Carta aos professores/educadores: A ÉTICA E A DEONTOLOGIA NA PROFISSÃO DOCENTE –
EMERGÊNCIA DE UM CÓDIGO ÉTICO E DEONTOLÓGICO.
Nos difíceis momentos educativos que todos vivemos, há quem entenda que a temática
referida em epígrafe, sobre a qual muito se tem teorizado tornando-se abstrata e podendo
não trazer contributos positivos para a melhoria da profissão docente. Sendo um assunto/
tema que diz respeito a todos e a cada um de nós, precisamos de a valorizar, uma vez que
ela é “a mais ética das profissões” pois, dela emanam os princípios e os valores que
conduzem os jovens pela vida fora, fazendo deles, cidadãos de pleno direito, que abarcam
as mais diversas profissões, tornando-os verdadeiramente os construtores de uma
sociedade mais democrática e mais justa.
Contrariando o que vem acontecendo em muitos países anglo-saxónicos, no nosso país
temos verificado que, a ética e a deontologia na educação tem sido definida pela tutela,
através dos Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto e Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de
Agosto e artigos plasmados no ECD.
Desde há muito que a ANP e os seus associados defendem o surgimento de um código ético
e deontológico que emane do seio da classe docente e que defina claramente as
responsabilidades, os direitos dos professores e educadores, como forma de regular a ação
educativa em parceria com a tutela, dando-lhes mais autonomia e responsabilidade,
valorizando, credibilizando e dignificando por esta via, a profissão docente e
consequentemente os seus atores principais, professores e educadores.
Neste contexto, a ANP, desde o início do mês de janeiro, defini uma dinâmica democrática
que se pretende de âmbito nacional, abrangendo todos os professores e educadores,
levada secção a secção, escola a escola, visando discutir e enriquecer o documento padrão
do código ético e deontológico para a profissão docente, com o objetivo de o aprovar
ainda, durante o presente ano. Nesta perspetiva, o debate e a intervenção de todos os
professores e educadores neste processo são essenciais para o sucesso destes objetivos.
Assim, solicitamos que afirmes a tua opinião, participando nos debates a realizar na tua
região, e na discussão no Fórum online na página da ANP. A tua mobilização e contribuição
é essencial para a construção deste documento, para que possamos dar maior
credibilidade, valorizar e dignificar o papel do professor e da profissão docente. A escola é
a instituição, mais democrática da sociedade, graças à visão e à ação dos professores. A
qualidade da democracia dependerá sempre da nossa força e determinação individual e
coletiva. Sabemos que podemos contar contigo.
PARTICIPA!
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