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Perante a mentira, não se pode assobiar para o lado
À Direção de Programas da RTP
À Produção do Programa “O último apaga a luz”

Assunto: A propósito do trinta e um armado por Moita de Deus com as mentiras que, no programa “O último apaga a
luz”, proferiu sobre a vida profissional dos professores
Ex.mos/mas Senhores/as,
A liberdade de expressão é uma das muitas conquistas de Abril que, como tal, deverá ser preservada. Porém, sendo a
liberdade de expressão o direito que cada um tem de expressar as suas opiniões e posições sobre todo e qualquer
assunto sem se sujeitar a censura ou pressões para não o fazer, esse direito não se compagina com a divulgação de
mentiras, usadas como forma de manipulação da opinião de outros. A mentira é, apenas, o recurso de quem não tem
argumentos válidos para procurar convencer outros a acompanharem a sua opinião ou perspetiva. Constitui, por isso,
uma forma cobarde ou, se quisermos usar uma expressão do agrado de Moita de Deus, uma forma miserável de
proceder.
Vem isto a propósito das mentiras de Rodrigo Moita de Deus, sobre a vida profissional dos professores, proferidas no programa “O
último apaga a luz”, transmitido em 19 de novembro, p.p..
Não vem a FENPROF, na qualidade de organização mais representativa dos docentes em Portugal, reclamar de insultos, pois,
desta vez, não repetiu expressões como as que usou em programa transmitido em 19 novembro de 2017, ou seja, há,
precisamente, quatro anos. Nesse, Moita de Deus referiu-se aos professores chamando-lhes, repetidamente, “miseráveis”. Foi um
insulto, é verdade, mas dada a baixeza da afirmação, não mereceu qualquer reação da parte da FENPROF, uma vez que, nesse
dia, ficou a nu o caráter desprezível do seu autor, o que, por si só, é castigo bastante para quem, miseravelmente, fez tão
hedionda declaração.
Desta vez, contudo, trata-se de repor a verdade de factos que, por via da mentira, foram alterados por Moita de Deus, dando-os
como verdadeiros. Vejamos:
- É falso que as colocações dos professores, por via dos concursos que se realizam, decorram da idade ou da quota que pagam
para os Sindicatos. Esses nunca foram, nem poderiam ser os critérios para a colocação de professores, sendo até, anedótico fazer
tal afirmação;
- O horário dos professores tem duas componentes, é verdade, a letiva, de trabalho direto com os alunos, e a não letiva, na qual
preparam as aulas, fazem a avaliação dos alunos, frequentam ações de formação, participam em reuniões, preenchem plataformas
relacionadas com a sua atividade, desenvolvem projetos, prestam apoio a alunos, fazem atendimento aos pais, coordenam
estabelecimentos ou departamentos, exercem a atividade de direção de turma, entre outras atividades que fazem parte do
conteúdo funcional da sua profissão;
- Hoje são poucos os professores com o designado “horário-zero”. Contudo, estes docentes não estão dispensados de trabalhar.
São docentes de disciplinas para as quais deixou de haver turmas em número suficiente para o preenchimento do seu horário
letivo, pelo que lhe são atribuídos apoios, coadjuvações, tutorias, substituições, desenvolvimento de projetos e muitas outras
atividades que preenchem as 35 horas semanais de trabalho. Também não é verdade que estes professores não estejam
obrigados a concorrer;
- As faltas dos professores por conta das férias não são 12 por ano, nem os docentes, se necessitarem de recorrer a esse tipo de
falta, estão dispensados de comunicar previamente, tendo, em algumas situações, de obter autorização;
- Não é verdade que a partir dos 40 anos os professores passem a ter de trabalhar menos horas, pois, desde que iniciam a sua
atividade até que se aposentam o horário de trabalho dos docentes é de 35 horas semanais;
- Não é verdade que sejam os diretores a avaliar os professores, como não é verdade que estes sejam eleitos pelos seus pares;
- Sobre “baldas”, como é qualificada a atitude profissional dos docentes, convirá esclarecer que, segundo os estudos que existem
e são do conhecimento de quem quer estar informado, os professores são dos grupos profissionais em que o absentismo é mais
reduzido, não obstante o corpo docente estar envelhecido e, também por esse motivo, mais sujeito a situações de doença;
- As instalações do Ministério da Educação, já há muito tempo, deixaram de ser na Avenida 5 de outubro. Hoje situam-se na
esquina da Avenida Infante Santo com a Avenida 24 de julho, mas nem dessa mudança Rodrigo Moita de Deus se apercebeu.
No conjunto de afirmações proferidas, apenas uma surge como sendo do domínio de opinião, embora, ainda assim, esteja por

provar: Moita de Deus afirmou que a reputação dos atuais 127 000 professores não é boa junto dos três milhões de pais que têm
uma péssima impressão dos professores. Será essa a sua opinião, no entanto, não pode deixar de se afirmar que, em estudo de
opinião recente, a Escola Pública (e, naturalmente, os seus profissionais) surge como a instituição que merece maior confiança dos
portugueses à frente, mesmo, da instituição Presidência da República Este estudo, aliás, confirma outros realizados em diferentes
anos. É evidente que aqueles que procuram informação relevante sobre os professores e, a seguir, gastam tempo a pervertê-la e
alterá-la, acabam por não ter tempo para perder com estudos de opinião sobre os quais o mais certo é não confiarem.
Perante as mentiras proferidas por Moita de Deus, a FENPROF vem manifestar junto de V.as Ex.as toda a disponibilidade para,
com a presença de um dirigente seu em próximo programa, repor a verdade, informando os espetadores sobre estes e outros
aspetos da vida dos professores.
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