
O autor de "Memórias da Grande Marcha dos Professores", 
em 2008, faz um paralelo com os protestos atuais da classe. 

Diz que pouco mudou e acha que o processo negocial em curso 
serve apenas para "início de conversa". 

 

Passaram 15 anos desde "a grande marcha dos professores", que Paulo 
Guinote descreveu em mais de 300 páginas (Oficina do Livro). Mas 
pouco mudou, avalia o autor em entrevista à SÁBADO. As 
reivindicações que levaram 100 mil pessoas à rua, em março de 2008, 
são semelhantes às atuais, como a reestruturação da carreira, ou o 
afunilamento da progressão. Também a mobilização da classe e o 
espírito de união se mantiveram.  

Mais, ele próprio se manifesta contra a tutela. Professor do ensino 
básico e doutorado em História da Educação, tem 57 anos, há quase 36 
que dá aulas e há 18 está no agrupamento Mouzinho da Silveira (Baixa 
da Banheira), no distrito de Setúbal. Vê com reservas o processo 
negocial em curso. Não acredita que as rondas se fiquem por aqui, 
sugere que se prolonguem na próxima semana com contrapropostas 
por parte dos sindicatos.  
 
No seu blogue O Meu Quintal e nas redes sociais vai acompanhando as 
análises dos colegas, que considera mais radicais do que as próprias. 

Como avalia esta ronda negocial? 
Numa primeira leitura, aparecem algumas propostas interessantes 
para quem tenta entrar na carreira. Mas para quem está, o proposto é 
insuficiente e até tem sinais de perigo, como a possibilidade de decidir 
sobre a gestão dos recursos humanos de professores de carreira com 
insuficiência de horário. É algo que não existia e ninguém deseja. 
Agora há a possibilidade dos diretores definirem que o professor tem 
de completar o horário em duas ou mais escolas. É uma linha vermelha 
que não pode ser transposta. Há uma clara tentativa de dividir os 
docentes: pensando que os mais novos sentem as suas queixas 
respondidas, o que não é completamente verdade; e deixando os 
professores de carreira mais velhos sem nada daquilo que reclamam há 
muito tempo. 

Chega-se a bom porto, esta semana? 
Penso que não estão criadas condições para os sindicatos assinarem 
qualquer tipo de acordo, como aconteceu com o memorando de 
entendimento em abril de 2008. Mesmo que exista um sindicato com a 



tentação de fazê-lo – sou capaz de imaginar um ou outro –, neste 
momento as coisas atingem um tal grau de insatisfação que esta ronda 
negocial só é boa para início de conversa. Não penso que os protestos 
desacelerem. A minha previsão é que as greves continuem até ao final 
do mês, antes de uma nova ronda não vão parar. Era bom que a nova 
ronda ficasse marcada para a semana com contrapropostas. 

Que devem fazer os sindicatos? 
Espero que os sindicatos tenham coragem de fazer contrapropostas. 
Têm de consultar os professores e não apenas os delegados ou 
dirigentes sindicais. Não existe margem para fazerem acordos de 
bastidores e dizerem: "Vamos ficar assim e ver o que se consegue a 
seguir." 

O processo negocial deveria ser filmado? 
Há uma diferença entre uma reunião que não está a ser seguida em 
direto e a que está a ser seguida por toda a gente. A diferença é que 
nesta as pessoas não se sentem à vontade para dizerem a margem onde 
podem chegar. Os "ses" quando são tornados públicos criam 
expectativas irrealistas em quem está a ouvir, ou condenações 
sumárias. Que a negociação seja aberta a todos, concordo. Mas 
transmitida em direto não. Condiciona a forma como as pessoas 
reagem e como as propostas são apresentadas. Não é a melhor maneira 
de fazer as coisas.   

Que reações tem visto nas redes sociais e no seu blogue, O 
Meu Quintal? 
As pessoas são mais radicais na análise do que eu. As reações são do 
género: "uma mão cheia de nada" ou "a montanha pariu um rato." 
Repare que a vinculação ao fim de três contratos é a regra da 
administração pública. Basicamente nesta proposta dizem que vão 
aplicar a lei convosco. Os mais velhos estão a reagir, nada do que 
pedem em termos de carreira está escrito naquele papel [propostas do 
Ministério da Educação para as reuniões de 18 e 20 de janeiro]. 

Em relação aos mais velhos, o ministro tenciona desbloquear 
os retidos no quarto e sextos escalões. Gostaria que 
comentasse. 
Não percebo o que significa sem um exemplo concreto. Se todos os 
anos houvesse a possibilidade de transitar, essa proporção teria algum 
impacto. Outra hipótese é dizer que até ao final da legislatura garante 
desbloquear 75% das pessoas retidas. Essa formulação tem de ser 
desmontada e clarificada nos efeitos práticos, para que se perceba. 
Porque neste momento a desconfiança é tal, que sem estar tudo escrito 



e muito bem explicado nós não confiamos. Por exemplo, estão a ser 
recrutados médicos generalistas para avaliarem o estado de saúde dos 
professores e os relatórios de especialistas. 

Será para evitar as baixas fraudulentas? 
Nas escolas todos sabemos quem são as pessoas que não estão bem e 
quem não deveria estar de atestado. Então o diretor da escola pede 
uma junta médica especial para essa pessoa, em vez de mandar para 
junta médica 10 ou 15 pessoas. No caso da minha escola há pessoas 
com depressões profundas que nem conseguem sair de casa. 

Sei que houve inspeções em escolas de 
Braga e Setúbal, para detetarem se 
fizeram alguma coisa ilegal no processo 
de greve" 

Paulo Guinote 

 

Como é que o ministro João Costa lida com a classe?   
Aquela conferência de imprensa de sexta-feira [13 de janeiro] foi 
desnecessária e acabou por irritar mais pessoas. Nem é só a questão da 
legalidade das greves. A questão dos serviços mínimos já foi debatida 
em 2018, na greve rotativa às avaliações. Quanto à legalidade ou 
ilegalidade dos fundos de greve, tenho muitas dúvidas que sejam algo 
de ilegal. É uma questão de opinião, não de lei. Sei que houve inspeções 
em escolas de Braga e Setúbal, para detetarem se fizeram alguma coisa 
ilegal no processo de greve. 

Os antecessores de João Costa não tinham, propriamente, 
uma relação pacífica com a classe. 
Nuno Crato teve o apoio da troika, ou seja, muita gente acabou por não 
protestar tanto. Mas em 2013 houve uma greve bastante forte. Sobre 
Tiago Brandão Rodrigues nunca achámos que ele governasse. No caso 
de João Costa é alguém desnecessariamente condescendente e 
paternalista com os professores. Não é a forma correta de comunicar 
connosco. Se isso funciona com alguns sindicatos é bom que ele 
perceba que o protesto, beneficiando do enquadramento do STOP, não 
é de pessoas filiadas. A manifestação de sábado [14 de janeiro] foi uma 
espécie de auto manifestação, em que as pessoas pagaram os seus 
transportes para ir. Foram porque estão irritadas, têm cabeça, sabem 



analisar as situações e percebem que ao fim de todos estes anos nada 
foi feito. 

João Costa é o ministro que está a causar mais animosidade 
com os professores? 
Digamos que ele faz a ligação direta com a Maria de Lurdes Rodrigues. 
Dá a sensação que estamos a enfrentar o mesmo tipo de argumentos, a 
dizerem que somos uns privilegiados e ganhamos fortunas. Mesmo que 
mostremos os recibos a dizer que não é assim, 15 anos depois estamos 
a enfrentar a mesma barreira mediática. Isso desperta-nos a memória 
do tempo de Maria de Lurdes Rodrigues. 

Há comentadores a dizer que as rondas negociais devem ter 
bons resultados porque os alunos estão a ser prejudicados 
com as greves. 
Quando as greves surgiram eram proibidas. Estudo os direitos das 
mulheres, de início foram consideradas feministas imorais, 
prejudicando a família e os filhos. Para quem é de História como eu, 
estes argumentos ecoam as posições ultraconservadoras de outros 
tempos. Uma greve prejudica sempre alguém. Tem de se perceber que 
as aprendizagens das crianças estão a ser muito mais prejudicadas por 
medidas do atual ministro, com o abaixamento do nível de exigência. 

O STOP serviu como guarda-chuva para 
as pessoas terem enquadramento 
jurídico para fazerem greve. O sucesso 
pode ser um fogacho ou permanente, 
vai depender da ação deles, de serem 
coerentes com o espírito da maioria dos 
professores"Paulo Guinote 

 

Qual o grau de importância do sindicato STOP na 
manifestação de sábado, dia 14? 
O STOP serviu como guarda-chuva para as pessoas terem 
enquadramento jurídico para fazerem greve, veiculou os protestos dos 
professores. Surgiu de uma cisão da Fenprof pela esquerda e os 
professores aproveitaram um pouco isso. O sucesso pode ser um 
fogacho ou permanente, tudo vai depender da ação deles, de serem 



coerentes com o espírito da maioria dos professores. Nesta 
manifestação não terão ido 100 mil, mas 50 mil de certeza. 

Mas o STOP fala em 100 mil manifestantes, como fizeram os 
cálculos? 
O primeiro número a ser atirado é o que fica. Em março de 2008 eram 
100 mil, a diferença é que as laterais da Avenida da Liberdade estavam 
cheias e agora o grupo estava concentrado. Em 2008, o Terreiro do 
Paço ficou apinhado e desta vez havia clareiras. A manifestação de 
sábado foi a maior desde há 15 anos e sem enquadramento das maiores 
federações sindicais de professores. É mais valoroso neste aspeto os 50 
mil professores aparecerem desta forma, do que com o apoio dos 
sindicatos. Fui até meio da manifestação e voltei para trás, quando 
chega à fase dos discursos vou embora. No dia 11 de fevereiro teremos 
uma outra manifestação equivalente ou maior, resta saber se as 
pessoas que se automobilizaram vão querer vir outra vez. 

Quais são as semelhanças entre a última manifestação e de 
março de 2008? 
O que é semelhante: a mobilização em rede que apanhou de surpresa o 
poder político, na altura a partir de blogues, emails e SMS’s. Depois, o 
espírito de união entre a classe docente, o que é raro, atendendo à 
grande heterogeneidade. Um terceiro aspeto, a esperança de que algo 
positivo pudesse de ser feito. As reivindicações que agora não têm 
resposta são as mesmas de 2008: a reestruturação da carreira, o 
afunilamento da progressão, alterações do modelo de gestão escolar. 
Nessa altura, tínhamos o primeiro congelamento iniciado em 2005. 
Essas questões são semelhantes às que temos agora. 

Agora surge a questão da distância geográfica? 
Na altura não havia contestação em relação aos quadros de zona 
pedagógica. Mas essa cedência [redimensionar os quadros de zona 
pedagógica, de 10 para 63] atinge um número reduzido de pessoas. Os 
contratados não têm essa base, nem os professores de carreira. Apenas 
apanha um nível intermédio de professores, vinculados em quadros de 
zona pedagógica – um grupo específico, minoritário. Também vai 
servir para colocar professores de carreira quando se considerar que 
não têm horário completo. Antes a pessoa ia para uma escola onde 
houvesse horário, agora pode ser obrigada a ir para duas ou três. 

Em março de 2008 eram 100 mil [na 
manifestação], a diferença é que as 



laterais da Avenida da Liberdade 
estavam cheias e agora o grupo estava 
concentrado"Paulo Guinote 

Essa minoria corresponde a quantos professores? 
Se calhar são 10%. Os professores de carreira são 100 mil, os 
contratados andam nos 30 mil, pelo menos.   

Em 2008, os professores sentiam-se desconsiderados na 
sociedade? 
Quando há estudos de opinião sobre a credibilidade das profissões, os 
professores estão sempre nos três primeiros lugares. O problema é a 
opinião publicada, temos nichos desfavoráveis a nós na comunicação 
social – a maior parte dos opinion makers são anti-professor, por 
qualquer razão que desconheço. Não acho normal a forma como 
algumas pessoas escrevem sobre os professores. Não encontro isso tão 
espalhado na sociedade como se diz, porque há muitas associações de 
pais que têm estado ao lado dos professores na paralisação das escolas. 
Sabem as condições em que trabalhamos. Na altura, o discurso político 
contra os professores foi muito agressivo. Neste aspeto, o João Costa 
não tem sido tão agressivo. O discurso da altura era que havia 
professores a mais. 

Porquê? 
Dizia-se que os professores não iam ser necessários porque havia uma 
quebra demográfica, se saíssem haveria outros. Não se previa, 
estranhamente, é que os professores iriam ficar mais velhos e doentes. 
Muitos reformaram-se antecipadamente e muitos candidatos à 
docência desistiram. As dificuldades na carreira fizeram com que 
procurassem escapatórias profissionais. 

Muita gente foi para agências 
imobiliárias, para empregos do setor 
terciário sem necessidade de 
qualificação superior"Paulo Guinote 

 

Para onde foram? 
Muita gente foi para agências imobiliárias, para empregos do setor 
terciário sem necessidade de qualificação superior, mas que davam 



garantias de emprego a longo prazo. A minha filha teve uma professora 
que desistiu e foi para agente imobiliária. Mesmo no recrutamento, as 
agências imobiliárias gostam de professores porque sabem comunicar, 
estão habituadas a falar, e como têm escolaridade superior abordam 
melhor as questões. 

Os que se mantiveram na carreira docente sentem-se 
desrespeitados por alunos? 
Depende das zonas, dos contextos sociais, do perfil do professor. Se for 
mais volumoso e com voz forte, como eu, consegue manter mais 
respeito na sala de aula. Mas claro que temos problemas à porta da 
escola, porque esta geração de pais – com miúdos no ensino básico – 
muitas vezes perde um pouco a noção da distância que ainda deve 
existir entre o interior do portão da escola e o exterior. Não é que não 
se queira a família em parceria dentro da escola. Não quero é fazer o 
trabalho dos pais e não quero os pais a fazerem o meu trabalho. 

Ajustes de contas? 
No pós-pandemia, um colega foi abordado por um pai que lhe disse: 
"Não se admire se o carro aparecer incendiado". Isto por causa de um 
desaguisado qualquer sobre os materiais para as aulas. A minha escola 
tem um ecoponto à frente, que é incendiado sistematicamente. Às 
vezes substâncias mais esquisitas em cima dos carros: desde saliva 
dentro de sacos, a detritos de cães. Ou até uma cobra presa dentro do 
capot. A pandemia não foi problemática em termos cognitivos, mas de 
etiqueta social. Tornou os miúdos mais inconvenientes. A atenção 
dispersa-se por tudo e por nada. 

 


