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RESUMO: Este estudo configura-se pela constatação e explicitação da carreira docente no Município de
Aracaju no que se refere a valorização dos profissionais do magistério ao longo de uma carreira desde o
primeiro concurso público realizado pela Prefeitura Municipal e o percurso da luta sindical desde 1986 até o
momento atual com a degradante pauta mantida por longos 25 anos de vida dedicada ao trabalho na
educação pública. O estudo configurou-se de análise documental e os resultados apontam que desde os
primeiros momentos da estruturação da carreira docente neste município os profissionais do magistério
clamam por Plano de Carreira e Piso Salarial, entre outros fatores degradantes do trabalho docente na
escola pública Municipal de Aracaju.
....................................................................................................
___________________________________________________________________________

... nossa concepção da história é, antes de tudo, um guia
para o estudo e não uma alavanca destinada a erguer
construções [...] É necessário estudar novamente toda a
história, - e estudar, em suas minúcias, as condições de
vida das diversas formações sociais - antes de fazer derivar
delas as idéias políticas, estéticas, filosóficas, religiosas,
[...] etc., que lhes correspondem. (MARX E ENGELS, s/d, p.
283).

A elaboração deste estudo é encaminhada na perspectiva de explicitação da realidade mediada pelo
compromisso “não só como interpretação do mundo, mas também como guia de sua transformação”
(VAZQUEZ, 1977, p. 5), com o intuito de identificar os fenômenos de valorização profissional dos docentes
demarcado a partir de 1986, considerando que a carreira docente é concluída após 25 anos de efetivo
trabalho, desde o ingresso até o término de uma vida profissional pela aposentadoria. Desde 2011 a rede
Municipal de Aracaju vem procedendo com as aposentadorias dos professores que se inseriram na rede no
ano de 1986 através do primeiro concurso público[4] para o magistério e neste mesmo ano ocorreu a
implementação do “Programa Horas de Estudo”[5] como processo de Formação continuada na rede
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Municipal de Educação.

Atualmente a Educação da Rede Municipal apresenta uma matrícula de 5.872 alunos na Educação Infantil
distribuídos em 47 escolas, conforme dados do IBGE (2009) e que estão acompanhados por 271
professores, sendo que destes, 87 não tem curso de licenciatura, conforme explicitado pelo IBGE (2011).
Quanto ao Ensino Fundamental tem uma matrícula de 19.203 alunos distribuídos em 44 escolas conforme
dados do IBGE (2009) e que estão acompanhados por 918 professores, entre os quais 120 não tem curso
de licenciatura. (IBGE, 2011). Este quadro confirma as estatísticas da Educação Brasileira com um
conjunto de professores que sequer tem formação inicial adequada para o campo de trabalho quiçá
pudéssemos estar falando sobre qualificação ou formação continuada de professores.

No tocante à base das relações sociais na sociedade do capital, especificamente na sua mais recente
versão, o neoliberalismo destaca-se como modelo socioeconômico e político que busca a metamorfose da
estrutura social para a reconfiguração da produção e reprodução do capital. Sobre este aspecto, as
mutações que marcam o neoliberalismo, adentram o sistema educacional marcado pela desigualdade e
discriminação,

Em matéria educacional (e não somente nela), isto tem um efeito interessante. A
desigualdade e a discriminação educacional, assim como a ausência de políticas
democráticas voltadas para garantir o que aqui chamaríamos de justiça
distributiva do bem “educação”, formam parte de uma esfera de ação que a
sociedade (isto é, o mercado) deve resolver sem interferência externa de nenhum
tipo: a esfera da caridade. Para isso existem a Igreja, as organizações
comunitárias, as associações de moradores e todo o conjunto de instituições
descentralizadas (algumas delas de caráter especificamente educacional) que
devem funcionar sem a ingerência perniciosa dos governos. A caridade quando é
realizada pelo Estado, denomina-se assistência social. E, na perspectiva
neoconservadora e neoliberal, esse tipo de ação gera maior desigualdade.
(GENTILLI, 2001, p. 242).

Partindo da idéia de que a educação nacional somente será justa quando forem superadas as relações
sociais, econômicas, culturais, em síntese relações capitalistas eminentemente injustas e desiguais pela
própria lógica produtiva do sistema do capital, torna-se latente a necessidade da implantação de um
projeto de sociedade – para além do capital. É preciso então superar a relação antagônica/conflitante,
representada pela submissão do produto do trabalho à acumulação e à propriedade privada, na qual o
trabalho ocorre sob a dominação estrutural hierárquica do capital em todas as suas formas conhecidas e
possíveis em que condenamos a maioria da população – os trabalhadores a uma educação assistencialista
e provisória.

As aproximações sobre a problemática da carreira docente no Município de Aracaju insere-se na
perspectiva de situar os trabalhadores e a lógica do capital pautada em novas exigências sociais, na qual a
“classe trabalhadora que sempre lutou pela redução da jornada de trabalho e liberação do tempo livre
empenha-se, hoje, desesperadamente para manter-se empregada mesmo às custas da perda de direitos
duramente conquistados” (FRIGOTTO, 1998, p. 14). Isso implica uma completa mudança à idéia de que
costumeiramente circula na sociedade, de educação para o trabalho.

A carreira docente no Município de Aracaju mantém-se denunciadamente desvalorizada em vários
aspectos que dizem respeito ao reconhecimento do trabalho como expressão da própria vida. Os
professores da rede municipal, mantém-se em constantes lutas contemporâneas nas quais são
constatadas inúmeras e repetidas vezes, que os trabalhadores da educação a partir das organizações
sindicais, insistentemente mantém-se nos mesmos pontos de busca por valorização profissional do
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magistério da mesma forma que em todo o país.

Em análise sobre os Estados do Brasil em sua grande maioria não valorizam os professores. Conforme as
informações da CNTE[6](2013) de todos os Estados brasileiros que não pagam o piso estão Sergipe,
Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
os que não cumprem a Lei na integra são: Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Tocantins sem contar o Estado Oficial dos
Megaeventos citados o Rio de Janeiro sobre o qual não há nenhuma informação de valorização do
magistério. Convém ressaltar os Estados que cumprem a lei na totalidade: Acre, Amazonas, Distrito
Federal, Mato Grosso e Rondônia.

Em meio às agruras da submissão da educação da maioria da população brasileira há uma política de
injustiça que coloca em primeiro plano a lógica do acúmulo do capital em detrimento do ser humano,
torna-se necessário entender que o discurso neoliberal da ampliação do direito não caminha passo a passo
com a ampliação da estrutura do conjunto de instituições públicas que garantam a concretização e
materialização do direito. Nesse caminho perde-se o que é central, o direito de apropriação dos bens
sociais acumulados pelo conjunto da humanidade.

Em meio aos propalados discursos de valorização dos profissionais da educação ainda permanecem anos
após ano em constantes levantes de luta social pela educação da classe popular duramente castigada
pelas condições de existência e esvaziamento e desvalorização docente.

Nesse particular a participação ativa no movimento da luta pela valorização profissional no campo da
educação ocorre prioritariamente mediante ações coletivas na entidade representativa da categoria dos
professores. Assim tratamos dessa perspectiva a partir do movimento sindical com os registros históricos
do Sindicato dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju – SINDIPEMA. A organização coletiva dos
professores de Aracaju foi iniciada a partir de um conjunto de ações pela Fundação da APEMA - Associação
Profissional dos Educadores do Município de Aracaju, em junho de 1985. Dialeticamente marcado pelo
movimento nacional de redemocratização política e manifestação coletiva dos trabalhadores em todo país.

Destacamos que o Prefeito de Aracaju no período de 1986 a 1988 foi Jackson Barreto[7] Assim, período
em que a APEMA iniciou efetivamente as atividades e realizou o 1º Encontro de professores da rede
Municipal e no ano seguinte, em 1986, inicia uma mobilização cuja pauta de reivindicações foi: Gestão
democrática nas Escolas Municipais; redução da Carga horária para 30 horas; transformação do
qüinqüênio em triênio; transformação da gratificação de nível universitário de 02 salários referência para
20% do salário base. E ainda em 1986 foi realizada a primeira eleição para gestores escolares e o
concurso público para o magistério Municipal. (SINDIPEMA, 2013).

O ano de 1987 para a categoria de professores, neste Município foi explicitada na pauta de luta pela
primeira vez por Piso Salarial, reivindicando de 3 a 6 salários. No mês de maio deste mesmo ano foi
aprovada a reformulação do Estatuto do Magistério, incluindo redução de carga horária para 20 horas em
regência de classe para professores e de 6 horas por dia para especialista; acaba a remoção ex-ofício;
aprova a licença remunerada para participação em cursos de mestrado e doutorado e eleição de diretores
com mandato de dois anos, implantando a Gestão Democrática[8].

No Governo do Prefeito Viana de Assis[9] de 1988 e 1989 continua a luta por Piso Salarial e reposição de
perdas com duas greves sem, contudo, obter resultados. Em 1989 assume a Prefeitura de Aracaju
Welington Paixão até 1992, cuja luta em 1990 ainda é por Piso Salarial, piorando a situação com atrasos
de salários e a realização de uma greve em fevereiro de 19 dias. No ano de 1990 a Associação se
transforma em Sindicato (SINDIPEMA, 2013).

Em 1991, segundo dados do Sindipema (2013), são registradas duas greves e a pauta de luta que se
refere à incansável insistência de valorização para aprovação da tabela salarial, retroativo de perdas,
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progressão vertical, férias, condições de trabalho e encerra o ano sem receber os salários atrasados,
configurando um desgaste para o trabalhador do magistério e no ano de 1992 após 16 dias de greve
novamente consegue um aumento de 250% sobre a regência de classe, que era vergonhosa, no final do
mandato de Welington Paixão. A continuidade do quadro de degradação profissional pode ser visualizada
com a permanência dos atrasos de salários e sem calendário definido e a luta pelo reestabelecimento dos
interníveis na tabela salarial. (SINDIPEMA, 2013).

No início do segundo mandato de Jackson Barreto em 1993 e 1994 continua a luta por reajuste e
pagamento dos salários e os interníveis e em 1993 é retomado o tema da Gestão Democrática. No
governo do Prefeito Almeida Lima[10] de 1994 a 1996 a categoria do magistério em 1994 desencadeia
uma mobilização contra o corte de ajuda de transporte e da manutenção de eleição para diretores. O
então Prefeito apresenta em 1995 um pacote denominado “Kit terror da Prefeitura, com demissões,
inquéritos administrativos e achatamento salarial e falta de condições de trabalho” e o mais grave
“redução da jornada de trabalho para 160h com redução de salário”, a categoria assim entra com ação
judicial anulatória e diversas manifestações que ficaram conhecidas como “O Dia da Agonia da Educação
Municipal” e na sequência a categoria marca o Dia contra o fim da estabilidade do servidor público e contra
a política do governo Municipal. (SINDIPEMA, 2013).

Com as ações de massacre dos profissionais do magistério o prefeito de Aracaju segue impune e com o
descaso com a categoria, permanecendo em 1996 com as mesmas reivindicações e para complicar mais
ainda as condições dos trabalhadores da Educação é suspensa a assistência médica em virtude das dívidas
dos governos municipais com o IPES (Instituto de previdência do Estado de Sergipe). (SINDIPEMA, 2013).

Em 1997 o novo prefeito de Aracaju foi João Augusto Gama que se mantém até 2000. Conforme dados do
Sindipema (2013) os professores se mobilizam para a conquista de 20% de reajuste aprovado em
dezembro de 1996 quando então o país aprova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sem,
contudo, obter conquistas, se mantém em greve “e realizam ato de protesto para receber salários
atrasados e o terço de férias” e mais “ampliação da carga horária dos professores que tiveram a redução
arbitrária no governo anterior” e como se não bastasse todas as agressões à categoria novamente a luta
para assegurar a democracia na escola com a manutenção dos mandatos de diretores eleitos e a volta do
Conselho Escolar e para finalizar um farto ano de angustias o então prefeito implanta um “Plano de
Carreira diferenciando a categoria e anulando os direitos dos professores”.

Nas descrições históricas do Sindipema (2013) em 1998 o ano inicia com uma greve por calendário de
pagamento e para receber os salários atrasados, nesta greve o então prefeito procede à demissão dos
diretores eleitos. Neste ano é aprovada a Lei Complementar nº 36/98 que garantiu o retorno da
progressão vertical. Porém novas investidas contra os professores são implementadas e novas
manifestações iniciam-se na luta “contra a suspensão do convênio médico com a SOMESE (Sociedade
Médica de Sergipe) criado em 1997 após rompimento com o IPES (Instituto de previdência do Estado de
Sergipe)”. A partir deste momento a categoria “denuncia os desvios do FUNDEB[11] junto à Câmara
Municipal, ao MEC[12] e ao Tribunal de Contas do Estado”. Conflitos acirrados seguem com as
manifestações contra os salários atrasados.

O ano de 1999 é marcado pelo SINDIPEMA (2013) como um ano de

intensas mobilizações pelo pagamento do salário de dezembro e do 13º salário do
ano anterior, pela negociação do pagamento do avanço vertical e pela ilegalidade
do decreto nº 35/98 que impedia a concessão de direitos como o avanço vertical,
horizontal e licença prêmio

Observemos que o avanço vertical foi aprovado em Lei complementar em 1998, já referido anteriormente,
e mesmo assim um ano depois continuamos sem atendimento. Em abril uma “greve de 09 dias por salário,
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reestabelecimento dos direitos estatutários, assistência à saúde, condições de trabalho e concurso público,
denunciando a contratação de estagiários substituindo professores”. A continuidade da degradação dos
profissionais do magistério mantém-se declaradamente em intenso descaso com a valorização docente e
para ressaltar ainda mais, ao final deste ano, o décimo terceiro salário foi pago mediante um empréstimo
feito pelos professores no BANESE[13]. (SINDIPEMA, 2013).

No Município de Aracaju no ano 2000 mesmo com a entrada em um novo milênio permanecemos com
antigos problemas. Em informações do Sindipema (2013) mais um processo de luta por reconhecimento
de titulação (qualificação profissional com cursos), avanço horizontal, licença especial, redução de carga
horária por tempo de serviço e o estarrecedor desrespeito com o “reajuste de 20% aprovado há quatro
anos, em 1996” e após inúmeras greves sempre avaliadas como ilegais por parte do Ministério Público. No
mês de março, para completar o quadro desolador ocorre uma “avaliação misteriosa” feita pela SEMED
com pais e alunos sem informar aos professores. E mais novidades, ao aposentar, os professores
continuavam tendo o incrível desconto previdenciário.

Assume a prefeitura de Aracaju Marcelo Deda em 2001 até 2006 e neste ano a categoria dos profissionais
do magistério continua o processo de luta pelo pagamento da dívida do reajuste de 20%, da dívida do
reajuste horizontal, da gestão democrática, Previdência Municipal, assistência médica, Plano de Carreira e
concurso público. Enfim após 5 anos é aprovado o pagamento da dívida de 20% de reajuste, é retirado o
desconto previdenciário dos aposentados, é aprovado o Plano de Carreira do Magistério e é aprovado o
avanço horizontal, porém este avanço foi inconcluso e necessitava de atualização, tendo este item ficado
sem resolução. Ainda neste ano os professores apresentam uma proposta de Gestão Democrática nas
escolas. (SINDIPEMA, 2013).

Para o Sindipema (2013) o ano de 2002 foi ainda de trabalhos, porém, também de conquistas. Ocorre o
concurso público para o magistério municipal e reinicia a luta por assistência médica, pelo Plano Municipal
de Educação e a Lei de Gestão Democrática tendo sido aprovadas as leis de Gestão democrática e
Conselhos Escolares. Segundo o Sindipema (2013) em 2003 temos uma “grande conquista do magistério
com a consolidação e implantação da Gestão Democrática” ocorrendo em fevereiro a eleição dos Conselhos
escolares e em maio a eleição dos coordenadores. Mais conquistas e no mês de abril ganha a contagem
em dobro de licença especial não usufruída para efeito de aposentadoria e inicia o processo para garantir
aposentadoria integral de professora aos 50 anos de idade e 25 de tempo de serviço.

É explícita a situação recorrente das reivindicações dos profissionais do magistério que mantém-se em
constantes e repetidas investidas da luta sindical sobre as mesmas problemáticas que em abril de 2013 a
situação se mantém para os trabalhadores da educação, pois o Sindipema lança a Carta Aberta a
População destacando a 14ª Semana Nacional em Defesa e promoção da Educação Pública promovida pela
CNTE[14] com 3 dias de greve nacional pelo movimento em defesa e promoção do direito a educação e da
valorização dos profissionais da educação com os seguintes pontos de pauta:

• Cumprimento da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional à carreira do magistério;
• Aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE, com garantia de ampliação para 10% do Produto

Interno Bruto – PIB e a destinação de 100% dos royalties para financiar a educação;
• Profissionalização dos funcionários de escola e o cumprimento da Convenção 151 da Organização

Internacional do Trabalho – OIT, que prevê a negociação coletiva no setor público

Neste mesmo documento destaca que o Prefeito João Alves Filho[15] “inicia o governo golpeando a gestão
democrática da escola municipal, retomando a eleição indireta e de indicação de diretores de escolas,
interrompendo um processo de democratização iniciado em 1986” no mesmo sentido também é ressaltada
a continuidade da luta por democratização da escola pública que garante participação efetiva de todos que
fazem a escola na eleição das direções escolares; pela implementação do Piso Nacional na carreira que
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está desatualizado, pois, não foi contemplado com os repasses em anos anteriores. (SINDIPEMA, 2013a).

Na Carta Aberta ainda acrescenta que continua a luta por melhoria das escolas públicas na qualidade do
ensino, em manter as escolas com boas condições para alunos e professores, na garantia da autonomia
pedagógica, no respeito à diversidade e inclusão e se posicionando contra a imposição de programas
educacionais (pacotes) sem debate com os professores. Nesse caso específico temos assistido a
transferência da responsabilidade pública para a iniciativa privada com o estabelecimento de convênios
para a contratação do IAB[16] e do POSITIVO[17] que se adéquam a realidade burguesa em escolas
equipadas com sistemas de internet com a tecnologização do ensino, na qual é difícil imaginarmos as
tarefas que diariamente são previstas no Sistema Positivo serem realizadas pelos alunos da classe popular
residentes em bairros periféricos, extremamente desestruturados e longe de dispor de acesso diário à
tecnologia para acesso a internet.

O Brasil em junho de 2013 assiste ao grande levante popular, divulgado na mídia impressa, televisiva e
em meio eletrônico por e-mail e redes sociais, denominado “Acorda Brasil”. Em Aracaju o movimento
social enche as ruas e a entidade representante dos professores da rede Municipal, o SINDIPEMA assiste
sem realizar nenhuma ação de mobilização dos professores desde o dia 12 e somente no dia 20 de junho
divulga nota da CNTE, onde destaca que o que desencadeia o movimento da juventude é o “anúncio de
reajuste nos preços do transporte público” sem, contudo mobilizar o coletivo dos professores que atendem
a essa mesma juventude citada na notícia para debater coletivamente aquilo que tem se apresentado com
força em Aracaju.

O povo nas ruas, embora sem lideranças tradicionais —; seja de pessoas, seja de
entidades organizadas —; tem manifestado contrariedade com os gastos públicos
para a construção de estádios da Copa do Mundo de Futebol de 2014, bem como
com o histórico e insuficiente investimento público em educação e saúde, com o
fisiologismo e a corrupção política nas três esferas da federação (União, Estados e
Municípios), com a falta de democracia participativa, que possibilite a consulta
pública periódica à sociedade sobre temas relevantes, a exemplo da destinação
de 100% das riquezas do petróleo para a educação pública.

Esta nota da CNTE divulgada pelo SINDIPEMA (2013) mostra alguns pontos das reivindicações do
movimento, e afirma que a pauta prioritária é a reforma política para o fortalecimento dos partidos
políticos, mas alerta para o cuidado com os “oportunistas de plantão, especialmente com a grande mídia
—; patrocinadora do Golpe Militar de 1964 junto com setores da burguesia nacional”.

Em síntese, os movimentos sociais que assolam a realidade contemporânea estão também, por sua vez,
por dentro do trabalho docente, visto que são resultantes da lógica de sociedade na qual vivemos. O
conhecimento acumulado pela humanidade ao longo da história adere ao presente pela via educativa e se
constitui sobremaneira na perspectiva de que os fenômenos da vida prática são expressões geradas nas e
pelas relações humanas.

Nos estudos de Leher (2012, p. 19) ao tratar da investida do capital sobre a educação dos países
periféricos, em especial a América Latina, a África e parte da Ásia, defronta os interesses capitalistas sobre
os denominados ‘países pobres’, investem ideologicamente nos princípios que regem o ‘novo’ papel
educativo a partir do Banco Mundial, que segundo o autor se reveste da função de “Ministério Mundial da
Educação dos países periféricos”, propagando ideários mundializados sob o mote da economia pela via
educativa.

Nas orientações educacionais propaladas pelo Banco Mundial a estratégia econômica pela educação
contribui para o desenvolvimento econômico e social na lógica do crescimento sustentável e investimento
no povo. Conforme Leher (2012, p. 26) essa dupla estratégia concentra esforços no investimento do uso
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produtivo do trabalho (o principal bem do pobre) e proporcionar serviços sociais básicos para o pobre. O
autor complementa que a centralidade da educação no discurso do Banco Mundial nos anos 1990 é
recente, pois, na década de 1960, um vice-presidente do Banco, Robert Gardner afirmou: “nós não
podemos emprestar para educação e saúde. Nós somos um Banco!. Os discursos presentes nos
documentos mais recentes do Banco Mundial pronunciados por seus dirigentes, é visível a recorrência da
questão da pobreza e do temor quanto à segurança: nos termos do presidente do Banco, “as pessoas
pobres do Mundo devem ser ajudadas, senão elas ficarão zangadas”. Em suma, a pobreza pode gerar um
clima desfavorável para os negócios. (LEHER, 2012, p. 26).

As inquietações que historicamente tem estado presentes na luta pela valorização dos professores da
Educação do Município de Aracaju realçam a problemática do trabalho alienado que nasce do divórcio
entre o individual e o social, entre o natural e o autoconsciente gerando uma relação de oposição entre os
fenômenos que constituem o homem dialeticamente, e que impedem que a sociedade se torne sua
“segunda natureza” na qual suas “necessidades naturais originais são transformadas por ela, e ao mesmo
tempo, integradas numa rede muito mais ampla de necessidades, que são, no conjunto, o produto do
homem socialmente ativo”. (MÉSZÁROS, 2006, p. 160).

Nesse sentido, devemos compreender o homem a partir da perspectiva marxiana, na qual a socialidade é
a manifestação que emana das relações sociais, em que o homem é necessariamente um eu social,
mediado e mediando a natureza que está fora de si mesmo, em processo de superação da alienação.
(MÉSZÁROS, 2006, p. 160).

Assim realçamos a necessidade de que os profissionais do magistério em Aracaju através da entidade
representativa como o Sindipema se coloque de fato no processo do debate pela qualificação da educação
pública entre outros fatores que sobressaem como necessidade ao presente e ao futuro da humanidade.
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[1] MsC. Em Educação. Doutorado em andamento. GEPEL/UFS. nubiapaesdelira@gmail.com
[2] MsC em Educação. GEPEL/UFS. bartiratelles@yahoo.com.br
[3] Mestrando em Educação. GEPEL/UFS. jampas89@gmail.com

[4] O Município de Aracaju realizou o primeiro concurso para o Magistério em 1986 e após 27 anos
realizou mais 2 concursos, sendo assim apenas três concursos no total para provimento do cargo de
professores desde 1986.
[5] Doravante será citado pela sigla PHE.
[6] Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
[7] O Prefeito Jackson Barreto foi o primeiro prefeito eleito em 1985 com 78% dos votos válidos e o mais
citado trabalho governamental e que teve sua cassação por perseguição política. Ademais este foi o
prefeito mais comentado nas entrevistas dos professores, Secretários de Educação e Coordenadores de
Educação Física da SEMED.
[8] A Gestão Democrática é um projeto que nasce fruto da organização dos professores, este projeto
possibilita a articulação entre os que fazem a comunidade escolar, como pais, alunos, funcionários e
professores na escolha dos gestores escolares (Coordenador Geral, Coordenador Administrativo e
Coordenador Pedagógico)
[9] Viana de Assis foi o prefeito em substituição a Jackson Barreto pela cassação em 1988, mas neste
mesmo ano é realizada a eleição e com o apoio de Jackson Barreto é eleito Welington Paixão que fica até
1992. Retorna novamente Jackson Barreto para o segundo mandato de 1992 a 1994 quando renuncia
para a candidatura de governador.
[10] Almeida Lima assume a prefeitura de 1994 a 1996 até então vice-prefeito de Jackson Barreto que
renuncia para lançar candidatura para governador.
[11] Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica.
[12] Ministério da Educação e Cultura.
[13] Banco do Estado de Sergipe no qual os professores Municipais recebem os seus vencimentos.
[14] Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
[15] O prefeito João Alves Filho eleito para o mandato de 4 anos de 2013 a 2016.
[16] Instituto Alfa e Beto
[17] Refere-se ao Sistema Positivo com programas pedagógicos pré definidos e formação de professores
para a implementação do programa.
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