 2.352 27 2.002
10 208 5.701 60 6.529
11 156 4.069 79 16.913
12 410 14.874 202 25.543
13 288 7.138 57 6.377
14 133 2.816 12 885
15 472 10.392 83 8.321
16 129 3.588 40 4.207
17 60 1.313 22 1.903
18 180 4.251 25 2.473
19 172 2.788 34 2.500
20 458 13.876 87 13.049
21 170 3.482 65 4.613
22 184 4.276 75 7.622
23 228 4.089 62 4.476
24 49 1.202 20 2.982
25 220 4.223 55 4.765
26 180 3.893 68 8.733
27 144 3584 39 4571
28 133 3126 40 3716
29 100 2917 27 2287
30 68 1414 24 2205
31 31 769 28 2424
32 61 2170 47 4357
BAHIA 5871 148677 1769 193967

A Bahia não fugiu a regra do conjunto do país.  As Classes  multisseriadas 

representavam 64% das escolas do ensino fundamental de 1ª a 4 ª série 

(Censo  Escolar  2000)  com  23  mil  unidades  escolares  em  que  se  fazia 

presente,  atualmente  temos  5.871  estabelecimentos  exclusivamente 

multisseriadas e 1.769 mistos. Este processo pode corresponder, na prática, 

ao  fechamento  ou  desativação  de  escolas  unidocentes  (multisseriadas), 

seguido pelo transporte dos alunos para escolas maiores. ( tabela 3).

RESULTADOS ESPERADOS

 Reunir 300 profissionais que atuam em classes multisseriadas;

 Produção com publicação do relatório final do evento;

 Publicação do Caderno III  - Educação do Campo na Bahia: o diálogo 

como princípio na construção de políticas públicas para a Educação do 

Campo e em especial com as classes Multisseriadas;



 Construção  de  uma   agenda  política  do  Estado  da  Bahia  para  as 

Classes Multisseriadas; 

 Lançamento de edital  de pesquisa  voltada a estas  experiências.

METODOLOGIA

A metodologia  a  ser  utilizada  se baseia  no processo de construção 

coletiva,  partindo  dos  conhecimentos  de  domínio  dos  profissionais, 

agregando-os  aos  saberes/fazeres  das  práticas  existentes,  que  possam 

contribuir  para  a  ampliação  e  a  problematização  nas  escolas/classes 

multisseriadas,  e,  por  conseguinte  a  elaboração  de  uma  síntese  para  a 

construção da agenda política. 

O elemento básico será a ampliação das discussões sobre as políticas para a 

educação do campo e para as  classes multisseriadas, através do diálogo 

entre  os  conhecimentos  adivindos  das  práticas  dos  docentes  e  do 

conhecimento científcio, assim os atores sociais terão o compromisso de de 

questionar, ampliar  e propor encaminhamentos para elaboração de políticas 

públicas de educação do campo do Estado da Bahia.

O Encontro  terá sua dinâmica em dois momentos articulados: GTs e Plenária 

coletiva, devendo abordar temáticas específicas referentes a  realidade das 

escolas/classes multisseriadas considerando sua diversidade.  Desde modo 

lançaremos mão de uma metodologia participativa, onde todos os sujeitos 

envolvidos,  neste processo, terão direito de propor e encaminhar as suas 

sugestões.

 

PROGRAMAÇÃO

Dia 18/11

• 8:00h- Credenciamento e inscrição para os GTs.

• 9:00h- Abertura: Quem somos?

Apresentação  do  perfil  dos  profissionais  presentes  a  partir  da  ficha  de 

inscrição  (quantitativo,  territórios  representados,  formação,  atuação, 

comunidades, contratação, remuneração).



• 10:00h Mesa de Abertura “Panorama da Educação do Campo no Estado 

da Bahia” SEC/BA - SUDEB/CEC. Fórum de Educação do Campo.

• 13:30h- Grupos de Trabalho: 

• 16:00 - cafezinho

• 18:00h- Atividade Cultural

Dia 19 /11

8:00h-  Grupos de Trabalho

14:00h-  Conferência  1- Direito  a  Educação  dos  povos  do  Campo:  e   a 

formação humana 

Conferencista: confirmar  nome 

15:30 - Cafezinho

16:00h- Conferência 2- “Escolas Multisseriadas: um olhar sobre a  pesquisa 

no Brasil e no  Pará.”

Conferencista: Salomão Hage/UFPA

18:00h. Atividade Cultural

Dia 20/11

8:00h- Plenária Final, com vistas a construção da Agenda Política

12:00h- Encerramento

Proposta de GTs e indicação de profissionais

GT Temática
Mediador/

Especialista
Coordenado

r

Relator/
Sistematiza

dor

GT1
A Identidade das  escolas/
classes multisseriadas.

Josemar Martins e 
Maria Dorath 
Bento Sodré

SEC
Fórum do 
campo 

GT2

Entre  o  Aprender  e  o 
Ensinar:  o  currículo,  as 
especificidades  das 
classes multisseriadas.

Gilsélia Macedo 
Cardoso Freitas

Tere Perin 
SEC Fórum

GT3 O  Planejamento  e 
organização  do  trabalho 
pedagógico 

Valdíria Rocha 
Marize Carvalho/ 

UFRB
SEC Fórum

GT4 Formação  e  Valorização 
do Profissional  de escolas 
e Classes Multisseriadas. 

Celi Tafarel, 
Cláudio Lira 

(grupo Lepel )
SEC Fórum

GT5 Propostas e desafios para 
realização  de  pesquisas 
sobre multisseriação. 

Rosana Mara 
chaves Rodrigues/

UNEB Stella 

SEC Fórum



Rodrigues
GT6 Experiências de propostas 

metodológicas  para 
classes multisseriadas.

MOC/ RESAB/ MST/
Escola Ativa

EFAS 
SEC Fórum

GT7 Avaliação  em  classes 
multisseriadas.

Edmerson SEC Fórum

GT8 Financiamento  e  controle 
social e  gestão 

Lenira / Adenilza SEC Fórum

 Obs: A Equipe responsável pelos trabalhos realizados nos GTs 

será  composta  por  um  professor  mediador  (especialista  na 

temática), um coordenador(SEC) e um relator(Fórum).  
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