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Introdução 

 

 

A pesquisa em tela se insere no campo da História da Educação por discutir sobre o 

Estatuto do Magistério Público da Paraíba, publicado pela Lei 4.907 de 23 de dezembro de 1986, e 

por entrelaçá-lo na formação e na valorização do professor do magistério. Desenvolvê-la não 

constitui uma tarefa fácil, por perceber poucos documentos históricos que trazem informação sobre 

o Estatuto do Magistério Público da Paraíba e por perceber que os órgãos públicos e privados não 

têm uma conscientização quanto a conservação de documentos históricos. Nesse aspecto, Samara e 

Tupy (2007) afirmam que os documentos muitas vezes não estão visíveis ao pesquisador ou não 

existem mais, devido à falta de conservação e que estes são traços deixados pelos homens. Assim: 

“A história se faz com documentos. Documentos são os traços que deixaram os pensamentos e os 

atos dos homens do passado. Entre os pensamentos e os atos dos homens, poucos deixaram traços 

visíveis [...]”. (SAMARA; TUPY, 2007, p.16).  

Como objetivo da pesquisa propomos compreender a dinâmica das associações e sindicatos 

dos professores na Paraíba como instrumento de valorização do profissional da educação e sua 

influência na elaboração do Estatuto do Magistério Público da Paraíba publicado em 1986. Tal 

objetivo define o que será investigado, a priori, sobre o documento, o que não impossibilita que a 

medida de suas analises outras questões possam emergir e levar a outras pesquisas acadêmicas que 

contribuam para uma interpretação da história da educação brasileira. 

O interesse em realizar o estudo sobre o Estatuto do Magistério Público da Paraíba, Lei 

4.907 de 23 de dezembro de 1986, se deu mediante a documentação guardada pela professora 

aposentada, Wilma Maria Gomes Marques, no período em que era docente nas escolas do governo 

do estado da Paraíba, na década de 1980, o que nos inquietou a investigar o contexto que foi 

publicado esse documento, o que de forma inicial também nos impulsionou a fazer alguns 

questionamentos como norte inicial para as primeiras análises: Quais os professores que estiveram 

envolvidos na elaboração do Estatuto do Magistério Público da Paraíba? Que movimento estava 
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presente nas reuniões com as associações de professores? Que contexto político emergia nesse 

período? Quais as dificuldades e repressões que os professores sofreram nas reuniões com 

associações para a sua promover a sua publicação? Na tentativa de resposta percebemos a questão 

principal do estudo na qual nos propomos responder: O que provocou e qual impacto na educação 

após da publicação do Estatuto do Magistério Público da Paraíba em 1986? Essa principal 

indagação irá nos levar a conhecer a trajetória da criação do estatuto como também a própria 

história da educação paraibana. 

Como o estudo busca compreender sobre o Estatuto do Magistério Público da Paraíba, 

publicado em 1986, optamos por realizar uma busca da coleta de dados nas plataformas de acervos 

digitais, em periódicos, no Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), da Scielo, utilizando o descritor “Estatuto do Magistério Público and Paraíba”, e 

na busca no google acadêmico, e mediante a investigação não foram encontrados nenhum estudo 

relacionado. O que apontamos que se trata de reflexões acerca de um documento de forma inédita. 

Também cabe enfatizar que outra pesquisa nas mesmas bases de dados foi realizada para 

aprofundamento da temática quanto a Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba 

(AMPEP), e nada foi encontrado que pudesse contribuir na escrita do artigo tratando da importância 

desse sindicado para a publicação do Estatuto. 

A relevância do estudo é exatamente por trazer informações sobre os movimentos e 

sindicatos dos docentes do 1º e 2º Graus e sua influência para a publicação do Estatuto do 

Magistério Público da Paraíba, publicado em 1986, e por perceber ainda que não há estudos 

relacionados a temática e que discuta sobre esse documento em prol da luta pela educação na 

década de 1980. 

 

Recorte Metodológico 

A abordagem metodológica está pautada nos aspectos qualitativos, baseando-se em analises 

documentais, e nos fundamentos da Nova História Cultural (NHC), ao qual Burke (2010) enfatiza 

que a história também se entende e se faz através de novos objetos, novos problemas, novas 

abordagens. Assim, por compreender a importância da problematização sobre as fontes que a 

pesquisa partiu de um sujeito entrevistado, o professor Wilson Aragão, do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba, e a professora Wilma Maria Gomes Marques, sendo estas fontes 

orais da pesquisa, na qual mencionou sobre sua vivência como docentes durante e pós-ditadura 

militar.  Segundo Samara e Tupy (2007), os documentos assuem, hoje, as formas mais diversas, 

abordam diferentes conteúdos e podem ser encontrados em lugares mais variados. Uma afinidade de 

registros pode ser encontrada em jornais, revistas, livros, noticiários de rádio e televisão, filmes, 

documentários, internet, anedotário, linguagem e oralidade, entre tantas outras. 
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Como o presente estudo traz as narrativas de um sujeito, tomando como fonte principal, 

recorremos também ao pressuposto da História Oral, por entender que esta possibilita um novo 

olhar sobre as fontes e os sujeitos. Segundo Alberti (2005, p. 24), o trabalho com história oral exige 

do pesquisador um elevado respeito pelo outro, por suas opiniões, atitudes, posições e por sua visão 

de mundo. Como também afirma Thompson (1992, p.137), “[...] transformando objetos de estudo 

em sujeitos, contribui para uma história não só mais rica, mais viva e mais comovente, mas também 

mais verdadeira”.  

No momento da entrevista foi cedida uma fonte documental, o Estatuto do Magistério 

Público da Paraíba, publicado pela Lei 4.907 de 23 de dezembro de 1986; o livro publicado pelo 

próprio Wilson Honorato Aragão (professor da UFPB), “As Contradições do Cotidiano de Um 

Dirigente Sindical”. Por fim, convém destacar que também foi utilizado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, ao qual os sujeitos envolvidos atestaram a participação na pesquisa em tela. 

 

Associações e sindicatos dos Professores do Século XX: mobilização docente de 1º e 2º Graus 

na Paraíba 

 

Ao investigar sobre o Estatuto do Magistério Público da Paraíba, publicado em 1986, e com 

as entrevistas realizadas com um professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Wilson 

Aragão e a professora aposentada Wilma, nos deparamos com uma realidade vivenciada por estes, e 

também com uma história que reflete hoje na nossa educação tratando-se da valorização e 

profissionalização do professor. Ao que se refere as narrativas da professora Wilma Maria Gomes 

Marques, mediante a sua idade atual, 71 anos, e as suas limitações de saúde, apenas nos forneceu a 

documento (Estatuto do Magistério Público da Paraíba) e a lista das escolas e o ano que lecionou no 

estado da Paraíba.   

A professora Wilma Maria Gomes Marques lecionou mais de 20 anos nas escolas do estado 

da Paraíba, dedicando boa parte da sua vida a educação. Foi a partir de sua atuação e da 

conservação desse documento que pudemos investigar sobre o Estatuto do Magistério Público da 

Paraíba. As escolas e ano que lecionou podemos listar: 1969 – foi admitida em regime de contrato 

para exercer a função de auxiliar de ensino primário na Escola Isolada Cachoeira dos Guedes, no 

município de Guarabira; de 1970 à 1971 atuou no Ensino primário no Grupo Escolar “Virgínio 

Guedes”, no município de Guarabira; Ainda em 1972 à 1975 lecionou no ensino primário no Grupo 

Escolar “Antônio Benvindo”, no município de Guarabira. No ano de 1973 à1985 saiu do ensino 

primário e migrou para o Ensino Médio, lecionando na cadeira Geografia, no Colégio Estadual de 

Guarabira; de 1985 à 1987 foi professora de Geografia na Escola Estadual de 1º e 2º Graus de 

Cuité; Em 1988 atuou como professora de Geografia na Escola Estadual Mons. Emiliano de Cristo, 
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ficando até 1991. Essa experiência lhe rendeu grandes aprendizados, mas diante de sua debilidade 

de saúde não pudemos explorar com mais profundidade o contexto da época através das suas 

memórias. 

No livro publicado pelo professor da UFPB, Wilson Aragão “As Contradições do Cotidiano 

de Um Dirigente Sindical” logo na sua introdução, percebemos a sua inserção e atuação nas 

associações e nos sindicatos dos professores o que nos auxiliou na compreensão maior sobre o 

Estatuto do Magistério Público da Paraíba. Dessa forma, partimos para a interpretação da história 

dos movimentos docentes de 1º e 2º Graus na Paraíba, através das suas memórias como professor 

do Estado e pelos caminhos percorridos nas associações e sindicatos nos conduzindo a traçar uma 

trajetória histórica sobre a contribuições das associações e dos sindicatos para a elaboração do 

Estatuto. 

O ponto inicial para essa construção história sobre as primeiras percepções sobre a realidade 

educacional no estado da Paraíba partiu compreensão percebidas pelo professor Wilson Aragão ao 

se inserir na universidade como graduando do curso de Educação Física e pela sua introdução como 

professor de Educação Física, se inserindo na rede oficial de ensino em 1978. Como diz Aragão: 

 

[...] ingressei na rede oficial de ensino, lecionando para uma clientela oriunda de 

famílias de baixo poder aquisitivo, percebi que a formação acadêmica do curso 

induzia a uma prática discriminatória e elitizante que exclui crianças e/ou 

adolescentes que não se enquadrassem no perfil atlético.[...] (2007, p. 18). 

 

A educação sempre foi tratada com descaso pelo governo federal, pelos estados e 

municípios, reforçado pelas desigualdades sociais, por isso, novamente os discursos dos burgueses 

mascara a realidade vivenciada pela classe trabalhadora. As experiências do professor Wilson nas 

escolas públicas estaduais na Paraíba e nos movimentos dos docentes colaboraram para 

compreender o que vem por trás desses discursos. Sendo assim, como ponta pé para o seu 

amadurecimento como liderança dos movimentos políticos sindicais participou do I Ciclo de 

Debates sobre Educação de 1º e 2º Graus na Paraíba, promovido pelo Colégio Estadual Papa Paulo 

VI e patrocinado pela Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba. Esse encontro na sua percepção 

serviu para um despertar não só do professor, mas, para os profissionais da educação do magistério 

que buscava uma valorização do Magistério. Segundo Aragão (2007, p. 19): “Se os tecnocratas da 

Secretaria de Educação e Cultura soubessem o que aquele seminário iria despertar no magistério 

paraibano de 1º e 2º graus da rede pública estadual, com certeza não o teriam financiando”. Ou seja, 

foi nessa reunião que mobilizou os professores da rede de ensino estadual para a primeira greve. 

A principal pauta dos encontros em meio as greves era reconhecer mediante os diálogos com 

os professores a realidade da educação na Paraíba, e com isso, trazer elementos reais de 

reinvindicações para provocar uma melhoraria da educação pública e da valorização docente. O que 
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segundo Aragão (2007, p. 19), a compreensão desse cenário, juntamente com os professores 

envolvidos com a greve, resumia-se:  

 

Os problemas da escola em que lecionávamos não eram diferentes daqueles das 

outras escolas; os problemas dos professores da nossa escola não eram apenas 

nossos, mas do conjunto de categoria. Em cada assembleia, ema cada reunião do 

comando de greve, pressentíamos que estávamos aprendendo não sabíamos ainda o 

quê, mas tínhamos a certeza de que era algo diferente daquilo que estávamos 

aprendendo na universidade, alguma coisa mais forte, mais útil. (ARAGÃO, 2007, 

p. 19). 

 

No ano de 1980, o mesmo grupo de professores que se reunião no grupo de estudo, ocupou o 

cargo da Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba (AMPEP), pois a única forma de 

manter a luta era assumindo a associação dos professores, pois na greve de 1978, a AMPEP e seus 

dirigentes traíram a paralização, não apoiando as reivindicações dos professores.  

No ano de 1981 acontecia em Recife – PE o Congresso de Fundação da União Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (UNATE), que tinha como objetivo articular as lutas do magistério em 

nível nacional, uma vez que a Confederação dos Professores do Brasil (CPB) não cumpria esse 

papel. A UNATE funcionou apenas um ano, mas teve sua participação importante, pois unificou o 

movimento docente nacional. 

Em 1981 outra greve é deflagrada, mas com um novo olhar ocasionado pela negatividade da 

paralização ocorrida em 1978 que não analisou o processo de democratização e nem realizou uma 

reflexão sobre a conjuntura nacional. Com o grupo de estudo e o amadurecimento vivenciado 

contribuiu para que os dirigentes entrassem na luta com mais clareza das propostas com um olhar 

mais aprofundado da realidade nacional. Mas, mesmo assim, com a proposta do governo de 

aumentar os salários desmobilizaram a greve, eram promessas (promessas que não foi realizada) 

que para alguns eram vantajosas, até mesmo para os docentes vinculados as associações. Segundo 

Aragão (2007, p. 20): “foi nessa greve que conhecemos a força da repressão do Estado, o poder da 

contra-informação e da formação da opinião pública através da grande imprensa”.  

Em 1982, segundo Aragão (2007) já com a nova direção da AMPEP, foi possível realizar o I 

Congresso do Magistério Paraibano, cujo tema central foi a “A Educação Para a Transformação 

Política e Sindical Brasileira”.  Esse congresso possibilitou uma nova postura dos professores em 

relação as promessas que poderiam ser anunciadas e mediante o reflexo da greve frustrada 

novamente de 1981, tendo um ganho com a equiparação salarial da categoria em relação aos outros 

profissionais de nível superior do Estado, pois foi possível uma mobilização maior dos professores 

e reinvindicações próximas ao governador da época, Clóvis Bezerra. Cabe destacar que os 

congressos e a mobilização da AMPEP motivaram a pensar nas bases do Estatuto do Magistério, 
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pois cada encontro tinha uma temática diferente que era amadurecida e auxiliava na sua 

estruturação. 

Em 1984 com a nova diretoria da AMPEP puderam perceber a disparidade de salário dos 

professores do magistério, correspondendo 20% do salário mínimo. Essa luta foi travada 

bravamente para organização do magistério enquanto valorização do Professor. Segundo Aragão 

(2007): “João Pessoa e Campina Grande, recebiam, em média 20% do salário mínimo”. Diante 

dessa realidade foram deflagradas várias greves nas cidades paraibanas, como Bayeux, Santa Rita, 

Cabedelo, Conde, Patos, Itaporanga, entre outros.  

O IV congresso do Magistério Paraibano, realizado em Patos – PB, em 1985, segundo 

Aragão (2007) foi o ponto alto do processo organizativo da categoria, por terem conseguido discutir 

sobre o planejamento educacional, como o intuito de estruturar a proposta de planejamento que 

tivesse aval da comunidade; ali também puderam discutir princípios que pudessem nortear as 

mudanças que desejávamos no sistema educacional brasileiro. 

Em 1986, o professor Wilson Aragão chega a presidência da AMPEP mobilizando os alunos 

e professores nessa nova jornada tomando como base a educação popular. Uma educação pautada 

nas camadas populares e que prioriza a participação da comunidade e dos alunos, ou seja, de todos 

que fazem parte do processo educacional.  Em outubro de 1986 foi realizado o V Congresso do 

Magistério Paraibano, cujo tema foi “A constituição para uma Nova Escola”. A escola pautada na 

democracia, na participação dos alunos, da comunidade em defesa da escola. Mesmo ano da 

publicação do Estatuto do Magistério Público da Paraíba, e outros congressos, como o VI e o VII 

novamente trazia para discussões a valorização do professor, o planejamento educacional, estrutura 

curricular e principalmente as promessas realizadas pelos governos que não cumpriram as propostas 

eleitas para o piso salarial. Foram duros anos, momentos amargos e felizes, pois houveram 

frustrações e conquistas. Hoje, na atualidade, século XXI, usufruímos das lutas de professores que 

antes de nós reivindicaram por melhores condições de trabalho. Mas também, vimos retrocessos na 

educação ao limitar o conhecimento e tornar uma educação menos humana e mais técnica. De 

reforçar as desigualdades de oportunidades e de contribuir para manutenção da divisão de classes. 

 

O Estatuto do Magistério Público da Paraíba  

 

 

 O Estatuto do Magistério Público da Paraíba, Lei 4.907 de 23 de dezembro de 1986, foi 

publicada no diário oficial do estado em 25 de dezembro de 1986, o mesmo traz informações aos 

profissionais do magistério, referentes aos seus direitos enquanto professor e técnicos, os demais 

direitos que lhes são atribuídos, fica a cargo da Lei Complementar número 39 de 26 de dezembro de 

1985, onde estão contidos todos os regulamentos que se faz necessário ao funcionário público do 
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estado. Este documento levou cerca de seis meses para ser elaborado, a partir de reuniões e 

assembleias regionais, para que fossem discutidas as particularidades de cada regional de ensino. 

 O contexto que foi idealizado o estatuto se deu em meio as turbulências após a ditadura 

militar, mesmo com o término do regime, ainda na configuração de cenário de redemocratização, se 

mantido um modelo de repressão, o que dificultava os encontros com as associações de professores. 

Mesmo assim, continuavam as programações das reuniões e a luta a cada dia aumentava e se 

constituía no ideal de vida coletiva, pois o bem social não permitia pensar apenas no pessoal. Dessa 

maneira as reuniões foram se dando em cidades diferentes para que agregassem mais professores e 

mais sujeitos pensantes em prol de uma qualidade de vida para os profissionais da educação. 

As Associações de Professores funcionavam antes mesmo dos sindicatos existirem e de 

acordo com Wilson Aragão não tinham uma estrutura que tem hoje, mas tinham pessoas mais 

engajadas e a organização eram mais sistematizadas. A voz de luta levantava os professores em prol 

de um bem coletivo, e o diálogo proporcionava discussões que refletiam conscientemente nas 

tomadas de decisões. Assim, Wilson descreve a Associado do Magistério como: 

 

E eu digo sem medo de errar. Não tinha estrutura que nós temos hoje, que a maior 

parte dos sindicatos tem hoje. Mas, o grau de organização era muito maior, porque 

tinha a preocupação de discutir em cada escola. A organização acadêmica mesmo, e 

não era o discurso. O debate que a gente fazia era assim: o compromisso político é 

ensinar bem, o melhor militante não é aquele que fala mais alto, que briga mais, 

que esculhamba mais, quando ver algo muitas vezes por ai. Mas, é o que é um bom 

profissional em sala de aula. (Aragão, entrevista concedida em 2019) 

 

A legislação educacional que vigorava no período da publicação do estatuto foi a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, e que dava base para a organização das escolas 

no Brasil. O que no próprio Estatuto do Magistério Público da Paraíba teria que está baseando por 

uma legislação de maior, que é a LDB Mas, em relação a valorização salarial dos professores era 

algo ainda a ser alcançado, o que professor Wilson Aragão coloca que mesmo com a publicação do 

estatuto em 1986, já pelo menos 15 anos a LDB de 1971 estava em vigor. Que era a LDB que estava 

vigente, mas, mesmo assim, com base no artigo 82.  

 De acordo com o professor Wilson Aragão, então presidente da AMPEP, na época, ainda 

com a publicação da LDB de 1971, objetivo maior do estatuto era implementação do piso salarial, 

pois ainda não se tinha definido, como podemos ver em sua fala[: 

 

“[…] Então nesse tempo uma briga, um sonho do magistério aqui era ter um 

piso salarial. Era a campanha Nacional, o piso. E esse Estatuto veio com a 

proposta de piso parcelado, foi a maior conquista que tivemos. […] E aí, nós 

fizemos uma mobilização e foi, é… nós criamos a ideia dos congressos e fazia 

assim: os encontros regionais, que era um congresso em cada região, 

preparando para o congresso Estadual. E ai era uma grande mobilização para o 
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congresso estadual que era assim, 800 mil professores, representando em lei, em 

cada escola, em lei em cada encontro regional. Era uma coisa bastante 

participativa”. ((Aragão, entrevista concedida em 2019). 

 

 

A Associação do Magistério público do Estado da Paraíba – AMPEP, distribuiu o estatuto, 

em forma de cartilha, a todos os sócios da instituição. A mesma tinha como objetivo, ao fazer essa 

distribuição, propiciar aos professores e técnicos do magistério o conhecimento desta lei, que rege 

toda sua trajetória funcional.  

 Nas falas do professor Wilson Aragão, podemos observar que a adesão as greves e a 

participação nos comandos eram bem maiores que atualmente, por parte dos trabalhadores em 

educação. Antigamente cada setor da educação tinha uma divisão para discutir, especificamente sua 

área e logo após acontecia uma reunião geral para socializar e definir as metas a serem traçadas. O 

que não acontece hoje em dia, pois as pessoas são mais individuais do que coletivas, ou seja, a 

educação passou ser mais voltadas a outros interesses do que a ela própria.  

 Mediante a isso, Wilson Aragão, nos fala que “a sociedade de um modo geral está 

organizada de forma muito hierárquica, de cima para baixo, do poder e do ter”, para ele, “[…] quem 

tem, eu mando eu faço”, e o que impera é a lei do capital, resta aos demais obedecer. Ao 

perguntarmos qual a visão que ele tem sobre as reivindicações, por direito a educação, para as 

camadas populares naquele período e as lutas atualmente, ele nos responde da seguinte forma, 

 

“[…] houve uma mudança nessa pauta de reivindicações. Tipo assim: Eu vi 

passeata dos sem terras, não era sem terra ainda, era trabalhador rural 

defendendo escola. Camucinha, aqui, o primeiro assentamento de João Pessoa. 

Eu era do estado e saiu ônibus aqui da universidade para o assentamento de 

Camucinha para dar aula com quadro verde, que a gente chama de quadro 

negro, amarrado num pé de jaca, jaqueira e o povo sentado no chão e 

aprendendo, sentado em toco, em pedra e estudando. Hoje parece que as redes 

sociais, a mídia. Começou com a televisão a misturar tudo e alguns valores, 

[...]”. (Aragão, entrevista concedida em 2019) 

 

 

 O estatuto do magistério, ainda não está completo como a categoria almejava que fosse. 

Incontáveis propostas, como “a realização de concurso anual para professores e sua 

regulamentação”, foram encaminhadas ao governo e a órgãos competentes, porém, o resultado não 

foi satisfatório e por isso no documento maior não foram contempladas estas proposições. Em 

contrapartida, o mesmo apresenta algumas vantagens para o magistério, onde podemos apontar “a 

conquista da diminuição da carga horária em sala-de-aula para 20 horas”, onde o profissional de 

educação poderá utilizar o seu tempo livre para melhor planejar suas aulas e assim, contribuir para 

uma educação de melhor qualidade. 
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A Luta Pela Valorização do Professor e o Piso Salarial na Paraíba  

 

A luta pela valorização da profissão docente no Brasil vem desde os primórdios da 

república, uma vez que a educação no Brasil Colônia era subsidiada através dos padres jesuítas. 

Essa desvalorização docente, “portanto, é histórica e reflete uma dívida arcaica de 121 anos, a 

contar da primeira lei geral de educação no país, de 15 de outubro de 1827, a qual foi dedicada 

quase que exclusivamente aos professores” (Sousa, et al, 2017, p.60) 

 No estado da Paraíba não foi diferente a busca pela valorização dos professores do estado 

se viu também pela Lei de nº 4.907 de 23 de dezembro de 1986 que foi publicada no Diário Oficial 

do Estado em 25 de dezembro do mesmo ano, como já foi dito anteriormente.  Iremos diferenciar 

nesse tópico o que concerne a uma parte especifica do Estatuto do Magistério da Paraíba, ou seja, 

na valorização do professor no que diz respeito aos seus direitos, como por exemplo: regime de 

trabalho, piso salarial e férias.  

 Em relação ao regime de trabalho dos professores, era proposto T- 20, T- 30 e T- 40, sendo 

estes descritos no Artigo 43 do Estatuto da seguinte forma: 

 

a – T- 20 - 100 horas de aulas mensais, sendo 40 horas de atividades didáticas de 60 

horas de atividades extra-classe. 

b - T-30 – 150 horas de aula mensais, sendo 60 horas de atividades didáticas e 90 

horas de atividades extra-classe. 

c – T-40 – 200 horas  de aulas mensais, sendo 80 horas de atividades didáticas e 20 

de atividades extra-classe. (Estatuto do Magistério da Paraíba, 1986). 

  

 A afirmação acima é destinada apenas aos professores em pleno exercício do cargo, ou 

seja, apenas para quem estava atuando em sala de aula. Outros profissionais da educação e até 

mesmo os professores que estivessem afastados de sala de aula, tendo suas atividades destinadas à 

outras áreas do sistema de ensino, teriam os vencimentos destinados em: a- T-30 correspondendo a 

135 horas; b- T- 40 correspondendo a 180 horas. 

 No que concerne a direitos destinados aos professores, além do seu vencimento fixo, os 

profissionais do magistério do estado da Paraíba, através do Estatuto de 1986 conseguiram algumas 

vantagens e garantias, como é firmado do Art. 51: 

 

XI – Redução de 50% (cinquenta por certo) sem prejuízo do vencimento 

correspondente do número de horas-aula, atribuída ao servidor que completar 20 

anos de serviço, em função de Magistério. 

XII – O direito de matrícula dos filhos ou dependentes do servidor removido. 

XIII – Garantia das despesas de hospital e de tratamento médico por conta do 

Estado, quando o servidor acidentar-se no exercício do cargo; 

XIV – Garantia de publicação, através da Secretaria da Educação, de trabalho de 

conteúdo técnico-pedagógico, desde que recomendados pelo Conselho Estadual de 

Educação. 
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XV – Receber vencimento igual ou fixado para outros cargos da Secretaria de 

Educação cujo provimento exija de seus ocupantes mesmo grau de formação. 

(Estatuto do Magistério da Paraíba, 1986). 

  

 As vantagens e garantias expressas no Estatuto do Magistério garantem direitos até então 

não direcionados aos professores até o ano de 1986, uma vez que essa classe de profissionais, eram 

regidos apenas pela LDB de 1971. Em relação ao piso salarial, além do salário fixo destinado aos 

professores, o Estatuto garante algumas gratificações pelo provimento das atividades desses 

profissionais, que também é firmado no Art. 51: 

 
VI – Gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento ao professore que 

tenha curso de treinamento em Educação Rural em carga horária mínima de 220 

horas e esteja em efetivo exercício de sala de aula na zona rural do Estado; 

VII – Gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento ao professor 

portador de curso de especialização em alfabetização[...] 

IX – Gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, por 

produtividade, ao Especialista em Educação que estiver em efetivo exercício de 

suas atribuições em estabelecimento da rede oficial do Estado, extensiva também 

ao Diretor e Vice-Diretor da Escola; 

  

 Diante de várias gratificações mencionadas no Estatuto, esclarecemos que as três 

destacadas acima são de suma importância para o desenvolvimento da educação paraibana, pois 

ainda na década de 1980 o país ainda sofria com o nível de alfabetização, tanto na zona rural como 

na zona urbana. Ainda em benefício aos professores, também podemos destacar que o Estatuto 

assegura o afastamento com vencimento para os professores que se afastarem para se 

aperfeiçoarem, como é destacado no Art. 52: “é assegurado, ainda, ao serviço do Magistério, o 

afastamento, com ônus para o Estado, a fim de cursos de aperfeiçoamento, treinamento, 

especialização e atuação profissional, respeitadas as normas reguladoras estabelecidas no decreto do 

Poder Executivo” (Estatuto do Magistério da Paraíba, 1986, p. 17). 

 Ainda sobre os benefícios desse Estatuto para o Magistério, ele traz mais um direito aos 

profissionais da educação, que diz respeito às férias escolares, destacadas no Art. 55: “o especialista 

em Educação que se encontrar no exercício de suas atividades regulares fará jús a 45 dias de férias, 

proibida a acumulação, salvo imperioso necessidade de serviço e por dois períodos, no máximo”.  

 Portanto, diante do exposto, vale ressaltar que a constituição desse Estatuto do Magistério 

da Paraíba, veio enaltecer os direitos dos profissionais da educação, que lutavam por melhores 

condições de vida por meio do seu trabalho. A garantia de direitos que não estão expostos apenas na 

Lei da Educação Nacional, mas em regime estadual, auxilia no desenvolvimento de uma educação 

mais voltada não apenas para os deveres do corpo docente, mas também resguardam seus valores 

enquanto profissionais.  

 

Considerações Finais 
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O Estatuto do Magistério Público da Paraíba publicado em dezembro de 1986 foi um 

documento importante pois contribui para estabelecer um piso salarial para os professores do estado 

da Paraíba, mesmo que após a sua publicação houvesse os desafios, pois muitas das propostas não 

foi cumprida, inclusive o pagamento das parcelas do piso salarial.  

Com as associações e sindicatos dos docentes do 1º e 2º Graus contribuíram fortemente para 

a publicação do estatuto, mas além disso, consolidou a luta em prol da Educação Popular. Todo o 

trajeto descrito no estudo, partindo das memórias de dois educadores que vivenciaram as greves e o 

professor Wilson que atuou dentro dos movimentos e dos sindicatos, sendo uma memória viva 

dessas lutas, o que nos deu oportunidade de visualizar um panorama da educação na Paraíba na 

década de 1980. Uma educação que lutava por condições de salários justos e de valorização do 

profissional da educação.  

O resultado das reuniões e dos congressos podem ser também resumidas no Estatuto do 

Magistério Público da Paraíba, pois tinha a visão dos educadores que estavam bravamente em sala 

de aula, também tinha o amadurecimento dos líderes dos sindicatos após as greves, os saldos 

positivos e negativos quanto a união dos professores e o que percebiam o que eram importantes para 

a educação e para toda comunidade docente. Essa união partia de todas as cidades da Paraíba, o que 

fundamenta a Educação Popular, uma Educação para todos, uma educação que prioriza a vida do 

educando e do professor. 

Por fim, concluímos o estudo compreendendo sobre o Estatuto do Magistério Público da 

Paraíba publicado, em dezembro de 1986, o contexto Histórico que foi elaborado, a participação das 

associações e sindicatos para fomentar a sua elaboração e circulação com os professores do estado. 

E percebemos a necessidade de aprofundar mais ainda quanto ao surgimento dos sindicatos e 

associações de professores no século XX como união de forças para valorização do professor e da 

educação no Brasil. 
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