
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

1 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA AS ATIVIDADES AGRÁRIAS EM SERGIPE 

 

 
Ademário Alves Santos1 
FJAV – Faculdade José Augusto Vieira 
ademarioalves@bol.com.br 
 
 

 

RESUMO  

A cultura de formação de professores no Brasil é urbana. Urbana também é 
toda a noção de educação que se produz num país com as características do 
Brasil. É conveniente perceber que, mesmo naqueles lugares que a vida gira 
em torno das atividades rurais, a escola é urbana e consequentemente todo o 
seu espírito. Se for uma política de Estado, que se baseia nesta corrente 
ideológica, é profundamente alicerçado numa visão desigual e elitista. Se for 
por conta de uma tendência inspirada na influência européia mostra-se 
radicalmente nefasto às necessidades brasileiras. É assim o discurso da 
educação brasileira: urbano e elitista.   
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The culture for teachers’ formation in the Brazil is urbane. Urbane too is all to 
ideal of education that if fabricate in the country with of characteristically Brazil. 
It’s convenience to see that self   in that places that to life movement in return of 
rustics activities, the schools is urbane and consequently every you spirit . If will 
be to politic of state, that should that if base in these ideological running, is 
profoundly based in the sight unlike and the cream of society. If will be through 
to suppose of a tendency inspired in the Europe influence show in case 
radically dangerous to the Brazilians necessitude. It’s so discuss of Brazilian 
education: urbane and the cream of society.  
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INTRODUÇÃO  

A LDB, leis das diretrizes básicas da educação brasileira, com seu espírito 

inovador, proclama a independência das práticas educativas quando preconiza 

o respeito ao discente, a valorização do magistério e, de forma particular, 

procura estabelecer normas para a execução dos conteúdos a partir da 

formação adequada do magistério. Ressalta-se que pela primeira vez a 

formação de professores tenha sido alvo de intenções por parte dos 

legisladores. Não é que noutras ocasiões esta preocupação não tenha existido, 

mas de forma ampla e contundente, pode-se dizer que a LDB marcou um 

momento histórico relevante na dramática resolução dos problemas 

educacionais no Brasil. Convém notar que um assunto tão difícil de discutir não 

deixa de evidenciar as prerrogativas básicas da discórdia, presentes na 

militância dos educadores e nas projeções políticas de um estado com um 

perfil histórico autoritário, subdivido no aparato ideológico do modo de 

produção capitalista. É esta a discussão que se trava na agenda do discurso 

educacional no Brasil. 

 

A formação de professores, em primeira ou em última instância, passa pela 

compreensão destes fatos. O primeiro dos olhares deve servir para ampliar o 

entendimento do contexto geográfico-político e a situação histórica que o Brasil 

atravessa. É conveniente observar que, sendo um país com forte tendência 

agrária e interpretado a partir das relações que emergem deste contexto, em 

que as atividades agrícolas são profundamente marcadas por uma associação 

com o universo político conservador, a formação de professores está 

diretamente inserida neste contexto pelo fato de ser uma das lacunas pela qual 

se depara o Brasil. Assim, a política para o magistério brasileiro de certa forma 

sobrevive às intempéries de sua trajetória vinculada diretamente às intenções 

dos grupos sociais que se alternam no poder.  

 

Com isso, propõe-se esta pesquisa a observar como se insere, neste contexto, 

a formação de professores para atuarem nas áreas rurais no Brasil, 

considerando as dificuldades de se trabalhar na tarefa de educador e fazer 

educação no Nordeste, em especial, Sergipe. Sendo assim, para atuar 
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naqueles locais mais afastados dos centos urbanos, as dificuldades se 

multiplicam nas mesmas proporções das resoluções dos problemas 

enfrentados pelos mestres. Nestas circunstâncias, pode-se dizer que o quadro 

é profundamente dramático. Altieri (2004) lembra que não se pode mais aceitar 

a noção de que o campo não precisa de gente que não tenha formação 

profissional. 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO  

 

A educação desenvolve qualquer nação. É um fato. É lamentável que esse 

discurso ainda seja a mais expressiva verdade para exaltar as intenções 

daqueles brasileiros que defendem uma mudança profunda da realidade 

brasileira (Freire, 1986). Uma mudança que signifique, dentro do processo de 

democratização do país, a oportunidade de milhões de brasileiros de fazerem 

valer o exercício da cidadania e que esta cidadania deixe de ser apenas 

narrações memoráveis nos compêndios dos discursos políticos daqueles que 

trouxeram para si a responsabilidade de conduzir o Brasil ao posto de nação 

desenvolvida com maiores e melhores oportunidades para todos (Santos, 

1994, 1996).  

 

Ressalte-se que esta condução deve ser feita por todos os brasileiros dentro de 

uma conscientização que tenha inspiração democrática e participativa. A 

democracia não é apenas exercer o direito de votar, visto que o voto pode ser 

também um instrumento necessário ao aprisionamento de um povo, mas uma 

tentativa legítima de levar a todos a possibilidade de construir um país justo. É 

a educação esta ferramenta indispensável. Todavia, para que não se 

experimente novamente as direções do cativeiro político, a democracia acaba 

se transformando numa extraordinária possibilidade de não apenas se 

propagar tais mudanças, mas de se olhar para nós mesmos para que se possa, 

objetivando a resolução dos problemas, enxergar onde estão as falhas que 

dificultam o acesso da população à melhoria da qualidade de vida (Chauí, 

1999). Esta democracia não existe desconsiderando o processo educacional 

do país. Não sobrevive descartando a importância dos professores bem como 

os instrumentos para a sua formação (Chomsky, 1999). A viravolta que o Brasil 
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for capaz de dar contempla algumas etapas importantes, porém é preciso 

reconhecer alguns pontos relevantes: 

 

Em primeiro lugar, os esforços e os entendimentos são realizados e traçados 

de forma que a sociedade não acompanhe a evolução das discussões e o 

andamento dos debates. Com isso, é quase que impossível saber como se 

resolvem estas questões no Brasil, haja vista a não praticidade de colocar em 

prática os assuntos que são do interesse de todos. Nesse sentido, quando se 

há um esforço para convocar a sociedade ao debate, o que se nota é o 

descaso articulado de um modo em geral, especialmente de uma mídia viciada 

na bajulação e nas práticas autoritárias. Marcuse (1998) chama atenção que as 

forças que preconizam a importância do capital o deslocam o trabalhador, pelo 

consumo e pelas garantias de bem-estar de suas funções críticas tornando 

agudas as marcas da alienação. Este descaso apresenta-se com estas 

características: a) desprezar o conteúdo; b) mudar o foco, escolhendo 

assuntos, que não são importantes, para que possam ser massificados a 

semana inteira e o dia inteiro; c) desqualificação dos participantes e dos 

partícipes, enfatizando posições e opiniões, em especial, descontextualizadas 

para que suas respostas não tenham credibilidade perante a opinião pública e, 

d) esvaziando os eventos, em especial quando se trata de alguma conferência 

extremamente importante, como é o caso das conferências em educação e 

outras áreas relevantes; e) descaracterizar as experiências daqueles que estão 

engajados em quaisquer movimentos vinculados à transformação social. Este 

esvaziamento pode ser feito também através da corrupção e da sabotagem. 

trata-se de uma nova fase da reprodução do capital que se vale dos alardes 

dos aliados para lançarem os fastamas que rondam pregando o mal. O que se 

faz para que, efetivamente, possa-se mudar tal realidade de abandono que 

historicamente o povo brasileiro está submerso não parece estar presente na 

agenda política do país para o debate com toda a sociedade. Schlesener 

(2007) observa que a escola representa um campo de forças que não se 

esgotam em suas paredes. 

 

Nas eleições presidenciais passadas, (2006), chegou-se ao absurdo de dizer 

que a educação não era um assunto que mereceria tratamento especial porque 
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nas pesquisas, este assunto não aparecia como questão importante, pois, 

afinal de conta, os brasileiros apontavam quais eram as questões que mais os 

preocupavam. Assim, para os conservadores, a população não colocou a 

temática educacional como uma questão que merecesse atenção. Ora, como 

estas questões poderiam ser possíveis dadas às condições histórico-sociais 

desfavoráveis? O simples fato de um tema não listar entre os mais relevantes 

de um país não significa que este não tenha suas interrogações urgentes, 

Ribeiro (1985).  

 

O desenrolar destes fatos pode plenamente ser interpretado a partir das 

informações do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (2008), 

pois ainda permitem visualizar parte do quadro dramático em que mais de 

dezoito milhões de brasileiros são analfabetos e, se considerados aqueles 

funcionais, mais da metade da população tem seriíssimas dificuldades em ler 

um texto radicalmente básico. É importante observar que da mesma forma que 

se considera o quadro dramático, as respostas para tal realidade não parecem 

ser alcançadas, e, o exemplo disso, é que, ao serem divulgados os números da 

educação básica, relativos ao ano de 2009, a média fora de 3,6 e para o ensino 

fundamental 3,5 - segundo o Ministério da Educação e Cultura, através do 

IDEB – Instituto de desenvolvimento da Educação Básica - órgão que 

acompanha os resultados da educação básica no Brasil. Esta média está 

aquém daquela minimamente exigida que é a média 5,0.  

 

Em segundo lugar, é necessária a construção de uma cultura da crítica a qual 

se possa permitir discutir aqueles academicistas que escreveram obras 

importantes, mas feitas com técnicas rudimentares e métodos inadequados 

trazendo informações que não condizem mais com a realidade brasileira do 

presente. Nesse sentido, convém enfatizar a dessacralização da pesquisa feita 

nas universidades brasileiras e permeadas por uma casta intelectual que não 

aceita de forma alguma uma visão contrária. É importante notar que poucos 

são os pensadores que se aprofundam nas temáticas brasileiras com um grau 

de isenção. Quando Santos (2000) chama atenção para a diferença básica 

entre o letrado e o intelectual, ele o faz atribuindo àquele a erudição e às 

dificuldades de, ao encontrar a verdade, se omitir; e este, sendo erudito, se 
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diferencia exatamente pelo compromisso com a verdade. Esta isenção não é 

somente política é, acima de tudo, intelectual.  

 

O fato é que argumentos são fraudados, dados distorcidos, informações 

deturpadas, números que não correspondem com a realidade continuam a 

despertar e compor a base teórica de parte de uma elite intelectual brasileira 

que passa a impressão de ter patenteado o conhecimento no Brasil. Dessa 

forma, os jovens pesquisadores, que oficialmente reproduzem os erros e os 

preconceitos das elites acadêmicas neoconservadoras, não se libertam 

também desta casta. Neste caso, emerge um Brasil diferente. É fundamental 

que estas obras sejam passiveis de críticas e, se comprovadas as suas 

ineficiências, por que não corrigi-las ou abandoná-las? É certo e conveniente 

que tais obras propuseram e contribuíram para o entendimento do Brasil e, 

consequentemente, acrescentaram novas explicações para uma compreensão 

de uma realidade até então desconhecida, sobretudo, no período de transição 

da monarquia para a república, na fase de ruptura da política café com leite e 

de todo o período liderado por Getúlio Vargas.  Após os anos cinqüenta, 

poucas obras trouxeram à tona os dramas brasileiros. O exemplo de 

Fernandes (1973); Santos (1978, 1985, 1986) levam-nos a crer que 

pouquíssimos foram os intelectuais que olharam para o Brasil de forma 

analítica. Deve-se notar que, nestas obras posteriores aos anos 60 do século 

XX, poucas eram realmente trabalhos científicos. E, como aponta Cardoso 

(1974), é preciso superar uma ciência feita apenas de informações, rica em 

senso comum, mas ineficiente no rigor científico. É preciso que se ressalte a 

rigidez e a seriedade que o método cientifico exige. Este é o drama: as 

referências para a formação de professores voltados para as áreas rurais 

praticamente inexistem tendo que os educadores do presente fazerem tudo.  

 

A dramaticidade desta realidade esconde-se no fato de que o pensamento 

educacional brasileiro é baseado numa herança européia – especialmente 

francesa – cuja finalidade da formação de professores está vinculada 

fortemente ao papel que estes devem exercer nos domínios urbanos. Para a 

realidade francesa é excelente, para a nossa realidade é um desastre. As 

características dessa realidade para o Brasil apresentam profundas heranças 
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nas formas pelas quais se concebem a formação de professores, geralmente 

preparados para educarem os filhos daqueles que financeiramente podem 

estudar. É interessante perceber que esta constatação não se insere apenas 

no contexto da escola particular, mas da escola pública como um todo. 

Convém perceber que aqueles alunos mais abastardos financeiramente 

recebem as maiores atenções. Assim, as obras de autores consagrados que 

retratam o Brasil, desconsiderando estas prerrogativas, não servem para 

colocar o Brasil numa posição confortável quando se deve olhar para si 

mesmo. Estas obras caíram no submerso mundo do dogmatismo e não nos 

permite outra visão do país. Reféns do medo e da decadência do ensino, os 

novos intelectuais, contentam-se em admitir que toda a realidade brasileira já 

está devidamente encoberta pelo lençol europeu da explicação científica. No 

afã de contribuir, buscam-se explicações para o país em tudo. É necessário 

enfatizar o posicionamento teórico de autores que edificaram o olhar do Brasil 

sobre si mesmo, projetando-o como um país por se fazer.  Que o Brasil é 

injusto (Ribeiro, 1995; Santos, 1994) já o disseram de forma inequívoca; que o 

pais não superou os entraves no campo e a sua estrutura fundiária é desigual 

(Silva, 1993; Martins, 1998) também reafirmam magistralmente esta questão; 

que o Brasil representa a civilização dos trópicos (Freire, 1998) não se 

esqueceu de pontuar a transcendência étnica que nos amarra ao passado; que 

o povo brasileiro é gentílico e passivo (Holanda, 1939), nos fez acreditar que 

sim. Todas estas definições representam um corte importante na trajetória 

explicativa para que se estabeleça o perfil atual do Brasil que ora se apresenta 

como uma nação moderna. A educação pouco aparece nestas definições, 

salvo em Santos (2000) quando a enfatiza como ponto importante dentro de 

uma noção de totalidade que compreende as lutas dos trabalhadores no 

mundo do capital.  

 

No presente contexto, o Brasil experimenta uma realidade aparentemente nova 

e repleta de significados que extrapola as compreensões oriundas das 

explicações arbitrárias que há décadas taxam o país de atrasado, 

subdesenvolvido, desigual e profundamente injusto (Martins, 1978). Observa-

se que todas estas palavras compõem os sinônimos das explicações, que 

professam o Brasil como um país historicamente desigual e não deixam de ter 
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seus indícios assombreados por uma verdade histórica. Não deixam também 

de desautorizar outras reflexões que a priori insinuem que uma mudança esteja 

em curso ainda que radicalmente refratária de uma visão pessimista.  

 

As incursões que trilham tais análises geralmente se confluem em fontes 

centralizadoras das opiniões secularmente científicas. De outro jeito, as 

explicações da realidade brasileira são comumente feitas e proferidas por 

instituições que monopolizam as informações e os conheceres acadêmicos 

sobre o Brasil. São instituições que, localizadas nos centros urbanos 

desenvolvido, constroem as explicações e emitem pareceres a posteriori com 

um olhar a partir de uma visão unilateral, externa e, porque não, 

profundamente preconceituosa sobre a realidade brasileira. Entretanto, são 

indispensáveis ao desenvolvimento de uma metodologia nova para a 

compreensão do Brasil emergente do século XXI. Com todas as falhas 

possíveis e com todas as arrogâncias necessárias, o Brasil, meio que se 

subdividiu academicamente em dois grandes grupos: o Brasil dos intelectuais 

de formação erudita e européia, geralmente oriundos da elite branca e 

poliglota, que detesta os indígenas, odeia os brancos pobres e, como forma de 

suprir a baixa auto-estima, não gosta de nada que é feito no Brasil; e o Brasil 

dos intelectuais, genuinamente formados aqui mesmo. É, na maioria das 

vezes, formados também pela elite intelectual branca e européia. Este segundo 

grupo de intelectuais gera os militantes políticos de esquerda, fabrica as 

definições de um Brasil que também para eles é radicalmente desigual e 

mestiço. Este segundo grupo também comete aberrações quando insinua que 

a população brasileira é mestiça, desorganizada e indolente. O preconceito 

deste segundo grupo é, por vezes, mais nocivo que o preconceito do primeiro 

grupo, pois se camufla nas políticas de cota e de divisão da sociedade 

brasileira a partir da raça, dentre outras definições brasilis fascistas.  É notório 

enfatizar que estes dois grupos estão unidos em duas definições desastrosas 

sobre o Brasil do presente: que o Brasil é um país de incultos. Há sim um fundo 

de verdade nesta definição, desde que as demais verdades também apareçam, 

são elas: o Brasil é um país empreendedor; o Brasil é um país de resistentes; o 

Brasil é um país que preserva a sua memória e o povo brasileiro gosta também 

das coisas refinadas. Ainda, nesta mesma linha de raciocínio, os dois grupos 
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propagam que o Nordeste brasileiro é pardo e que os negros compõem a maior 

parte ou metade da população brasileira. É neste contexto que se projeta a 

discussão dos problemas no Brasil. Aí a escola emerge como mais um 

problema que precisa ser sanado. A formação de professores é um detalhe 

neste problema. 

 

REFLEXÕES SOBRE O CASO DE SERGIPE  

 

Não há como não dizer de outro jeito: condições das escolas sergipanas são 

precárias especialmente naquelas áreas mais afetadas. Santos (1986). Em 

qualquer escola do interior sergipano, com honrosas exceções, não há uma 

preocupação em aproximar o ensino dos alunos com a realidade deles, 

levando-se em conta as vinculações com o universo agrário. Primeiro, por ser 

plenamente desaconselhado pela cultura docente, e, segundo, por não 

encontrar nenhum respaldo no sistema de ensino. A escola que o fizer o faz de 

forma isolada, e o professor que se interesse por isto, não encontra o mínimo 

apoio. Se por ventura fizer o projeto, contemplando estas questões, só irá ser 

reconhecido se concorrer a algum prêmio e ser visto nos jornais. Ainda assim, 

estarão nas fotos: o secretário de educação; o diretor da escola; o prefeito; o 

secretário de cultura e de educação do município e seu líder político. Pronto! 

Apareceu todo mundo na foto. Menos o professor, é claro. É este descaso, 

segundo Fernandes (1974), que emperra o Brasil de avançar.  

 

É importante perceber que ainda que a escola não se apresente como palco 

para a transformação (Gramsci, 1978), é, na verdade, um poderoso 

instrumento nas mãos do capitalista. Nas mãos dos humanistas é apenas um 

instrumento de tornar possível a transformação do homem, Harvey (2000). A 

escola que ora perseguimos não se vincula ao universo agrário e a agricultura 

no Brasil não é vista como uma possibilidade de redenção sócio-econômica 

para o magistério brasileiro, ao contrário, é compreendida como uma das 

principais fontes de atraso e vinculada a tudo aquilo que representa o 

subdesenvolvimento visto que - na visão de uma parte significativa do 

magistério brasileiro - os atores sociais da cena política brasileira, na maior 

parte, emergem deste contexto e não poderia deixar de ser enfatizada como a 
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fonte em que se originam os problemas brasileiros. A partir desta suposição, 

como poderia ser valorizada a formação de professores para atuar nas áreas 

rurais do país? Existe, porém, uma contradição que não pode deixar de ser 

mencionada: a origem de boa parte dos educadores que se formam no 

magistério está diretamente associada ao universo agrário. É notório verificar 

que estes educadores, na sua maioria, ou são filhos de agricultores, ou filhos 

de trabalhadores urbanos que migraram do campo para as cidades. Entretanto, 

não se reconhecem nesta origem. Recriminam-se e recriminam todo o corpo 

discente rural e urbano. Como não são inteiramente urbanos, não se 

reconhecem como tal; e como também não são inteiramente campesinos, não 

se sentem representados por esta categoria. É neste universo que as 

universidades brasileiras fazem brotar a maior parte de seus educadores. 

Portanto, a formação de professores no Brasil já se fundamenta defeituosa.  

 

O jovem, depois de crescido e com o segundo grau completo, está pronto. Está 

pronto o indivíduo que vai disputar uma vaga nas universidades para o 

magistério. Formado, cinco anos depois (o curso era para ser feito em quatro 

anos, mas, como ele precisou trabalhar numa escola rural, atrasou-o em um 

ano) vai trabalhar. A universidade não o aproximou dos problemas do campo. 

Os professores não o disseram que o Brasil tem uma forte inclinação com o 

universo agrário, que uma parte significativa das riquezas brasileiras é 

originária do campo, através do trabalho de indivíduos como os pais dele. A 

sociedade não o aceita com as características originárias e ele sobrevive 

conforme as circunstâncias que se apresentam com o nome de oportunidades. 

A oportunidade aparece com o nome de escola particular. Coll (1994) enfatiza 

que uma das mais árduas tarefas do educador é tornar a aprendizagem 

possível. Esta observação assombra o professor quando deparado com tais 

realidades. Ele trabalha seis meses e é dispensado; entra noutra escola e 

consegue ficar um ano, dois anos, três anos e até cinco anos.  Anos depois, 

urbaniza-se às avessas e vira-se radicalmente contrário à realidade em que se 

encontram seus pais. Torna-se pessoa agradável na cidade, precisamente com 

seus amigos, mas, quando em casa, recriminador e inteiramente supérfluo 

como pessoa.  É este o professor brasileiro que ensina as crianças pobres da 
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periferia das cidades brasileiras e das áreas rurais abandonadas à própria 

sorte. 

 

Ressalta-se o fato de que nenhuma escola rural em Sergipe possui um corpo 

docente com base teórica consolidada numa formação específica para atuar 

nas escolas localizadas nas áreas consideradas especiais, a exemplo das 

escolas da zona rural. O professor do estado, que lá se encontra, é o mesmo 

com a formação do professor que atua na capital. O diretor, que lá também se 

encontra, por vezes, sequer, tem vinculação com o lugar em que exerce suas 

funções. O ensino é realizado em um universo contrário ao universo dos alunos 

e com uma separação radical de suas realidades. Os livros não correspondem 

à realidade dos alunos e os conteúdos escolhidos não se estreitam com as 

suas identidades e eles não se sentem representados pelo aparelho educativo 

do estado, logo não se identificam com nada que a escola faz. Os professores, 

limitados, pouco podem fazer, se preocupam mesmo é com o salário no final 

do mês. O bloco vencedor faz sua história, Gramci (1968). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O caos atinge seu ápice quando pseudos intelectuais não aceitam a revisão do 

que escrevem. Quando reféns de estruturas universitárias lançam afirmativas 

sobre o Nordeste que nada condizem com a realidade dos fatos. O fato de 

Sergipe está localizado numa região que, na repartição territorial do trabalho é 

tratando como uma região de segundo lugar alimenta os desafios dos 

sergipanos em buscar suas próprias respostas e enfrentar seus desafios. 

Observações que não tragam estas abordagens não nos explicam e não 

contribuem em nada com o desenvolvimento do Brasil. Há explicações que 

retratam um Nordeste ainda dos anos vinte do século passado e que estão em 

andamento nos debates pelos centros acadêmicos do país. Recheadas de 

estupidezes, elas não permitem um debate com o mínimo de seriedade. Neste 

contexto, a escola, e mais importante, a formação de professores tem um papel 

fundamental na resolução dos problemas que insistem em encurralar o Brasil 

ao atraso que existe, sim, e que parte da intelectualidade luta mesmo é para 

que tal realidade não se modifique. É neste contexto que se insere o Nordeste 
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e o estado de Sergipe. Não nos Custa lembrar que os esforços adotados 

nestes locais citados não sejam corretos e coerentes, mas eles se esbarram 

nas entrelinhas das políticas educacionais elencadas pelos educadores 

brasileiros.  A formação de professores para os quadros interioranos ainda é 

uma realidade que sequer é discutida. 

 

Com a honrosa exceção, poucos foram os pesquisadores que até a segunda 

metade do século XX, propuseram a conhecer de fato o Brasil (Ribeiro, 1985). 

Isto é muito grave! Porque nos autoriza a afirmar que a construção dos bancos 

de dados do país pode ser falsa e não refletir em nada a nossa realidade. E 

ainda existe outro agravante: como a nossa universidade é européia - e neste 

contexto não poderia ser diferente - o olhar que projetamos sobre nós mesmos 

é lamentavelmente preconceituoso e profundamente indiferente ao que somos. 

O Brasil é um país por se fazer e não é um fazer apenas do ponto de vista de 

sua infra-instrutora, está por se fazer também nas análises.  

 

Neste horizonte, Sergipe emerge situado entre as contradições que 

redirecionam as políticas educacionais no Brasil. Não havendo uma formação 

especifica para a formação de professores, para que atuem nas escolas 

localizadas nas zonas rurais. Assim, os problemas vão se alargando e 

repetem-se apenas naqueles fatos que se tornam comuns no cotidiano. 

Sergipe, sendo um estado localizado no Nordeste brasileiro ainda carece de se 

voltar para uma prática educacional que contemple a todos os interesses em 

questão. Os interesses das comunidades rurais também devem estar em jogo, 

ainda que o mundo se urbanize e que demande de uma ordem política 

inovadora. A formação de professores para  o interior não pode permanecer de 

fora.  
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