
Ética e Sindicalismo na construção  
da consciência cívica 

A comunicação de Guida Vieira foi de tal forma arrebatadora 

que não foi possível deixar de fixar a atenção nas suas palavras 

bebendo as suas ideias e experiências, num testemunho de vida e 

de sindicalista com caraterísticas ímpares. Lembremos que o seu 

relato de vida se reportou a um contexto muito difícil da vida da 

região, apesar de uma das suas principais conquistas ter ocorrido 

só 6 anos após a Revolução de Abril. Daí que se recomende a 

visualização do vídeo a que pode aceder-se na página do SPM. 

Naturalmente, a seleção aqui feita está muito longe da pro-

fundidade e importância da sua comunicação. 

Falando da sua atividade como dirigente sindical, Guida Vieira 

lembrou que, quando o sindicato foi fundado existia um “sindicato fan-

toche” ligado ao patronato e dirigido apenas por homens, num setor que 

tinha 2.000 operárias e dava emprego em casa a 35.000 mulheres. As 

operárias eram designadas mulheres dos bordados e as “fábricas” eram 

as Casas de Bordados. 

A profunda ligação às pessoas que representava, fundaram etica-

mente um sindicato que sempre colocou os interesses de classe contra 

os outros interesses que as oprimiam. Em 1979 foram muitas as mul-

heres envolvidas na causa da criação de um instrumento de trabalho que 

regulasse a profissão. Em 1980 uma portaria regulamentou a profissão 

de Bordadeiras. A partir daí aumentou a consciência sindical e profis-

sional das pessoas envolvidas. “Ao longo deste percurso foi desen-

volvida uma ética sindical que nasceu do nunca se virar as costas às 

dificuldades que eram muitas”. 

Da sua comunicação, sobressai a mensagem sobre como é diferente 

hoje a acção sindical em relação a antes, lembrando que antes não se 

tinha nada. Para a histórica sindicalista das Bordadeiras, “a mobilização 

tem hoje outros contornos, principalmente pela alteração que se deu no 

mundo do trabalho”, confirmando uma ideia já explorada no dia de 

ontem por Rui Assis. Mas alertou: “o que não mudou foi uma ética 

sindical”. Reafirmou que quando se aceita ser dirigente sindical, sa-

bemos que temos uma causa e devemos cumpri-la. 
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Sindicalista, fundadora do Sindicato das Bordadeiras 

“Ética é fundamentalmente ter princípios e atitudes de 
verticalidade, não desistir perante as dificuldades, agir 
falando verdade, fugindo à simplificação”  

“Quando fazemos da atividade sindical uma causa única, acabamos por valorizar as pequenas e muitas coisas 
que constituem as vitórias obtidas”.  



Saudações Sindicais 

Manuela Mendonça, Coordenadora SPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “O sindicalismo foi um espaço de descoberta, de 
crescimento, de comprometimento. Aprendi que a 
atividade sindical é uma das mais nobres que ex-
istem – pelo que representa de dedicação à causa 
pública, pela sua ação solidária, combativa e trans-
formadora”. 
“Um contributo bem expresso por John Dewey, 
num texto que tem como título “Por que é que os 
professores precisam de um sindicato”, realça o 
contributo histórico dos sindicatos para “melhorar a 
educação pública e introduzir os princípios e ideais 
de educação progressista nas escolas”, assim como 
para “elevar o nível moral, intelectual e social da 
profissão”. 
“O sindicalismo praticado pela FENPROF e pelos 
seus sindicatos sempre assentou no pressuposto de 
que a construção de um sistema educativo de quali-
dade é inseparável da valorização social e material 
da profissão docente. Formar cidadãos plenos, ca-
pazes de intervir nos mais diversos domínios da 
sociedade, só pode ser levada a cabo por profission-
ais superiormente preparados e motivados.” 
“O ato educativo é um ato político, sem qualquer 
espaço para a neutralidade. Sendo um aparelho 
ideológico do Estado, a escola é também um ter-
reno onde perspetivas conservadoras e progressistas 
se confrontam. Pode ser um espaço de reprodução 
ou um espaço de transformação social; consolidar 

as desigualdades ou contribuir para a sua diminu-
ição; ter um funcionamento autoritário ou ter um 
funcionamento democrático; centrar-se na qualifi-
cação de mão-de-obra para o mercado de trabalho 
ou centrar-se no desenvolvimento integral de todas 
as capacidades do ser humano; fomentar a com-
petição ou fomentar a solidariedade; promover o 
conformismo ou promover o espírito crítico; ter 
como objetivo a seleção dos melhores alunos ou ter 
como objetivo o sucesso de todos, ou seja, a escola 
pode resignar-se passivamente à ideia de que os 
alunos são um produto das suas circunstâncias, ou, 
por isso mesmo, tudo fazer para humanizar essas 
circunstâncias.” 
“Hoje fala-se muito na necessidade de reforço da 
autoridade profissional docente e na importância de 
práticas colaborativas para o desenvolvimento 
profissional. Fala-se de liderança dos professores, 
da necessidade de terem o controlo sobre o seu 
trabalho, de poderem tomar decisões e de essas 
decisões serem respeitadas, o que pressupõe 
princípios e valores éticos. (…) Há vários países 
onde têm vindo a ser aprovadas cartas de ética 
profissional, no pressuposto de que a definição 
desses princípios cabe aos próprios professores e de 
que a definição de princípios éticos é do interesse 
de todos os envolvidos no ato educativo.  
“O significado e a relevância do compromisso do 
Sindicato dos Professores da Madeira com esta 
carta ética vem ao encontro da necessidade de apro-
fundamento do debate interno sobre a ética profis-
sional docente, o reforço da identidade profissional, 
o desenvolvimento de competências colegiais de 
decisão face aos problemas e dilemas éticos com 
que nos confrontamos”. 
Nenhum combate se resolve apenas à escala 
nacional. Torna-se imperioso que os sindicatos 
reforcem a sua coordenação internacional. Combat-
er injustiças e desigualdades é responsabilidade do 
sindicalismo progressista, unindo e juntando-se a 
todas as forças que, à semelhança de Rosa Luxem-
burgo, lutam por “um mundo onde sejamos social-
mente iguais, humanamente diferentes e totalmente 
livres”. | +info: site do SPM e edição do PROF na 
sequência deste Congresso 
 

“O ato educativo é um ato político, sem 

qualquer espaço para a neutralidade” 

Anabela Sotaia SPRC 

Josá Alberto Marques SPGL 

António Nobre   SPZS 

Manuela Mendonça SPN 

Brígida Baptista pelo SPE  

John Branco  SPRA 

Particip 
(ação)… 
 
O 12.º Congresso dos 
Professores da Madeira 
contou com a presença 
amiga das representa-
ções dos Sindicatos da 
FENPROF, do Governo 
Regional, da Câmara 
Municipal do Funchal, 
do Representante da 
República, da União de 
Sindicatos da Madeira e 
de todos os partidos. 
 

O Congresso teve 147 
delegados. Como parti-
cipantes convidados 
contou com 56 professo-
res e educadores. 

Preocupação com  
a situação na Venezuela 
 
Uma moção estranha à ordem de trabalhos foi apro-
vada no segundo dia do Congresso e foi apresentada 
pelo professor do Conservatório - Escola Profissional 
das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, Pedro 
Zamora, e foi subscrita por si e por Amélia Carreira.  



A Construção da Ética em Contexto Escolar  

Intervindo e tomando como ponto de partida a necessi-

dade de respondermos a “Que é a ética? Qual ética?”, op-

tou por fazer uma importante abordagem histórica do seu 

passado de inolvidáveis memórias como professor, designa-
damente na Madeira. Deixam-se, por isso, alguns extratos 

da sua comunicação, sendo obrigatoriamente necessário o 
visionamento do filme do Congresso, disponível no site do 

SPM. 

Francisco Simões trouxe um pouco da história do nasci-

mento do associativismo docente progressista na região, 

designadamente a partir de 1972, na Escola Comercial e 

Industrial do Funchal, de onde emanava oposição ao regi-
me, e se criou o Grupo de Estudos. Grupos de Estudo que 

deram origem, depois, à revista O Professor e ao Sindicato 

dos Professores da Madeira. 

O seu relato de experiência de vida passou pela interven-

ção de diversos professores madeirenses como fundadores 

de uma nova vaga no ensino, nascida, portanto, de um pen-
samento progressista. (Re)Fazendo a história do trabalho 

realizado naquele tempo, valorizou o diálogo que se estabe-

leceu com os encarregados de educação na Ribeira Brava 
(onde foi diretor), envolvendo-os na vida da escola, quando 

se fez de toda a terra a escola dos filhos da terra, onde ain-

da nem sequer edifício havia. 
Ética, Estética e Poética. Sem estas três conceções nada 

tem sentido. 
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  José Carlos Miranda, professor na área da filosofia, da Uni-
versidade Católica Portuguesa começou por abordar a temá-
tica lembrando que a ética deve ser tida como reflexão so-
bre o bem agir. Numa perspetiva histórica, viajando até à 
génese da palavra Escola, lembrou que é da mesma raiz de 
‘seguir’, portanto entendida como contexto em que os discí-
pulos seguem o mestre.  
  Quem criou a Escola foi, portanto, o mestre — o Professor 
que tem a responsabilidade  de criar seres humanos plenos, 
conceito muito mais abrangente do que o conceito de cida-
dãos que deixaria de fora aqueles que não têm cidadania. 
A Escola assume-se, desta forma como existindo para trans-
mitir património em três domínios essenciais: Sabedoria 
(entendida como se ligando aos bens que dão sentido às 
nossas opções); Saber fazer prático (as técnicas) e a Ciência 
pura. 
  José Carlos Miranda não tem dúvidas de que a ‘cidade anti-
ga’ (totalitarista) não permitiria qualquer forma de associa-
ção profissional.  
  A vida do mestre, do didacta era pobre e sem recursos. 
Logo agiria por vocação.  
  Valores como a liberdade, que tem de ser entendida numa  
perspetiva integradora e não como motivo de afastamento 
do outro, foram abordados em interligação com a evolução 
histórica dos valores que são indispensáveis ao entendimen- 
to que se tem, atualmente, da  transmissão de saberes. 

  O termo sindicato tem origem no conceito de aquele que 
procura a justiça. O professor da Universidade Católica ad-
mite que é com a Universidade (Universitas) que surge uma 
primeira forma de sindicalismo (associação de professores 
para defender justiça junto dos poderes locais e central.   
(Pode encontrar mais informações sobre a prelecção do 
professor Carlos Miranda, no vídeo do congresso). 
 

A Ética como reflexão sobre bem agir  



Conferência de Encerramento: Ética e Condição 

Docente – razões de compromisso profissional 
A professora doutora Isabel Baptista come-
çou por realçar a sua ligação com o SPM, 
que vem já “do século passado”. 
Elogiou o 12º Congresso e considerou um 
momento histórico para todos os docentes a 
aprovação da Carta Ética, que, relembrou, 
não é um código mas sim um documento 
identitário que compila as “boas práticas” 
docentes, profissão, por si só, eminente-
mente ética, uma vez que os professores 
nas suas mais pequenas decisões influenci-
am vidas, por isso não podemos continuar a 
limitar a classificação do professor como 
um intelectual. 
Esta profissão está constantemente exposta 
ao escrutínio público, daí a importância 
deste documento, pois quando  os princí-

pios estão implícitos desprotegem os pro-
fessores. 

A redação e aprovação desta carta ética, 
segundo esta professora, que foi mentora e 
conselheira principal do SPM  neste pro-
cesso, foi um feliz  atrevimento, que permi-
tiu  colocar por escrito os desejos que há 
muito faziam parte deste sindicato. No 
entanto, lembrou que, apesar das suas vir-
tuosidades a carta não é panaceia para to-
dos os males, sendo necessário outros ins-
trumentos que apoiem o exercício da do-
cência. 

Considerou que o mais importante da sua 
formação foi ter tido a oportunidade de 
juntar a sua formação pedagógica a uma 
formação sindical. 

(…) Acredito mais no que terá pensado Ró-
mulo de Carvalho quando António Gedeão 
escreveu que o sonho comanda a vida. Ró-
mulo de Carvalho terá dito o que no negro 
período fascista podia ser dito, mas estou 
certo que o democrata terá pensado que, tal 
como o sonho, a luta comanda a vida e que 
sempre que um homem luta o mundo pula e 
avança. 

A luta está no nosso quotidiano e foi ela que 
permitiu o 25 de abril, ou a criação do SPM 
e da FENPROF, foi a luta que permitiu que 
os professores tivessem conseguido um Es-
tatuto de Carreira próprio, e que todos nós 
tenhamos adquirido direitos sociais muito 
importantes, como emprego com direitos, 
um serviço nacional de saúde, uma seguran-
ça social pública e universal e uma escola 
pública de qualidade. 

A luta criou condições para que, em outubro 
de 2015, a direita tivesse perdido a maioria 
parlamentar e se criassem condições políti-
cas favoráveis à resolução de problemas 
diversos. 

 (…)A ética obriga-nos a pugnar pela digni-
ficação da profissão e o seu reconhecimento 
social. Há que lutar por estabilidade; por 
carreiras valorizadas; por boas condições de 
trabalho; por medidas que combatam a indis-
ciplina e a violência em espaço escolar… 

Em suma, porque a ética nos obriga a lutar e 
sabemos que a luta é muito mais forte quan-
do nos unimos, concluímos, naturalmente, 
que os Sindicatos são organizações impres-
cindíveis para todos os trabalhadores, logo, 
para os professores. 

(…) Estamos quando é preciso e não raras 
vezes é preciso aí estarmos quando outros já 
desistiram ou já se resignaram. E é por estar-
mos sempre cá, que o capital elegeu os Sin-
dicatos como inimigo e detém os grandes 
meios de comunicação social. Não só apa-

gam os sindicatos, como procuram denegrir 
o seu papel e o dos seus dirigentes. É claro 
que não faz isso com todos, mas a CGTP-IN, 
a FENPROF e o SPM provam desse veneno, 
que, no entanto, em vez de nos matar, é tóni-
co que nos dá mais força. 

Evidentemente que os sindicatos não se po-
dem colocar fora de nenhum tema em debate 
na sociedade e sobre todos eles deverá criar 
condições para que o debate surja e se apro-
funde. Mas se em relação a alguns – o ambi-
ente, ou outros – sem dificuldade, pode to-
mar posição, sobre outros, em relação aos 
quais muitos de nós temos posições defini-
das, o movimento sindical deverá ajudar na 
reflexão e na tomada de posição, mas poderá 
não ter de tomar uma posição enquanto orga-
nização. E falo de temas como a eutanásia 
ou a adoção de crianças por casais mesmo 
género, só para dar dois exemplos que são 
temas fraturantes. 

(…) Ética é ter princípios e ser rigoroso; é 
nunca trair expectativas; é não ceder peran-
te as dificuldades, disse-se aqui. Ética é 
lutar pela valorização da profissão e por 
uma Escola Pública de qualidade, inclusiva 
e para todos. Ética sindical é não fechar os 
olhos aos problemas, como fez aqui ontem 
o senhor secretário regional da educação 
quando afirmou que na RAM o problema 
da precariedade estava resolvido, pois não 
havia professores contratados com 4 ou 
mais anos de serviço. Não é verdade! 

(…) O Ministro da Educação não aceita 
assumir qualquer compromisso. No entanto, 
na Saúde, depois de 2 dias de greve dos 
médicos, o Ministro do sector veio, ele 
mesmo, propor um compromisso para a 
Legislatura. Estaremos, aqui, perante uma 
questão de peso político, de falta dele ou é 
aluta que está em curso? 

(…) Lutar por quê? Para demitir o gover-
no? Para picar o ponto ou para apontar o 

dedo aos que não lutam e nos acusam de 
nada fazer. Nada disso, a questão é fazermos 
ver ao Governo que as coisas não podem 
continuar assim, sem que os problemas se 
resolvam, sem respostas, sem compromis-
sos, sem nada! Se não lutamos, agora, neste 
momento decisivo para a resolução dos pro-
blemas (o Manuel Carvalho da Silva lembra-
va a importância deste momento, ontem, 
aqui). Tem riscos a luta? Tem sempre! Mas 
se não os corrermos também nada ganhare-
mos. 

Parece impossível a obtenção de resultados 
com a nossa luta? Sobre essa impossibilida-
de, afirmava o Arménio Carlos, também no 
Congresso, que as coisas só são impossíveis 
até se conseguirem… 

(…) Como disse o Carvalho da Silva, e as-
sim concluo, há que “forçar, forçar, forçar a 
ação!” (agora) num momento político muito 
importante. Não devemos perder a oportuni-
dade de lutar.  

“Sonha e serás livre de espírito. 
Luta e serás livre na vida” 
Ernesto Che Guevara 
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Sempre que um homem luta o mundo pula e avança  
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