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RESUMO

O presente artigo aborda os obstáculos que são enfrentados pela educação para a construção da cidadania dos
estudantes no município de Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas. Nessa direção, um vasto referencial teórico é
utilizado para subsidiar a pesquisa, tais como Pinsky (2005), Souza (2008), Santos (2000) e outros, além da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Como
metodologia, a pesquisa é de cunho qualitativo e os dados serão levantados junto aos sujeitos, através de estudo de
caso com a colaboração de duas gestoras, de oito professores e quarenta estudantes do nível médio, abrangendo
duas escolas urbanas. Nesse prisma, este trabalho procurará delinear a dinâmica e o quadro atual da situação da
educação do município de Delmiro Gouveia, para servir de subsídio à discussão e formulação de políticas públicas.
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ABSTRACT

The present article is about the obstacles that are faced by the education for the construction of the citizenship of the
students in the municipality of Delmiro Gouveia, extreme west arid of Alagoas. In this direction, a wide theoretical
reference is used to subsidize the research, such as Pinsky (2005), Souza (2008), Santos (2000) and others, besides
the Law of Guidelines and Bases of National Education (BRASIL, 1996) and Federal Constitution (BRASIL, 1988). As a
methodology, the research is qualitative and the data will be collected together with the subjects, through a case study
with the collaboration of two managers, eight teachers and forty students of the middle level, covering two urban
schools. In this perspective, this work will seek to outline the dynamics and current situation of the education situation
of the municipality of Delmiro Gouveia, to serve as a subsidy to the discussion and formulation of public actions in
education.

Keywords: Citizen education. School institution. Delmiro Gouveia.

INTRODUÇÃO

A educação é à base do desenvolvimento do homem e também um direito fundamental. A educação na atualidade
debate sobre uma escola que esteja preparada para proporcionar um ensino de qualidade, respeitando a
heterogeneidade e a individualidade de todos que compõem a comunidade escolar. Uma instituição que proporcione
educação de qualidade, desenvolvendo o estudante e com a concepção que todo ser humano tem a capacidade de
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aprender de acordo com seus interesses e seu ritmo num clima favorável de exercício de cidadania.

Essa idéia, porém, se choca, em Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas, com um retrospecto histórico que teima em não
vencer e derrubar os tristes índices de desenvolvimento humano, alfabetização, violência à mulher, violência em
homicídios mandados lá chamados de “pistolagem”, de vencer problemas de violência política, de fraude política com
compra de votos: de superar uma conjuntura que se infiltra na cultura, que se banaliza na reprodução do que parece
normal, que se repete na escola, lugar onde deveríamos passar conhecimento aprendendo também cidadania.

Aprender a ser cidadão é aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência,
aprender a dialogar nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva da
comunidade e do país. Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e,
portanto, podem e devem ser ensinados na escola (PINSKY, 2005). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDBEN (BRASIL, 1996) que rege a educação no Brasil, as teorias e práticas educacionais discutidas nas
universidades, congressos e reuniões, trata da melhoria do ensino no país e almeja uma escola de qualidade para
todos, onde possam ter sucesso, que consigam a emancipação intelectual e que experienciem o exercício da
cidadania no sentido mais amplo, que é a busca por condições que garantam uma vida digna às pessoas.

A todo instante a escola se depara com novos desafios. É uma instituição responsável por instruir as novas gerações
e esta nova clientela não é melhor ou pior do que há de vinte anos atrás, é uma geração diferente, necessitando que
os espaços e tempos educativos dêem condições de oportunidades e possibilidades de assumir o compromisso de
construir uma sociedade mais justa, equânime e solidária, na exata medida do que assinala Souza (2008, p.111)
acerca da “construção da cidadania na escola”:

Esse deve ser o clima base da escola incumbida de promover o saber, o saber fazer, o
saber estar, sem descurar a construção e a reconstrução de uma cidadania responsável,
autônoma e solidária. Uma escola com missão terapêutica, capaz de reconstruir as
identidades danificadas, porque uma escola de cidadãos para cidadãos.
Independentemente de a escola assegurar ou não, de forma linear, o sucesso escolar de
todos, ela deve assegurar que no seu espaço se vive um clima de “estado de direito” e se
garante a todos um caloroso acolhimento.

Existem diversas dificuldades para a região sertaneja alagoana se apropriar de uma educação que encaminhe o
estudante para o pleno exercício da cidadania. É necessário que a realidade seja transformada, repensada e
reconstruída, através do reconhecimento da solidariedade, da justiça, do respeito e da esperança. O município
Delmiro Gouveia necessita reconhecer e enfrentar os obstáculos que vivencia, se encaminhando para um futuro que
ofereça dignidade a seu povo.

A realidade qualquer que seja o modo como é concebida é considerada pela teoria crítica
como um campo de possibilidades e a tarefa consiste precisamente em definir e avaliar a
natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente dado. A análise crítica do
que existe assenta no pressuposto de que a existência não esgota as possibilidades da
existência e que, portanto, há alternativas susceptíveis de superar o que é criticável no que
existe. O desconforto e o inconformismo ou a indignação perante o que existe suscita
impulso para teorizar a sua superação (SANTOS, 2000, p.23).

As motivações para essa pesquisa surgem da premência de refletir a realidade educacional de Delmiro Gouveia,
Sertão de Alagoas, de saber se há caminhos que divirjam com o passado de seca, de pobreza, de baixo
desenvolvimento humano, de baixa alfabetização, de crises e fraudes eleitorais com compra de votos, de violência às
pessoas, de medo da pistolagem e dos homicídios mandados. O passo que se quer seguir é o de observar o que pode
a escola, envolta neste quadro, fazer para garantir a transmissão de valores cidadãos para as próximas gerações
delmirenses.

Estimula esta pesquisa saber se dentro deste quadro quase secular sócio-cultural haverá espaço para a instituição
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escola ser cidadã e ensinar cidadania sem os reflexos desse passado que teima em não passar, já que os índices
oficiais dizem que a mazela existe e há de ser tratada. A boa nova no trabalho que se projeta é descobrir na sertaneja
Delmiro Gouveia, se a instituição escolar e seus estudantes sentem e percebem o peso desta herança sócio-histórica,
avaliando se estes vetores juntam condições de se determinarem segundo esta eventual percepção. É, assim, trilhar
os princípios mundialmente solidificados que versam sobre valores básicos de cidadania, sendo especializados para a
situação encontrada em Delmiro Gouveia.

A Constituição brasileira (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), apontam a escola como instituição que prepara o indivíduo
para a cidadania, para o exercício profissional e para o sucesso. As escolas em Delmiro Gouveia têm enfrentado
muitos obstáculos, embora fragilizadas estruturalmente, tentam encontrar meios para intervir na realidade que a cerca,
no intuito de contribuir para diminuir a violência, o analfabetismo, os crimes eleitorais e de mando (pistolagem), que se
fazem tão presentes no município e, sobretudo com o papel de desenvolver nos estudantes posturas dignas,
solidárias e cidadãs.

O problema que move a atenção e interesse nessa pesquisa reside em questionar, mesmo dentro deste contexto
negativo, até que ponto e como a escola delmirense pode colaborar, com uma postura efetiva, para acolher os
estudantes e dar educação preparando-os para o exercício da cidadania, colaborando para a mudança do atual status
O problema que nos instiga percorre, assim, o seguinte itinerário:

• Há espaço para o ensino de valores de cidadania nas escolas de Delmiro Gouveia diante de tantos indicadores
sociais negativos

• A escola que vive envolta nesses indicadores apresenta soluções educacionais para ensinar valores de
cidadania

• Até que ponto a especialização de um trabalho projetado para a educação cidadã rende resultados que saiam
da escola para o exercício social em Delmiro Gouveia, propiciando uma modificação prática desta realidade

Dentro dessas proposições apresenta-se como objetivo geral da pesquisa, verificar em que medida o Projeto Político
Pedagógico da Escola pode contribuir para o ensino, aprendizagem e exercício de valores de cidadania em Delmiro
Gouveia. E especificamente, tem-se os objetivos:

• Analisar o Projeto Político Pedagógico das Escolas do município;
• Averiguar a influência das questões externas sobre o desenvolvimento do ensino e aprendizagem da cidadania

no ambiente escolar;
• Diagnosticar como se dá a implementação dos valores de cidadania que existem no Projeto Político

Pedagógico da Escola;
• Testar como os estudantes recebem e percebem um projeto para implementação dos valores de cidadania

partindo de princípios mundialmente solidificados sendo especializados para a situação encontrada em Delmiro
Gouveia.

A EVOLUÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO SERTÃO DE ALAGOAS

Com base nas referências histórico-legais, a exposição que segue pretende mostrar as características e a história da
educação em Alagoas, no município de Delmiro Gouveia.

O Nordeste brasileiro possui nove estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe). Sua extensão territorial é de 1.554.257,0 Km² e, conforme dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), abriga uma população de 53.081.950 habitantes (IBGE, 2015). Em razão das
diferentes características físicas que apresenta, a Região Nordeste é dividida em quatro sub-regiões: meio-norte, zona
da mata, agreste e sertão, entretanto, é visto como um local de pobreza, seca e outros problemas de ordem
socioeconômica. O Sertão é uma extensa área de clima semi-árido, conhecido como “Polígono das Secas”.
Compreende o centro da Região Nordeste, está presente em quase todos os estados e o município de Delmiro
Gouveia se encontra no centro desta área. Essa sub-região nordestina possui o menor índice demográfico da região.
Os índices de pluviosidade são baixos e irregulares, com a ocorrência periódica de secas. A vegetação típica é a
caatinga. A bacia do rio São Francisco é a maior da região e a única fonte de água perene para as populações que
habitam suas margens. Políticas públicas são necessárias para o desenvolvimento socioeconômico no Sertão
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nordestino, no sentido de proporcionar qualidade de vida para sua população (IBGE, 2015).

Segundo o Radar Social do IPEA – Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, interpretando dados do IBGE,
há lugares onde o poder público simplesmente não chega às populações com a educação, como ocorre com as
comunidades ribeirinhas do Amazonas no recôndito florestal entranhado na Região Norte. Em outras regiões a escola
chega de forma deficitária, como no sertão da Região Nordeste, com parcos meios e sofrida qualificação docente.
Delmiro Gouveia se ressente também da falta de escolas e de pouca estrutura na educação.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 08 de setembro de 2010, através do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), verificou que um em cada cinco brasileiros é analfabeto funcional,
ou seja, a pessoa com 15 ou mais anos de idade e com menos de quatro anos de estudo completo. Em geral, ele lê e
escreve frases simples, mas não consegue, por exemplo, interpretar textos, escrever um bilhete em que é necessário
passar uma mensagem simplória. A pesquisa relata ainda, que o problema é maior na região Nordeste, na qual a taxa
de analfabetismo funcional chega a 30,8%, o dobro da região Sudeste, que tem o menor índice, de 15%. De acordo
com o IBGE (2011), a maioria dos analfabetos (92,6%) está concentrada no grupo com mais de 25 anos de idade. No
Nordeste, a taxa de analfabetismo entre a população com 50 anos ou mais chega a 40,1%, enquanto que no Sul, esse
número é de 12,2%. Os nordestinos têm as maiores taxas em todas as faixas de idade.

Pela PNAD (2004), Alagoas é o Estado mais pobre do Brasil, com renda média mensal per capita de R$ 219, 17,6%
abaixo da média nordestina e 52,6% menor do que a média brasileira. No Brasil e no Nordeste, a renda mensal per
capita oscilou desde 1999, com variações ano a ano, mas ficou praticamente inalterada até 2004. Em Alagoas, o
indicador caiu em todos os anos desde 1999 e hoje é 9,5% inferior ao daquela data.

A pesquisa (PNAD, 2004) também revela que 62,5% dos alagoanos vivem abaixo da linha da pobreza, o maior
porcentual entre todos os Estados. No Brasil como um todo, o número de pobres caiu de 33,9% para 31,7% entre
1999 e 2004. No Nordeste, a queda foi de 58,6% para 55,3% no mesmo período. Em Alagoas, houve aumento de
60,2% para 62,5%. No início da década de 90, Alagoas tinha a segunda menor proporção de pobres no Nordeste. Em
número de miseráveis, Alagoas é o segundo pior Estado, com 32,74% em 2004, só ganhando do Maranhão. No
Brasil, a proporção de miseráveis caiu de 14,3% para 12,3 % entre 1999 e 2004, num recuo de 14%. No Nordeste, a
redução foi de 9,4%, saindo de 29,6% para 26,8%. Em Alagoas, a queda foi de apenas 2,1%, de 33,4% em 1999 para
32,7% em 2004.

Na educação, o desempenho também é desanimador. Alagoas é o Estado com o maior índice de analfabetismo de
maiores de 15 anos, 29,5% em 2004. A média nordestina é de 22,4% e a do País, de 11,2%. No analfabetismo infantil
(10 a 14 anos), Alagoas também é recordista: 11,3% em 2004, em comparação com 3,6% no Brasil e 8% no Nordeste.
A pesquisa revela que Alagoas tem a pior escolaridade média da população adulta entre todos os Estados, de apenas
4,2 anos, mesmo nível de 1999. No Nordeste, este indicador saiu de 4,2 para 4,9 anos, entre 1999 e 2004, e no
mesmo período o Brasil avançou de 5,7 para 6,4 anos. (PNAD, 2004). Também é o pior Estado na defasagem escolar
média, que atingia 1,7 ano em 2004, e no porcentual de crianças com 10 a 14 anos que têm atraso escolar de 2 anos
ou mais, de 29,9%. A PNAD (2004) mostra que no Nordeste aqueles indicadores eram de, respectivamente, 1,5 ano e
22,9%. No Brasil, de 1 e 12,8%. Alagoas está abaixo da média do Nordeste nos indicadores de bens de consumo
ligados à tecnologia da informação, como número de domicílios com telefone fixo, com celular e com computador - os
porcentuais são de, respectivamente 20,2%, 27% e 5,5%.

O município de Delmiro Gouveia está localizado no extremo oeste do estado de Alagoas, sertão nordestino, fazendo
divisa com os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, cortado pelo Rio São Francisco, apresenta uma população
estimada em 2016 pelo IBGE de 52.306 habitantes. A área territorial da cidade é de 626 km² comportando uma
prefeitura, câmara de vereadores, 01 hospital público, 30 estabelecimentos de Saúde SUS, consultórios médicos, uma
delegacia, um Juizado da infância e da adolescência, comércio local, indústria têxtil, igrejas, 2 ginásios esportivos e
residências particulares. A economia da cidade é voltada principalmente para a agricultura, acompanhada pelo
comércio e funcionalismo público, tendo de acordo com o IBGE uma incidência de pobreza de 61,71% (IBGE, 2015).

A história do município é marcada pela vinda de seu fundador Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, pioneiro na
introdução de benefícios sociais para os trabalhadores, conhecido como o rei do sertão no Nordeste brasileiro, por sua
riqueza, filantropia e coragem de desafiar o poder econômico dos ingleses no Nordeste. Delmiro Augusto trouxe
energia para o sertão, construiu a primeira Usina Hidroelétrica do Nordeste “Angiquinhos”, introduziu o automóvel no
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sertão, construiu Cia Agro-Fabril, que iniciou (1914), a produção de linhas de coser, para rendas e bordados, fios e
cordões de algodão cru em novelos, fios encerados e fitas gomadas para embrulhos, exportando para a Argentina,
Chile, Peru e demais países da América do Sul. Essa indústria tinha características revolucionárias, no campo social,
com uma vila operária, assistência médica, escola, cinema e ringue de patinação (MELLO, 1993).

Delmiro Gouveia tem sua história educacional marcada pela construção da primeira escola, o Grupo Escolar Delmiro
Gouveia, construída no século passado, sancionada pelo Governador Ismar de Góis Monteiro, através do Decreto-Lei
nº 2.821 de 25 de janeiro de 1943, a origem do seu nome é uma homenagem prestada ao fundador da Vila da Pedra,
Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, homem de progresso que não media esforços para executar seus projetos para o
desenvolvimento da Vila da Pedra e que acreditava que a educação era a única maneira de acabar com a praga do
cangaço e da fome no Nordeste (IBGE, 2015).

Atualmente o município conta com 35escolas públicas municipais, sendo 17 na zona urbana e 23 na zona rural, 05
escolas públicas estaduais e 03 escolas privadas, estas situadas na zona urbana. A estrutura das escolas públicas é
ruim e não oferece espaços de lazer e recreação para os estudantes e a gestão escolar não é democrática, ainda se
instá-la a indicação política para os cargos de diretores, vice-diretores e coordenadores das escolas públicas
municipais e, segundo a própria Secretaria Municipal de Educação, não há previsão para a instalação da gestão
democrática nas escolas municipais (IBGE, 2015).

METODOLOGIA

Diante dos objetivos e finalidades desse estudo, do ponto de vista da abordagem optou-se pela realização da
pesquisa de natureza descritiva, utilizando o levantamento qualitativo e quantitativo, conforme descrito por Cervo;
Bervian (1978), Marconi; Lakatos (1996) e Ludke (1998).

Tendo a pesquisa descritiva como princípio que norteará este estudo, Cervo; Bervian (2007, p. 61-62) apontam que “a
pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-las”. Para
as finalidades desta pesquisa planejada será feito um projeto de intervenção com os sujeitos, com a finalidade
proposta nos objetivos gerais e específicos. Neste sentido, Selltiz (1974, p. 7) propõe a existência de duas razões para
as questões de pesquisa:

Existem dois tipos gerais de razões para a proposição de questões de pesquisa: as
intelectuais, baseadas no desejo de conhecer ou compreender, pela satisfação de
conhecer ou compreender; as práticas, baseadas no desejo de conhecer a fim de
tornar-se capaz de fazer algo melhor ou de maneira mais eficiente.

Diante das considerações de Selltiz (1974) e Bervian (2007), observar, registrar e analisar os obstáculos para a
educação cidadã no Município Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas, representa marcas que traduzem um
subdesenvolvimento do país. Perante esse quadro, faz-se indispensável para a interpretação da realidade
instrumentos que visem, não apenas produzir conhecimentos, mas criar, reciclar conhecimentos num desafio
constante.

Delimitou-se como campo de investigação o universo de duas escolas, sendo uma pública e outra privada, da cidade
de Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas – Brasil. Ambas consolidadas e reconhecidas junto à comunidade local.

A pesquisa conta com a colaboração de 02 (duas) gestoras, de 08 (oito) professores e 40 (quarenta) alunos do nível
médio, abrangendo as duas escolas selecionadas.

Por se tratar de uma pesquisa intensiva, utiliza-se a pesquisa bibliográfica, o estudo descritivo (etnografia), a
observação direta e indireta, através de visitas, gravações, entrevistas estruturadas e de questionários com os sujeitos
da pesquisa e o estudo dos documentos (Projeto Político Pedagógico – PPP, Regimento Escolar, Ata de Conselhos
de Classe). A pesquisa bibliográfica é importante para a fundamentação desse estudo e para estruturar a coleta e
interpretação dos dados, pois permitirá uma variedade de pensamentos a cerca do trabalho possibilitando-lhe mais
entendimento.
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Os roteiros-guia constam dos principais tópicos a serem cobertos, obedecendo a certa ordem lógica, permitindo que
os assuntos sejam gradativamente aprofundados, evitando saltos bruscos entre as questões, com pausas e uma
explanação prévia sobre o assunto do qual disserte. O uso da entrevista estruturada dá-se pela preocupação com a
fidelidade das experiências e interpretações e por ser uma técnica que apresenta uma qualidade de processo em
movimento, que é a especulação da realidade pelo ponto de vista do autor social para que se possa conhecer o seu
mundo. O processo da entrevista é cuidadosamente respeitado e observado o universo dos entrevistados, suas
opiniões, perspectivas, medos, inseguranças, posicionamentos, obstáculos, enfim, todas as características próprias do
ser humano. Os questionários serão utilizados com o intuito de medir tanto opiniões, atitudes e preferências, bem
como comportamentos dos sujeitos. O trabalho de pesquisa tem três momentos:

• Diagnóstico;
• Projeto de Intervenção;
• Análise comparativa.

A pesquisa inicia com o levantamento e seleção do material bibliográfico necessário a fundamentação teórica desta
pesquisa. Essa fase visa diagnosticar a situação para ensejar a especificação dos meios do projeto de intervenção.
Realiza-se a observação direta das escolas selecionadas, do cotidiano da comunidade escolar, objetivando um
conhecimento prévio da realidade pesquisada para auxiliar na elaboração do roteiro para as entrevistas. Após a
observação são realizadas as entrevistas com os sujeitos da pesquisa, esclarecendo a importância destes no estudo e
aprofundando laços para deixá-los mais à vontade para o melhor desempenho nas respostas.

As entrevistas qualitativas são realizadas em profundidade com os sujeitos do estudo: dois gestores, oito professores
e oito estudantes do ensino médio, com auxilio de gravação em áudio. Esta, será agendada, terá aplicação individual,
em local determinado. Já, os questionários têm critérios definidos por sexo, idade, endereço, etc. e serão realizadas
nos laboratórios de informática das escolas investigadas, seguindo regras de seleção de amostra.

Após as entrevistas e com base nos dados de diagnóstico, realizar-se-á um projeto de intervenção visando sanar
lacunas encontradas, o que ocorrerá em três semanas e envolverá todos os sujeitos da pesquisa. Neste projeto serão
trabalhados todos os valores que concluem para que a cidadania seja compreendida, assimilada e exercida pelos
estudantes, de forma que sejam trabalhados os princípios mundialmente solidificados sendo especializados para a
situação encontrada em Delmiro Gouveia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a feitura do projeto, na mesma medida em que foi feito o diagnóstico prévio, serão feitos novos testes com a
finalidade de comparar e analisar os resultados, donde serão retiradas as conclusões. A neutralidade no trabalho
científico é impossível, mas deve-se buscar, dentro do possível, uma objetividade que nos permita aproximarmos do
real não como “espelho”, mas numa posição relativa que nos permita fazer leituras dele (o real), e que buscando o
encontro do real tenhamos consciência dos vieses, aceitando-os; este constitui o primeiro passo para superá-lo.

Nenhuma conquista acontece magicamente, todas dependem de passos, etapas e, principalmente, de ver o mundo e
conceber a vida social. A compreensão e a efetivação do protagonismo requerem um tempo e um ritmo que não
podem ser antecipados sob o risco de não educarmos, mas, apenas, indicarmos comportamentos sem sentido
transformador. O tempo é peça fundamental da educação.

São muitos os obstáculos a serem enfrentados pelas escolas para a constituição de uma educação baseada nos
princípios de cidadania. Os delmirenses sofrem com a realidade do Nordeste que tem o analfabetismo como um dos
grandes problemas para o exercício da cidadania, porém, além do analfabetismo, a região enfrenta diversos
problemas que deixam as pessoas cada vez mais distantes da verdadeira cidadania.

O Sertão sempre foi conhecido pelas suas histórias de cangaço, violência, coronelismo, crimes de mando, como
ocorreu com pioneiro Delmiro Gouveia, que acabou sendo assassinado misteriosamente em Vila de Pedra, no dia 10
de outubro de 1917, município que hoje tem seu nome, aos 54 anos de idade, no terraço da sua casa, um crime que
jamais foi esclarecido. Essa realidade ainda se faz recorrente nos dias de hoje, os delmirenses vivenciam todos os
dias notícias de crimes, violência e exploração sexual.
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Esses fatos influenciam diretamente na realidade educacional, tornando-se obstáculos tão perversos quanto os
índices de analfabetismo, provocando na escola situações de impotência na trajetória para uma educação cidadã,
visto que essa realidade é tão comum aos delmirenses, estes estão habituados a acontecimentos violentos,
desrespeitosos, achando natural, que muitas vezes dentro dessa normalidade criam dentro de si conceitos inversos a
conduta de cidadão, não se comprometendo com o que acontece na vida coletiva da comunidade que se inserem.

Portanto, é de grande importância investigar os obstáculos e as desigualdades ainda reinantes nas condições
educacionais dos sertanejos. Nesta direção é que este trabalho procura delinear a dinâmica e o quadro atual da
situação da educação do município de Delmiro Gouveia, Alagoas, para servir de subsídio à discussão e formulação de
políticas públicas.
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