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Guião de entrevista – Representante no PISA Governing Board (RPGB1) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIVOS/EI

XOS DE 

ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
LO

C
O

 A
 

 
A 
IMPORTÂNCIA 
DO PISA 
ENQUANTO 
INSTRUMENTO  

  

OO  DDiissccuurrssoo  

ssoobbrree  oo  PPIISSAA  

IImmppoorrttâânncciiaa  ddoo  

PPIISSAA  nnoo  

ppaannoorraammaa  ddaass  

ppoollííttiiccaass  

eedduuccaattiivvaass  

 

 
- Como surgiu, 
por parte da 
OCDE, a ideia 
de criar um 
estudo desta 
natureza? 

 

Identificar:  

 Rupturas/continuidades com o TIMSS/PIRLS (instrumentos 
congéneres) 

 Os principais actores envolvidos no aparecimento do PISA 
(países; indivíduos; grupos) 

 Evolução na composição do consórcio (porquê?):  
2000- ACER (austr) /Cito (holand) /Westat /SPE (belgas);  
2003- ACER (austr)/Cito (holand) /Westat(USA)/ NIER 
(Japão)/ ETS (USA);  
2006 – ACER (austr)/Cito (holand) /Westat(USA)/ NIER 
(Japão) 

 Os argumentos usados pelos actores políticos  

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe (ou não) de 
novo  

 

- Qual o 

impacto do 

PISA no 

mundo?  

 

 

Identificar: 

 Os entusiastas/os críticos; os debates lançados 

 As razões que justificam o aumento do nº de países 
participantes: legitimação das políticas domésticas, … 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou negativos 

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de discutir a 
política educativa 

 Formas de disseminação – conferências, workshops, 
relatórios 
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 OBJECTIVOS/
EIXOS DE 
ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 
B

LO
C

O
 B

 

1 - O 
PROCESSO DE 
TOMADA DE 

DECISÃO 

OO  PPIISSAA  eemm  

PPoorrttuuggaall  
 

- Descreva 
como 
aconteceu a 
decisão de 
Portugal entrar 
no PISA 
 
 

 Os principais actores envolvidos na agência nacional do 
PISA (argumentos usados pelos actores políticos -Ministro 
Marçalo Grilo; secretária de estado Ana Benavente) 

 Os entusiastas/os críticos à participação portuguesa no 
PISA: os debates internos 

 Cronologia da nossa participação: quando se iniciaram as 
primeiras diligências, onde, como… 

 As principais discussões, celeumas, as questões quentes 
que levantaram maior discussão 

 O tipo de solução encontrada 

2- A  
PARTICIPAÇÃ
O 
PORTUGUESA 
NO PISA 
INTERNACION
AL  

  

DDeessccrriiççããoo  ddoo  

PPIISSAA  

iinntteerrnnaacciioonnaall  
 

- Descrição do 
dispositivo 
- Como é 
financiado? 
(e em 
Portugal?) 

 Descrição do dispositivo/ estrutura: onde, como, com quem 
… 

o OECD Secretariat 
o Governing Body - como são determinadas as 

prioridades; como se asseguram se as regras são 
cumpridas (tipo de documentos; tomadas de 
decisão) 

o Relação com o International Contractor  

 Periodicidade dos encontros// Que tipo de encontros /com 
que objectivos 

 Como é financiado, há uma quota que se paga e é gerida? 
Há um orçamento e é pago pelo ministério? 

  -Lembra-se 
como foi a 1ª 
reunião?  
-Descreva a sua 
participação no 
PISA. 
 
 
 
 
- Que tipo de 
desafios e 
sucessos 
conheceu 
durante o 
período em que 
esteve 
envolvida no 
PISA? 
  
 

 Cronologia dos eventos que envolveram a nossa 
participação no nível supranacional: o tipo de diligências, o 
tipo de reuniões, encontros; datas… 

 Os principais actores envolvidos na participação portuguesa 
do PISA a nível supranacional. 

 Outros actores (mais na sombra) com intervenção neste 
processo. 

 Participação no Governing Board – como se processou 
(documentos, tomadas de decisão e posições assumidas; 
preparados previamente com políticos/ em equipa/ pela 
própria) 

 National Project manager – como se processou?  

 Qual o papel desempenhado por GR: apoiante/crítica;  

 Qual o tipo de envolvimento de Portugal na escolha da 
amostra, na construção e selecção dos itens, na estrutura e 
conteúdo dos relatórios  

 Fluxos de actividade e influência a que Portugal esteve 
exposto: modo directo/indirecto do exercício de influência; 
formas de reciprocidade; redes fortes/redes fracas) 
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 OBJECTIVOS/ 
EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 D

 

O FUNCIONAMENTO 

  

  

CCoommoo  ffuunncciioonnaa  uumm  

cciicclloo  PPIISSAA 

- Tipicamente, 
quais são as 
fases de um 
ciclo PISA? 
(e em 
Portugal?) 
 
 

Identificar as várias fases do funcionamento de um ciclo: 

 A concepção do instrumento – como? Por quem?  

 Como se procede à construção do instrumento (desenho da 
investigação, amostra, selecção e construção dos itens).  

 Quem o faz? Quem intervém na construção do instrumento 
(saídas e entradas de actores) 

 Os critérios que presidem à identificação da amostra (que 
escolas) 

 Como se processa a recolha dos dados (quem, de que 
forma) 

 A análise dos resultados (analisados em Portugal? Por 
quem? Vão em bruto para a OCDE? Para quem?)  

 Quem decide sobre a estrutura e conteúdo dos Relatórios 
finais? 

 Quem elabora os relatórios finais? 

 Enquadramentos conceptuais: quem os faz? 

 Outros actores fundamentais. 

 OBJECTIVOS/  

EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 C

 

1- A 
ORGANIZAÇÃO E O 
FUNCIONAMENTO 
EM TERMOS 
OPERACIONAIS 
 
 

AA  eessttrruuttuurraa  

oorrggaanniizzaattiivvaa  ddoo  PPIISSAA  

   

Quando se 
tratou de 
montar o PISA 
em Portugal, 
como é que foi?  
Quando saiu do 
GAVE qual a 
estrutura que 
estava 
montada? 
Agora, como é, 
como funciona?  
 
(tipo de 
documentos 
produzidos; 
com que 
objectivos) 

Identificar: 

  (gestão, estrutura interna, número de participantes) 

 Os critérios que presidiram à selecção dos recursos 
humanos: especialistas, da administração… 

 Quem é quem (principais actores e grupos) dentro da 
organização: no GAVE, nas Escolas 

 Os papéis que desempenham 

 O tipo de relações entre os actores (hierárquicas, de 
competição, colaboração, negociação, cálculo, etc.)  

 Estabilidade e mudança dos actores: número, formação, 
gestão de recursos (quem saiu, quem entrou; razões) 

 As peripécias, iniciativas, incidentes críticos  
Como se consegue a estabilização desta rede? 

 Os processos utilizados (reuniões, actos de gestão, 
negociações, etc.) 

 Os objectos (bases de dados, questionários, manuais, 
relatórios, etc.) que sustêm essa cooperação e associam (ou 
fazem essa rede de) actores e objectos tão distintos 

 

 2 - A GESTÃO 
POLÍTICA 
 

NNaarrrraattiivvaa  ddiiaaccrróónniiccaa  

ddooss  aaccttoorreess  

ppoollííttiiccooss  cceennttrraaiiss 

- Como é que 
isto foi gerido 
politicamente, 
em Portugal? 

 Como é que a informação chega aos decsores? 
 Quais as principais linhas/tópicos da discussão política? 

Que estratégias de divulgação? 
 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 

consequência do PISA (de que género - testes, currículos, 
standards…) 

 Políticos, professores e escolas – como são informados? 
 Influência do PISA nas escolas e no ensino? Qual a avaliação 

que faz, i impacto que o PISA tem (provas aferidas, exames, 
etc.). 
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 OBJECTIVOS/ 
EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 E

 

MUDANÇAS no 
desenho do PISA  

EEvvoolluuççããoo  ddoo  

iinnssttrruummeennttoo 

- Como é que 
evoluiu o PISA 
do ponto de 
vista da 
‘produção’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e em 
Portugal?) 

Fazer o historial da complexificação crescente da recolha da 
informação. A configuração desde o princípio até aos nossos dias. 
Identificar: 

 as principais alterações introduzidas ao longo dos anos 

 a criação de ‘Know how’ - Quem?; em Portugal também se 
faz sentir? 

 A questão do alargamento dos objectivos// da crítica - 
Integração das críticas da comunidade científica na 
melhoria dos ciclos futuros (estratégia de pacificação ou 
real interesse em melhorar o instrumento?) 

 Papel da expertise – quem são/como são recrutados / como 
se relacionam (reuniões, …) 

o Mathematics /Reading /Science Functional Expert 
Groups// PISA Technical Advisory Group / 
Educational Testing Service// UNESCO Institute for 
Statistics / Other experts 

 Outros actores da rede (APM, APP,… ) 

 

- Como 
interpreta esta 
evolução dos 
instrumentos? 

Dimensão interpretativa  
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Guião de entrevista – Representante no PISA Governing Board (RPGB2) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 OBJECTIVOS/  
EIXOS DE 
ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 A

 1 - A ESTRUTURA 
ORGANIZATIVA DO 
PISA 

DDeessccrriiççããoo  ddoo  

ddiissppoossiittiivvoo  ddoo  

GGAAVVEE 

Qual a 
estrutura que 
está 
montada? 
Como é, como 
funciona?  
 
 
 
 
 

Identificar: 

 Estrutura interna: principais actores e grupos no 
GAVE, nas Escolas…/papéis que desempenham 

o O tipo de relações entre os actores 
(hierárquicas, de competição, colaboração, 
negociação, cálculo, etc.)  

 Estabilidade e mudança dos actores: número, 
formação, gestão de recursos (quem saiu, quem 
entrou) 

o Como se consegue a estabilização desta 
rede: os processos utilizados (reuniões, 
actos de gestão, negociações, etc.);  

o Os objectos (bases de dados, questionários, 
manuais, relatórios, etc.) que sustêm essa 
cooperação e associam (ou fazem essa rede 
de) actores e objectos tão distintos 

o Eventuais alterações ocorridas na sequência 
das alterações na direcção do gabinete 

 Ligações com a tutela política: tratado no plano 
meramente técnico ou conta com a interferência 
política? 

 Ligações com as estruturas internacionais: descrição 
do dispositivo/ estrutura: onde, como, com quem … 

o NPM - como são determinadas as 
prioridades; como se asseguram se as 
regras são cumpridas (tipo de documentos; 
tomadas de decisão) 

o Relação com o International Contractor  
o Periodicidade dos encontros// Que tipo de 

encontros /com que objectivos? 
o Como é financiado, há uma quota que se 

paga e é gerida? Há um orçamento e é pago 
pelo ministério? 
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B
L

O
C

O
 A

 

2 - 

FUNCIONAMENTO 

CCoommoo  ffuunncciioonnaa  uumm  

cciicclloo  PPIISSAA 

- Tipicamente, 

quais são as 

fases de um 

ciclo PISA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e em 

Portugal?) 

 

Identificar as várias fases do funcionamento de um ciclo: 

 A concepção do instrumento – como? Por quem?  

 Como se procede à construção do instrumento 
(desenho da investigação, amostra, selecção e 
construção dos itens).  

 Quem intervém na construção do instrumento 
(saídas e entradas de actores) 

 Papel da expertise – quem são/como são recrutados 
/ como se relacionam (reuniões, …) 

o Mathematics /Reading /Science Functional 
Expert Groups// PISA Technical Advisory 
Group / Educational Testing Service// 
UNESCO Institute for Statistics / Other 
experts 

 Outros actores da rede (APM, APP,… ) 

 Que critérios que presidem à identificação da 
amostra (que escolas) 

 Como se processa a recolha dos dados (quem, de 
que forma) 

 A análise dos resultados (analisados em Portugal? 
Por quem? Vão em bruto para a OCDE? Para quem?)  

 Outros actores fundamentais, em Portugal, para 
além dos identificados. 

Quais os pontos de contacto com a tutela política e a 
estrutura internacional. A máquina do GAVE nas relações 
com a tutela política: há interferências? Em que momento do 
ciclo? 

B
L

O
C

O
 A

 

3 - MUDANÇAS no 

desenho do PISA 

EEvvoolluuççããoo  ddoo  

iinnssttrruummeennttoo 

- Como é que 

evoluiu o PISA 

do ponto de 

vista da 

‘produção’? 

 

 

(e em 

Portugal?) 

Fazer o historial da complexificação crescente da recolha da 
informação (novo ciclo 2009…). Identificar: 

 As mudanças introduzidas para 2009, do ponto de 
vista: 

o  do produto (modos diferentes de 
reconstrução do instrumento) 

o do processo (modos de condução do 
estudo) 

 a criação de ‘Know how’ - Quem?; em Portugal 
também se faz sentir? 

 A questão do alargamento dos objectivos// da crítica 
- Integração das críticas da comunidade científica na 
melhoria dos ciclos futuros (estratégia de pacificação 
ou real interesse em melhorar o instrumento?) 
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 OBJECTIVOS/ 

EIXOS DE 

ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 B

 

A IMPORTÂNCIA 

DO PISA NO 

QUADRO DA 

DEFINIÇÃO E 

GESTÃO DAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS DA 

EDUCAÇÃO 

  

  

OO  DDiissccuurrssoo  ssoobbrree  

oo  PPIISSAA  

  

- Quais as suas 

representações 

sobre a 

importância do 

PISA do ponto de 

vista nacional e 

internacional? 

 

 

- Como é o PISA 

gerido 

politicamente, em 

Portugal? 

Identificar o impacto do PISA na política educativa 

 As razões que justificam o aumento do nº de países 
participantes: legitimação das políticas domésticas, … 

 Os principais efeitos do PISA no plano nacional:  

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de discutir a 
política educativa 

 Quais as principais linhas/tópicos da discussão política? 
Que estratégias de divulgação? 

 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 
consequência do PISA (de que género - testes, 
currículos, standards…) 

 Como é que a informação chega aos decisores, aos 
políticos, professores e escolas? 

 Influência do PISA nas escolas e no ensino? Qual a 
avaliação que faz, qual o impacto que o PISA tem 
(provas aferidas, exames, etc.). 
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Guião de entrevista – Gestor Nacional do PISA (NPM) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 

 OBJECTIVOS/   
EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 B

 

   

1- A  PARTICIPAÇÃO 
PORTUGUESA NO 
PISA 
INTERNACIONAL  

DDeessccrriiççããoo  ddoo  PPIISSAA  

iinntteerrnnaacciioonnaall  
 

- Descrição do 
dispositivo do 
ponto de vista 
técnico. 
 
(e em 
Portugal?) 

 Descrição do dispositivo/ estrutura: onde, como, 
com quem … 
o NPM - como são determinadas as prioridades; 

como se asseguram se as regras são cumpridas 
(tipo de documentos; tomadas de decisão) 

o Relação com o International Contractor  

 Periodicidade dos encontros// Que tipo de 
encontros /com que objectivos? 

 

 OBJECTIVOS/EIXOS 
DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 A

 

 
A IMPORTÂNCIA DO 
PISA ENQUANTO 
INSTRUMENTO  

  

OO  DDiissccuurrssoo  ssoobbrree  oo  

PPIISSAA  

IImmppoorrttâânncciiaa  ddoo  PPIISSAA  

nnoo  ppaannoorraammaa  ddaass  

ppoollííttiiccaass  eedduuccaattiivvaass  
 

- Como surgiu, 
por parte da 
OCDE, a ideia de 
criar um estudo 
desta natureza? 

Identificar:  

 Rupturas/continuidades com o TIMSS/PIRLS 
(instrumentos congéneres) 

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe (ou 
não) de novo  

 
- Qual o 
impacto do PISA 
no mundo?  
 
 

Identificar: 

 Os entusiastas/os críticos; os debates lançados 

 As razões que justificam o aumento do nº de países 
participantes: legitimação das políticas domésticas… 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou 
negativos 

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de 
discutir a política educativa 

 Formas de disseminação – conferências, workshops, 
relatórios 
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 OBJECTIVOS/EIXOS 
DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 D

 

O FUNCIONAMENTO 

CCoommoo  ffuunncciioonnaa  uumm  

cciicclloo  PPIISSAA 

- Tipicamente, 
quais são as fases 
de um ciclo PISA? 
(e em Portugal?) 

 
 

Identificar as várias fases do funcionamento de um ciclo: 

 A concepção do instrumento – como? Por quem?  

 Como se procede à construção do instrumento (desenho 
da investigação, amostra, selecção e construção dos 
itens).  

 Quem o faz? Quem intervém na construção do 
instrumento (saídas e entradas de actores) 

 Os critérios que presidem à identificação da amostra (que 
escolas) 

 Como se processa a recolha dos dados (quem, de que 
forma) 

 A análise dos resultados (analisados em Portugal? Por 
quem? Vão em bruto para a OCDE? Para quem?)  

 Como descreve os relatórios técnicos? Quem os elabora? 

 Outros actores fundamentais, em Portugal, para além dos 
identificados. 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIVOS/EIXOS DE 
ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
LO

C
O

 C
 

2- A 
ORGANIZAÇÃO E O 
FUNCIONAMENTO EM 
TERMOS 
OPERACIONAIS 

AA  eessttrruuttuurraa  

oorrggaanniizzaattiivvaa  ddoo  PPIISSAA  

   

Quando se tratou 
de montar o PISA 
em Portugal, 
como é que foi?  
Qual a estrutura 
que estava 
montada até à 
saída da 
Professora Glória 
Ramalho? Houve 
alterações com a 
saída da 
professora GR? 
Até à saída de 
Lídia Padinha, do 
GAVE (em 
Dezembro 2007) 
como era, como 
funcionava?  
 
(tipo de 
documentos 
produzidos; com 
que objectivos) 

Identificar: 

  (gestão, estrutura interna, número de participantes)  

 Já estava no GAVE quando a questão ‘PISA’ se colocou?  

 Por que razão ficou com ssa responsabilidade? 

 Os critérios que presidiram à selecção dos recursos 
humanos: especialistas, da administração… 

 Quem é quem (principais actores e grupos) dentro da 
organização: no GAVE, nas Escolas 

 Os papéis que desempenham 

 O tipo de relações entre os actores (hierárquicas, de 
competição, colaboração, negociação, cálculo, etc.)  

 Estabilidade e mudança dos actores: número, formação, 
gestão de recursos (quem saiu, quem entrou; razões) 

 As peripécias, iniciativas, incidentes críticos  
Como se consegue a estabilização desta rede: 

 Os processos utilizados (reuniões, actos de gestão, 
negociações, etc.) 

 Os objectos (bases de dados, questionários, manuais, 
relatórios, etc.) que sustêm essa cooperação e associam 
(ou fazem essa rede de) actores e objectos tão distintos 
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 OBJECTIVOS/EIXOS 
DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 E

 

MUDANÇAS no 
desenho do PISA  

EEvvoolluuççããoo  ddoo  

iinnssttrruummeennttoo 

- Como é que 
evoluiu o PISA do 
ponto de vista da 
‘produção’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e em Portugal?) 

Fazer o historial da complexificação crescente da recolha da 
informação. A configuração desde o princípio até aos nossos 
dias. Identificar: 

 as principais alterações introduzidas ao longo dos 
anos 

 a criação de ‘Know how’ - Quem?; Em Portugal, 
também se fez sentir? 

 A questão do alargamento dos objectivos// da crítica 
- Integração das críticas da comunidade científica na 
melhoria dos ciclos futuros (estratégia de pacificação 
ou real interesse em melhorar o instrumento?) 

 Papel da expertise – quem são/como são recrutados / 
como se relacionam (reuniões, …) 

o Mathematics /Reading /Science Functional 
Expert Groups// PISA Technical Advisory 
Group / Educational Testing Service// 
UNESCO Institute for Statistics / Other 
experts 

 Outros actores da rede (APM, APP,… ) 

- Por que é que 
acha que houve 
essa evolução?  
Como interpreta 
esta evolução dos 
instrumentos? 

Dimensão interpretativa  
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Guião de entrevista – Antigo Ministro da Educação (ME1) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 OBJECTIVOS/EIX
OS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 A

 

1 - O PROCESSO DE 
GESTÃO DOS 
RESULTADOS 
XV Governo 
Constitucional-
2002/2004 
 

OO  PPIISSAA  eemm  PPoorrttuuggaall  

- Descreva como 
fizeram a gestão 
dos resultados do 
PISA 2003. 
 
 

 Os principais actores envolvidos na discussão política 

 O tipo de argumento  

 Os entusiastas/os críticos à participação portuguesa 
no PISA: os debates internos… 

 As principais discussões, celeumas, as questões 
quentes que levantaram maior discussão 

 

2 - A GESTÃO 
POLÍTICA 

NNaarrrraattiivvaa  

ddiiaaccrróónniiccaa  ddooss  

aaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  

cceennttrraaiiss 

- Que mudanças 
ocorreram na 
agenda da 
educação, na 
Europa? 
 
 
- Como é que 
Portugal se insere 
nessas 
mudanças? 
 

 Saber como é que isto foi gerido pelo entrevistado – 
como lidou com esta evolução das políticas 

 Pedir exemplos das mudanças ocorridas, na Europa 
e em Portugal: episódios, situações concretas. 

 Quais as principais linhas/tópicos da discussão 
política?  

 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 
consequência do PISA (de que género - testes, 
currículos, standards…) 

 Influência do PISA nas escolas e no ensino? Qual a 
avaliação que faz, impacto que o PISA tem (provas 
aferidas, exames, etc.). 
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 OBJECTIVOS/EIX
OS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 B

 
A IMPORTÂNCIA 
DO PISA 
ENQUANTO 
INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO 

 

Do ponto de vista 
da investigação 
científica, qual o 
impacto na 
maneira como se 
faz investigação 
em educação? 

Identificar: 

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe (ou 
não) de novo  

 As mudanças que ocorreram, do ponto de vista do 
conhecimento: investigação orientada para os 
resultados e a eficácia vs investigação orientada para 
os processos e a equidade (?) 

A IMPORTÂNCIA 
DO PISA 
ENQUANTO 
INSTRUMENTO 
POLÍTICO 

  
 

Como foi o PISA 
usado para 
mobilizar a acção 
pública na política 
educativa em 
geral? 
 
E em Portugal? 

Identificar: 

 Qual a opinião sobre o PISA no debate político 

 Importância política do PISA para fazer política 
educativa em 2001 e nos anos seguintes 

 Como vê ao longo destes anos a evolução da 
utilização do PISA na política educativa 

 As razões que justificam o aumento do nº de países 
participantes: legitimação das políticas domésticas, … 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou 
negativos 

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de discutir 
a política educativa  

 Até que ponto se transformou num referencial? 
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Guião de entrevista – Antigo Ministro da Educação (ME2) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 OBJECTIVOS/EIX
OS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 A

 

1 - O PROCESSO DE 
GESTÃO DOS 
RESULTADOS 
XIV Governo 
Constitucional-
1999/2002 
(entrou em Julho 
2001) 

OO  PPIISSAA  eemm  PPoorrttuuggaall  

- Descreva como fizeram 
a gestão dos resultados 
do PISA 2000. 
 
 

 Os principais actores envolvidos na discussão 
política 

 O tipo de argumento  

 Os entusiastas/os críticos à participação 
portuguesa no PISA: os debates internos… 

 As principais discussões, celeumas, as 
questões quentes que levantaram maior 
discussão 

(indagar sobre a eventual participação na montagem 
do dispositivo do PISA 2003) 

2 - A GESTÃO 
POLÍTICA 

NNaarrrraattiivvaa  

ddiiaaccrróónniiccaa  ddooss  

aaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  

cceennttrraaiiss 

- Que mudanças 
ocorreram na agenda da 
educação, na Europa? 
 
 
- Como é que Portugal se 
insere nessas mudanças? 
 

 Saber como é que isto foi gerido pelo 
entrevistado – como lidou com esta evolução 
das políticas 

 Pedir exemplos das mudanças ocorridas, na 
Europa e em Portugal: episódios, situações 
concretas. 

 Quais as principais linhas/tópicos da 
discussão política?  

 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 
consequência do PISA (de que género - 
testes, currículos, standards…) 

 Influência do PISA nas escolas e no ensino? 
Qual a avaliação que faz, impacto que o PISA 
tem (provas aferidas, exames, etc.). 



18 
 

 

 OBJECTIVOS/EIXOS 
DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 
B

LO
C

O
 B

 

 
A IMPORTÂNCIA 

DO PISA 
ENQUANTO 

INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO 

 

 
Do ponto de vista da 
investigação científica, 
qual o impacto na 
maneira como se faz 
investigação em 
educação? 

Identificar: 

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe 
(ou não) de novo  

 As mudanças que ocorreram, do ponto de 
vista do conhecimento: investigação 
orientada para os resultados e a eficácia vs 
investigação orientada para os processos e a 
equidade (?) 

 Projecto Escola em Casa (Universidade de 
Aveiro) foi inspirado nos maus resultados do 
PISA (Público, 26/12/2006). 

  
A IMPORTÂNCIA 

DO PISA 
ENQUANTO 

INSTRUMENTO 
POLÍTICO 

  
 

Como foi o PISA usado 
para mobilizar a acção 
pública na política 
educativa em geral? 
 
E em Portugal? 

Identificar: 

 Qual a opinião sobre o PISA no debate 
político 

 Importância política do PISA para fazer 
política educativa em 2001 e nos anos 
seguintes 

 Como vê ao longo destes anos a evolução da 
utilização do PISA na política educativa 

 As razões que justificam o aumento do nº de 
países participantes: legitimação das políticas 
domésticas, … 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou 
negativos 

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de 
discutir a política educativa  

 Até que ponto se transformou num 
referencial? 
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Guião de entrevista – Antigo Ministro da Educação (ME3) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 OBJECTIVOS/EIXO
S DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 A

 

1 - O PROCESSO DE 
ADESÃO 
XIII Governo 
Constitucional – 
1995/1999 

OO  PPIISSAA  eemm  PPoorrttuuggaall  

- Descreva como 
aconteceu a 
decisão de Portugal 
entrar no PISA 
 
 

 Os principais actores envolvidos na agência nacional 
do PISA (argumentos usados pelos actores políticos -
Ministro Marçal Grilo; secretária de estado Ana 
Benavente) 

 Os entusiastas/os críticos à participação portuguesa 
no PISA: os debates internos 

 Cronologia da nossa participação: quando se 
iniciaram as primeiras diligências, onde, como… 

 As principais discussões, celeumas, as questões 
quentes que levantaram maior discussão 

 O tipo de solução encontrada 

2 - A GESTÃO 
POLÍTICA 

NNaarrrraattiivvaa  ddiiaaccrróónniiccaa  

ddooss  aaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  

cceennttrraaiiss 

- Que mudanças 
ocorreram na 
agenda da 
educação, na 
Europa? 
 
 
- Como é que 
Portugal se insere 
nessas mudanças? 
 

 Saber como é que isto foi gerido pelo entrevistado – 
como lidou com esta evolução das políticas 
enquanto governante  

 Pedir exemplos das mudanças ocorridas, na Europa 
e em Portugal: episódios, situações concretas. 

 Quais as principais linhas/tópicos da discussão 
política?  

 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 
consequência do PISA (de que género - testes, 
currículos, standards…) 

 Influência do PISA nas escolas e no ensino? Qual a 
avaliação que faz, impacto que o PISA tem (provas 
aferidas, exames, etc.). 
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 OBJECTIVOS/ 
EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 
B

L
O

C
O

 B
 

A IMPORTÂNCIA DO 
PISA ENQUANTO 
INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO 
 

Do ponto de vista 
da investigação 
científica, qual o 
impacto na maneira 
como se faz 
investigação em 
educação? 

Identificar: 

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe (ou 
não) de novo  

 As mudanças que ocorreram, do ponto de vista 
do conhecimento: investigação orientada para os 
resultados e a eficácia vs investigação orientada 
para os processos e a equidade (?) 

  
A IMPORTÂNCIA DO 
PISA ENQUANTO 
INSTRUMENTO 
POLÍTICO 

  
 

Como foi o PISA 
usado para 
mobilizar a acção 
pública na política 
educativa em 
geral? 
 
E em Portugal? 

Identificar: 

 Importância política do PISA para fazer política 
educativa em 1999 e nos anos seguintes 

 Como vê ao longo destes anos a evolução da 
utilização do PISA na política educativa 

 As razões que justificam o aumento do nº de 
países participantes: legitimação das políticas 
domésticas, … 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou 
negativos 

 Diferenças que introduz (ou não) no modo de 
discutir a política educativa  

 Até que ponto se transformou num referencial? 
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Guião de entrevista – Antigo Ministro da Educação (ME4) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

 OBJECTIVOS/ 
EIXOS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
LO

C
O

 A
 

1 - O PROCESSO DE 
GESTÃO DOS 
RESULTADOS 

OO  PPIISSAA  eemm  

PPoorrttuuggaall  

- Descreva 
como fez a 
gestão dos 
resultados do 
PISA 2006. 
 
 

Identificar como se deu o processo da promoção e da 
divulgação e da gestão política dos resultados de 2006. 

 Os principais actores envolvidos na discussão política; 
o tipo de argumento; os entusiastas/os críticos à 
participação portuguesa no PISA: os debates internos; 
as principais discussões, celeumas, as questões 
quentes que levantaram maior discussão (a 
repetência, supervisão do trabalho dos professores, 
baixas qualificações académicas dos portugueses, …) 

Identificar: 
 Se existe algum tipo de acompanhamento por parte 

da equipa governativa em relação à participação da 
equipa do GAVE ao nível supranacional, nas estruturas 
do PISA, antes da publicação dos resultados. 

 A forma como a informação sobre o Relatório 
Internacional do PISA chega à Sr.ª Ministra. 

2 - A GESTÃO 
POLÍTICA 

NNaarrrraattiivvaa  

ddiiaaccrróónniiccaa  ddooss  

aaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  

cceennttrraaiiss 

- Que mudanças 
ocorreram na 
agenda da 
educação, na 
Europa? 

 

- Como é que 
Portugal se 
insere nessas 
mudanças? 

 

- Como é que 
isto foi gerido 
politicamente, 
em Portugal? 

Saber como é que isto foi gerido pelo entrevistado – como 
lidou com esta evolução das políticas: 

 Se o PISA tem servido como um catalisador para 
começar a olhar o modo de fazer política de maneira 
diferente (pedir exemplos das mudanças ocorridas, na 
Europa e em Portugal: episódios, situações concretas) 

 As principais linhas/tópicos da discussão política 
desenvolvidas em torno dos resultados do PISA 

 Iniciativas de reforma/desenvolvimento como 
consequência do PISA (de que género - testes, 
currículos, standards…) 

 Influência do PISA nas escolas e no ensino? Qual a 
avaliação que faz, impacto que o PISA tem (provas 
aferidas, exames, etc.). 
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 OBJECTIVOS/EIX
OS DE ANÁLISE 

QUESTÕES TÓPICOS DE GESTÃO das respostas 

B
L

O
C

O
 B

 

 
A IMPORTÂNCIA 

DO PISA 
ENQUANTO 

INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO 

Do ponto de 
vista da 
investigação 
científica, qual o 
impacto na 
maneira como 
se faz 
investigação em 
educação? 

Identificar: 

 Os fundamentos científicos que o PISA trouxe (ou não) 
de novo  

 As mudanças que ocorreram, do ponto de vista do 
conhecimento: investigação orientada para os 
resultados e a eficácia vs investigação orientada para 
os processos e a equidade (?) 

 Como classifica e descreve o debate sobre o PISA 
enquanto instrumento científico, do ponto de vista 
técnico 

 Se considera existir um impacto significativo na 
produção de investigação neste domínio 

  
A IMPORTÂNCIA 

DO PISA 
ENQUANTO 

INSTRUMENTO 
POLÍTICO 

  
 

Como foi o PISA 
usado para 
mobilizar a 
acção pública 
na política 
educativa em 
geral? 
 
Qual o papel 
que o PISA 
desempenha, 
hoje, no 
processo de 
decisão política, 
em Portugal? 
Qual o estatuto 
deste Relatório?  
 
 
 

Identificar: 

 Os principais efeitos do PISA: positivos e/ou negativos; 
as diferenças que introduz (ou não) no modo de 
discutir a política educativas  (Acha que o debate 
político tem evoluído na lógica de ser um debate mais 
informado do ponto de vista científico? Nos últimos 
anos, encontra algum movimento no sentido de se 
passar de uma decisão política fundamentalmente 
baseada em princípios ideológicos para uma decisão 
onde já se faz recurso à agenda de investigação? Em 
que medida é que tem havido essa preocupação? 
 

 Em que medida o PISA influenciou a sua análise sobre 
o estado da educação em Portugal 

 As áreas temáticas do PISA às quais é mais sensível 
(repetência, etc.) 

 As diferenças que encontra, na mobilização do PISA, 
em relação ao passado 

 Qual o grau de importância que instrumentos como o 
PISA podem ter no panorama político nacional? (a 
questão da credibilidade, papel da OCDE… ) 

 Qual a opinião sobre o PISA no debate político 

 Importância política do PISA para a política educativa  

 Como vê ao longo destes anos a evolução da utilização 
do PISA na política educativa? 
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Guião de entrevista – Director do PISA – Andreas Schleicher (AS) 

0. Legitimação e motivação da entrevista 

OBJECTIVOS 

- Legitimar a entrevista  

- Motivar o entrevistado 

 

TÓPICOS 

- Informar qual o âmbito da entrevista: projecto KNOWandPOL. 

- Introduzir a temática: Reflexão sobre a importância do PISA … 

- Solicitar a colaboração   

- Garantir o anonimato / a confidencialidade 

- Disponibilizar feedback/ Informar que lhe será dado a conhecer o 

trabalho, antes de este ser divulgado. 

 

AXIS OF ANALYSE  
QUESTIONS / TOPICS 

I. TRAJECTORY 
[1. To know his 
interpretation of the 
trajectory (past, 
present, and future) of 
the instrument 
 
 
[and 4. - To see what 
are the values he 
refers to in his 
narrative] 
[and 2. To identify who 
are the main actors 
and groups in his 
narrative] 
[and 5. To see what is 
the ‘knowledge’ he 
refers to in his 
narrative] 
 
 
 
 

1. Briefly, describe how PISA has evolved all along the years. Particularly: What are 
the major achievements and challenges of PISA? 
 
2. In the minutes of the 20th meeting of PGB is written: 
  

« (…) in light of newly emerging policy priorities and the experience gained 
with PISA so far, the PISA Governing Board began in March 2004 to review 
the objectives and design of the PISA data strategy for the period 2009 and 
beyond.» (20

th
 Meeting, 2005:3).  

 
What were these priorities? What factors of experience were taken into 
consideration?  
What are the main changes that have happened since then?  
How do you imagine PISA programme in the future? What can the policymakers 
expect from PISA in the future? 
 
3. How do you evaluate the impact of PISA both on public policy and on key 
stakeholders?* 
 
[* In the minutes of the 23

rd
 meeting of PGB is written:  

 «ASKED the Executive Group to establish criteria and strategies for evaluating the 
impact of PISA both on public policy and on key stakeholders, within the OECD 
Council evaluation strategy and in consultation with the Education Committee, and 
to explore whether the implementation of such an evaluation could be led by a group 
of OECD Ambassadors» (23

rd
 Meeting, 2007:9) – How is this taking place? What are 

the results?] 
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AXIS OF ANALYSE  QUESTIONS / TOPICS 

II. ACTORS ROLES AND 
RELATIONSHIPS 
3. To make him 
describing the 
relationships 
(hierarchy, 
competition, 
collaboration) between 
these actors. 
 

4. Over the years, the PISA has involved several groups: 

 The PISA Governing Board [which determines the policy priorities for 
OECD/PISA] 

 The international contractors/ PISA Consortia [to implement PISA] 

 The National Project Managers [oversee the administration and 
implementation of PISA at the national level in each participating 
country] 

 The Technical Advisory Group [whose aim  is to ensure the technical 
quality of the PISA programme] 

 The Subject Matter Expert Groups: The Reading, Sciences and 
Mathematics Expert Groups and the Questionnaire Expert 
Group[develop the instruments used in the surveys and ensure that they 
are internationally-valid] 

 
What roles they played in the making of PISA? How those roles changed over 
time?  
 
5. In previous cycles of PISA, a single International Consortium led by the 
Australian Council for Educational Research (ACER) has implemented the 
study. In PISA 2009, for the first time, there are two international contractors 
to implement PISA. Why? 
 
6. Let’s focus on the national participation at supranational level: What kind 
of proposals do these actors usually raise at supranational level? 
 
7. How do you define their participation at the supranational level? Have 
they convergent/divergent; active /passive participations? What are the 
focuses? Centered on political issues / on technical issues? 
 
8.  Concerning the enormous quantity and the variety of people involved in 
PISA, one may expect the presence of different ideas and interests 
(sometimes perhaps even involving conflict and divergence).  Tell us a little 
about your experience on this matter. Specifically, what are the main 
challenges you have faced, and how have you faced it, in order to achieve 
consensus and to put them working together?  
 
*9.1. What’s your secret to deal with so many people all working towards the 
same aim, without endangering the high standards of PISA? [manter como 
questão reserva?] 
 
9. Let’s focus on the role you (the Secretariat) play in all processes. 
Some years ago Postlethwaite referred to the need of brokers between 
knowledge and policy. He wrote:  
 

«I suspect there is still a lack of communication between the 
researchers and the policy-makers (...) There is a need for a new 
genre of person known as the information broker – a person who acts 
as the interface between the research report and the policy-maker» 

 
Do you agree with this statement? Is this a good representation of your role 
in the relationship between knowledge and policy?  How would you 
portray/describe your role (networker, mediator, broker)? 
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AXIS OF ANALYSE QUESTIONS / TOPICS 

III MAKING 
KNOWLEDGE  
 
6. To make him 
describing the critical 
negotiations and 
decisions on knowledge 
mobilization, selection, 
and use throughout the 
construction of the 
instrument  
- general research 
design, specific 
decisions regarding 
design and procedures 
of the survey (e.g. 
sampling, item 
construction and 
selection), structure 
and content of the 
reports. 
 
7. To know the role he 
plays in these 
processes.  
 
 

10. Now we would like to focus our conversation on the flow of activities of a 
PISA cycle.  
 
It is a very complex itinerary: First, there are the frameworks drawn up by 
the international experts, then the assessment materials (submitted by 
countries, developed by the research consortium and screened for cultural 
bias; and the validation of the translations, and the removal/adding of 
items), and the final tests (the items issues) and the writing of reports. 
 
The production of credible and useful knowledge for policy makers means 
taking decisions and making choices. We are interested in the way those 
decisions and choices are made, with reference to three moments: the 
frameworks, the assessments stage and the writing of the reports. 
 
10.1. Concerning the FRAMEWORKS – What are the issues needing a greater 
management effort in the relationship between the experts and the political 
body of PISA?  
 
10.1.1. Could you describe the way it happens? How do you manage the 
different points of view?  
 
10.2. As for the ASSESSMENTS: both the sample and the items’ choice seem 
to be the issues requiring adjustment and a greater interaction between 
experts and political partners.  
Is that so?  Are there others?  
 
10.2.1. Could you describe how do you manage the different views?  
 
10.3. Concerning the REPORTS – Could you describe how the reports are 
prepared? How do you get to that final result, involving so many people and 
managing their opinions?  
 
10.3.1. What are your main concerns when preparing the reports?  
 
11. What substantial differences exist between the technical report and the 
OECD report? 
12.1. Our last question: From the data the composition of the Secretariat has 
grown, almost doubled. There is more people with a certain type of 
expertise and know-how working at the Secretariat, especially to support the 
preparation of the PISA reports.  
Is our data correct? Can we talk of a greater concern with the issues of 
dissemination or there are other reasons for this growth? 
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Protocolo de Entrevista - Representante no PISA Governing Board 

(RPGB1) 

Entrevistado: Representante no PISA Governing Board (RPGB1) 

Entrevistadores: NA e  EC  

Data: 24 de Junho de 2008 

1ª Parte 

NA: Estamos a 24 de Junho de 2008, na entrevista com a RPGB1. Portanto, a entrevista 

desenvolve-se no âmbito do projecto KNOWandPOL, como já sabe. A ideia é produzir e 

recolher informação sobre a importância do PISA como instrumento político, no quadro 

do estudo, no seio da relação entre o conhecimento e a decisão política. Dado o cargo 

que desempenhou – o papel pivô que teve no arranque e no desenvolvimento do PISA, 

em Portugal - achámos que seria um depoimento completamente incontornável e, 

portanto, agradecemos imenso a disponibilidade para nos dar esta entrevista. Claro que 

há aqui as habituais garantias de anonimato e de confidencialidade; isto significa que, 

por um lado, aquilo que nos disser será trabalhado em função dos objectivos da pesquisa 

e a sua identidade não será revelada directamente associada às afirmações que faz, mas, 

evidentemente que será pública a existência de um conjunto de entrevistados, na qual 

constará o seu nome. O que se garante é que não há uma associação directa de frases ou 

comentários à sua identidade e, portanto, há também, como é habitual nestes processos, 

a garantia da disponibilização dos resultados de investigação e mesmo a transcrição 

desta entrevista, enviar-lha-emos para fazer alguma correcção se achar que será 

necessário.  

RPGB1: Sim, senhor. 

NA: A primeira pergunta é centrada no PISA Internacional, no empreendimento, como 

o nosso colega Luís Miguel costuma referir, e em função do conhecimento que teve 

desse processo. Como surgiu, por parte da OCDE, a ideia de criar um estudo desta 

natureza, como é que isto nasceu? Gostávamos de a ouvir falar um pouco sobre isto. 

RPGB1: Ok. Eu não estive na origem, digamos, no grupo inicial que lançou o estudo, 

portanto, o que eu tenho são conhecimentos em segunda mão, porque perguntei. Há um 

grupo de pessoas que estiveram, de facto, na origem, que me contam que a situação 
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decorreu da OCDE querer publicar o Education at a Glance. O Education at a Glance 

come sabe sai anualmente e, portanto, era necessário ter dados do conjunto dos países 

da OCDE. Essa era a ideia inicial, relativamente a desempenhos. O que havia de estudos 

internacionais eram estudos do IEA, que é uma organização de testes já muito antiga. 

Portanto, até aqui tudo é verdade, o resto são interpretações do que se passou - é que na 

ausência de um bom relacionamento em termos de partilha dessa informação, do IEA 

com a OCDE - aparentemente queriam que fosse financiado extra, porque os países já 

tinham colaborado no IEA mas, de facto, queriam que houvesse um pagamento extra 

feito pela OCDE - daí teria nascido a ideia de que “Então, vamos avançar para fazer o 

nosso próprio estudo”. Essa é a história mais completa que eu oiço. 

NA: Quando fala do IEA, está a referir-se aos estudos do TIMSS? 

RPGB1: Exactamente. O TIMSS… 

EC: E o PIRLS… 

RPGB1: O PIRLS. Eles continuam a produzir muitos estudos. De vez em quando, há 

outras sugestões de incompatibilidades, não sei até que ponto. O que eu vejo, de facto, e 

isso é bom também ter na mão, para não haver demasiados entusiasmos em relação a 

esta interpretação, é que dados os recursos financeiros e o poder que estas máquinas 

têm, é evidente que há de facto grandes dissabores nos relacionamentos, portanto, não 

me custa a acreditar que tenha sido tudo. Mas isto são duas histórias, uma mais 

completa e outra mais nos corredores. Portanto, em 99 foi quando nós entrámos, já a 

coisa estava… 

NA: Portanto este processo já estava em marcha? 

RPGB1: Exactamente. Já tinham decidido. Aparentemente, e isso parece que é factual, 

foi um grupo pequeno numa cidade do norte de Itália, perdida no meio das montanhas, 

que teriam decidido “Vamos arrancar com isto”, portanto… 

EC: Que países professora? 

RPGB1: Do que me contam, isto é mais „pessoas‟, do que países.  

NA: Pois. Pessoas e países, grupos. 
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RPGB1: Na altura era muito “pessoas”. Porque quem vê agora o PISA vê uma 

máquina! Na origem, não me parece que fosse tão grande. Não era! E, portanto, são 

pessoas que aparentemente já teriam agora saído, do projecto, por exemplo, eu vou-lhe 

dar nomes que tenho a certeza e depois, os outros, é melhor falarem com estes: um é 

Guillermo Gil, da Espanha, que agora está na Universidade e já deixou o PISA há dois 

ou três anos; o outro é o Jay Moskowitz, e eu, desse Jay Moskowitz tenho o contacto 

actual, que ele foi para o México, São Miguel de Allende e o outro está na Universidade 

em Espanha, provavelmente a dar aulas. Esses estavam nesse grupo inicial e haveria 

provavelmente uma italiana, a Chiara Croce, que já saiu desde que o Berlusconi foi para 

o primeiro governo.  

NA: Sim, que era Senhora Inspectora. 

RPGB1: Era inspectora. Exactamente. 

NA: Sim, conheço. 

RPGB1: Conhece? Ok. Era uma entusiasta. Pronto, isto de facto é uma…quer dizer, as 

pessoas mudam, mudam muito aparentemente e agora ainda mais. Pronto, mas, então, 

esse grupo, eu penso que o melhor era contactá-los. Ou o Jay, ou o Guillermo, ou a 

Chiara contam a história, foi deles que eu ouvi também. 

EC: O Guillermo Gil tem coisas escritas recentes. 

RPGB1: Também sobre o PISA? 

EC: Sim, sim professora. 

RPGB1: Ele mantém o „vício‟? 

EC: Tem, tem, mas não aparece qualquer ligação ao PISA. À partida quando se lê é um 

olhar… 

RPGB1: Pois, é um olhar de universitário. 

NA: Estas pessoas, digamos, estes fundadores, estes founding fathers trabalhavam na 

OCDE? 

RPGB1: Não, não! Eram dos países. Portanto, deixe-me ver. É possível que estivessem, 

eu isso não sei, mas que estivessem relacionados com a Education at a Glance ou que 
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alguém da Education at a Glance tivesse…o Jay é uma pessoa que eu penso que é mais 

fulcral em termos de, como é que eu hei-de dizer isto de uma maneira que seja gravada, 

mas, no poder ele situa-se bem. 

NA: Sim, sim. Movimenta-se bem. 

RPGB1: Movimenta-se bem. O Guillermo é mais um entusiasta e a Chiara também está 

nesse grupo de entusiastas que tem pessoas conhecidas, mas não tem a mesma 

dimensão. Aliás, o Jay é americano, não é? Também por isso move-se melhor. Mas 

digamos que não me parece que fossem pessoas que estavam ligadas estruturalmente à 

OCDE. Que eu saiba. 

NA: E portanto a ideia que tem na altura é de que há uma necessidade de publicar o 

Education at a Glance e de que há pessoas, mais ou menos, associadas a esse objectivo 

e a esse programa, que tomam a iniciativa de avançar com um estudo desta natureza, de 

modo a fornecer informação publicável, que faça evoluir o Education at a Glance, nessa 

perspectiva, não é? 

RPGB1: Sim e deve haver…isto agora estou a pensar, nunca pensei nisto, mas 

digamos, estas pessoas estavam também nos estudos do IEA. Pelo menos o Guillermo 

Gil e talvez a Chiara, mas o Guillermo estava de certeza. E portanto, de alguma 

maneira, a questão da publicação dos resultados do IEA também lhes tocava. Não sei se 

foi iniciativa da OCDE se foi porque eles também, como representantes nacionais 

nesses estudos, estivessem envolvidos, que teriam sido contactados. Isso aí só a partir 

dos próprios é que se pode saber bem qual a origem. Há um indivíduo, que eu calculo 

que estivesse nesse grupo de origem, que é o Eugene. 

EC: Owen. 

RPGB1: Owen. Exactamente. Esse também já não está e, entretanto, teve problemas de 

saúde e por aí fora, mas aí há uns quatro anos que não está. Não está, directamente, 

presidia ao agora PISA Governing Board, era BPC antes e estava também a chefiar uma 

rede de investigação que era a „Rede A‟. Entretanto, as coisas mudaram, mas, digamos, 

penso que ele estaria nesse grupo inicial. 
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NA: Podemos, portanto, relacionar o arranque do PISA com as redes que, nessa altura, 

existiam? Aquelas várias redes que existiam na OCDE, portanto, a „Rede A‟, a „Rede 

B‟…? 

RPGB1: Eu penso que elas nasceram ao mesmo tempo… 

NA: Corresponde à mesma… 

RPGB1: Penso que sim, mas não tenho a certeza, porque isso já me antecedeu, não é? 

Não sei, quer dizer a „Rede A‟, a „Rede B‟ e a „Rede C‟ estavam direccionadas de facto 

para o Education at a Glance. Não sei se tinham actividade visível ou estrutural, pelo 

menos antes de 97, que foi quando a ideia do PISA teria começado. Não sei. 

NA: Podemos, talvez, avançar para outra temática, nesta perspectiva, que é a evolução 

do Consórcio, como é que as coisas evoluíram, desde o princípio, para a realização 

material do PISA. 

RPGB1: Ok. 

EC: Os Belgas que saem, e portanto... 

RPGB1: Os belgas que saem… 

EC: Que, entretanto, saem do consórcio e, portanto, há aquelas mutações… 

RPGB1: Ora bem, houve de facto… 

NA: Como é que era em 2000 e, depois, em 2003 e, depois…  

RPGB1: Em 2006. Portanto, como sabe, nós entramos em 1999 e a partir daí é que eu 

tenho um contacto regular, antes não era nem mais, nem menos, e então aquilo que eu 

pude observar foi: já havia um consórcio para os dados do estudo piloto porque, em 

1999, fez-se o estudo piloto e, em 2000, fez-se a primeira recolha, e portanto, o método 

de selecção do consórcio é por concurso lançado pela OCDE. Há termos de referência, 

há candidatos e aquilo sofre o percurso normal e a decisão, em última análise, é do 

PISA Governing Board, agora, antes BPC. Têm os documentos de todos, eu digo agora 

no geral porque não sei como foi em 1999, ou antes de 1999. Mas vi, para 2003 e vi, 

para 2006. Portanto, o PGB tem acesso a toda a informação enviada sob sigilo, 

evidentemente, e numa situação mais evoluída, por exemplo, para 2006 já houve 
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pareceres intermédios numa estrutura que decorreu do BPC, portanto, são tijolos, assim 

não é (mostra relatório). Mas de qualquer das formas a apreciação é feita com base nos 

originais, não é delegada essa competência. E, portanto, há um crivo inicial para ver 

condições mínimas e, depois, há de facto a decisão de os aceitar ou não, e escolher. Que 

eu saiba, para o 1º ciclo houve só um, mas não tenho a certeza disso. De qualquer das 

formas, quando entramos já era aquele. Depois, para o 2º ciclo houve mais do que um. 

Agora, custa-me a destrinçar o 2003 do 2006. Falando com mais segurança, em relação 

ao 2006, aí é que houve alguma divisão, eu sei…desculpem este desencontro, mas é a 

memória a funcionar, não vem linear. 

NA: Tudo bem, tudo bem! Claro, obviamente. 

RPGB1: Mas então, no 2º ciclo, 2003, eu já lá estava e se bem me recordo o que 

aconteceu foi que houve dois consórcios a concorrer. Um era o do costume, porque 

depois há instituições que saem e que entram. 

NA: Mas a liderança era a mesma, que era a Australiana? 

RPGB1: Era sempre essa. 

EC: E mantêm-se? 

RPGB1: E mantêm-se, claro. Mas digamos que houve alguma movimentação de 

alguns. O NIER, que é o japonês manteve-se lá, o CITO, para o segundo ainda estava, 

para o terceiro é que saiu e, depois, há questões de pessoas como o Irwin Kirsch, mas, 

digamos, institucionalmente os consórcios ganhadores foram sempre liderados pelo 

ACER, do primeiro para o segundo teria havido alguma instituição que se movimentou 

e do segundo para o terceiro o CITO saiu, que é a instituição europeia mais importante, 

mas, portanto, lembro-me que quando foi o concurso para o 2º ciclo a proposta que 

tinha um peso muito grande da Itália ficou no crivo, e ficou no crivo por razões técnicas 

e de qualidade, e toda a gente concordou. Portanto, eu não posso dizer, e acho que essa 

é uma linha que eu gostava de deixar clara, que haja preferências neste sentido de 

vamos lá apoiar o ACER, não é? A evolução está a dar-se com uma certa naturalidade 

nesse sentido mas por outros motivos, não é por lobbies.  

NA: É porque, efectivamente, há um nível de qualidade técnico. 
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RPGB1: Há um nível técnico e é um dos argumentos para 2003, e para 2006. Nessa 

altura, quando foi para o 3º ciclo de 2006 é que se formaram dois consórcios: um com o 

CITO e na altura já teria o Kirsch, que é uma peça muito importante ali, pelo menos 

para a leitura, e estava do lado do CITO e fez a apresentação… 

EC: Kirsch, é um nome, Professora? 

RPGB1: Irwin Kirsch. É um indivíduo do ETS que encabeçou, digamos, o 

enquadramento teórico da literacia de leitura, em 2000. Aliás, esteve cá quando foi do 

estudo de literacia nacional, em 95. 

NA: Aquele estudo de 95. 

RPGB1: Coordenado pela Ana Benavente. E ele esteve cá. E desse eu tenho o contacto.  

NA: Então estava a dizer que tinha havido esses dois concorrentes: para 2003, ou para 

2006? 

RPGB1: Para 2006. E, do ponto de vista de qualidade, passaram os dois o crivo. 

Depois, a decisão do PGB. Nós falávamos e estávamos divididos, como aliás a votação 

veio a provar. Estávamos divididos, porque, não tinha a ver com a qualidade, tinha a 

ver, aquilo que se dizia - eu não sei se havia coisas que não se diziam - mas aquilo que 

se dizia tinha a ver com a articulação, pela negativa, atribuir coisas, já vamos ver quais, 

a dois consórcios e a fragilizar a articulação, porque as duas grandes coisas são os 

„questionários de background‟ e os „testes‟. Portanto, a coisa podia perigar em termos 

de articulação, essa era uma pela negativa. Pela positiva era não continuar a pôr os ovos 

todos no mesmo cesto, pela simples razão que se aprende imenso no processo e portanto 

o consórcio ganhador vai ficar cada vez mais ganhador, porque sabe mais. 

NA: Sim, sim. Claro. 

RPGB1: E, portanto, nunca mais se veria mais ninguém. Não sei qual é a situação 

actual, mas na altura era esse o receio. E, então, os países dividiram-se. Eu lembro-me 

que votei no sentido de atribuir uma destas grandes fatias ao CITO e outra, porque fui 

mais sensível e a decisão era mais ou menos por mim, e portanto, fui mais sensível ao 

argumento de todos os ovos no mesmo cesto e eternizar o consórcio e tinha gente 

competente de um lado e do outro. O CITO tem existência há 40 e tal anos, portanto, já 

tem uma mais-valia grande, não é? E tínhamos o Irwin Kirsch, portanto, não estavam 
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desmunidos, nem em relação ao passado, que o CITO também tinha estado no outro 

consórcio e, portanto, era uma altura de o fazer. Portanto, houve divisão e o que é facto 

é que neste ciclo de 2006 ficaram os testes para o consórcio liderado pelo ACER e os 

questionários para o CITO. Isso aconteceu e agora só quem lá está é que sabe os 

problemas, ou não, que isso terá levantado. O relatório internacional pareceu-me bem. 

Eu li aquilo com cuidado e não se nota, pelo relatório, que houvesse grandes problemas.  

NA: Descoordenação… 

RPGB1: Não se nota, mas eles são bons, não é? 

EC: Mas também há os americanos. O WESTAT, não é  

RPGB1: O ETS. Ah, a WESTAT é uma instituição de estatística que eu, por acaso, 

visitei em 91, e que é privada, mas trabalha muito para o Estado, no sentido que já é 

uma entidade que se conhece e que devem ter um lobby bastante bom, nesse sentido de 

ficar com trabalhos realizados a nível do NAEP. 

NA: Mas é completamente separada do ETS? 

RPGB1: Absolutamente. É uma instituição com um campus pequenino e vai fazendo os 

trabalhos. Já na altura de 91, quando foi o IEA, de leitura, eu entrei justamente nessa 

análise, porque na altura a Maria José Rau me pediu para entrar na estatística. 

Perguntou-me se eu estava disponível e eu estava. Então fui eu e foram as pessoas que 

estavam relacionadas com a análise estatística, dessa altura, desse estudo, a uma reunião 

dessa malta, no WESTAT, e em que havia fulanos do WESTAT a coordenar grupos de 

trabalho sobre os dados, portanto, eles tinham os programas, claro está. Na altura, nem 

os programas eram tão amigáveis, nem havia tanta gente com capacidade, e portanto, a 

ideia penso que seria um bocadinho como a gente supõe que é sempre uma parte da 

América, facilitar, mas também mostrar trabalho. É sempre as duas coisas, mas a gente 

aproveita o facilitar. E, de facto, têm meios muito bons. Na altura, era o SAS, não era o 

SPSS. Eles agora fazem sempre os dois, as sintaxes. Mas foi bom. Nessa altura, tive 

ocasião de o visitar e é uma instituição que não é muito grande. Aliás, o ACER é muito 

pequeno. Em termos de edifício, também já lá fui, é pequeno. 

NA: Por exemplo, de 2003 para 2006, desaparece a participação do ETS? 

RPGB1: O ETS fica ainda.  
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NA: Ainda fica em 2006? 

RPGB1: Fica, fica. Porque o Irwin Kirsch…mas acho que o ETS, mas eu isso tinha de 

verificar bem, basta ver…ok [verifica lista das instituições e pessoas que participam no 

consórcio]. Eu penso que o Irwin Kirsch pôs-se no outro, mas penso que o ETS não 

largou o consórcio do ACER. 

NA: Mas a ideia que tem é que, de maneira geral, a influência ou peso das instituições 

americanas no PISA ao longo destes três ciclos manteve-se, intensificou-se ou 

diminuiu? 

RPGB1: Diminuiu. No princípio, mesmo quem estava à frente da divisão de educação, 

quem era responsável pelo PISA em termos da OCDE era o Tom. 

EC: Tom Schuller? 

RPGB1: Sim. O Tom batalhou bastante para que todos os países da OCDE entrassem e 

isso conseguiu. Ficou de fora a Turquia mas nós, foi de empurrão. Mas, esse fulano, ao 

que eu interpreto, do que me foram contando, nunca deu aos Estados Unidos um poder 

correspondente ao investimento deles, em termos financeiros, portanto, houve sempre 

esta resistência em deixar… Aquilo que eu interpreto, do ponto de vista das dinâmicas 

visíveis, era que os Estados Unidos, que tinham, na realidade, o representante americano 

à frente do PGB, do BPC e da „Rede A‟, exerciam a sua influência de outra maneira, 

digamos, visivelmente porque estavam à frente, e essa é uma forma, em termos das 

decisões; mas não sei o que é que se passou nos bastidores. A ideia que me dava é que 

havia uma procura de contrariar esse império. Já agora, saindo do PISA, mas em 1991, 

verificava-se que havia uma procura de protagonismo muito grande, tanto em termos de 

apoio como toda a gente, mas não me parece que alguma vez tivessem tido domínio 

sobre o que ali se passava. Também por características de quem estava na altura, à 

frente, Eugene Owen, que é uma pessoa…claro que as pessoas pedem opiniões e podem 

ser mais simpáticas e menos simpáticas, a linha de fundo não está na cara, mas na 

realidade pareceu-me que ele era bastante aberto, neste sentido de ganharmos mais em 

ouvir todos do que em não ouvir. Não era um estilo de “Falem, falem mas eu já sei o 

que faço”. Não era isso. Havia mesmo um aproveitamento, era mesmo genuíno da parte 

dele. Claro que, depois, eram o que as pessoas diziam na sala e nunca vi que aquilo 
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fosse muito diferente em termos das actas, que é uma materialização do que se lá passou 

e das decisões. Aquilo era mais colegial, na altura. Depois é que passou a ser mais… 

EC: As actas estão acessíveis na Internet? 

RPGB1: Eu penso que não, porque isso são actas do BPC e do PGB, e portanto quem 

tem, tem. Não me parece, digamos que é matéria sensível, neste sentido em que a 

Alemanha disse e este disse, e o outro disse. Acho que não estão para escrutínio. Aquilo 

é uma história um bocado privada. 

EC: A questão dos argumentos políticos que estiveram na génese do PISA. A 

professora já aflorou. Qual é a sua sensibilidade, quais terão sido, no fundo, os 

argumentos para o surgimento ou, argumentos políticos, por um lado, e penso eu, que, 

fundamentos científicos, pelo outro? Em relação ao TIMSS também já foi aqui aflorado, 

as rupturas, como é que surgiu? 

RPGB1: A origem pode ter estado nisso de não terem acesso, pelo menos com um 

pouco de investimento financeiro, aos dados do IEA. Também pode haver questões de 

incompatibilização que, pelos vistos, ainda existem. Há duas pessoas que não se podem 

ver e isso tem tido um peso muito grande. 

NA: E que são? 

RPGB1: AS, da OCDE e outro do IEA, que o apelido começa por W [Hans 

Wagemaker]. 

EC: Eu agora também não me lembro. É o Schleicher e… 

RPGB1: Eu chego lá. Porque há o presidente, e o presidente é um Irlandês emigrado 

muito simpático e depois há o outro, que é o fulano. Começa por W o apelido. Bom... 

NA: Mas, portanto, em termos das políticas explícitas da OCDE, na altura, quando 

começou a ter contacto com o PISA, qual era a argumentação para justificar que é 

preciso fazer o PISA, é preciso fazer um estudo? Não em termos nacionais, mas do 

ponto de vista da OCDE? Qual era o discurso político que aparecia a justificar? 

RPGB1: Quando eu entrei, já estávamos ao nível pragmático do “fazer”, mas a 

necessidade de haver desempenhos pareceu-me que nem era argumentável, porque já 

estava elaborada a ideia do Education at a Glance dar dados regulares, portanto, a ideia 
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de dar dados regulares também sobre a educação é que terá surgido, porque, de origem, 

a OCDE era mais conhecida pelos dados económicos. 

NA: Exactamente. 

RPGB1: E, portanto, depois alargou para a Educação e agora a OCDE para muita gente 

é a organização do PISA, portanto, a coisa inverteu-se um bocadinho. Mas eu não assisti 

a essa discussão do “vamos lá trabalhar”. 

NA: Era relativamente consensual, era um dado adquirido, não é? Essa ideia de que a 

OCDE deve produzir também informação sobre os resultados e não apenas sobre os 

recursos, porque a tradição é um pouco do input, os recursos humanos, financeiros, dos 

equipamentos, o pessoal, não é? E esta ideia de dar informação sobre o output dos 

sistemas educativos já era consensual nessa altura? 

RPGB1: Já era consensual. Eu não sei se era só da OCDE, ou se era uma onda já 

mais…porque agora vê-se muita gente a falar dessa forma, mas penso que não seria só 

da OCDE, mas não sei localizar. Mas era uma onda forte, isso é verdade, e os países 

todos concordavam, também porque estavam a representar o país no PISA, mas não 

havia argumentos, a não ser talvez os franceses, isto sem grande validade, mas digamos 

que podia ser perfil pessoal. O Gerard Bonet, que depois foi substituído, há coisa de três 

anos, e o fulano que agora lá está que é aliás quem estava à frente do Gerard Bonet, na 

altura, já é diferente. Tem uma forma mais, pelo menos, menos contundente de se 

afirmar, mais pacífica, menos a contestar.  

EC: Sim, Bonet tem muita coisa escrita, aquilo é impressionante… 

RPGB1: E está sempre na onda da crítica. 

EC: Sempre, sempre. Foi com alguma curiosidade que eu depois constatei que ele 

pertencia, no fundo, à estrutura nacional Francesa, não é? De facto, quando eu começo a 

ler, a crítica… 

RPGB1: Pois. Eu penso que aí há muito de perfil, também pessoal, não é? Depois, há 

indivíduos que têm, do ponto de vista, por exemplo da avaliação, alguma coisa contra o 

PISA, embora agora…não me levem a mal, mas eu isso recupero [H. Goldstein]. Esse 

fulano, eu ouvia-o falar, numa associação que não tem nada a ver com isto tudo, mas 

que é o AEA-Europe. É uma associação de avaliação de desempenhos na Europa que 
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existe há uns 10 anos, ou coisa assim, e que reúne todos os anos em Novembro, tem 

uma reunião onde a gente se encontra. A actividade, entretanto, não é assim muito 

grande, não tem produção do ponto de vista de testes nem nada. 

NA: É mais uma rede… 

RPGB1: É uma rede que tem, de facto, um ponto de congregação anual, em Novembro, 

e que é interessante ver. Entretanto, ele recuperava esses discursos e pronto…o que eu 

quero dizer é que haveria pessoas no campo da avaliação mesmo que também contestam 

o PISA, portanto, funcionava um bocadinho a contra vapor. E, em termos da União 

Europeia, ele procurava… aliás, havia um grupo ou uma rede, o que for, onde estava a 

Gertrudes, que era o indicador e que ele, Gerard, tentava dinamizar. Houve uma altura 

em que eu tive de intervir, porque questionavam, a certo nível, as decisões que tinham 

sido tomadas, ou seja, no fundo, a Gertrudes que era a representante nacional nesse 

grupo, apoiou aquilo que o grupo estava a dizer, contrariamente à decisão que tinha sido 

tomada no PISA. Pronto, e eu disse: „, mas quem é que manda aqui?‟ 

EC: E o Gerry? 

RPGB1: O Gerry Shiel já saiu também. Era o representante Irlandês. Agora é a Judith 

Cosgrove, ao que eu sei, mas essa era NPM [National Project Manager]. É uma fulana, 

por acaso, com piada, mas pronto, o Gerry saiu, interrogando-se um bocadinho porquê, 

acho eu, mas isso acontece a todos. Esse Gerry era um fulano pacato. Em termos de 

países que durante o percurso até 2006 faziam alguma oposição o Gerard Bonet era a 

figura principal. Não havia seguidores regulares, aqui e ali ele recolhia algum apoio, 

nunca dos anglo-saxónicos. 

NA: E o discurso, a lógica argumentativa dos críticos, como é que se desenhava? Quais 

eram os pontos de fractura? 

RPGB1: Um deles, não quero personalizar demais… 

NA: Sim, sim, mas em termos mais genéricos. 

RPGB1: Digamos, o Gerard era de línguas, não é? 

EC: Está escrito, portanto a professora não está… 

RPGB1: Não estou a imaginar. 



39 
 

EC: De todo! 

NA: Nós queremos é ouvir a sua sensibilidade a essa dinâmica, não é? 

RPGB1: Mas, portanto, por exemplo, na matriz anglo-saxónica do PISA, ele era um 

ponto mais importante da discórdia. E como é que ele a materializava? Para já, falando 

sempre em Francês, o que nos obrigava a todos… A mim não me incomodava muito, 

porque enfim, vou arranhando, mas digamos….lá se via a cena... 

NA: Toda a gente a pegar no dicionário. 

RPGB1: E ele falava um Inglês perfeito. 

NA: Aliás, é uma orientação política francesa contra essas situações, nos mais variados 

fóruns internacionais. 

RPGB1: Claro, claro. E o dinheiro que custa aquilo, mas pronto, há argumentos 

poderosos para manter as línguas, é pena é ser só o Francês e o Inglês.  

NA: Mas há esse argumento, é o argumento que aparece muitas vezes, que é de que o 

PISA tem uma matriz anglo-saxónica, mas isto é uma coisa holística e que depois, na 

prática, em que é que isso se concretiza do ponto de vista técnico, científico, quer dizer, 

esse argumento aparece com muita frequência, mas depois para ir à procura da sua 

fundamentação o que é que se encontra?  

RPGB1: O que se encontra….eu lembro-me do primeiro - que era sobre „Reading‟ - os 

países que ficaram à frente no „ranking‟ foram anglo-saxónicos, desde a Austrália, à 

Irlanda. À frente quer dizer, houve ali uma „matilha‟, já não falamos da Finlândia, mas 

uma matilha de Canadá, os Estados Unidos não, mas mesmo o Reino Unido, a Irlanda. 

Havia ali muitos países de matriz anglo-saxónica, pelo menos de língua inglesa. Por 

outro lado, a forma como os itens aparecem, quem decide do que fica é o consórcio que 

é a entidade técnica que faz decisões do ponto de vista essencialmente técnico, 

essencialmente, e absolutamente. Portanto, havia propostas e nós também fizemos, em 

2003 fizemos, para 2006 não. Havia propostas de itens de várias entidades institucionais 

como o CITO mas depois de países e o que eu oiço e via era refilar que não eram 

aceites. Ora, deixem-me por aqui mais uma outra coisa que não tem muito a ver, mas 

que neste aspecto tem, que é a posição dos ibero-americanos, que é uma coisa nova que 

está a ter influência, agora, na evolução, e que eu actualmente desconheço e também 
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não me tenho esforçado muito por conhecer, mas, portanto, os ibero-americanos criara 

um grupo, o GIP, Grupo Ibero-americano do PISA, eram liderados realmente pela 

Espanha no sentido de orientação política. A ideia que me fica da Espanha é que eles 

têm linhas muito importantes a nível internacional, é a língua, o acolher, digamos, o 

„fazer o grupo‟, dar contornos à língua em actividades específicas, como por exemplo o 

PISA, agregando também o Português, porque é a Península Ibérica e porque há o 

Brasil. Nós fomos sempre, quer dizer - „eu‟ - fomos sempre às reuniões deles nos sítios 

mais estranhos, foi óptimo, mas digamos, de graça, porque a Espanha pagava, tal era o 

empenho que a gente fosse. E, tudo bem, portanto, muito acolhedores, mas de facto é 

uma orientação e portanto esse grupo nasceu. A orientação era política e era a 

representante espanhola, que se mantinha um bocadinho num perfil baixo nas reuniões, 

porque justamente era a orientação, mas não queria que transvazasse, porque há aquelas 

reacções de antigos colonos, de países colonizados e, portanto, era engraçado ver isso. 

Porque havia a camioneta que nos deslocava de manhã e eu ficava no meio dos 

representantes dos vários países da América Latina, e alguns diziam “Tal é o pecado 

que eles sentem que até nos pagam isto”. Mas, quer dizer, isto é um pensamento sempre 

ambivalente, porque de facto pagam. 

EC: Pois, ora bem. 

RPGB1: Mas, portanto, havia esse perfil baixo, mas de facto que era a origem disto 

tudo e havia quem encabeçava a América Latina e se esforçava por isso e era bom, que 

é um fulano que agora está de fora, mas está de fora estando cá dentro, que é o Filipe…e 

o segundo nome… 

EC: Está na lista de nomes, na lista de representantes… no anexo B. 

RPGB1: Portanto, México, Felipe Martinez Rizo. Para nós é o Rizo, para ele é o 

Martinez, o pai é Martinez. 

EC: Exactamente. 

RPGB1: E este era o fulano que de facto, é um fulano que é universitário e no México 

tinha uma instituição que era uma instituição técnica de avaliação que ele liderava e que 

é autónoma do poder político, que é interessante de ver, essa coisa, mas dava-se muito 

bem com o Fox [Vicente Fox Quesada, Presidente]que foi quem o lá pôs. Entrou o 

Calderon…é Calderon ou Obreron, eu confundo os nomes, foi o que ganhou e depois 
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houve aquela coisa que o outro contestou, penso que é o Calderon. E de qualquer das 

formas foi posto de lado. O Felipe, neste momento, não está no PGB, é um outro que lá 

vai.  

EC: Portanto, isso foi interno? 

RPGB1: Foi uma questão interna, do México, mas esse fulano até eu sair, manteve-se 

lá e, depois, é que tudo isto aconteceu, mas até essa altura o fulano tinha um papel 

muito importante, que era um fulano que não era político, quer dizer, tinha essa 

valência, mas era essencialmente…e em termos políticos queria afirmar a língua e a 

América Latina e afirmar a sua posição e agregava-se nesta do Ibero-americano. E, 

então, em relação a esse ponto que estávamos a ver, que era a materialização do poderio 

anglo-saxónico, ele, eles, nós, afirmávamos, principalmente, a América Latina, que os 

itens eram demasiado difíceis para eles e propuseram itens e a queixa que eu ouvi no 

Rio de Janeiro - portanto, foi a primeira reunião em 2005 ou 2004 talvez - era que 

tinham sido todos recusados e eles tinham-se esforçado muito por apresentar muitos 

itens, todos recusados, pero, porque a conversa teria sido muito boa, pero, aquilo foi 

recusado. Essa é a argumentação de países como o México em relação a “não são 

ouvidos”, não são ouvidos por instituições de outros países, nomeadamente o México é 

da OCDE. Os outros não, mas o México é. Do ponto de vista do Francês, ele não ia, que 

eu o tivesse ouvido, não sei se ele escreve sobre isso, ele não ia muito à matriz de 

literacia, que é muito de facto anglo-saxónica em leitura e, portanto, nunca o ouvi 

criticar essa orientação, mas talvez fosse, eu digo talvez porque eu lembro-me de o 

ouvir criticar pela predominância dos países que estão à frente. Outros argumentos, é 

melhor ver o que está escrito. O que me transpareceu à distância, é o que eu me lembro. 

NA: Mas, muitas vezes há, pelo menos de uma maneira mais ou menos implícita, a 

ideia que há uma cultura pedagógica mais anglo-saxónica, muito pragmática e uma 

cultura e uma maneira de conceber a educação e a pedagogia mais continental e que, 

portanto, isso depois espelha-se na maneira como os itens e os testes são construídos, na 

lógica do que é a pedagogia anglo-saxónica e isso depois tem impacto nos resultados, 

quer dizer, há este discurso. Acha que isto tem algum fundamento no plano técnico, da 

construção? 

RPGB1: Eu penso que há aqui uma certa transparência do que é avaliado, já vou 

responder, assim, globalmente, mas há uma transparência do que é avaliado, porque, de 
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facto, os enquadramentos teóricos que são publicados e que são construídos à vista de 

toda a gente e que há de facto os fulanos que apresentam a sua proposta de 

enquadramento teórico e é aceite e basicamente é assim. Portanto, há transparência aí e, 

claro que os itens reflectem isso. Eu não sei, quer dizer, há uma coisa que é, e agora 

falando puramente subjectivamente, por exemplo, em Portugal, há esta discussão da 

literatura e das línguas, que é uma coisa insuportável, e que não comunicam. 

Antagonizam-se, mas não comunicam. Agora vamos a ver como é que fazem testes, de 

um ponto de vista, e de outro, e, digamos, do ponto de vista técnico; eu diria que não 

seria muito límpido que sairiam coisas boas. O que é que eu quero dizer com isto? 

Quero dizer com isto que há muito quem refile, mas também não vejo que houvesse 

instituições que fizessem propostas de alternativa, do ponto vista técnico, que 

materializassem esse perfil. Para já, poderiam fazê-lo em termos de enquadramentos 

teóricos que não apareceram e, depois, do ponto de vista, quer dizer, uma vez o 

enquadramento teórico mais ou menos delineado é difícil, a gente não pode avaliar 

literatura no estrito senso, sem ser em termos de língua, quando se está com um 

enquadramento teórico daquele, não se podem fazer propostas, mas eu não vejo grandes 

propostas do ponto de vista de avaliação e essa é que é a questão. Não estranho, porque, 

é assim, a tradição de avaliação é anglo-saxónica, Avaliam tudo! E por exemplo, o ETS 

tem 60 anos e há 60 anos que eles andam preocupadíssimos nisto e portanto não 

estranho que tenham uma máquina a funcionar já melhor, mesmo do ponto de vista do 

tratamento de dados, mas sobretudo de concepção de avaliar. Portanto, aquilo que me 

parece é que onde aparecem, de certa maneira, ganham, porque já têm a coisa mais 

elaborada e os outros vêem que não é bem isso que se faz nos outros sítios, mas não têm 

propostas. 

NA: Portanto, na realidade não há duas alternativas. Aquilo a que se pode chamar de 

alternativa é apenas por defeito, não há concorrência. 

RPGB1: Eu não a vejo. 

NA: Porque o próprio argumento conceptual e técnico encosta as decisões àquela 

cultura, àquela maneira de fazer educação. 

RPGB1: E é muito difícil conseguir convencer os países que não têm tradição, nem 

querem ter protagonismo, porque não têm máquinas para isso, de que é errado avaliar 

no sentido de literacia. Como é que se contraria isso? Quer dizer, o argumento é 
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“queremos avaliar em que medida é que em que questões fundamentais os alunos 

aplicam o já sabem, em situações de vida real, ou simulando vida real”. Como é que se 

diz não? E, portanto, também torna a coisa difícil e, digamos, o alinhar com o 

enquadramento teórico, não sei se todos o leram, mas digamos com o PISA no sentido 

de que avalia o que avalia e o que vale, é mais ou menos consensual, porque depois 

esses argumentos contra não colam. Quer dizer, havia algumas movimentações em 

coisas mais pequenas, apoiando o Gerard, nunca maioritários, mas era mais porque ele 

tinha levantado a voz quando o Andreas estava a tentar fazer uma coisa qualquer, 

portanto, mais no micro, porque eu já disse antes e volto a dizer, o Andreas é uma peça 

fundamental, mas de facto concentra muito poder, e portanto, ele fazia um bocadinho… 

NA: Gera resistência… 

RPGB1: Gera resistência e era aí que as pessoas o viam como uma peça fundamental, 

não no sentido da condução do argumentar de coisa nenhuma.  

NA: Já falamos um pouco disso, mas de uma maneira mais explícita, se quiséssemos 

falar do impacto no PISA, globalmente, no mundo, em termos da concepção do que é a 

educação, das políticas educativas, o que é que poderíamos dizer? Olhando para o 

mundo da educação pré PISA e olhando para esta década, que já vai ser uma década, 

portanto, o que é que acha que poderemos identificar? 

RPGB1: Como transformações ou tendências? 

NA: Como transformações, que podem ser directa ou indirectamente referenciadas ao 

PISA, do ponto de vista da politica educativa, da maneira de conceber a acção politica 

em educação? 

RPGB1: Bom. Aquilo que eu penso, os países já atravessaram, quase todos, inúmeros 

governos, porque isto é, de facto, uma instabilidade, é de 4 anos ou menos, às vezes, e 

portanto, se eu for a analisar com lupa país a país não sei se dizer se isso é tanto assim. 

Eu precisava de ter, para depois fazer o global com mais certeza, precisava de ter uma 

noção dos vários países, qual foi a evolução, para depois fazer o computo, que não 

tenho. A ideia, um bocado impressionista, que me dá é que houve um perfilar dos países 

para terem atenção à sua posição no PISA. Independentemente dos governos, a coisa 

aconteceu. Já havia estudos internacionais antes, como se sabe, mas não tinham este 

impacto. 
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NA: Não tinham visibilidade. 

RPGB1: Não tinham visibilidade, não tinham impacto, porque a OCDE é uma 

organização, de facto de governos, cujos membros são governos, não são 

investigadores. No IEA é investigadores e, portanto, não que eles façam muito no 

sentido, na sua maioria, de dirigir localmente aquilo que se passa, muitos deles não 

farão, mas no sentido de que os resultados depois afectam governos, não afectam só 

investigadores. E, portanto, essa visibilidade, que foi crescendo, de certa maneira 

perfilou os governos para estarem com atenção a isso. Agora, que consequências, há 

países em que não teve nenhuma, por exemplo, a Finlândia. A única consequência é 

terem de organizar coisas para dizer… 

NA: Para mostrar, não é? Terem de arranjar montras. 

EC: O marketing. 

RPGB1: Mas é interessante e, nomeadamente, depois de 2000, a Ritva [Jakku-

Sihvonen] - que era então a representante da Finlândia - a história que ela contava era 

engraçada, que era justamente de ninguém ligou no governo, estavam mais preocupados 

com os testes nacionais que estavam a dar resultados baixos e só começaram a ligar 

quando começaram a receber hordas de representantes de outros governos, a quererem 

saber o que é que eles faziam, mas não afectou as políticas. 

NA: Por exemplo, na Alemanha? 

RPGB1: Na Alemanha houve um impacto tremendo. Eu estive a ver se eles tinham 

melhorado, eles melhoraram na posição relativa, mas não significativamente. Quem 

melhorou significativamente, em leitura, por exemplo, foi a Polónia. Houve 4 países 

que melhoraram significativamente: dois em leitura e dois em matemática. Em ciências 

não se pode comparar. Não há itens que se mantêm em ciências, vai começar este ciclo. 

A Polónia foi um deles, a Alemanha não. Eu pedi ao representante Polaco para me dar 

tudo aquilo que tivesse sido escrito sobre a Polónia, mas até agora ainda não recebi 

nada, mas estou curiosa. Como é que se melhora assim? 

NA: A ideia era um pouco esta do impacto do PISA e, portanto, como é que ele é usado 

para a política educativa, não no sentido estrito de como é que vamos melhorar os 
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resultados; é um pouco essa ideia de que acaba por ser um instrumento político que é 

utilizado… 

RPGB1: Na Alemanha, eu acho que foi o país onde visivelmente isso mais aconteceu. 

Eles não tinham melhorado significativamente embora numericamente aquilo tenha 

alterado. Na Alemanha, eu penso que quem melhor falará são pessoas alemãs. Não 

posso falar, nem de longe, nem de perto, mas ao nível federal - e depois há o nível de 

Estados - o que me parece é que conta relativamente pouco. Quem, de facto, orienta 

mais a política educativa são os Estados, os länders. Portanto, o discurso federal não sei 

se tem impacto. A visibilidade, e provavelmente aí o discurso federal teve impacto, foi 

no promover da discussão, porque quem empenha é o federal e, de facto, a discussão foi 

muito grande e terão desenvolvido programas especiais. Eu tenho a certeza, mas não os 

conheço, mas vale a pena olhar para ver. Uma pessoa que também estava empenhada 

nisso era o próprio AS que, ao que sei, foi atacado pelas entidades, e penso que não 

eram estaduais, eram mesmo federais alemãs, porque ele tem a projecção que tem e terá 

feito intervenções, como aliás se vê aqui desenhado no relatório internacional, que é 

coordenado por ele, em relação à altura em que se fazem as decisões quanto ao percurso 

educativo dos miúdos, que é aos 10 anos, na Alemanha, e só a Alemanha e a Áustria é 

que têm esta coisa, e ele batalha contra isso. E, portanto, aqui no PISA não fica 

claríssimo, mas que não ajuda, não ajuda, é o argumento. A OCDE em tempos da „Rede 

A‟, desafiava alguns cientistas para apresentarem estudos ou apresentarem o que sabiam 

sobre alguns temas, e era assim que iam preparando os avanços dos enquadramentos 

teóricos e por aí fora, não só dos principais, mas, por exemplo, resolução de problemas 

e „Approaches to Learning‟, que era a primeira abordagem „cross curricular‟ no 1º ciclo 

do PISA e, nesse contexto, apareceu o Klimmert, que tinha um estudo sobre os dados de 

2000, controlando várias variáveis, para ver o acréscimo que teria se contasse o 

vocacional se não se contasse o vocacional. Já não me lembro exactamente dos 

pormenores, mas havia um grande entusiasmo que aquilo talvez apoiasse ou não a 

decisão aos „10 anos‟, mas não era muito claro. Há um certo entusiasmo de alguma 

intelectualidade investigativa para questionar essa questão. Não sei se há um impacto, 

porque, digamos, o que me dizia o próprio Andreas é que nos Estados se argumentava 

“Se até agora funcionou por que é que vamos mudar?” Havia uma voz muito forte que 

não haveria grandes condições para mudar, mas há esta outra onda, a fazer contra vapor, 

que eu não sei qual é a força dela. Sei que o Andreas anda nisso, mas o Klimmert 
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também…não sei se é do Max Planck que eu suspeitaria que sim, mas é gente com 

alguma… 

NA: Há um pouco esta ideia, e eu gostava de ouvir sobre isso, de que o PISA, e não 

apenas o PISA, mas o PISA reforça um pouco essa tendência, que se encontra nos 

últimos 10, 15 ou 20 anos no que diz respeito ao modo de equacionar as políticas 

educativas em que se passa ou ganha relevo um debate centrado nas questões da 

qualidade e dos resultados em detrimento das questões centradas nas velhas questões da 

equidade, da igualdade de oportunidades e da democratização. Como é que o 

empreendimento PISA se situa neste processo de evolução do debate sobre política 

educativa a nível internacional? 

RPGB1: Eles, e isso já é visível daqui, prezam não só o desempenho, mas a equidade. 

A equidade é integrada em absoluto e portanto a equidade é vista, como eles aqui a 

definem, como o impacto menor que o estatuto socioeconómico ou sociocultural, que é 

o que eles medem, tem no desempenho e consideram não só a média mas esse impacto. 

Elegem 5 países que têm não só bons desempenhos, mas menos impacto, portanto, está 

absolutamente ligado. O que é que fica de fora? Os recursos, já se falou, já não se fala 

em input, o que se fala é de output, desempenho e equidade, não é? Que papel é que eles 

têm na centralização disso? É difícil dizer. Eu, na altura quando estava no GAVE, ainda 

fui a umas reuniões na Comissão Europeia e saiu um relatório, não que eu tivesse 

participado nele, mas já o apreciei, que era também sobre a equidade. Quem influencia 

quem? O que é facto é que eu posso dizer que a onda actual é essa: o desempenho e a 

equidade. A origem dela não sei. Se eu for ver a 2000, não sei se o Willms já estava 

ligado ao PISA ou já tinha…se eu for, se eu tiver que ir ver, porque há aqui um fulano, 

não do ponto de vista de orientação política, mas do ponto de vista de técnicas, tem uma 

intervenção boa que é o Willms, quando vêm aquelas „linhas de gradients’ de país a 

país e por aí fora é dele, aquela ideia é dele e ele é canadiano e tem escritos sobre isso, e 

é a grande técnica dele. Mas, de facto, em 2003 já era, de certeza, em 2000 não me 

lembro, mas em 2003 já era e não me lembro, tinha de ir ver ao relatório internacional, 

se a linguagem está tão explícita em relação a equidade e desempenho, aqui neste está, 

(folheia relatório), no outro já não me lembro, mas que o Willms já andava ali e que há 

esses quadros mesmos e que há um capítulo que tem essa questão, não sei se lhe chama 

equidade, mas já tendo em consideração essas valências, é verdade. Em 2000 teria que 



47 
 

ver. Eu penso que os relatórios internacionais têm-se vindo a complexificar. Em 2000 

era mais simples. 

NA: Mas acha que podemos identificar uma tendência para, desde o 1º até ao 3º, haver 

uma crescente importância em dar relevo, do ponto de vista do desenho do projecto, às 

questões da equidade e não apenas do ponto de vista da identificação dos desempenhos 

em termos brutos, digamos assim? 

RPGB1: Em termos objectivos, é verdade, porque chega ao fim e dizem “Os 5 países 

de referência são estes, porque o desempenho e porque equidade…” e esse discurso não 

havia no ano de 2000, isso eu garanto, enquanto discurso. Penso que não havia, ainda, 

essa… o estatuto socioeconómico sempre houve, sempre lá esteve, e a relação com ele 

sempre lá esteve, mas, digamos, esta meta de conjugar as duas coisas - e isso é que é um 

bom sistema - é explícito aqui (refere-se ao relatório). Eu lembro-me que, em relação 

aos dados de 2000, houve um…sai o relatório internacional e esperam-se que saiam 

relatórios temáticos e há concursos para os relatórios temáticos. Um deles, agora 

referente a 2003, foi sobre os imigrantes. Foi feito por duas fulanas do Max Planck, 

muito bom! Em 2000, foi pedido um sobre o estatuto socioeconómico, mas nunca saiu, 

que eu saiba, porque quem ficou encarregue daquilo nunca produziu nada que jeito 

tivesse, mas digamos que foi pedido, por isso é que digo… 

NA: Já havia essa… 

RPGB1: Sim, sim. Não nasceu do nada. Por isso é que digo objectivamente, não é, 

digamos, esta questão de materializar a qualidade nestes dois índices simultaneamente é 

que aparece mais clara, mas o impacto do socioeconómico em relação com sempre lá 

esteve, mas não tão clara. Isso admito! Os instrumentos aperfeiçoaram-se também. 

EC: Professora, falou destes concursos para os relatórios temáticos.  

RPGB1: Como é que isso aparece? 

EC: Sim. Isso também é uma novidade. 

RPGB1: Portanto, há o relatório internacional, não é, que procura extrair questões que 

se consideram mais interessantes e mais realizáveis logo a seguir aos dados serem 

corrigidos, porque os dados ficam definitivos em Julho, praticamente. 
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EC: Relatório que é elaborado por…? 

RPGB1: Pela OCDE, em conjunto com o consórcio. Aliás, eles dizem sempre quem fez 

o quê; e a coordenação é do Andreas. 

EC: Quem coordena… 

RPGB1: Absolutamente. E, depois, ele deve delegar cada vez mais, porque estes tijolos 

(refere-se aos relatórios)… Mas depois a última palavra é dele. E estas várias versões, 

porque vão acontecendo versões ao longo do tempo, não é!? Que é um tempo muito 

curto. Basicamente, os quadros ficam prontos em Julho. Em Março, já se começa a 

perceber. Quando há a reunião de Março, já temos o campeonato equacionado, mas, 

depois, as coisas definitivas, é mais até Julho. E, portanto, é dessa altura até Dezembro, 

e em Dezembro já aparece encapado, portanto é mais cedo. Mas, portanto, as versões 

várias que se vão produzindo vão circulando pelos PGB mais por contactos de email, ou 

seja, nós recebemos e manifestamo-nos por email. Isso, provavelmente, é desde a 

preparação de 2003 que isso passou a ser uma regra de termos documentação para nos 

pronunciarmos através do email. Mas, portanto, esses relatórios internacionais surgem 

com um design aprovado pelo PGB e, depois, materializado e com input ao longo do 

tempo. Não quer dizer que eles façam exactamente o que cada um diz. Não fazem, de 

certeza, aliás, porque a gente diz coisas muito diferentes. Mas, de certa maneira, há 

algum controlo da parte do PGB em relação a isso. Nunca se aprova o relatório - não sei 

se na reunião de Outubro dá para aprovar, não me lembro. Mas digamos, há input vário 

sobre isso. Há, também, algumas discordâncias que se materializam, porque muitas 

vezes quando a opinião é assim, mais forte, é responder a todos, não é? Não é uma 

técnica muito usada, porque senão ficávamos também…mas de facto, quando a coisa é 

suficientemente forte… 

EC: Usam a mailing list e toda a gente tem acesso ao… 

RPGB1: Sim, sim. Pudemos responder ao Andreas ou responder àquela malta. 

NA: Exactamente. 

RPGB1: E quando a questão é… Por exemplo, a Alemanha terá retrucado para o 2003, 

em relação a afirmações que lá se faziam, “Não vimos isto”, “Isso passou assim” e, foi 

responder a todos! Toda a gente fica a saber que aquilo tinha acontecido e que não 
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gostava. Mas isso em fase prévia, não foi em fase de publicação e depois têm aquelas 

discussões lá entre eles, com certeza, mas foi visível. Mas, portanto, é o que é possível 

desde, praticamente, Março, Abril até Dezembro. Depois ficam aspectos, porque se 

recolhe muita coisa, que seria importante explorar e, portanto, é feita uma lista, é 

proposta pelo presidente do PGB, porque há sempre uma belíssima relação, pelo menos 

uma relação forte entre o Andreas e quem está à frente do PBG, claro. Agora é o Ryo 

Watanabe, que é Japonês, era o Eugene Owen antes. Mas aquilo é preparado e acho 

bem. E, portanto, aparece um conjunto de propostas de relatórios temáticos e depois é 

feita a hierarquia das prioridades da sua realização, ou seja, datas em que tem de estar 

pronto, e depois há concurso. Ou seja, o que eles dizem é que vão abrir concurso e para 

todos os PGB e conhecidos dizerem que esse concurso vai ser aberto para toda a gente 

saber, porque aí há uma vontade muito grande de que a qualidade científica seja grande. 

EC: Exacto. 

RPGB1: E não há a preponderância de “Deixa cá ver se os meus amigos”. De maneira 

nenhuma, porque eles sabem que isso tem um preço muito caro. E portanto… 

NA: Sim, a questão da credibilidade. 

RPGB1: Absolutamente. Portanto, estão-se nas tintas para os amigos, por assim dizer, a 

este nível, pelo menos. Portanto, é feito o concurso e aparecem propostas que depois 

têm o ciclo normal. São apreciadas. 

EC: Por? 

RPGB1: O PGB, em última análise, é quem diz, mas foi criado uma instituição que era 

o grupo editorial do PBG e os membros foram nomeados pelo PGB e que fazem uma 

primeira apreciação que devolve ao PBG, não é? Não se delega neles a decisão, mas… 

NA: Mas têm de produzir um relatório. 

RPGB1: E esse grupo era muito bom. Tinha à frente uma fulana australiana que era a 

Wendy Whitman e era muito bom e estava também o Gerry Shiel. E era muito bom, 

portanto, aquilo que faziam….aqui depende muito das pessoas de qualidade. Mas, 

portanto, era triado e, depois, se aprovado, para quem tinha sido aprovado, eram 

entregues as encomendas e havia prazos. E esse do estatuto socioeconómico e o que há 

a dizer sobre isso no PISA 2000 nunca saiu. Nunca saiu, pelo menos naquela fase, 
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porque depois - é outro aspecto interessante -  os ciclos cruzam-se todos, e vão ouvir a 

Lídia também, e aquilo às tantas está-se a fazer tudo. Quer dizer, em termos 

operacionais, que era o da Lídia, e em termos de coordenação, de quem coordena, 

nomeadamente a OCDE, era os temáticos, era os dados do anterior, era as previsões 

para o próximo, era o que está agora. 

NA: É uma sobreposição. 

RPGB1: É uma coisa absolutamente louca. Do ponto de vista dos países, vão ouvir a 

Lídia. Essa discussão da sobreposição e da impossibilidade chegou ao PGB forte, mas 

ficou na mesma, porque a proposta de praticamente metade era que fosse passado de 3 

anos para 4, mas não sobreviveu a proposta e foi uma discussão bruta. 

EC: Quais eram os argumentos pró e contra? 

RPGB1: Os argumentos que se mantivesse era “É assim e é bem assim, porque as 

legislaturas são de 4 anos, porque há uma regularidade que os governos apreciam”, 

porque aqui os governos são muito importantes e “Porque se era assim, se agora 

estendermos para 4 já não é a mesma coisa”. 

NA: Exactamente, problemas de comparabilidade. 

RPGB1: Quer dizer, o Japão estava muito nessa. 

NA: E os argumentos a favor? 

RPGB1: Os argumentos a favor que passasse para 4 eram “Isto é um inferno”. 

Basicamente, não conseguimos fazer nada. 

NA: Eram mais os operacionais a defender os seus. 

RPGB1: Sim, sim. E mesmo quem pretende dar algum rendimento aos dados que tem, 

e não é só aos dados, mas digamos à reflexão sobre e à discussão sobre, não há tempo. 

NA: A massa informativa é muito grande e quando está lida já está a aparecer outra. 

RPGB1: E, depois, os recursos nos países… eu percebo que nós não estamos muito 

pior que a maior parte deles. Eu discuti isso com um alemão e dizia-lhe “Olhe, o nosso 

grande problema são os recursos humanos, nem é os financeiros porque eles aparecem 
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sempre, é os recursos humanos”. E o alemão, espantosamente, disse-me “Nós também”. 

E porquê? Porque quem trabalha nessas coisas são os estados. 

NA: Claro, claro. 

RPGB1: Tal como na Espanha, a Espanha tem de traduzir e depois a recolha é delegada 

para os 17, não é? Ali é para os 16. Portanto, os operacionais são operacionais dos 

vários estados, que acabam por estar ao nosso nível, não é!? Portanto, por exemplo, a 

Espanha na altura, tinha um fulano que era NPM, mas também tinha voz no PGB, que 

era um fulano muito castiço, que era daquele género espanhol assertivo, mas elevado a 

expoente máximo. Não lhe ficava nada aqui, era tudo para fora e ali tem que se conjugar 

um bocado, pois então o fulano teve que de ser chamado à pedra pelo Secretário de 

Estado, que é o Ministro espanhol, porque de facto já havia um conflito internacional. E 

era ele que fez o “respondem todos”, vamos lá ver, “o Andreas diz que não é maioria 

aqueles que querem mudar, de 3 para 4 anos, vamos responder todos a todos que é para 

ver quantos somos”, ora bem. As contas que hoje se fazem é que estavam mais ou 

menos equilibradas. Mas havia países que não queriam a mudança. O Japão, que é 

pouco comunicativo, não é? Pronto, há países mais extrovertidos ou pelo menos há 

pessoas mais extrovertidas, que a gente não se espanta que sejam os espanhóis, mas o 

Japão não passa nada. 

NA: É sempre low profile. 

RPGB1: Não passa nada, portanto, se faz pressão a gente não vê. Depois, é assim por 

coisas que esvoaçam que a gente infere que ali não passa nada, mas não se pode dizer 

com grandes certezas quem é que estava de um lado e de outro, mas os que estavam do 

outro a gente sabe, não é? 

NA: Ainda do ponto de vista e a propósito dos relatórios temáticos, ao nível da estrutura 

dirigente, havia alguma política explícita, ou decisão? Isso foi discutido ou isso, em 

algum momento, era objecto de discussão e de decisão, as formas de disseminação, 

portanto, como é que os resultados do PISA chegam ao grande público? Havia uma 

estratégia explicitamente definida ou como é que era? 

RPGB1: Foi sempre discutida. E a intenção de todos era maximizar o público-alvo. Foi 

sempre. E mesmo a orientação do próprio e eu lembro-me da discussão em torno de 

2000. A forma de apresentar os resultados em sede de relatório internacional, já nem era 
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de sumário executivo, era em sede de relatório internacional, discutia-se e uma coisa tão 

simples como “Vamos apresentar primeiro a ordenação dos países ou vamos apresentar 

primeiro outros aspectos?”. E o argumento de quem estava a fazer propostas era mais 

“De qualquer das maneiras, o que é que os media vão fazer?”, não é? Mas depois a 

coisa inverteu-se neste sentido: a corrida - horse race - que era o termo que a gente 

usava, pode ser contrariada um bocadinho e, portanto, é nossa missão contrariá-la, se 

bem que os media é isso que apanham, mas é nossa missão tentar contrariar essa versão, 

mas depois a forma concreta de apresentar utilizando a “comunidade cientifica, os 

média, os próprios governos”, foi evoluindo nesse sentido de procurar rentabilizar o que 

se tinha encontrado nesses vários sectores. A OCDE, em termos dos media, tem os seus 

jornalistas especializados, que eles convocam, e os países não têm nada a ver com isso. 

Pensam que têm o segredo, mas não têm. E é assim que eles procedem. Muito respeito 

pelos governos, mas…. Em termos da comunidade científica, criou-se, penso que se 

chegou a criar, mas já não me lembro, um site de discussão, e por aí fora, pelo menos 

em determinada altura falou-se nisso. Eu nunca usei, se é que se criou, mas digamos no 

sentido de “O que é que estão a fazer, o que é que não estão a fazer?” porque havia 

também o argumento que não se sabia o que é que cada um estava a fazer. Havia uma 

queixa razoável de que não havia muito interesse das comunidades científicas de vários 

países em olhar para as coisas. Portanto, havia vários países que diziam que aquilo não 

está a ter grande impacto e, portanto, eles próprios estariam interessados que fosse 

agarrado e que não estava, mas isto é impressionista, se calhar vale a pena ver se foi 

criada esse rede ou não foi, não sei, não me consigo lembrar. 

NA: Do ponto de vista concreto, a disseminação centrava-se fundamentalmente na 

publicação dos relatórios, ou havia programas específicos de organização de 

conferências internacionais, ou workshops, ou isso era deixado ao critério dos países? 

RPGB1: Se pedissem eles entravam, portanto, aquilo é muito…a este nível não 

ultrapassam os países. Estão disponíveis e quando foi o do PISA 2003 veio cá a Cláudia 

participar. Portanto, sempre que se quer, na sequência da publicação do relatório, fazer 

alguma intervenção, eles vêm. É só uma questão de disponibilidade, mais nada, mas não 

promovem! Têm, por exemplo, no México, uma delegação da OCDE e fazem uma 

apresentação do relatório internacional, penso eu, lá e fazem em Paris e não sei se em 

mais sítios. Eu acho que eles se preocupam em fazer em mais sítios, mas sempre por 

convite. Oficialmente, é assim. Portanto, oficial e depois tudo o que os outros quiserem 
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pedir…mas, digamos, a disponibilidade é verdadeira, neste sentido que lhes interessa. 

Há uma perspectiva que é comum a todos, quer dizer, ninguém ali, nos participantes, 

quer esconder os resultados do PISA, portanto, quer-se maximizar o impacto que têm. 

Depois há os países que têm maus resultados e que têm de os gerir, mas não penso que 

estejam a geri-los escondendo. Eu não vejo, pelo menos não sei, não vejo muito. A 

Rússia não é da OCDE e a Rússia tem sempre uma maneira de se apresentar que eu ali 

não sei. Não sei, desculpem o termo, não estou a dizer nada, mas é uma aldrabice 

pegada! Portanto, eu não sei…quer dizer, vendem muito a questão dos 11 fusos 

horários, mas eu não sei nada de como aquilo é feito, não é? Mas digamos, mesmo dos 

antigos satélites dessa área, esconder não.  

EC: Professora, nessa lógica como é que são tratados os críticos, portanto, há sempre 

duas hipóteses: ou os ostracizamos ou os agregamos. Há alguma estratégia, mesmo que 

implícita? 

RPGB1: Em sede de reunião? 

EC: Sim. 

RPGB1: Quer dizer, não me parece que haja uma estratégia organizada. De maneira 

nenhuma. O que há, quer dizer, eu penso que é mais ao nível do argumentar e ao nível 

do “Fala, fala mas eu não te ligo”, mas não “Vamos lá fazer um grupo para contrariar 

aquilo”.  

EC: E a inclusão dessas críticas na própria evolução do instrumento PISA, não 

haverá…? 

RPGB1: Vamos lá ver, por exemplo, os 3 ou 4 anos do ciclo, não é? Claro que foi 

rejeitado e acabou-se a conversa. Quando é alteração não há alteração, a coisa fica mais 

clara. Com o argumento da preponderância da matriz estabelecida inicialmente (ciclos 

de 3 anos)… 

EC: E da tradução professora, já agora, também há um dos franceses na questão da 

tradução, a forma como se faz a tradução do Inglês. É sempre a questão do Inglês e o 

Francês. Essa é outra crítica apontada. 

RPGB1: Sim. Pois, quer dizer, eu esperaria que em questões técnicas o consórcio, e 

quem está ligado àquilo, prestassem atenção a isso; esperaria, porque eles não têm nada 
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a perder com isso. E, portanto, não sei se a crítica é válida, ainda, ou se é mais a 

afirmação pessoal do país que a faz perdurar. São essas questões mais técnicas. Por 

exemplo, em Portugal eu vejo às vezes umas, e se calhar vai ser mais visível, das 

traduções, não é? O Natércio estava lá e havia aquela questão dos pinheiros, não é? 

NA: Sim, sim, a famosa questão dos pinheiros. 

RPGB1: Foi em 2000, mas ainda é exemplo e eu oiço falar em relação a ciências que 

não estariam muito bem traduzidas. Ora bem, este tipo de discurso pode ser um discurso 

desculpabilizador dos resultados. Eu ponho-me sempre na posição de que é assim, ok, 

„os pinheiros‟, eu dou de barato, agora digam-me os outros. Mas também não rejeito 

tudo, mas pronto. Pode ser uma desvalorização de resultados e eu, nesse sentido, estou 

atenta, não que faça visibilidade exterior muito grande, porque não me vejo com 

vontade de o fazer, mas estou atenta em relação a que disseminação é que essa onda vai 

ter porque na realidade só com coisas concretas, mas a argumentação, se houver essa 

tentação de desculpabilizar à conta da tradução não pode ser publicamente argumentada 

em detalhe, porque os itens não são públicos, só os que são públicos é que se conhecem, 

os outros não. Portanto, pode-se fazer passar a ideia de que havia problemas de 

tradução. Eu estou atenta a isso. Há um crivo, em sede de OCDE, das traduções. 

Sempre houve, desde 2000 até 2006, e vai continuar a haver, ou seja, há um grupo que 

era liderado pela Aletta Grisay, belga, que faz o crivo das traduções e que faz a 

apreciação das traduções; e tinham lá uma pessoa portuguesa para apreciar, que dá 

feedback sobre as traduções e diz os pontos em que discorda e depois quem decide é o 

país, mas quer dizer, olha para aquilo. Também não há vantagem em não olhar, era uma 

tal Maria do Céu, a Lídia falar-vos-á disso, mas quer dizer, há controlo. A tradução feita 

em Portugal não é feita por burocratas. Aquela imagem que, para mim, é um fantasma, 

tipo moinho de vento, mas a imagem que vejo sempre as pessoas a reagir é de 

burocratas que estão ali e nunca fazem nada de especial e que são administrativos e tal. 

Não era assim. 

NA: Claro, claro. 

RPGB1: Portanto, havia crivos sucessivos. Não era feita por um indivíduo ali a fazer 

qualquer coisa. Gosto de ver a coisa mais argumentada, portanto quando o Gerard faz 

isso é mais na tradução dos itens que eles propuseram e foram traduzidos e depois não é 

bem. Têm de provar, eu não sei. Eu do ponto de vista técnico… 
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EC: Porque é quase só ele que faz…aquilo é quase só ali circunscrito a França. 

RPGB1: É, ainda, o “rei sou eu”. É, ainda, a pensar que estamos nessa fase, mas quer 

dizer, pode pensar o que quiser mas tem que provar. Acho que, nessas coisas, é mesmo 

assim. E eu não vejo que eles ganhassem, eles, „consórcio‟, alguma coisa com ser surdo 

a esse argumento. Acho que não são muito válidos. 

NA: Sem dúvida nenhuma. Já vamos com hora e meia de conversa, não sei se quer fazer 

um pequeno intervalo.   

2ª Parte 

NA: Podemos recomeçar.  

RPGB1: Correcto. 

NA: Passávamos, então, agora a outra temática, que é o PISA em Portugal e o processo 

de tomada de decisão. Gostávamos de que nos falasse sobre o que aconteceu naquela 

fase da tomada de decisão para a participação de Portugal no PISA. Tentar contar essa 

petite histoire, portanto, como é que as coisas aconteceram. 

RPGB1: Ok. Estou só a escrever o nome daquele outro que começava por “w” que 

entretanto lembrei-me (Hans Wagemaker). Portanto, tratava-se do piloto, o PISA já 

tinha sido decidido. Estava-se na fase de… já tinha sido construído o piloto, já tinham 

apurado o esquema de enquadramento teórico e tratava-se de entrar, ou não no piloto. 

Em 99, era essa a questão para depois entrar no PISA. A recolha era em 2000 e vamos 

aos factos. A então Secretária de Estado Ana Benavente perguntou-me o que é que eu 

achava. 

NA: Portanto, o primeiro confronto foi nesse contexto? 

RPGB1: Foi nesse contexto. E, portanto, tinha-nos sido acabado de pedir também 

provas de aferição que começaram em 2000. Para além dos 100 exames que havia na 

altura, perto de 100… 

NA: Exames do secundário? 

RPGB1: Exames do secundário. Nós tínhamos provas de aferição para o 4º, 6º e 9º de 

Língua Portuguesa e Matemática e foi-nos pedido a integração no PISA e o meu 
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discurso na altura, e eu penso que escrevi, não tenho a certeza, mas era este: temos de 

saber onde temos de investir porque isto não dá para tudo. Eu disse da outra vez e 

repito, eu achava que a Eurolândia podia esperar, que não era a Eurolândia, era a 

OCDLÂNDIA. Eu lembro-me que na altura fazia como Eurolândia. E que a gente tinha 

de…se era para fazer provas de aferição com jeito tínhamos de ter meios. Entretanto, a 

pressão teria - e isto já não é facto, é interpretação minha - aumentado junto da Ana 

Benavente e eu penso que esse tal Tom teria feito uma pressão enorme. E, portanto, a 

decisão política estava a crescer e ela pediu-me para ir ver as condições em que isso 

poderia ser feito e por aí fora, com o Andreas, em Paris, e assim foi. Fui a Paris e 

percebi a situação em que aquilo estava e o que é que era preciso de nós e disse “Olha, 

pronto…ok. Vamos para a frente”. Já não havia hipótese, politicamente, para dizer que 

não. Se fosse hoje, não sei o que é que faria se fosse hoje. Quer dizer, acho que o nosso 

país, eu aliás disse isso, a gente não tem gente e quer fazer tudo e não vai a lado 

nenhum. Mas de qualquer das formas, sem dúvida que olhando para trás não em termos 

comparativos, mas em termos de olhando para o PISA foi bom. Portanto, desse ponto de 

vista acho que foi bom. 

NA: Portanto, digamos que o seu interlocutor nessa tomada de decisão foi a Secretária 

de Estado Ana Benavente? Os outros Secretários de Estado e o Ministro não entraram 

nesse processo? Pelo menos consigo? 

RPGB1: Comigo não. E eu não sei das conversas entre eles. Era, aliás, com quem eu 

interagia. Não interagia nunca com mais ninguém, a não ser quando foi o GAVE que, o 

convite foi-me feito pela Ana Benavente, mas eu queria que aquilo fosse „director‟ e 

não havia de ser sub-director, porque eu não queria ficar; isto não tem nada a ver, mas 

não queria ficar debaixo do então “DES” [Departamento de Ensino Secundário]. Marçal 

Grilo disse que ia propor isso ao Guterres, que percebia perfeitamente e, portanto, tudo 

bem, e assim foi, foi a única vez que eu interagi com ele. Tudo o resto foi com a Ana 

Benavente. 

NA: Portanto, no seio da tecnoestrutura do Ministério da Educação, em contactos com 

os outros directores gerais, com os elementos dos gabinetes, como é que, nesse processo 

de 99, que memória tem da maneira como é que isso seria? Agora, dentro do ministério 

e não só a nível da liderança política, esta questão do PISA, no arranque, ainda não há o 

processo posterior, não é? Naquele momento… 
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RPGB1: Ora bem, não me consigo recordar de nada que tivesse sido equacionado na 

altura que tivesse a ver com o PISA. O PISA era novo, portanto não havia tradição de 

estar agarrado por mais nenhuma instituição do ministério. Era natural que fosse para 

ali, para o GAVE, até eu o defenderia, mas não houve disputa que me lembre, de 

ninguém e eu lembrar-me-ia disso. Surgiu como uma coisa natural. Bem sei que, na 

altura, não teria a visibilidade que hoje tem. Eu acredito que com uma visibilidade 

maior, que a disputa tivesse aparecido. Na altura, não. Portanto, nem aquele género de 

coisas que “Queremos também ficar no conselho de…”. Aquelas coisinhas que 

aparecem. Nada disso. 

NA: Porque havia outros serviços também com representação em projectos 

internacionais, nomeadamente na OCDE, não é? Como o KPI do GEPE e do Instituto 

de Inovação Educacional. Também na altura existia e tinha participação em projectos. 

RPGB1: Do IEA, por exemplo, eles tinham representação do IEA, mas estava lá a 

Maria Emília e a Maria Emília, quer dizer, também isto tem a ver com perfis pessoais e 

lideranças, eu acho. Ela gostava de manter, mas não me parecia que tivesse uma atitude 

expansionista. Não me parece uma pessoa com esse perfil. Quando foi do IEA, eu 

solicitei que o IEA passasse para o GAVE, como passou. Mas por uma questão de “Não 

faz sentido avaliação de alunos”, não é de mais nada e a reacção foi um bocadinho de 

manter o que tinha e ia falar com, mas no sentido de não passar por cima das pessoas 

que até essa altura tinham sido encarregadas desse tipo de actividades. Não no sentido 

de poder, não me pareceu nada desse aspecto. Mas isto para dizer que também daí me 

parece natural, o facto de ser avaliação de alunos, tão declaradamente avaliação de 

alunos, diminuiria um bocadinho a vontade de lá ir porque se estava a criar uma 

instituição para avaliação de alunos como é que o GEPE que é avaliação de sistema 

poderia lá estar? 

NA: Quer dizer que, naturalmente, surgiu… 

RPGB1: Sim, eu penso que sim. E também pode ser que, de facto, a não grande 

visibilidade também tivesse contribuído para essa naturalidade, mas não me lembro que 

tivesse havido qualquer disputa.  

NA: Portanto, o processo de decisão foi relativamente rápido ou isso esteve dependente 

durante…? 
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RPGB1: Não, não. Foi rápido. 

NA: Quando falamos de rápido é alguns meses? 

RPGB1: Sim, no máximo 2 meses. E, portanto, posso inferir que a principal 

argumentação era no sentido que era preciso corresponder a uma integração 

internacional, não era tanto em termos em que é que isto pode ser útil em termos da 

política educativa portuguesa? 

RPGB1: Eu penso que era mais a primeira.  

NA: Na interacção com a Secretária de Estado, era essa a questão que se colocava, não 

é? 

RPGB1: Eu penso que sim. Até porque, na altura, falamos em esquerda, e ela 

nitidamente fazia parte dessa tradição, não é? De Genebra, também da Maria Emília e 

tal…que eu via também na Faculdade de Ciências quando ia relatar os dados, falavam-

me em processos e eu falo em output, falo em processos, antes era o input, mas isso é 

muito abrangente. Mas tudo isto, para dizer o quê? Dizer que a viragem, a situação que 

eu interpreto, que era na altura em relação à educação, da chamada esquerda, mas que 

de certeza que englobava a Ana Benavente e outros, era que a avaliação deturpava, a 

avaliação se fosse PISA, ou outra, não ia ao ponto de saber as múltiplas aprendizagens e 

os múltiplos processos cognitivos dos alunos. 

NA: Era redutora.  

RPGB1: E, portanto, era negativo. A ideia das provas de aferição vem do Marçal Grilo, 

que está muito, eu não quero dizer influenciado, mas aprecia muito Inglaterra e o 

movimento que foi lá feito para avaliação, e não da Ana Benavente. Portanto, a ideia 

era: foi pressionada e a interpretação que faço e não sei se é baseada em alguma coisa, 

mas é uma interpretação, que é o Tom fez um chiqueiro, provavelmente, com a Ana 

Benavente, mas também com os jornalistas, porque lembro-me de haver artigos da 

Dulce Neto no Público a dizer “Parece impossível um estudo desta importância e 

Portugal não…”. 

NA: Não entra (referindo-se a Portugal). 
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RPGB1: Não foi em conversa directa mas houve um cerco, digamos, através da opinião 

pública. Há sectores com quem se pode sempre contar para auxiliarem neste cerco, por 

exemplo, eu lembro-me do Silva Lopes, que é um fulano que eu até aprecio, acho-lhe 

graça, mas digamos que, já em 2003, ou por volta disso, vinha com um discurso público 

de: “Portugal não participa nos estudos internacionais”, eu vi-o na televisão. Depois 

escrevi-lhe a dizer “não é verdade, participa no PISA” e ele “Se eu soubesse, porque é 

que não me disse?” ou uma coisa assim. Mas quer dizer, há sectores, mais da economia 

que vêem essa participação como necessária, não é? E portanto, o cerco foi de certeza 

pelos media que é o meio mais eficaz em curto prazo.  

NA: Nessa primeira fase inicial, a leitura que eu fiz do que disse é de que o GAVE que 

era um serviço recente, ainda na sua infância, estava fundamentalmente centrado na 

tarefa ciclópica dos 100 exames do 12º ano, e portanto o PISA apareceu com… 

RPGB1: Uma coisa mais… 

NA: Mais uma coisa que, nesses primeiros tempos, era uma coisa que também tinha de 

se fazer, mas não tinha no seio, em termos operacionais não tinha grande relevo à 

partida, não é? Depois acabou por ter. 

RPGB1: Sim, claro. Quer dizer, não havia a visão e, neste caso, estou a falar da minha, 

de que aquilo pudesse representar muito em termos de GAVE, porque eu tenho a dizer 

que a minha concentração era total naquilo. O país era um segundo plano, não é? Mas é 

que não tenham dúvidas nenhumas, quer dizer, é uma questão de sobrevivência física. 

E, portanto, ok para o país, mas cá no meu cantinho isto não é possível. Era mais isto. 

Portanto, também eu tinha estado relacionada nos outros estudos internacionais, e o 

impacto é diferente, mas eu não estou a dizer que tivesse pensado dessa maneira. O meu 

universo era o GAVE! Mas, de facto, a situação era diferente, sem se perceber que ia ser 

diferente, porque no IEA os estudos que se fizeram e o impacto que tiveram foram zero. 

Os de literacia de leitura, os de ciências e de matemática… 

NA: Sim, o TIMSS…eu lembro-me que… 

RPGB1: E o TIMSS. Nada. Não houve leituras, não houve…eu penso que o grande 

salto, não sei se foi a única causa, mas o grande salto foi a história dos governos estarem 

envolvidos na OCDE e a OCDE ser uma instituição de governos e não ser 

investigadores só.  
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NA: Penso que podemos avançar para o ponto seguinte: a participação no PISA 

Internacional. A ideia era perguntar-lhe: Portugal entra no PISA e a GR começa a 

participar na estrutura internacional do PISA. Lembra-se da primeira reunião em que 

participou como representante? 

RPGB1: Portanto, nós entrámos em Janeiro. A primeira teria sido em Março… 

NA: Portanto, há aquela primeira reunião em Paris, só com o Andreas. 

RPGB1: Só com o Andreas, numa salinha muito pequenina que também diz de como é 

que aquilo era. Ele estava num cubículo. Tinha um GANT CHART ao lado, com 

aquelas setas todas, aquilo era gerível assim. Mas essa foi só “Mandámos a fulana lá 

para ver das condições”, mas a decisão estava tomada. Eu fiz o meu papel, vi, percebi e 

concordei, mas a decisão estava tomada. Já não tinha nada a ver…mas portanto, a 

primeira reunião. Eu posso lembrar-me das primeiras. 

NA: Sim, geralmente, a primeira… como é o primeiro choque, o impacto de, pela 

primeira vez, estar naquele contexto, de representar o país… 

RPGB1: Eu penso que foi em Tóquio e o que me vem à memória, primeiro, não é nada 

de racional. Mas lembro-me perfeitamente da recepção dos outros membros, porque 

quem representava a OCDE nas redes, e eu já me estava a esquecer disso, porque havia 

a rede…Portugal não participava no PISA, mas participava na „Rede A‟ e era a 

Gertrudes que estava lá. Estava a esquecer-me disso. Mas, portanto, o PISA nunca tinha 

havido, mas a participação da rede. O que é facto é que, voltando atrás à questão 

anterior, não houve pressão do IIE para continuar a ser ali, mas havia essa linha, havia 

essa conexão e, portanto, aquilo que me lembro é do olhar das pessoas para mim em 

relação a “vem substituir aquela”. A gente olha sempre de través, quando há uma 

substituição, e a Gertrudes era simpática, portanto, as pessoas gostavam dela. E, durante 

algum tempo, ainda fomos a reuniões, ela e eu. Eu lembro-me quando foi em Paris, 

provavelmente a segunda, a primeira foi em Tóquio, na segunda, ela estava lá, e eu 

também.  

NA: E isso acontecia em relação aos outros países? No PISA, estavam também as 

pessoas da „Rede A‟? 

RPGB1: Em muitos, sim. 
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NA: Em muitos países era a mesma pessoa? 

RPGB1: Em muitos sim, noutros não. Havia uma grande variedade de situações aí. E 

havia também um sentimento de que havia uma redundância muito irritante para aqueles 

que estavam e havia também o sentimento que é, os que chegavam também acabavam 

por não perceber nada do que se estava a passar e aquilo era uma coisa inútil. E eu estou 

a falar muito por mim, mas não só. Havia um expoente desse refilanço que era o então 

da Holanda que dizia, quer dizer, que a gente delegava nele o refilanço e todos nos 

ríamos, que era “para que é que a gente está a ouvir isto tudo outra vez?”; mas a questão 

é que, para já também estavam pessoas diferentes à frente de um e de outro, poderiam 

estar pessoas diferentes à frente de um e de outro, e um era financiado pelos Estados 

Unidos e o outro pela OCDE. 

NA: Essa é que era a diferença. 

RPGB1: A grande diferença era que os territórios eram diferentes, depois os países 

faziam o que lhes apetecia e mandavam quem queriam.  

NA: Então, essa primeira sensação é de alguém que… 

RPGB1: É de estranheza dos outros em relação a, e por outro lado, a minha maneira de 

entrar nunca é a partir a loiça na primeira, quanto muito, é na terceira. Mas eu, primeiro, 

gosto de perceber como é que é e, portanto, eu fiquei a compreender muita coisa e tal, 

mas, digamos, a curto prazo, depois houve uma evolução mais interventiva, que depois 

decaiu, mas depois falaremos disso.  

NA: Então, quando começa a participar no PGB, como é que é o dispositivo? Qual é 

que é o dispositivo que encontra montado ali a nível internacional? 

EC: A estrutura, quem… 

RPGB1: Havia o Eugene, que era o presidente e havia o Andreas, que estava sempre ao 

lado do presidente e que preparavam as reuniões em conjunto. Não havia vice-

presidências, as vice-presidências apareceram depois. Era uma estrutura muito simples. 

Portanto, as reuniões faziam-se numa sala que contivesse 30 pessoas e chegavam, agora, 

são com mais de 60, mas na altura eram 30 pessoas e chegavam e havia um nível de 

discussão de quase exploradores, no sentido americano de ir para terreno virgem, do 
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ponto de vista dos colonos…ver o que é que dava e tal. Não havia nada atrás, 

basicamente. 

NA: Não havia uma tradição, portanto, havia uma cultura de pioneiros. 

RPGB1: Sim, é isso, de pioneiros. Portanto, a abrir caminhos, cada um dizia o que 

sabia, era muito importante os contactos sobre os novos campos que se estavam à abrir, 

portanto, na altura aquilo que a gente encontrou já era o Student Approaches to 

Learning, que era a área transversal, cross curricular, que foi também integrada no 1º 

ciclo, mas já se estava a pensar na resolução de problemas, também. E, portanto, quem é 

se conhece, houve reuniões já da „Rede A‟ sobre isso. O espírito era um espírito de 

concretizar, sim senhor, mas vamos discutir tudo, e, portanto, não havia soluções, não 

havia pressupostos já estabelecidos. Portanto, em termos de máquina, a máquina era 

muito simples, o que era visível, pelo menos, lobbies eu não sei, mas de máquina visível 

era o Eugene, era o Andreas e depois era o conjunto dos representantes de cada um dos 

países. Isto em termos de PGB. Como é que as decisões se faziam? Como sempre! Isso 

foi sempre a regra, nos recebíamos os dossiers por e-mail: da „Rede A‟, era em dossiers, 

dos outros era e-mail. Estudávamos aquilo e apreciávamos. Íamos para lá dar opiniões 

sobre textos que já nos tinham sido distribuídos, raramente eram distribuídos na altura, 

portanto, havia a possibilidade de os estudar e preparar. Como é que se procedia às 

decisões? Ora bem, as decisões na OCDE, está escrito nalgum lado que eu nunca vi nem 

me preocupei em ver, mas que não há votação.  

EC: Está escrito, também já li. 

RPGB1: Pois, para eles terem essa força é porque devia estar num sítio qualquer. 

Imaginem que já numa reunião que foi feita em Lisboa, portanto, teria sido por volta de 

2003, do PGB em Lisboa, já com muita gente, o Andreas, que não disfarça muito, ele 

procura, mas não tem muito jeito, para disfarçar essa questão da decisão e fazer as actas 

à maneira que ele interpreta, que é de preferência àquilo que ele já pensava antes, isto é 

um panorama um bocado….mas eu depois digo as coisas boas, mas isto é o perfil, que 

eu acho que ele assinava por baixo se tivesse vontade. Mas então, diz coisas como “os 

países têm de fazer assim”, já não me lembro em relação a que assunto, porque a 

OCDE…mas isto é irrelevante, é só para dizer o espírito, e salta a Alemanha a dizer 

“Nem à União Europeia a gente deixa que falem dessa maneira, quanto mais à OCDE”. 

Bom, a coisa fica e no fim da reunião ele foi ler e diz que no estatuto do „Plano 
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Marshall‟, da origem da OCDE vem escrito que havia qualquer coisa com poder sobre, 

não interessa agora o objecto, são as questões de poder. Na altura, já não havia 

votações, por isso, isso deve estar no mesmo papel, mas o Eugene, digamos, manobrava 

aquilo ou pelo menos geria aquilo de uma maneira consensual. Como era pioneirismo, 

claramente, a gente queria que aquilo funcionasse, não é?  

NA: Portanto, havia um sentimento de convergência. 

RPGB1: Sim, convergente. Calculo que o Bonet já na altura refilasse por qualquer 

razão, porque ele era um rei só, mas não tinha seguidores, nem haveria grande disputa 

em relação às coisas. O enquadramento da literacia de leitura estava feito, o Irwin 

Kirsch participava nas reuniões e apresentava aquilo e não me parece que houvesse 

discussões. Lembro-me de uma discussão, já lá nos primórdios já era o plano para 2003, 

portanto, devia ser lá pelo ano 2001 máximo, senão 2000. Lembro-me da sala, não me 

lembro do país, mas isso é o costume. Não sei onde é que eu estava. Nessa reunião, 

discutia-se o preço que custava ter de traduzir, ou obrigar à tradução para Francês, 

supondo que eram feitos em Inglês, das candidaturas, uma coisa assim. E, portanto, se 

não se podia aligeirar a coisa e pedir só numa língua, e portanto o Bonet não estava lá. 

Quem alinhava com a língua Bélgica-francesa, era Christiane Blondin, que isto as coisas 

também se prendem com pessoas, mas também achavam que o Francês era bom que se 

mantivesse, porque é assim, os Canadenses também, mas, digamos, sempre num plano 

quase de países colonizados, porque o expoente da defesa era...Não havia uma voz 

porque calculo que o Bonet não estivesse, porque não me lembro dele, mas havia a 

questão política que a gente sabia que ia suceder depois, portanto ele vê-se encostado a 

uma situação de quase de unanimidade, uns porque se calam – a Bélgica-francesa e o 

Canadá – e os outros porque acham muito bem que não se ande com esta „coisada‟. E 

depois vem a Coreia a dizer “Que disparate, isso é uma questão de dinheiro, é um 

disparate que tenha de se fazer as traduções, custa imenso dinheiro, não há razão 

nenhuma para isso” e o Eugene viu-se completamente entrincheirado, não é? Eu aí 

salvei-o com uma intervenção, no sentido de que é uma questão política, não é uma 

questão financeira e eu via que aquilo ia estoirar. Portanto, até agora aquilo mantém-se e 

é uma política da OCDE, e sobretudo também não há tradução para o Português, 

portanto…mas é pena. É pena, não sei, já não me vou meter por aí. Mas de qualquer das 

formas acho que a crise estalava, não é?  
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NA: Isso tudo por causa da questão do consenso, para evitar este… 

RPGB1: Sim, sim. E portanto, o consenso virou para ali também, porque se percebeu 

que era uma questão política, que ninguém estava para gerir essas questões e então 

façam lá o favor de traduzir. Mas não havia divisões que se percebesse que havia uma 

ala e outra ala e que tinha sido contra aquela ala, não! Do que eu me lembro, a coisa 

funcionou sempre, no início, então, era assim. 

NA: E, nessas reuniões, estavam também presentes sempre o ACER? O contractor 

estava sempre presente? 

RPGB1: Nem sempre. Nessas do início, talvez. Depois, deixou de estar, porque depois 

havia as questões técnicas e outras questões.  

NA: Havia uma separação clara na agenda de quando é que era… 

RPGB1: Sim, de quando é que era técnica. Portanto, ele era convidado a vir, ele 

aparecia só naqueles pontos. Isso, mais adiante, foi assim. No início, eu penso que não, 

mas não posso jurar. 

NA: E, portanto, que tipo de encontros… Portanto, havia reuniões que estavam 

definidas, que estavam calendarizadas, que eram as reuniões do PGB. Para além, dessas 

reuniões, que outras reuniões eventualmente havia? 

RPGB1: Havia as reuniões do NPM. 

NA: Que era? 

RPGB1: Eu, na altura, ia a todas. Era a „Rede A‟, o NPM e era PGB. E que eram as 

questões operacionais, as questões das traduções, as questões das amostragens. Era 

puramente operacional. 

NA: E, também, com representante de cada país. 

RPGB1: Sim, que era o operacional. Havia países que delegavam, faziam outsourcing, 

por exemplo, estou a lembrar-me da Holanda fazer outsourcing, a Alemanha fazia 

outsourcing, muitos países faziam outsourcing.  

NA: E, portanto, a pessoa que aparecia nas reuniões era diferente daquela que estava no 

PGB? 
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RPGB1: Exactamente. Quase todos. Se havia muita coincidência entre PGB e a „Rede 

A‟, entre PGB e a NPM era muito poucos os que acontecia isso. Portanto, ou por 

outsourcing ou porque eram insourcing, mas pessoas que já não eram representantes 

dos governos, mas eram das instituições e faziam isso. 

NA: Também se discutia no PGB as questões financeiras? Havia orçamentos? 

RPGB1: Sim, claro. Havia orçamentos que eram votados. Votados, quer dizer, da 

mesma maneira de sempre, aprovados. Isso sempre foi. 

NA: E quais eram os critérios? Como é que se discutia a participação de cada país? 

Havia critérios e que critérios eram? Não faz ideia? 

RPGB1: Mantiveram-se e isso eu posso garantir, agora a origem não posso garantir. De 

facto, tinha a ver com a dimensão do país e, provavelmente, também com a economia. 

Porque, por exemplo, a Holanda ria-se, não punha aquilo a sério, porque era pequeno e 

pagava mais que não sei quem. Mas digamos, havia um conjunto de países que 

pagavam mais que era um conjunto pequeno e a maior parte pagava o que nós pagamos. 

Que era 10.000 contos, aproximadamente, uma coisa à volta disso, que era o mínimo. O 

mínimo, nós encostávamos aí, e a maior parte dos países também. E depois havia os 

grandes financiadores: em primeiro lugar, os Estados Unidos, que acho que foi sempre 

49%, nunca deixaram que tivesse mais do que isso, e depois era o Japão e depois era a 

Alemanha. Haveria um ou outro com uma margem um bocadinho maior e, depois, era o 

resto. 

NA: E era um orçamento específico para o PISA? Independentemente de orçamentos 

para outras… 

RPGB1: Específico para alimentar o PISA central, porque depois tudo aquilo que era 

gerido nacionalmente era pago pelos países. 

NA: Mas estava eu a dizer, é separado do orçamento da „Rede A‟ e de… 

RPGB1: Sim, sim. Era separado. 

NA: Especificamente para o PISA Internacional, não é? 

RPGB1: Sim, sim. 
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EC: Estas rotinas, as reuniões, a periodicidade das reuniões… 

RPGB1: Foi sempre a mesma. Eram duas por ano. PGB duas por ano. Março e 

Outubro. 

EC: PGB Março e Outubro. 

RPGB1: Sim. Foi sempre. Depois, estava na sequência da pergunta de outras reuniões 

que havia… 

NA: Havia essas mais operacionais. Também eram duas por ano? 

RPGB1: Duas por ano, do NPM. Podiam ser mais. 

EC: Duas ou mais. 

RPGB1: E eu penso que agora já estavam mais nas três. Há duas sempre na sequência 

do PGB, ou antes ou depois – Março e Outubro. E depois pode haver outras por causa 

das traduções, por causa disto, ou daquilo. Começou a aparecer isso também. Na altura 

acho que não.  

NA: E, para além desses dois tipos de reuniões? Havia outras? 

RPGB1: Depois havia a „Rede A‟, também em Março e Outubro, muitas vezes foram 

no mesmo sítio outras vezes não. Para… 

NA: Para rentabilizar… 

RPGB1: Para rentabilizar e para evitar para muita gente que tinha esse duplo papel não 

estarem a deslocar-se entre sítios. Para além disso, eu estava a ver as que houve, porque 

houve, mas eu penso que seriam raras. Em determinada altura do percurso, apareceu a 

possibilidade de contacto via e-mail. Foi uma espécie de descoberta, porque se fazia 

tudo em reuniões e, em determinada altura, pensou-se que era bom consultar, a 

propósito da evolução. Uma das discussões, isto já é um bocado desconexo, mas uma 

das discussões que se fez ao longo do tempo, foi a evolução dos enquadramentos 

teóricos. O primeiro foi muito pensado, e é muito teórico, da literacia de leitura, que já 

estava um bocadinho quase que escrito, porque vinha na sequência de outros estudos e 

aquilo penso que o conceito de literacia de leitura estava já…o da matemática e os das 

ciências que não era tanto assim. E, portanto, a questão que se punha era: para 2000 foi 
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assente que era aquilo, que era aquilo de leitura, aquilo de matemática e aquilo de 

ciências, mas agora ia ter uma predominância em 2003 muito maior do que aquela 

coisita que havia de matemática, em 2000, e, portanto, o que se discutia era 

continuidade ou não continuidade; se não há continuidade, vai haver quebra, que é uma 

das preocupações dos governos. Mas, por outro lado, não havendo a possibilidade de 

quebrar a continuidade, em princípio salvaguardando as trend, também não se vai 

actualizando aquilo que é preciso e esse confronto foi sempre uma preocupação de 

todos. Não havia os que queriam uma coisa…entendia-se que havia isso. Nunca se 

levou muito longe essa discussão.   

EC: Os experts faziam parte dessas reuniões? 

RPGB1: Estavam presentes. Eu, agora, estou a lembrar-me de uma que tinha os 

países… provavelmente ainda não estavam presentes. Era uma discussão estritamente 

do PGB e secretariado da OCDE. Nós tínhamos tido esses pontos na agenda. Não era 

uma coisa que colocavam e a gente que pensasse pela primeira vez, mas, digamos, 

aquilo funcionava um bocadinho “Vamos ouvi-los”, mas não era para tomar decisões. 

Era “Vamos ouvir”, vamos ouvir as sensibilidades. E portanto, havia essa situação. Não 

teria sido em reunião oficial de PGB, mas numa reunião prévia de PGB, uma coisa 

desse tipo, porque com o PGB todo o espírito não era tão académico. Era um bocadinho 

mais solene. Não tanto como acabou por ser. Não havia esta liberdade de cada um estar 

a pensar ou pelo menos a dizer pela primeira vez coisas. 

NA: Isso faz-me meter aqui uma pergunta, que é assim: globalmente considerando, é 

capaz de nos dar o perfil do PGB? Que tipo de pessoas eram? Pessoas mais do meio 

académico, mais do meio político, mais das máquinas, das burocracias estatais…? 

Quem eram? 

RPGB1: No início, ou evolução disso? 

NA: No início e depois, se houve evolução, e em que sentido. 

RPGB1: Portanto, as pessoas, eu tenho um sabor, mas gostava de olhar mais para os 

países. Eu vou-me referenciar, à medida que vou pensando, vou falando. Por exemplo, a 

Irlanda era um fulano académico, mas que estava também no PGB, mas que estava 

também na estrutura do Ministério. No Canadá, a representação é sempre de duas 

pessoas e é uma da administração e é outra que trabalha para o Ministério, mas do lado 
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da investigação, ou seja, a instituição pensa no que é que preciso recolher de 

investigação e solicita aos investigadores que o façam. É uma instituição e é boa nisto. 

Era a Satya Brink e a Dianne. Portanto, uma claramente administrativa e outra sabendo 

muito do que é que havia de investigação. A França, era o Bonet, que era técnico do 

Ministério da Educação que, em línguas já sabia, tinha estado nestes estudos 

internacionais há muito tempo, mas não era um burocrata, mas não era um académico. 

Depois, dos países grandes, o Ryo Watanabe, que agora é o presidente, que sempre 

esteve lá, é um fulano do NIER, ele é político. O NIER é uma instituição de 

investigação, na avaliação, mas ele é político. Portanto, ele não faz investigação, mas 

está ligado a ela na instituição. Não é um burocrata no estrito sentido.  

NA: O NIER é uma organização do governo ou…? 

RPGB1: Isso eu não me lembro, se alguma vez soube. Não sei se é privada, mas isso 

pode-se saber. 

EC: Eu desconfio que é privada. Eu já lá andei. Agora não tenho presente, entretanto, é 

tanta informação, mas desconfio que é privada. 

RPGB1: Sim, sim, é possível que seja privada. 

NA: Mas a ideia é que é um gestor de investigação, não é um investigador. 

RPGB1: Sim, sim e é um político. É claramente um político, portanto, eu calculo que 

ele esteja muito ligado aos ministérios e ao gestor. Ele próprio, não. A Inglaterra é 

essencialmente administrativa. A Lorna Bertrand sempre foi essencialmente 

administrativa. Um administrativo dentro da máquina especializada, mas não tem uma 

componente de investigação. 

NA: Era do departamento? 

RPGB1: Era do departamento e uma coisa que é interessante é que não são os chefes 

das instituições. São sub-sub-chefes. Desses grandes são sub-sub-chefes. Em França, o 

Bonet não tinha uma posição de chefia, estatutariamente. Inglaterra tem chefes, ela fala 

do „boss‟, e o „boss‟ não é o Ministro, nem o Secretário de Estado. Há outros „boss‟ no 

meio. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Eugene não era uma pessoa, sénior era até 

pela idade, mas não era dirigente…a fulana que lhe sucedeu em termos de representar o 

país que é a Elois Scott que, entretanto, se reformou, mas… 
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NA: Mas donde é que era? Do ORI? Do Office of Education? Qual era a instituição, 

formalmente? 

RPGB1: O Eugene não era uma instituição de investigação. Que há aquela instituição 

que o Jay Moscowitz foi presidente durante uns tempos, que é a „American Institute of 

Education‟ ou coisa assim, não era dessa. Era da administração. Eu, agora, não consigo 

localizar a instituição, mas aparentemente seria também a tal instituição que teria 

também a seu cargo o NAEP. Eu agora não tenho presente o circuito administrativo lá 

deles. 

NA: Mas era uma estrutura federal? 

RPGB1: Era federal e era administração. E o Eugene, não sei se ainda está ligado a 

essa, mas, a Elois, que lhe sucedeu, estava acima do Eugene. Portanto, era também uma 

pessoa, de facto, com uma capacidade de gerir estas situações, muito boa, mas não 

era...nos países como nós e não só, é que se vai buscar…e eu não via de outra maneira. 

Palavra de honra que não era gostar de viajar, mas… 

NA: Não havia alternativas. 

RPGB1: O nosso país é carente de pessoas que saibam e agora no campo da avaliação, 

é que a gente vê que não pode ser! A gente mata-se e não consegue e era aquilo que 

disse, não disse com estas qualificações, mas não há hipótese. E depois vê-se. Agora um 

parêntese, nesta discussão, que agora há dos exames e das provas de aferição e tal, sem 

comentar as próprias provas, mas digamos, vê-se que a massa crítica não percebe do que 

está a falar! Não é essa coisa…os exames são mais fáceis, tudo bem. Não estou a dizer 

que a resposta que tenha sido dada de que não percebem nada, que seja válida, não é, 

mas, de facto, as pessoas não sabem do que estão a falar. Ninguém sabe! Mas, portanto, 

nos pequenos países é assim, é quem pode, não é? A Coreia também não era chefe, é 

assim… 

NA: Podemos dizer que não eram fundamentalmente investigadores, nem… 

RPGB1: Pois, quanto muito seriam gestores de investigação, maioritariamente. 

NA: Mas também não eram posições claramente políticas, de representantes políticos… 

RPGB1: Não, eram mandados pelos governos. 
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NA: Sim, claro, obviamente. Tinham um mandado político, mas o perfil não era o de 

políticos de carreira, de políticos profissionais. Eram fundamentalmente pessoas que 

trabalhavam no mundo da administração da educação.  

RPGB1: Que geriam, a um nível maior ou menor, mas geriam. Não eram políticos. 

EC: Mandatados? 

RPGB1: Mandatados pelos governos, sim. Por exemplo, a Lorna… dos países maiores, 

ela tinha instruções, ela tinha mandatos para fazer coisas, as opções talvez tivessem de 

ser digeridas por ela, mas havia mandatos. Ela falava de que “quem está acima de mim 

quer que eu concorra à vice-presidência”. 

NA: Isso, agora, dá-me a deixa para fazer a outra pergunta, que é: e no seu caso, como é 

que era? Portanto, tinha de tomar decisões, tinha de haver alternativas, como é que isso 

era gerido com a tutela? Ou, como é que isso foi sendo gerido ao longo dos anos, 

porque, passou por muitos dirigentes políticos!? 

RPGB1: Eu vou dizer uma coisa só para o gravador: eles oscilaram muito, não é? E 

portanto nunca tiveram muito por dentro e isso é um argumento, para gravador e sem 

ser, mas também a volatilidade das equipas políticas era uma coisa aflitiva e é o 

primeiro obstáculo que há a qualquer coisa. Eu já nem falo dos 4 anos, que é outro, mas 

o primeiro é que não duravam. Se durasse o Ministro, não duravam os Secretários de 

Estado, não durava o Ministro…a gente estava sempre a dizer a mesma cassete. Mas 

isso é absolutamente verdade, não é? E, portanto, a expectativa era baixíssima em 

relação ao que se podia ver, mas não só a expectativa, quer dizer, eu sabia que estava a 

falar chinês. Aquilo que, da minha iniciativa, eu colocava superiormente, por assim 

dizer, era questões, mais decisões grandes, do tipo o “IEA está a pressionar-nos para 

decidirmos se participamos no PIRLS ou não, o que é que fazemos?”. Eu aliás lembro-

me de ter posto a questão: qual é a nossa política em relação a estudos internacionais? É 

alinhar em todos? É alinhar em alguns? Qual é? Em sede de IEA dizia-se se Portugal ia 

participar ou não, não é? Ou pelo menos dar a impressão, porque é o que se pede. Eu 

tinha a minha opinião e nunca recebi resposta, nunca. Puseram-me sempre a despachar 

com Secretários de Estado. Péssima ideia. Porque, depois, quem decide é o Ministro e 

eu estou ali empatar. Honestamente, da minha visão destes anos todos, com excepção da 

Ana Benavente, que tinha delegação, mas de resto quer dizer…e portanto, em relação a 
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decisões coube-me a mim participar no questionário aos pais, por exemplo, agora, este 

aqui (refere-se aos questionários aos pais), decisão inteiramente minha. Eu ia lá 

perguntar. Nem ninguém me questionava nem eu ia fazer esse tipo de perguntas. 

NA: Mas não lhe acontecia aquela situação de como estava a referir há pouco de “O 

meu boss quer que eu faça isto e portanto…”? 

RPGB1: Não, não. Não há „boss‟. O „boss‟ político não se mete nesses detalhes e a 

máquina não existe a esse nível. Para já, não tem anos atrás, não é? Não tem 

experiência… 

NA: Nem isso era considerado relevante, essas decisões do ponto de vista da política 

interna, acha que era por causa disso? Como é que interpreta essa distância ou 

insensibilidade em relação a essas questões? 

RPGB1: Quer dizer, eu vou dar uma opinião e é estritamente uma opinião: aquilo que 

vejo é preocupações centradas. Aquilo que eu vou dizer é a minha impressão, sem 

crítica, se possível, mas é assim: neste momento, as equipas políticas, nomeadamente da 

educação, têm que gerir a imagem e a imagem passa por aquilo que dizem, mas passa 

pela presença, que talvez não seja tão forte nesta equipa, mas nas outras todas, pela 

presença em tudo o que é cortar fitas nas coisas mais incríveis, tem de estar, tem de 

estar no centro de “nham nham nham”, que abre e faz uma reunião e tem de estar, tem 

de estar na sociedade não sei que, que abre e faz outra reunião e colóquios e 

conferências é o que há mais. Portanto, estão em tudo e há uma dispersão de atenção por 

essa presença, para as entidades e para os média… 

NA: Portanto, a função simbólica do poder, do exercício do poder… 

RPGB1: Sim, de cortar a fitinha, porque não há mais nada, no fundo fazem um discurso 

absolutamente sem sentido nenhum… 

NA: E, depois, a gestão substantiva das coisas é deixada… 

RPGB1: É deixada aos intervalos de tempo e depois têm, ao que eu suponho, que 

confrontar com os sindicatos, com outros lobbies, com pessoas, com organizações, com 

pressões e não sobra muito tempo para pensar e depois também não vejo, talvez por esse 

exíguo tempo, digamos, por terem de tomar conta das coisas quando chegam, de 

estarem assoberbados por essas „coisadas‟ todas, estarem pressionados para decidirem 
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as coisas concretas que são poucas, mas pronto…têm de decidir e depois fica muito 

pouco tempo para ouvir e para tomar posição, portanto a minha sensação é de que até 

gostam que não lhes falem dessas coisas, porque não têm capacidade para gerir, o que 

inverte completamente o que é a política, não é? Quer dizer, está-se aqui a fazer 

espectáculo, o que eu acho que a maior parte do tempo é isso. E portanto, nesta 

interacção, onde é que ela ocorria? Ocorria depois de os resultados estarem cá fora.  

NA: Fundamentalmente, esses eram os pontos críticos, não é? 

RPGB1: Pois, era quando havia alguma coisa… 

NA: Mas aí, por exemplo, independentemente dessa gestão da informação no que diz 

respeito aos relatórios, havia rotinas estabelecidas de enviar, quando iam a uma reunião 

do PGB, de elaborar um relatório e enviar à tutela para conhecimento? Estavam 

montadas estruturas de…? 

RPGB1: Só a posteriori. Depois da reunião, mandava-se um relatório a dizer o que é 

que tinha sido feito, decidido, a intervenção de Portugal e tal…não antes. 

EC: Essa preparação era pela própria. 

RPGB1: É verdade. 

NA: E, geralmente, isso não suscitava depois feedback relevante? 

RPGB1: Não, nenhum. Eu acho que ia directo para o dossier. Que deve haver alguém… 

NA: Que é o dossier do PISA. 

EC: Isso há. Com certeza. 

RPGB1: Há, com certeza! Talvez que uma pessoa lesse, e tal…mas isso não posso 

dizer com certeza. Nunca vi grandes reflexos dessas meditações. 

NA: Fazendo uma, estamos quase a terminar o nosso tempo, fazendo uma panorâmica 

dos anos, desde aquele primeiro embate, a ida a Paris, aquela sua atitude relativamente 

reticente “Ah, temos muito que fazer, isto é mais o tempo…”. Quer dizer, como é que 

foi evoluindo ao longo dos anos a maneira como foi pensando o PISA, do ponto de vista 

nacional, não agora enquanto membro do PGB, mas do ponto de vista nacional, 
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enquanto dirigente do Ministério da Educação, enquanto responsável, como é que foi 

evoluindo a sua posição face ao PISA ao longo destes anos? 

RPGB1: Ok. A curto prazo mudou. E mudou ainda, não na perspectiva do país, posso 

dizê-lo, mas na perspectiva do meu mundinho. Mas nitidamente, quer dizer, não tanto, 

por exemplo, a nível de estatística e psicometria era eu, porque cá está, é outra falha 

colossal. A gente não tem gente a pensar em psicometria, tudo foge. Ainda encomendei, 

convidei um professor, o José Muñiz, muito conhecido, para ir lá dar uma semana de 

coisas sobre o IRT. Ninguém pegou! Porque é uma coisa que as pessoas rejeitam, é 

chato! Há uma pessoa, que é a Eugénia Ferrão, que é da UBI [Universidade da Beira 

Interior], que está com isso e agora está muito solicitada pelo próprio Ministério da 

Educação, mas de facto não há mais nada. E portanto, desse ponto de vista, não 

ganhamos nada, porque é preciso recipiente! E eu já sabia, mas pronto, é interessante 

ver como é que aquilo...Bom, mas entretanto, do ponto de vista de feitura de itens, de 

cuidados a esse respeito, depois em função dos resultados do piloto, decidir o que é que 

pode ser, a reflexão sobre os itens, os dodge itens, que fugiam um bocadinho ao 

panorama que seria de correcção, como é que eram interpretados…aí houve e digamos 

que a maneira de fazer dos itens, que nós participámos pouco na questão de o fazer, mas 

víamos… 

NA: O resultado… 

RPGB1: Víamos os resultados e víamos os itens… 

NA: Sim, sim. O resultado, ou seja, os itens produzidos. Não o resultado da aplicação. 

RPGB1: E, portanto, isso facilitou muito o trabalho das provas de aferição. Não tenho 

qualquer dúvida. Foi uma experiência que as pessoas podem reconhecer, mais ou 

menos, mas eu não tenho qualquer dúvida. Mais na matemática do que na leitura. Na 

leitura, temos um problema com as nossas elites. Eu, que sou de Física, compreendo 

mais as necessidades de ensino da leitura e da escrita do que muitas das pessoas que 

estão na leitura, que é uma coisa…nem imaginam, e isto pode ser sem referir pessoas, a 

guerra que era para terem textos que não fossem só narrativos! Quer dizer, eu pouco 

antes de sair tive abertamente uma pega que me custou algum apoio de pessoas 

interessantes e óptimas que sempre estiveram connosco…”Isto não vai sair assim, 

façam o favor de pôr lá outro texto, eu não quero que saia assim!”. Mas quer dizer, uma 
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coisa que por mais conversas, por mais pareceres de auditores que houvesse nesse 

sentido, absolutamente impenetrável! É uma coisa que ainda hoje me espanta, como é 

que é possível?! Qualquer pessoa não especialista percebe porque é que os miúdos não 

interpretam os problemas de matemática, está à vista! Mas continua a ser a narrativa, o 

personagem, o tema, as ideias principais, mas o que é que isso tem a ver?! Meu Deus! 

Mas portanto, a questão das provas de aferição de leitura vai mais fundo. 

NA: Mas, de qualquer das maneiras, o que me está a tentar dizer, é que sempre se 

apercebeu da importância do PISA para a outra tarefa? 

RPGB1: Sim, sim. E quiçá para os exames. Os exames do secundário já é uma coisa 

muito mais específica, com programas muito tabelados, que não se pode mexer muito, 

mas, digamos, em termos das provas de aferição, além de que mesmo que os programas 

não tivessem muito orientados para componentes literácitas, mesmo que não, tínhamos 

uma margem de manobra maior, porque não prejudicava os alunos, e portanto podia-se 

explorar outros terrenos no sentido de indicar caminhos e não tanto de avaliar 

aquisições que naturalmente estivessem a ser feitas. Que não era linear, quer dizer, essa 

coisa em termos da comunidade científica à volta não é completamente aceite. Eu acho 

que a tendência, agora, até por causa dos resultados, é ir muito ao encontro ou tender a 

ir ao encontro daquilo que é feito, não é? Mais como faziam na literacia de leitura, as 

provas de aferição que era “os desgraçados fazem narrativas, vamos dar-lhes 

narrativas”, quer dizer, e por mais… 

EC: É uma luta! 

RPGB1: É uma luta absolutamente incrível! Mas que houve essa tentativa e que 

durante muitos anos se concretizou nos exames, fundamentalmente nas provas de 

aferição de matemática, é verdade e eu considero que desse ponto de vista houve 

melhoramento da capacidade de fazer itens, nessa componente mais literácita de 

matemática. 

NA: Fundamentalmente, nas provas aferidas, não tanto nos exames nacionais? 

RPGB1: Nos exames não é possível, porque há um programa e a gente não pode fugir 

uma linha ao programa. Pode ir para os mais fáceis, pode ir para os mais difíceis, mas 

não nos passou pela cabeça estar a inventar competências que nós sabíamos que não 

estavam a ser desenvolvidas. Porque aí, era uma bomba! E quer dizer, a gente não pode. 
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Portanto, aí estava vedado, mas nas provas de aferição não estava e, nomeadamente, nas 

primeiras; depois, entrou um bocado no rumo, mas nas primeiras houve críticas desse 

estilo, quer dizer “Isto não é nada daquilo que a gente está a ensinar” e a gente dizia 

“Pois não”. Não dizia, mas pensava, e se calhar vai aparecer outra vez para o ano. Mas 

quer dizer, até isso é discutível e eu admito que seja discutível. 

NA: Há um outro aspecto que se calhar seria importante, mas já estamos a ultrapassar, 

mas era só para fechar esta parte, que é: no desenho do PISA, em termos operacionais, 

qual é a margem de autonomia de cada país, em termos da construção das amostras, ou 

é um produto que vem pré-fabricado? 

RPGB1: Ora bem, as decisões grandes todas se tomam, por assim dizer, no PGB, 

portanto, não podemos fugir à população alvo que é, 15 anos, onde quer que ela esteja; 

não podemos fugir ao enquadramento teórico, porque é aquele que acabou por ficar 

definido, não podemos fugir aos cadernos, tal como eles depois são decididos, mas tudo 

isto foi discutido em PGB. Portanto, as amostras, a população alvo é completamente 

definida, mas ao pormenor, do ponto de vista daqueles que podem ficar excluídos 

porque têm necessidades educativas especiais… 

NA: É uma questão muito sensível. 

RPGB1: Absolutamente! É a primeira, não é? E, portanto, tudo isso fica absolutamente 

escrutinado. Depois, há duas possibilidades: ou a base de dados é entregue ao consórcio, 

nós definimos os extractos e eles fazem a amostra e a gente cumpre, depois, a partir da 

amostra feita não há discussão. Ou então, argumentos vários, a base de dados é do país e 

o país faz a amostragem e reporta.  

NA: E é eventualmente validada? Esse dispositivo é validado depois? 

RPGB1: Sim, é validado por eles, vêem percentagens daquilo que é conhecido, que os 

governos fornecem e por aí fora…e portanto, a nossa opção foi sempre entregar a base 

de dados. A base de dados, não sei agora, na altura deixava um bocadinho a desejar. 

Havia escolas escolhidas que tinham… havia jardins-de-infância que foram escolhidos e 

o pedido que era feito ao GEP, nome que teria na altura, era de 15 anos, não é? Havia 

escolas que já não existiam. Portanto, aquilo dava ideia que era um caos, que a gente 

imagina. Mas de qualquer das formas, era! E nós entregámos ao consórcio, no 1º ciclo, 

em 2000, houve 3 países que o fizeram: lembro-me de Portugal, lembro-me da Noruega 
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e houve um terceiro que já não me lembro qual era. Depois, cresceu o número e o 

discurso do consórcio, e também do Andreas, era que se apreciava muito que fosse 

entregues as bases de dados para fazer a amostragem, mas houve países que não fizeram 

e tinham essa hipótese. Por exemplo, em relação à percentagem de repetentes e por aí 

fora ainda perguntei lá como é que era, se não seria interessante, isto a propósito de um 

episódio que entretanto ocorreu, mas se não seria interessante que fosse reportado o 

universo dos vários países para, depois, quando se viesse a analisar os resultados, se 

tivesse a noção da amostra relativamente ao reportado pelos países, na população dos 

países, não é? E isso nunca apareceu. O discurso que me foi dado foi “A gente tem de 

acreditar nos governos”. Acreditem, mas digamos…isso é uma fragilidadezinha.  

NA: É um ponto crítico, até porque aqui e ali aparecem críticas mais ou menos veladas 

sobre manipulações das amostras… 

RPGB1: Pois, é sempre possível, se a coisa não é transparente! E acreditar nos 

governos, há governos e há governos. Eu, nos nórdicos acredito, e assino por baixo, no 

que eles disserem, mas isso…  

NA: Quanto mais é intensa a lógica da corrida de cavalos, mais há apetência para 

manipular… 

RPGB1: Claro, claro! Portanto, essa aí é uma fragilidade que, digamos, até agora não 

houve grande pressão para que fossem relatados e o episódio que eu estava a mencionar 

foi na altura em que saíram os resultados, seria 2003, estaria o David Justino talvez, 

penso que sim. Estava, não estava? 

NA: Sim, sim. 

RPGB1: 2004, ainda lá estava ele. Em 2005, é que entrou a equipa nova. Mas, então, 

ele fez-me chegar um documento que teria sido encontrado lá, por americanos, em que 

vinha a percentagem, não era 7º. 8º, 9º, 10º, 11º, mas alguma partição agregada disto 

nos vários países; e havia países, por exemplo, como a Nova Zelândia, que não era 

exactamente a proporção de desagregado por ano de escolaridade que entravam no 

PISA e eu fui ter com o Andreas e disse “então mas como é que é isto?” e não é 

possível que haja…e ele ficou muito, como é que eu hei-de dizer, surpreso e 

desagradado com o facto de nos Estados Unidos terem saído com uma coisa desse tipo, 

não é? Devem ser guerras antigas, mas, de facto, o que a mim complica imenso a 
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situação. Acho que, em nome do PISA, e de facto se há quem defenda o PISA o 

Andreas é um deles, ele devia ter muito cuidado com esse aspecto, mas fica à conta da 

validação que fazem um do outro, mas essa questão nunca é tratada com grande 

transparência, justamente porque envolve governos, e portanto depois surgem aquelas 

coisas de que o consórcio aconselha vivamente “é que tal” e depois há reuniões a 

propósito da amostragem entre o consórcio e cada um dos países, não é? E, portanto, 

imagino a “gralhada” que não vai em certos casos, mas isso não vem a público, isso a 

gente imagina, mas não vem. E portanto, essa é uma coisa sensível. 

NA: Digamos que é um dos pontos obscuros… 

RPGB1: É um dos pontos em que devia ser clarificado. 

NA: Na lógica de um dispositivo que é muito transparente esse é um dos pontos que 

devia ser… 

RPGB1: Um ponto que devia ser mais transparente, não no sentido de controlo a 

posteriori, mas no sentido elementar de população alvo e amostra desagregado pelas 

coisas que são mais relevantes, por exemplo, anos de escolaridade: 15 anos na 

população, 15 anos na amostra, ok, a gente aí concorda. E, no nosso caso, a gente até 

suspeitou que não estivesse, mas está, a última coisa que falámos sobre isso, com a 

Lídia, é que a percentagem não estava errada, mas, digamos, que a história da 

repetência, de facto, concentra-se nalguns países. Não é… 

NA: Não é generalizada. 

RPGB1: Não é, de facto e, portanto, por exemplo, quando foi em 2003 os dados saíram 

em relatório, que a pergunta que era feita aos alunos aqui não foi já feita (refere-se ao 

relatório de 2006), mas em 2003 foi, “Se repetiu um ano ou mais?”. Era a pergunta, pelo 

menos foi agregada assim, já não me lembro se era de origem, mas foi agregada assim: 

um ano ou mais. Nós tínhamos 29% de alunos que disseram que tinham repetido um 

ano ou mais e houve só um país com um número superior, que foi a França, que tinha 

38%. 38%! Da amostra! E o que eu imagino é que nós repetimos, e gostamos de repetir 

e lá repetem menos, porque provavelmente há um controle qualquer, se já repetiu uma 

vez ou outra, deixam-nos andar, mas 38%! Portanto, está concentrado e os belgas-

francófonos também têm uma elevada percentagem. Mas de qualquer das maneiras é 



78 
 

bom que a gente tenha atenção a isso. Isso é a amostra! Estávamos a falar em margem 

de manobra, a margem da manobra a existir é negativa. 

NA: Pois, claro. E no que diz respeito à elaboração dos relatórios nacionais?  

RPGB1: Cada um faz o que quer. Não há controlo nenhum. Depois os nacionais é que 

têm de responder perante o internacional. 

NA: Têm de ser congruentes. 

RPGB1: Os nacionais é que olham. Eles não querem saber. 

NA: E do seu conhecimento há lógicas diferentes na elaboração dos relatórios 

nacionais, dos que conhece? 

RPGB1: Não leio os outros. Nunca li. Quer dizer, eu tenho-os lá, alguns, mas nunca li. 

NA: Porque há sempre opções, a que é que se vai dar importância, o que é que se põe 

em evidência… 

RPGB1: Eu dos outros, quer dizer, falando com as pessoas, não que os tenha lido, 

tenho de confessar que não li, folheei quando muito o espanhol e o espanhol que eu 

folheei, o primeiro, era um bocadinho repetir os resultados, traduzir os itens e pouco 

mais. Não explorava mais nada. Eu não sei, eu sei que a Irlanda o fez e tenho-o lá e sei, 

que a Austrália fez…não sei se teriam feito mais explorações. A forma de apresentar, 

uma questão que não é geral, mas, por exemplo, em Espanha, quer dizer, os relatórios 

eram feitos por quem estava a representar o país, ou pelo menos com um peso 

RPGB1ande dessas pessoas. Eu não sei se agora está a mudar, mas, por exemplo, em 

Espanha subiu o nível de quem está a fazer, já mais para o plano de direcção de 

instituição quando a representação não era e eu…isto é tudo elaboração mental, não tem 

muita base. Para já, é só um país, mas, quer dizer, a visibilidade e importância política 

da coisa faz-me suspeitar que agora já exista um controlo maior, por exemplo, no meu 

caso nunca me disseram nada e eu aí tiro o chapéu, porque nunca me disseram nada. Eu 

fiz aquilo que achei que era possível fazer e disse aquilo que achei absolutamente…e 

antes da publicação, 4 dias antes ou uma coisa assim, eu entregava ao Ministro. E 

lembro-me, em 2003, já era a Carmo Seabra que estava, lá lhe apresentei, teve um fim-

de-semana e mais um dia, mas também decidiram não fazer discurso político e foi 2003, 
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este já não estava lá [refere-se ao relatório de 2006]. E o de 2000 procedi da mesma 

maneira, portanto, entrego antes… 

NA: Foi o ministro Júlio Pedrosa, suponho eu? 

RPGB1: Já não me lembro. 

NA: De acordo com as nossas contas deve ter sido o Júlio Pedrosa.  

RPGB1: E quem seria o Secretário de Estado? Era o Praia? 

NA: Devia ser o Domingos Fernandes e o Praia. 

RPGB1: Praia. Portanto, eu teria entregue ao Praia. O primeiro. Não estou a ver, mas da 

Carmo Seabra estou a ver. Mas quer dizer, era isto e nunca…para já, estamos e 

estávamos proibidos de dizer a ministros com muito tempo antes. 

EC: Estavam? 

RPGB1: Sim! E era à séria. Houve duas quebras dessa coisa…uma em 2003 e, 

aparentemente, uma 2006. Em 2006, a responsável foi a Espanha, que não é a Espanha, 

é a Catalunha e, em 2003, foi a Alemanha e a Áustria que se portaram mal, no sentido 

de divulgar alguma coisa sobre, antes, que é uma coisa que rebenta logo com aquilo 

tudo. Porque, por exemplo, o efeito da Espanha, perguntem à Lídia que ela ainda lá 

estava, eu não, mas o efeito de Espanha, em 2006, se calhar não foi tão grande aqui em 

Portugal, e eu sei porque estava lá, o efeito da Alemanha e da Áustria… 

NA: Como? 

RPGB1: Porque veio no jornal “olha, afinal já se sabe”. Agora os outros países ali do 

centro, que é quem…”parece impossível”… 

NA: Eles já sabem e nós não… 

RPGB1: E levam os fulanos que estão à frente a ficar mal, porque não disseram. Aquilo 

é um reboliço completo. Depois, em sede, em 2006 como disse não estava, mas quando 

foi em 2003, da Alemanha e da Áustria, houve reprimendas, olhinhos baixos e ouviram 

o que não queriam, mas ficou por aí. Não no sentido de proibir, no futuro se houve 

reincidências acontece, portanto, há assim muito respeitinho…calculo que isso tenha 

sido trabalhado ao nível mais alto, do género que se isso torna a acontecer é uma 
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chatice. Mas, portanto, digamos o controlo que, no caso de Portugal, não houve. As 

mensagens eram aquilo que se pensava que se podia dizer, no caso de Portugal foi, sem 

dúvida. Em Espanha, sei que subiu o nível de quem faz. Dos outros, não sei.  

NA: Eu acho que pudemos ficar por aqui. Já abusámos da sua paciência. Agradecemos 

a sua disponibilidade. 

RPGB1: De nada. 

3ª Parte 

NA: Entrevista com a GR, 2ª parte. Bom, continuando a nossa conversa da semana 

passada há alguns pontos que a Estela identificou como interessantes para clarificar. 

Portanto, vamos talvez começar por aí. 

EC: Professora, alguns deles, vamos retomá-los mais tarde aqui, na entrevista. De 

qualquer forma prende-se com a questão do papel de Portugal na escolha da amostra, na 

construção e selecção dos itens, na estrutura e construção dos relatórios. Gostava que a 

professora falasse um bocadinho sobre esse processo. 

NA: Temos a sensação de que, sobretudo a questão da amostra, é uma questão muito 

sensível e, portanto, como é que isso era gerido ou se havia sensibilidade para essa 

sensibilidade, não é? 

RPGB1: Portanto, em relação à amostra, a questão é a seguinte: a população estava 

definida, 15 anos entre não sei quantos de Janeiro e não sei quantos de Dezembro, 

aquilo é meio ano, e onde quer que estejam. Havia, e penso que continua a haver, uma 

percentagem de excluídos diminuta que não se pode ultrapassar, portanto, isso seriam 

casos que também estão identificados como necessidades educativas especiais, de forma 

a não puderem escrever e por aí fora. Mas a percentagem nunca ultrapassava um limite 

muito pequeno para todos os países. E, portanto, como disse, nós fornecemos a base de 

dados que, já não me lembro do nome, na altura, mas agora é GEP, nos deu e o que 

pedimos ao GEP era, portanto, as pessoas com 15 anos, naqueles parâmetros, onde quer 

que estivessem, as escolas onde quer que eles estivessem. Porque eles não nos davam os 

indivíduos de algumas das escolas.   

NA: Escolas públicas e privadas? 
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RPGB1: Públicas e privadas, onde quer que estivessem e assim fornecemos. O que é 

que o consórcio queria saber de nós? Queria saber de nós quais eram os extractos que a 

gente queria acautelar, e os extractos que quisemos acautelar foram a região e escolas 

grandes e escolas pequenas. Portanto, foi um extracto dentro de outro, estava acautelada 

a proporção, nessa medida. Na sequência disso, o que verificámos, não em termos de 

controlo, mas em termos de a posteriori mesmo, foi que de facto não se afastava muito 

a percentagem de pessoas por ano de escolaridade. Não pusemos como extracto, mas o 

que a Lídia me disse é que, de facto, não eram muito diferentes. Portanto, a cautela 

nisso é isto. A partir do momento em que eles nos seleccionam as escolas, é o nosso 

mister fazer o processo a seguir. E o que é que é o processo a seguir? Nas escolas que 

foram seleccionadas, ter um primeiro contacto, explicando o que era o PISA e que 

pedíamos a base de dados. Uma ou duas disse que não queria participar porque, de 

facto, não é obrigatório, mas em Portugal as pessoas alinham muitas vezes, por 

desconhecimento que podem não alinhar. Mas de qualquer das formas, sim senhora, 

alinharam. Portanto, uma ou duas, mas a Lídia esclarecerá, mas foi muito pouco. A 

partir daí pedíamos a base de dados, alguns, muitos, mandaram em Excel, outros, 

mandaram escrito à mão e eu estou a juntar 2000 e 2003, porque o processo é o mesmo, 

e 2006. E, portanto, com base nisso, usou-se um programa que eles têm e nos 

facultaram para fazer a tal selecção, e assim foi. Mandámos os escolhidos para as 

escolas e a partir daí foi a organização do processo. É preciso um coordenador de 

escola, portanto, pedimos de imediato alguém do conselho executivo para nos arranjar 

um coordenador de escola, muitas vezes, foram os próprios dentro do conselho 

executivo, outras vezes, não e era com ele que a gente combinava tudo. Combinava o 

que é que eles deviam fazer com os alunos, portanto, dizer-lhes ao que iam, a 

responsabilidade, etc. … 

NA: Deixe-me só clarificar um ponto. Portanto, a amostra dentro de cada escola é feita 

directamente a partir do universo dos alunos da escola? 

RPGB1: De 15 anos. 

NA: E não por turmas? 

RPGB1: E não por turmas, ao contrário do que eram os estudos do IEA. 
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NA: Pois, era precisamente essa a diferença que eu estava a identificar. Portanto, são de 

grupos especialmente construídos para responder àquele teste. 

RPGB1: Àquele teste. E, portanto, será representativo dos miúdos de 15 anos da escola, 

mas não das turmas, portanto, e agora faço um parêntese; para alinhar isso com um 

professor não faz sentido nenhum. Era tudo a saltitar. Portanto… 

NA: Portanto, as escolas não tinham capacidade para influenciar esse processo? 

RPGB1: Nada. Apenas diziam “Foram-nos escolher os piores ou, ficaram os melhores 

de fora”, esses comentários, mas claro que não. Portanto, esse professor reunia o que 

fazer, combinava-se o horário, combinava-se o calendário, porque são 150 e tal escolas, 

portanto, tinha-se de fazer um plano e, portanto, em termos logísticos, da parte do 

GAVE, houve uma parte que foi feita pelo núcleo duro, que eram 3 pessoas, era a Lídia 

mais duas. Tudo recibos verdes! 

EC: Portanto, a Dra. Lídia, a professora, e… 

RPGB1: E mais duas: Alexandra e Cláudia. Mas quer dizer, a Alexandra e a Cláudia 

eram mesmo para a parte logística de telefonemas e tal porque - isto ainda está dentro 

dos parênteses - o trabalho ali tem uma componente político-educacional que era mais 

ou menos assegurada por mim, mais ou menos, é favor. Tinha uma parte de lidar com, 

digamos, com o computador, que era complicada, é bastante complicada. Não é só fazer 

SPSS e recolher e lançar bases de dados, é muito pior que isso. E a Lídia tinha de facto 

essa competência. Ela estava mais habituada em frames, portanto, computadores 

grandes, lá na Renault, onde trabalhou, mas depressa se adaptou àquilo. E depois, havia 

de facto uma diferença muito grande de competências entre isso e o resto da logística e, 

portanto, lá está, no fundo, é o meu discurso: não há gente. Portanto, eram a Alexandra 

e a Cláudia. Neste caso, faziam os telefonemas para as escolas, que era uma chatice, 

mas faziam, combinar e tal e depois o calendário da aplicação era feito por outras 

pessoas que eram as pessoas que iriam mesmo às escolas. Em 2006, foi diferente de 

2000 e 2003, porque em 2003 e 2000 a gente tentou que fossem pessoas do GAVE, do 

corpo presente do GAVE em Lisboa. Em 2006, resolvemos envolver os nossos 

supervisores das provas do 9º ano. A rede é do continente e das ilhas, portanto, 

tínhamos essa abrangência e por outro lado motivámo-las, acho eu, era a ideia, para o 

PISA e para o que ele tem e o que é que está envolvido e as competências que ele 
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avalia, achámos que era uma boa solução. E também pensámos que era mais barato, 

mas não ficou, porque depois há deslocações das pessoas a Lisboa, mas isso, na 

realidade, era secundário. Pareceu-nos melhor do que estar a pôr pessoas que não 

tinham nada a ver com aquilo ou já sabiam mais daquilo a fazer esse trabalho que era 

um bocadinho espinhoso. 

NA: Portanto, significa que a aplicação dos testes e dos questionários foi feita por 

aplicadores do GAVE e não por professores das escolas? 

RPGB1: Não. Nunca podiam ser professores. Dos alunos não podiam ser. 

NA: Sim, mas das escolas. 

RPGB1: Das escolas não eram. 

NA: Portanto, a escola apenas disponibilizou o espaço e, portanto, todo o trabalho de 

gerir a aplicação passava por pessoas estranhas. 

RPGB1: Por pessoas estranhas. Exactamente. E eram os nossos supervisores que eram 

pessoas daquela zona, mas não da escola. 

NA: Claro. Essa é, do ponto de vista da logística, outra diferença em relação às aferidas 

e exames nacionais que são assegurados pelo staff das escolas, não é? 

RPGB1: Uma das preocupações que tem consequências a vários níveis, no meu 

entendimento, é o seguinte: nós tínhamos experiência das provas de aferição no 1º ano, 

isto é completamente paralelo, mas… 

NA: Sim, sim. Faz bem. 

RPGB1: Nós fizemos piloto das de aferição, portanto, em 99 - elas começaram em 

2000 -. Nós fizemos provas piloto e as piloto foi, digamos, nalgumas escolas, aplicámos 

nalgumas escolas e pedimos aos professores segredo. O que acontece é que depois 

começámos a ser massacrados com editoras que nos vinham dizer que a editora Vão de 

Escada não sei quê Gaia, tinha… 

NA: Tinha tido conhecimento. 

RPGB1: Tinha divulgado provas piloto, não, provas modelo. As piloto eram nossas e 

ninguém sabia delas. Provas modelo. E parece impossível que vocês dão a uns e não 
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dão a outros, e quer dizer, quem é que os vai convencer que não demos a ninguém? Não 

vai ninguém convencer. E, portanto, foi uma chatice e eu pedi à Editora Vão de Escada 

para mandar essas provas e vi que havia itens iguais. Portanto, não é nada que eu me 

espante, mas, digamos, quando estão envolvidas pessoas que não percebem bem a 

diferença entre dizer que é segredo e de facto ser, que é, digamos, 9 milhões ou mais, a 

gente está mal, e havia o compromisso nacional e internacional. Não pode ser. 

NA: Claro, claro. 

RPGB1: Portanto, os supervisores, o pessoal delegado já sabia, porque a gente vivia 

numa realidade secreta. Os supervisores do GAVE já tinham a camisola há um ou dois 

anos e já entendiam essas coisas melhor, porque estavam mais próximos e também 

tinham uma ligação que era mais de, não é compromisso, é de “se eles dizem, a gente 

faz”. 

EC: Exactamente. 

RPGB1: Não no sentido de obediência, mas no sentido de perceber que há uma lógica 

naquilo. E, portanto, essa é a razão de nada de pôr os professores nos sítios, porque 

senão nós tínhamos o que não queríamos. Em termos de participação da escola foi 

assim, portanto, os nossos supervisores, que estavam mandatados para fazer a aplicação, 

combinavam com a escola, as datas. Aquilo, ocupava uma manhã ou uma tarde, em 

cada escola. O pedido era, salvo erro, 35 alunos por escola. Quando havia menos alunos 

de 15 anos na escola era os que houvesse, não é? Isso em termos de amostra e aplicação. 

Em termos de itens, o processo foi sempre o mesmo. Diziam que os países que 

quisessem podiam mandar itens. Nós, em 2003, portanto, para 2002, para o piloto, 

porque houve sempre um piloto antes, portanto, foi em 2002, mandámos. Não foram 

muitos, mas tivemos uma equipezinha a fazê-los. Terá ficado alguma coisa, mas não 

muito, aparentemente, mas mandámos. Como eu disse, da outra vez, o México mandou 

e estavam muito bons, pero… Não foram escolhidos, não é? Eles queixaram-se 

amargamente disso, e tal. Isso já eu contei. Mas, portanto, nós mandámos, e toda a 

intervenção antes da selecção dos itens, mesmo para o piloto, é essa. Onde é que eles 

são avaliados, apreciados e transformados? Consórcio. O consórcio recebe, no caso de 

quererem enviar. Já têm como integrados no consórcio as instituições a NIER, do Japão, 

a CITO, em 2003 ainda estava, e em 2000 também, e por aí fora e, portanto, e têm o seu 

próprio staff lá, no ACER. Portanto, entre os que fizeram e os que adaptaram têm um 
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conjunto de itens que depois são sujeitos a apreciação dos vários países. E, portanto, a 

gente tem a oportunidade de se pronunciar sobre eles. Quando é para o piloto, uma vez 

assentes quais são, temos inclusivamente de nos manifestar sobre o aspecto cultural, e 

esse é importante. 

EC: Desde sempre, professora? 

RPGB1: Desde sempre. Quem estava à frente desse processo era a Aletta Grisay, não 

sei se ainda está, ela já tem alguma idade, mas era a especialista desse tipo de coisas e 

era da Universidade de Louvain. É, de certeza, da Bélgica. Depois, andou pelo 

consórcio e tal, mas o centro dela é a Bélgica.  

EC: Marguerite? 

RPGB1: Aletta, com dois tês. Aletta Grisay. Conheces? 

NA: Não, não. Mas não é Arlette, é Aletta. Com dois tês. 

RPGB1: Aletta Grisay. 

NA: Estava a falar dos itens. 

RPGB1: Dos itens. Portanto, havia esse aspecto cultural. Depois, definia-se o conjunto 

de itens que ia ser aplicado em piloto, que eram muitos mais do que aqueles que iriam 

ser aplicados nos estudos. 

EC: Definiam? Quem? 

RPGB1: O consórcio. Depois dessa… 

NA: Depois desse trabalho de consultadoria. 

RPGB1: Definiam, então, os itens e passávamos à tradução. A tradução e é um aspecto 

importante. A tradução, como é que era feita? Havia um método prescrito, porque o 

consórcio tem isto tudo muito trabalhado desde início, como é que se faz tudo. Como é 

que se faz a tradução? Portanto, havia duas pessoas e uma pessoa para desempatar. Duas 

pessoas que fossem especialistas, que percebessem da língua, independentemente, e 

depois haveria um, não é co-ordenador, mas alguém com um nome parecido, para 

resolver diferenças e tomar decisões sobre a coisa final. Depois da tradução feita ia para 

o consórcio e o consórcio tinha pessoas de várias línguas para avaliar a qualidade da 
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tradução. E a forma de fazer a tradução tinha procedimentos, ou seja, tinha um livro 

orientando como é que se faz a tradução. Porque, não é a mesma coisa fazer a tradução 

de um teste e fazer a tradução de um livro, por exemplo, a gente, estou a dizer para ficar 

[registado]. Num livro, a gente preocupa-se em sinonimar, não é? Não massacrar com a 

mesma palavra. Nos testes é exactamente o contrário. A gente quer que o mesmo 

conceito apareça sempre da mesma maneira para o aluno não ficar a pensar “Então, mas 

há bocadinho era isto, e agora é isto?”. 

NA: Sim. Para não haver flutuações. 

RPGB1: Portanto, havia uma série de requisitos que os nossos tradutores tinham em 

mão para... Depois de isso ser feito passava para o consórcio. Portanto, isto é tudo base 

de dados para cá e base de dados para ali, sempre com coisas secretas, mas de facto… 

NA: Pois. Sempre encriptado. 

RPGB1: Sim. Encriptado ou pelo menos nas páginas secretas, que a Lídia é que sabe 

disso, aqueles códigos e aquelas coisas todas. Bom, e lá, então, havia, no nosso caso era 

uma Maria do Céu, pelo menos foi em 2000 e em 2003, não sei se em 2006. Já não me 

lembro se era ela ou não. A Lídia tinha aquilo tudo por conta dela. Porque em 2000 era 

o NPM, mas, portanto, ela apreciava e fazia comentários e devolvia e depois a gente em 

função dos comentários ou modificava ou não. A decisão estava do lado do país, mas de 

qualquer das formas, havia essa análise detalhada, não é? Ou seja, não foi de qualquer 

forma que a gente pegou ali atrás do lápis e está a andar. A tradução, a escolha…depois 

os itens são aplicados. O piloto, para falar agora do piloto, não tem o cuidado de 

amostra que tem o estudo principal, portanto, tinham de ser n estudantes, bastantes, mas 

não tinham de ser representativos do país, portanto, fomos a uma zona mais próxima 

para ficar mais barato e mais rápido. Aplicámos, mandámos a base de dados, 

codificámos. Tudo isso é sempre muito trabalhadinho. A codificação é precedida de 

reuniões dos NPMS para saber como é que é feita. Isso, a Lídia falará. Portanto, os 

NPMS têm, além das duas reuniões de Março e Outubro, outras, eventualmente, para 

tratar dessas logísticas mais concretas: piloto e main study. E depois lançámos e 

entregámos a base de dados e depois o consórcio analisa aquele conjunto de itens e 

devolve dúvidas. Eles chamam-lhe os dodge itens, que são aqueles que não têm um 

comportamento tão bom, para nós explicarmos porque é que achamos que são dodge e 

depois a coisa volta para o consórcio e eles trabalham isso a nível internacional, já não 
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do país mas do conjunto dos países, e tomam decisões. Tomam decisões que podem 

passar por alguns não entrarem, quer dizer, na fase piloto escolhem os melhores, na fase 

do main study, depois, podem alguns contar menos e outros mais ou não contar mesmo. 

O que é que preside à selecção dos itens? Por que fazem a análise de itens…a questão é: 

será apenas estatística? Porque eles têm os melhores parâmetros? Não é, porque, como 

sabem, há um enquadramento teórico que cruza praticamente conteúdos com 

competências e com contextos. Depende daquilo que está a ser avaliado, mas o que se 

quis foi manter a estrutura que estava pensada no enquadramento teórico, portanto… 

NA: Portanto, isso é um critério central? 

RPGB1: Absolutamente. Não é só os melhores seja lá do que for. Procura-se manter o 

enquadramento… 

NA: E sobre o comportamento dos itens? A ideia é identificar os que têm um range de 

comportamentos, os que discerniram efectivamente? 

RPGB1: Sim e que através dos países tenham comportamentos semelhantes. Eles 

também olham para grau de dificuldade, no fundo, por exemplo, em termos da 

matemática havia uma indicação do que é que seria mais complicado, queriam ver se 

estavam espalhados de facto, como pretendiam, pela gama toda de dificuldades, ou se 

estavam muito agrupados em cima, ou em baixo, porque uma das questões que se joga 

ali é onde é que se pretende discriminar mais, não é? Por exemplo, o México, para 

voltar ao México, diz que não há itens para discriminar; no México, porque está tudo 

muito acima das capacidades presentes na população. 

NA: Claro. Portanto, não têm valor discriminativo. 

RPGB1: Exactamente. No sector deles. Há ali um patamar, é baixo, mas é um patamar. 

Não discrimina. A OCDE está mais interessada em coisas mais evoluídas, que também 

não são nada do outro mundo, mas mais evoluídas. Portanto, onde é que se discrimina 

mais? Que é onde vai haver mais itens, é a questão que também se joga ali, não é? Não 

se quer muitos nos níveis superiores, nem se quer muitos nos inferiores. Quer-se, 

digamos, discriminar uma zona onde se pretende que as pessoas, de facto, se situem.  

NA: E é onde, de facto, os resultados se concentram, não é? 

RPGB1: Exactamente. 
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NA: Se olharmos, depois, para o ranking a grande maioria dos resultados situam-se ali 

no… 

RPGB1: Pois, entre 450 e tal, e depois vêm o Brasil e o México e a Turquia. 

EC: E este enquadramento teórico, professora? Eu percebi que o Eugene estava 

associado ao enquadramento da…? 

RPGB1: Enquanto „Rede A‟. Portanto, a „Rede A‟ fazia um trabalho de prospecção dos 

campos, não é? O PGB decidia já sobre o PISA. Havia esta divisão. A „Rede A‟ 

prospecta, investiga, convida as pessoas para lá irem falar sobre os domínios possíveis, 

mas não toma decisões em relação ao PISA. Depois, o PGB era para tomar decisões em 

relação ao PISA, em função daquilo que se lhe apresentava, não é? Portanto, o Eugene 

estava, no início, no PGB e na „Rede A‟ e, depois, com a doença, esteve dois anos 

praticamente afastado, ainda se fez uma teleconferência com ele, mas aquilo não dava 

nada. E, portanto, depois foi substituído, ficou o japonês, o Ryo Watanabe, no PGB, e 

na Rede A ficou uma situação, ficou o Jay Moscowitz. Entretanto, eu já lhe falei por 

email e ele disse of course, a ser entrevistado. 

EC: Foi professora? 

RPGB1: Eu gosto de avisar as pessoas para não receberam assim as coisas… 

EC: A professora enviou-me o seu contacto… 

RPGB1: Já está contactado. Mas o Jay…isto correspondeu à guerra do Iraque, e ao 

dinheiro…isto é uma interpretação e é uma política do Bush, que quis diminuir a sua 

intervenção, porque quem alimentava a „Rede A‟ era os Estados Unidos, portanto, quis 

diminuir o investimento dos Estados Unidos naquilo e‟ em determinada altura, deve ter 

sido das últimas reuniões que tive, provavelmente em Outubro de 2006, a situação era, 

daqui a X anos, que devem estar a completar-se, os Estados Unidos deixam de ter 

alguma coisa com isto e, entretanto, estas dinâmicas „político-pisais‟ são muito 

interessantes, como eu pressinto e já vos contei, o poder agora vale muito, quer dizer, 

não era a mesma coisa quando isto começou. Agora… 

NA: O processo tem uma envergadura completamente diferente. 
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RPGB1: Completamente! E as apetências não se sentiam da mesma maneira, portanto, 

nasceu o Strategic Development Group, ainda em 2003, ou talvez em 2002, já não me 

consigo recordar, que foi criado numa reunião que foi em Lisboa para preparar as 

reuniões do PGB, não é? Havia já os vice-presidentes, mas queria-se preparar as 

reuniões, pelo menos foi assim apresentado. E pronto, sim senhor, vamos para a frente, 

porque o Eugene já estava muito afastado e aquilo era um bocado balda, e portanto até 

caiu bem. E, depois, a evolução disso, não sei se era a intenção original ou se foi a 

própria evolução, começou a preparar em termos também de estratégia de 

desenvolvimento do PISA, que teria sido a „Rede A‟ a fazer. Portanto, era um 

bocadinho, no meu entendimento, roubar competências à „Rede A‟. Isso, junto com o 

Bush a querer apertar dinheiro e tal, deve ter confluído numa opção de “vamos afastar 

daqui” dos Estados Unidos. Portanto, disse-me o Jay nestas conversas. Eu vou ao 

México na semana que vem e não sabia onde é que ele estava, quer dizer, sabia mas não 

sabia onde é que era o sítio e disse-lhe “Olhe, vou ao México", a ver se pegava! Porque 

é giro, mas ele disse “Estou a 6 horas, se quiser estender”, 6 horas é muito! 

NA: Para ir para o México, 6 horas é logo ali! 

RPGB1: Pois, é certo! E ele que é Americano, também é logo ali, mas para mim não é! 

Mas tudo para dizer que ele também me disse que o que estava a fazer era ainda uma 

ligação ténue ao PISA, ainda à „Rede A‟, mas que vai desaparecer. O que eu disse foi, 

“Olhe, já agora, as pessoas querem saber como é que isto nasceu e por aí fora, portanto, 

of course”. Ele, do percurso, sabe tudo, até agora.  

Em relação aos itens, o consórcio escolhe-os nessa perspectiva de enquadramento 

teórico e estatísticas e contacta com os países para verem e perceberem aqueles que eles 

acharam que eram estranhos. A pertinência para o programa, eles perguntam-nos a 

pertinência em relação ao programa e, por exemplo, eram todos pertinentes. Não quer 

dizer que fossem entendíveis pelos professores da mesma maneira, porque se os 

programas são vagos… e foi a situação, por exemplo, de ciências. Eu não me canso de 

dizer de ciências, o programa diz “olha, façam o que puderem dentro do que há”. Isto no 

9º ano. 

EC: Desculpe só insistir nesta questão: quem é que construía este enquadramento 

teórico? Quem eram? 
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RPGB1: Eram cientistas que eram contactados. Havia uma procura do PGB, da „Rede 

A‟ e da OCDE, das pessoas que estavam mais dentro dos campos que se pretendiam. A 

„Rede A‟ convidava várias pessoas para irem lá apresentar. Quando foi, por exemplo, 

Resolução de Problemas, vieram pessoas de várias linhas apresentar a resolução de 

problemas. Havia uma prospecção da parte da „Rede A‟. Depois, em sede de PGB, era 

muito solicitado que falassem com todas as pessoas que conheciam que estavam 

relacionadas com o campo científico, para lhes perguntar se queriam avançar. E, depois, 

havia candidatura. E eu, a este ponto, teria que me certificar, mas eu consigo certificar, 

porque há muitos concursos, mesmo que não houvesse eu não me lembro 

rigorosamente. Mas eu penso que era feito um terms of reference também para isto, mas 

eu isso clarifico…de qualquer forma… 

EC: O PBG então é ouvido? 

RPGB1: Absolutamente! É ouvido, quer dizer, quem decide.  

EC: Não tem que ver com o consórcio? 

RPGB1: Não, não. Estas coisas o PGB decide. O consórcio tem poder de decisão 

enorme em relação a itens, em relação a resultados, mas em relação às opções 

estratégicas não tem.  

NA: Já agora, continuando naquela linha de perceber como é que o instrumento é 

construído nós, mais à frente, vamos passar por isso, mas como já trabalhámos muito 

essa questão, portanto, uma dúvida que nós tivemos é a seguinte: como é que se chega 

ao produto final? O produto final é um teste que chega à frente de um aluno. Para já, é 

um teste igual para todos os alunos? São múltiplas versões de um mega teste, digamos 

assim, como é que isso funciona? 

EC: Como é arquitectado? 

RPGB1: A estrutura do teste é por unidades, não é? Primeiro, há a divisão: o domínio 

maior, neste caso em 2006, foi ciências, depois os dois menores e também há aqueles 

cross curricular, que já foi a resolução de problemas, mas isso é marginal. Estes três 

(refere-se aos domínios) são onde as coisas se decidem. Portanto, depois a estrutura 

dentro de cada domínio é por unidades, o que significa que há um texto de apoio, ou um 
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suporte, pode ser texto, pode ser gráfico, pode ser o que for, com contexto, e depois há 

uma série de perguntas. Portanto, isso é a unidade. A parcela não é um item, é unidade. 

NA: É unidade que tem um conjunto de itens. 

RPGB1: Tem um conjunto de itens, reportado sempre a um suporte. E, portanto, há um 

número grande de unidades e depois a composição das unidades não é a mesma para 

todos os alunos. Há 13 variações, 13 cadernos, neste último, salvo erro 13, e em 2003 

eram 12, não eram 13, andam sempre à volta disso. De forma a quê? De forma a 

garantir que, portanto, o design não é sempre o mesmo, mas de forma a garantir que 

tenham a mesma métrica, ou seja, que sejam comparáveis, ou seja, entre pelo menos 2 

cadernos há unidades comuns, para poder haver o que, na versão clássica, seria o 

equacionamento, o equating, para haver a tal métrica comum e, portanto, as unidades 

eram distribuídas pelas 13 versões, 13 cadernos [unidades], agora, dos três domínios, de 

maneira a haver essa possibilidade métrica comum. Mas desta forma, digamos, havia 

muito mais unidades a serem aplicadas do que se fosse só um teste igual para toda a 

gente. Eu não me recordo, exactamente, mas suponho que é à roda de 10 horas de 

avaliação do que se consegue desta maneira. 

EC: 7. 

RPGB1: E é duas horas por… 

NA: Sim, sim. Foi a partir daqui que nós ficámos com a dúvida.  

EC: Nós ficámos com essa dúvida. 

NA: No conjunto, são 7 horas de trabalho, mas cada aluno faz duas horas de trabalho. 

RPGB1: Mas com um design muito calibradinho. 

NA: Sim, sim. E essa calibragem é feita também ao nível do estudo piloto já? O estudo 

também tem como objectivo testar essas…ou isso é feito em laboratório, digamos 

assim?  

RPGB1: Teria de ver. 

NA: Mas isto era mais uma curiosidade. 
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RPGB1: Eu penso que já é feito ao nível do piloto, porque eles, com o piloto, querem 

testar o máximo possível e não vão pôr, quer dizer, não faz sentido. Aliás, os itens são 

muito mais do que no estudo principal, portanto, não faz sentido que os atirem de 

qualquer maneira, mas eu isso também teria de verificar…verificar piloto e design de 

cadernos e a outra era concursos para enquadramento teórico (anotação de aspectos a 

verificar). 

EC: Há bocado falava da equipa dos itens, da portuguesa, quem eram? 

RPGB1: A equipa dos itens. Na matemática, que foi o único que a gente fez intervir, 

era liderado pelo Zé Duarte e havia uma senhora também, que eu acho que eles não se 

zangam que eu diga…era o Zé Duarte e era a Maria Carlos, mas o Zé Duarte ainda é 

professor, a Maria Carlos já é avó. Já „recolheu à box‟, o Zé Duarte não.  

NA: Ainda está no activo.  

EC: A questão da estrutura e dos conteúdos dos relatórios. Tínhamos alguma 

autonomia? 

RPGB1: Toda! A única coisa, portanto, em termos do relatório internacional também o 

PGB apreciava, não era feito nas costas do PGB. Portanto, o Andreas mandava, a gente 

comentava, quando podia, porque eu digo, aqueles quilogramas de papel… 

NA: Pois, claro. Faço ideia! 

RPGB1: No outro dia, o Natércio perguntou-me se não se dava feedback ou perguntas 

ao governo, ao ministério antes, impossível! Quer dizer, era porque o GAVE era 

demasiado complexo, mas mesmo as minhas colegas que estavam mais ligadas só ao 

PISA, era uma coisa insuportável! Para já, recebíamos aquilo, e isto não é desculpa, é 

um facto, um bocado em cima, e depois aquilo era quilogramas. A gente seleccionava 

aquilo que era mais importante. Portanto, nessa de feedback a gente fazia o que podia, 

isto em relação ao relatório. Havia países mais atentos, eu não tenho dúvida nenhuma. 

Aqueles que tinham verdadeiras… 

EC: Estruturas… 

RPGB1: Equipas, não é? Ou seja, que têm gente. Têm estrutura e têm gente. Que 

faziam um trabalho mais minucioso. Portanto, o Canadá, como eu disse da outra vez, 
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havia uma pessoa, e penso que há, uma pessoa de institutos de investigação ligados ao 

Estado que pedem investigação, e havia uma estrutura mais administrativa, e eram duas 

representantes e elas têm sempre imenso discurso. E também havia, isto não é muito 

importante, um certo despique entre elas, porque é evidente, não é? Quer dizer, o 

Canadá, diz aquela, diz aquela…portanto isso também as devia estimular um bocadinho 

a dizer várias coisas, porque isso é uma dinâmica que se encontra. Como dizia uma que 

eu não digo de que país: “A gente ali tem de se esforçar por fazer perguntas 

inteligentes”. Era o que era esperado! Estou a pensar na Alemanha. A Alemanha, então 

agora, mais desde 2003, a Elfried [Ohrnberger] tinha ali as perguntas certeiras. A 

Inglaterra também procurava. De forma que, havia de facto quem fizesse mais, mas nós 

tínhamos a possibilidade de dizer que, aqui concordávamos, mais e menos, e depois… 

NA: Isso significa que havia uma versão informática do relatório internacional que 

circulava durante um período para se reagir? 

RPGB1: Relatório esse que era coordenado pelo Schleicher. 

EC: E, portanto, seria com a equipa do secretariado [mostra a equipa]. 

RPGB1: Este é o que coordena e tem um grande papel. Esse também. Juliet Evans não 

sei que papel ela tem. Depois Miyako [Ikeda]sim, a Claire [Shewbridge] também, 

muitas vezes era entre a Claire e o John Cresswell, eles estavam presentes muitas vezes 

nas reuniões e os outros provavelmente…quer dizer, aquelas que eram visíveis era a 

Claire, a Miyako e o John. Agora o que é que as outras faziam eu não sei. Quando 

aparecia o relatório, o entendimento era com o Schleicher.  

NA: E portanto, havia alguma intervenção do PGB no que diz respeito aos relatórios 

nacionais, ou éramos completamente dissociados? 

RPGB1: Éramos completamente dissociados. A coisa começou na preparação para 

2000, porque não havia caminho, construiu-se, e era a questão de fazer ou não fazer, e 

digamos que…uma das questões que sempre ocorreu desde que eu entrei, desde 99, o 

PGB foi ver até onde é que o PISA nos pode ajudar, a nível nacional, porque havia 

aquela questão de tentar incluir tudo no PISA e havia a resposta que era demasiado. A 

inspectora Clara dizia que isso é para estudos posteriores nacionais e por aí fora, mas 

portanto, essa questão punha-se e questões como a diversidade, que no outro dia acho 

que não respondi, a diversidade entre um Japão ou mesmo entre níveis socioeconómicos 
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muito altos e muito baixos ou, quer dizer, como é que isso depois é interpretado dentro 

do país e entre as nações. 

NA: Portanto, nem sequer havia recomendações genéricas ou um consenso de como é 

que o relatório devia ser elaborado, ou isso era deixado ao critério? 

RPGB1: Não, não. E se não quisessem fazer também não faziam. 

NA: E isso acontecia? Há países que não fazem relatórios nacionais, por opção? 

RPGB1: Quer dizer, deve haver uma página na net, sabe que, às tantas…as páginas são 

mais que o expresso. Eles, no primeiro, procuraram fazer, e fizeram, um livro dos 

recortes de jornais dos vários países que saíram e, deve haver uma das páginas a contar 

quem fez e onde é que estão. Eu não sei. Mas eu sei que, em 2003, e era o meu orgulho, 

com os meus vizinhos espanhóis, eles não tinham ainda feito sair e a gente no dia em 

que o relatório internacional era publicado, na página do GAVE estava, no mesmo dia, 

o nacional.  

EC: Esta enorme equipa! 

RPGB1: Eles sabiam que não era enorme, mas olhe…fizemos! Mas, portanto, a 

Espanha, eu sei, pelo menos a Espanha, não foi, na altura, foi depois. Acredito que os 

países que me mandaram o relatório, tipo Irlanda, Austrália e mesmo os Estados 

Unidos, que tenham feito isso na altura, porque tinham equipas, mas não tenho o 

panorama completamente… 

NA: Claro. Podemos passar para o bloco C [do guião da entrevista]. Aproveitando 

agora esta deixa, a ideia é, falando da equipa, já fizemos várias referências hoje e na 

semana passada, falando agora na equipa portuguesa e quando se tratou de montar o 

PISA, como é que foi? Não as discussões políticas e a estratégia, mas do ponto de vista 

operacional, ter de tomar decisões, como é que foi em termos da gestão da estrutura, dos 

recursos humanos, como é que montou no fundo a estrutura operacional do PISA? 

RPGB1: De certa maneira, foi fácil. Há dois aspectos que são de facto difíceis: que é o 

político-educacional e é o da logística informática. O resto, a gente já tem, o GAVE já 

tinha. A tradução, pessoas por dentro das ciências, da leitura e da matemática já 

tínhamos. Portanto, o 9º ano apareceu depois, de facto. A estrutura básica apareceu em 

99, depois de aferição piloto; depois, 2000, o 9º ano só apareceu em 2000, enquanto 
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piloto 2000-2001, mas pronto, tínhamos pessoas, pelo menos do secundário, lá, o que 

põe a rede bastante alargada. Mas, portanto, o educacional-político ficou comigo, a 

fazer de BPC, que era o PGB antes, e comigo a fazer de NPM e comigo a fazer de 

„Rede A‟. 

NA: Três em um. 

RPGB1: Eu fui três vezes a Melbourne, e nunca fui a Bragança, não é? E digo-vos que 

para Melbourne é um enfado completo. A gente passa a vida na lata e depois já não sabe 

de que terra, nem que horas são, só quer é chegar. Pronto, mas três vezes. Mas aprendi 

muito, evidentemente, aprendi muita coisa. Mas, digamos, foi assim, e aí disputei a 

„Rede A‟, de facto, com a Gertrudes, porque a questão que para mim é importante é: 

enquanto a pessoa acredita na administração… Depois se deixa de acreditar digo 

“Façam o que quiserem”, mas enquanto se acredita, e eu acreditei, até pelo menos há 

dois anos, e agora acredito, mas menos, mas, portanto, enquanto se acredita é assim: se 

aquilo vai ser a entidade para fazer testes deve aproveitar, por um lado, do saber que 

está envolvido nessas estruturas todas e deve ser responsável por tudo aquilo que tenha 

a ver com fazer testes. Para mim, era claro. Portanto, disputei a „Rede A‟ e disputei a 

representação do IEA, que essa foi mais difícil. Mas acabou por ser, porque a gente não 

tem estudos nenhuns no IEA, mas era a perspectiva de que testes é que se fazem e, 

depois, se houvesse alguns a fazer seria o GAVE responsável por aquilo.  

NA: Na lógica da escassez de recursos. 

RPGB1: Exactamente. E, por outro lado, há uma tendência que eu não sei se vai 

concretizar ou não, mas há uma tendência que é, e que eu eventualmente me resignarei, 

mas até agora não me pareceu que isso acontecesse, e que é outsource para 

universidades, para grupos. A mais valia vai-se, eu acho, mas também o que eu penso é 

que só vale a pena concentrar numa instituição o saber-fazer, e eu agora vou dizer uma 

coisa, porque é a minha opinião, se não for para ser manipulada politicamente, porque 

se for então olhem, façam o que entenderem! Então, é preferível serem grupos de 

universidades, que talvez se sintam mais à vontade para fazer outras coisas. E, portanto, 

de certa maneira, se é para ser uma entidade que tem critérios para as opções e que se 

politicamente querem fazer opções de determinada ordem, que isso seja transparente 

politicamente. Nessa altura, tudo bem. E pronto, era essa a minha visão. E, portanto, era 

a „Rede A‟, e era o NPM e era o PGB e o IEA. 
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NA: Portanto, no GAVE, então, como é que montou? 

RPGB1: A questão era: nós entrámos de supetão. Em 1999, estávamos no limite da 

possibilidade de entrar no piloto. O piloto acontecia em Abril/Maio. Nós estávamos, em 

Janeiro, comigo a viajar para cumprimentar o Andreas, basicamente. E, então, tinha de 

se fazer tudo. Nessa altura, eu era NPM e, portanto, fiz a minha equipezinha: leitura era 

a preponderante, a equipezinha de leitura, a equipezinha de matemática e a equipezinha 

de ciências. 

NA: Dentro do GAVE. 

RPGB1: Sempre dentro do GAVE. E, portanto, houve uma “estruturinha” de tradução, 

tradução para as três, mas havia sempre uma pessoa do campo, de ciências, de 

matemática e de leitura e depois as coisas se iam ajustando 

NA: Essas equipas eram pessoas que estavam no GAVE, a tempo inteiro? Ou a tempo 

parcial? 

RPGB1: Eram pessoas do GAVE. 

NA: Mas professores, não é? Professores do ensino básico e secundário, na 

generalidade? 

RPGB1: Sim. 

NA: E disse que, depois, havia uma pessoa do campo, que era portanto…falando da 

equipa da matemática, por exemplo. Eram quantas pessoas? 4, 5, 3… 

RPGB1: Para traduzir, era da matemática, uma, e eu vou-me reportar a 2003, que é 

mais fácil lembrar-me do que 2000, mas o sistema era o mesmo. Havia uma fulana que 

é responsável, era, agora não sei, das provas as provas de aferição e havia também a do 

9º ano, eu não digo os nomes porque estão ligadas às provas, depois se for preciso vê-se 

o que se pode dizer. 

NA: Sim, mas o que nos interessa é caracterizar, não necessariamente, as pessoas, mas 

que tipos de pessoas eram, o perfil… 

RPGB1: As pessoas ligadas sim, eu estou a pensar uma a uma e eram pessoas do básico 

e do secundário. Uma delas é do básico e a outra é do secundário e fez as provas do 9º 
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ano. Portanto, essas pessoas eram responsáveis pela tradução e havia uma tradutora. 

Essa tradutora, penso que, em 2000, era de fora, mas sempre com conexão com as 

pessoas de dentro. Eu apoiava muito uma fulana que é, de facto, muito boa e que eu não 

vou dizer o nome porque ainda lá está, mas que é muito boa. 

EC: A tradutora? 

RPGB1: A pessoa do português, que sendo mais do campo da literatura é sensível ao 

resto, trabalha bem com as pessoas das línguas e que é, de facto, muito boa e tem uma - 

isto em relação à tradução e em relação à leitura - sensibilidade imensa para a qualidade, 

imensa! Que é uma das coisas que faz toda a diferença, faz toda a diferença! Porque eu 

conheço aquela, e é muito boa professora e é muito simpática, não interessa para nada e 

aí é que a coisa „torce o rabo‟. Portanto, era aconselhada por essa pessoa para a escolha 

da tradutora. Não era outsource, não era pessoa de fora, por completo, nunca foi. E, 

depois, havia, digamos, a revisão linguística. Nós tivemos sempre, e isso era uma 

estrutura do GAVE. Eram duas senhoras, eram e são, impecáveis! Viam sempre tudo 

aquilo que saía do GAVE, inclusive o PISA, e inclusive os relatórios nacionais, que era 

eu que escrevia, mas as senhoras estavam sempre lá e tinham sempre uns lápis, sempre 

em abundância, mas sempre com qualidade. Portanto, havia a tradução e depois havia a 

revisão linguística sobre ela e eram pessoas, ou do GAVE a trabalhar lá ou no caso da 

tradução em 2000, seria eventualmente uma pessoa recomendada por outra do GAVE. 

Em 2003, já foi do GAVE, que eu lembro-me dela. 

NA: Vamos lá ver se a interpretação que eu estou a fazer está certa. A ideia de que é 

criada, no seio do GAVE, uma estrutura de projecto para o PISA, mas que, portanto, 

funciona com recursos humanos que já estão hipotecados a outras actividades, que não é 

uma divisão que só faz PISA… 

RPGB1: Nem era desejável! 

NA: Claro. Essa estrutura do PISA é constituída por pequenas equipas pelas áreas e 

essas equipas têm fundamentalmente pessoas dentro, mas também com ligações, como a 

tradução e são pessoas que pertencem a outros projectos dentro do GAVE, mesmo de 

aferição, das provas… 

RPGB1: Por isso é que eu queria aquilo no GAVE. Para haver essa contaminação. 
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EC: O tipo de know-how que isso permitiu. 

RPGB1: Exactamente. Essa era a grande vantagem, porque se fossem outras equipas 

podiam estar no mesmo edifício e não acontecer nada. E, depois, para a classificação era 

a mesma coisa. As classificações eram pessoas que, normalmente, eram as mesmas que 

tinham participado na tradução. Depois, a classificação, ou seja, cotação dos itens, tem 

manuais de cotação, é preciso que as pessoas vão, era a tal reunião NPM com as pessoas 

encarregadas por domínio de chefiar a cotação e aí eram equipas grandes, mas eram 

coordenadas por esses pivôs que já tinham sido para a tradução. Iam às reuniões onde 

fossem com a Lídia, não é? Primeiro comigo, que as convidava, e depois com a Lídia, 

para discutir como é que aquilo ia ser feito, os exemplos que vinham, para trabalhar a 

aferição dos critérios a nível internacional e os procedimentos e isso tudo. 

NA: Se nós quiséssemos fazer um inventário em termos quantitativos, o número de 

pessoas envolvidas no GAVE, a nível central, nós estamos a falar da rede nas escolas, 

estamos a falar de quantas pessoas? No princípio, e depois, como é que evoluiu? Para 

termos a noção da dimensão do empreendimento. 

RPGB1: Vamos pôr a „Rede A‟ um bocadinho ao lado, que isto tem uma função 

praticamente prévia, não está aqui virada para o PISA tão intensivamente. Portanto, aqui 

havia NPM logístico e BPC, não é? NPM, era quem coordenava todo este processo, no 

terreno. Tínhamos reuniões, mas ela coordenava e enquanto eu fui, era eu. Depois, havia 

a nível da tradução…eu estou aqui a fazer tentativas, depois dou o papel, estou a ver se 

consigo pôr isto em gráfico. Tradução: havia a leitura, a matemática e as ciências. 

Portanto, havia um coordenador que tinha, eventualmente, um dos tradutores e, depois, 

tinha a revisão linguística, isto era comum, mas depois havia, em sede de tradução, 

participações também, digamos, da tradução. Depois, em sede de cotação ou 

classificação dos itens, isto já deixava de existir (ver gráfico) e apareciam as equipas de 

cotação, por exemplo em 2000 esta equipa era muito maior do que esta (ver gráfico). 

Em 2003, foi de maneira diferente. E, aqui, estas pessoas seriam, nunca era só 

uma…….mas digamos, vou falar em 10 e vou falar em 4 e vou falar em 4, mas a Lídia 

confirmará. Portanto, em termos de pessoas, fora estas, havia 1, 2, 3 que coordenavam 

cerca de 20 e em sede de tradução havia esta mesma equipa, que eram 2 pessoas e o 

tradutor que era 1. Portanto, 20, 3 para o transversal, 3 dos domínios e 2 aqui. Mais ou 

menos era desta dimensão (ver gráfico). 
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NA: Portanto, à volta de 30 pessoas, digamos assim? 

RPGB1: À volta de 30, sim. 

NA: E de 1999 a 2006? 

RPGB1: Foi mais ou menos a mesma coisa. A estrutura é a mesma. 

NA: Manteve-se? A estrutura não cresceu? 

RPGB1: Não, não.  

NA: Agora, um outro exercício, talvez mais arriscado em termos de números. Se eu lhe 

pedisse para tentar quantificar por estimativa, obviamente, o peso do PISA no volume 

de trabalho do GAVE, em termos de horas de trabalho, qual seria a sua estimativa? 

RPGB1: Horas de trabalho, para mim, é impossível. 

NA: Volume de trabalho, não em horas. 

RPGB1: Mas em qualitativo eu posso. 

NA: Em termos de percentagem, olhando para o GAVE no seu conjunto, o PISA 

representa 10%, 15%, 50% do trabalho do GAVE? 

RPGB1: Não é fugir com o rabo à seringa, mas… 

NA: É para termos uma noção da dimensão do PISA dentro do GAVE. 

RPGB1: O problema, por assim dizer, do PISA tem picos, aliás, o GAVE tem uma 

estrutura temporal de picos. É muito heterogéneo ao longo do ano. Não que se esteja 

sossegado, mas de facto, há picos e os picos do PISA, fora as leituras, que isso é uma 

coisa separada, os picos do PISA tinham a ver com estas várias alturas de envolvimento. 

Portanto, digamos, tipicamente o que é que acontece? Na preparação do enquadramento, 

leituras e feedbacks e tal, mas depois quando os itens aparecem, portanto, piloto: 

aparecem os itens, há que pedir opinião sobre o aspecto cultural, appropriateness em 

relação ao programa e que eram essas pessoas que entravam também nessa fase e, 

portanto, aí pedia-se bastante às pessoas que se pronunciassem sobre isso. Eu não sei 

ver em termos relativos, em termos de horas, mas, digamos, quando apareciam os itens 

no piloto era um volume grande e era disputado com provas de aferição. Aqui era 
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provas de aferição, aqui também e aqui também (ver gráfico), aqui não eram provas de 

aferição, era uma equipezinha, na origem era a fulana encarregue de fazer os exames de 

Física, mas, portanto, havia alguma interferência. A Lídia pode falar melhor, não sei se 

ela terá número de horas. 

NA: Mas a ideia é uma estimativa. 

RPGB1: Mas terá nível de refilice, porque isto era um bocadinho à custa. O problema 

também disto é que os tempos para dar resposta são tabelados… 

NA: Muito concentrados… 

RPGB1: Não é, quando puderem. Havia aqui alguma concentração. Depois deste 

primeiro pedido havia…os itens, e depois era a tradução, não é? A tradução era a 

mesma coisa e como o processo tinha várias fases de fazerem e depois confrontarem e 

depois decidirem, digamos que em termos do volume de trabalho era maior, não é? 

Depois… 

NA: Depois há toda a logística… 

RPGB1: A logística de lançar dados, lançar dados não, ainda não foi aplicado. Portanto, 

tradução, depois é os caderninhos, mas isto é uma questão de logística, mas é 

complicada, que é fazer e coordenar a fotocomposição daquilo, que aquilo não é fácil. 

Mas é mais Lídia, é mais NPM. E, depois, é a aplicação, não é? A aplicação em 2000 

foi por pessoas do GAVE, portanto, aquilo foi muitíssimo trabalho. Era distribuído por 

quem podia, quem estava disponível e tinha-se de coordenar isto tudo, mas, digamos, 

havia um volume bastante grande de pessoas do GAVE envolvidas. 

NA: Uma rede logística teve de ser montada, não é? 

RPGB1: Teve de ser montada e as pessoas iam e tinha de se apoiar. Porque, depois, são 

os caderninhos, o editorial fazia, depois…não é muito importante, se calhar, mas cada 

caderninho levava o nome do aluno já, não era depois de estar, cada caderninho um 

nome, e a identificação “pessoa-caderno” o consórcio tinha. Portanto, a partir do 

momento em que estava definido, a atribuição do caderno também seguia a logística do 

GAVE, não é? 
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NA: Pois, até para confrontar os resultados com o que estava previsto, porque depois há 

alunos que faltam nesse dia… 

RPGB1: Pois, exactamente! E portanto, saiam do GAVE os caderninhos, em caixotes, 

por aplicador, já com os nomes dos fulanos. E, depois, havia a cotação ou classificação 

e aí eram estas pessoas todas, não é? Portanto, durante bastante tempo porque era muita 

coisa e depois o lançamento de dados, que é a equipa logística da Lídia com a Cláudia e 

a Alexandra, portanto, é muito concentrado, muito trabalho, mas só com estas. Depois 

era consórcio para cá e consórcio para lá.  

NA: Gerir essa relação com o consórcio, não é? 

RPGB1: Com o consórcio. 

NA: E depois o relatório, não é? 

RPGB1: E depois o relatório. 

NA: Também era concentrado? 

RPGB1: O relatório era Lídia Padinha e eu e, mais ninguém. Eu ia-lhe pedindo os 

dados. Eu, entretanto, tinha acesso ao relatório internacional e várias coisas, e eu digo 

isso lá, são retiradas, tabelas e tal, e fizemos outras análises ainda que elementares, não 

fizemos nenhuma análise múltipla dos dados, mas fizemos outras para além daquelas. 

Pedia à Lídia e ela dava. E ela o que fez, fez sobre minha orientação usando SPSS. 

Portanto, e quem redigia era eu. 

NA: Portanto, tínhamos aquele núcleo das 30 pessoas mais ou menos que é alargado 

com os aplicadores, não é? Mas que fora desses períodos críticos da aplicação se 

restringe… 

RPGB1: Ao que estavam a fazer. 

NA: Ao longo dos 6/7 anos houve mudanças significativas nesta estrutura, mudança em 

termos de pessoas ou houve uma certa estabilidade? São as mesmas pessoas que 

asseguram ao longo destes anos este dispositivo? 

RPGB1: Foi praticamente a mesma. Eu sei que ciências para o ciclo de 2006 mudou, 

matemática não, e leitura acho que também não. Leitura não. Leitura, acho que não, eu 
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não me lembro em 2000 quem era, está-me a falhar esse, mas em 2003/2006 foi a 

mesma e penso que também teria sido a mesma em 2000, mas não, juro. Portanto, as 

pessoas do GAVE mantinham-se. Mantiveram-se durante muito tempo mesmo. 

EC: E as dinâmicas? Eram dinâmicas colaborativas?  

RPGB1: Sim. 

EC: Como é que a professora caracterizaria o tipo de dinâmicas, porque, realmente, são 

30 pessoas…? 

RPGB1: Ora bem, como é que eu caracterizo?  

EC: Há momentos de negociação? Há momentos de… 

RPGB1: Em termos de tarefas, a discussão é passível de ser feita, ou não, por mim ou 

seja quem fosse. As pessoas estavam interessadas, e agora estou a falar das pessoas- 

chave de leitura, matemática e ciências, não é? O que havia era problemas ao nível das 

etapas, tanto do PISA como das outras coisas, quer dizer, isso sempre foi um problema, 

que é cumprir as metas e, não serem agora, mas também pode ser depois. Não, é agora, 

porque é agora! E quando havia discurso para o exterior a gente negociava: “Então, 

vamos dizer que é feito, mas depois tem de ser”. E eu tentei, e a gente, mais ou menos 

alinhava, mas havia os lazarentos, não é? Aqueles que… 

EC: Há sempre! 

RPGB1: Sempre, há, mas, digamos, o contrato não escrito aparecia depois escrito, mas 

quer dizer, o contrato de metas era feito e não houve problemas, havia mais refilice. 

Ainda me lembro de uma da matemática que está sempre a refilar, mas de facto, é 

assim. Havia vantagem, eu acho que havia vantagem em serem as mesmas pessoas, as 

pessoas percebiam isso e percebiam o que ganhavam, mas isso não invalida que refilem. 

Mas, portanto, era contratualizado verbalmente. Toda a gente sabia ao que vinha e o que 

é que era pedido. Era gerido pelo NPM, tinha de andar atrás das pessoas para ver se já 

tinha feito e as tarefas eram feitas no GAVE. Em sede da classificação era uma sala 

imensa, cheia de mesas e aquilo tinha tudo de obedecer aos requisitos e obedecia e as 

portas tinham de ficar fechadas porque aquilo era secreto. Não era exame, não era tão 

apetecível, mas tinha mesmo de ficar fechado. Mas, portanto, em termos de dinâmicas, a 

chave disso no sentido de cumprir prazos era a NPM. E tinha que andar atrás das 
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pessoas. Basicamente é isso e não havia conflitos grandes. Havia problemas, por 

exemplo, em relação às ciências, a tradutora e a fulana das ciências: a fulana das 

ciências achava que era de uma maneira e a tradutora achava que era de outra, 

portanto… 

NA: É preciso gerir esse conflito. 

RPGB1: Tinha de se resolver. Em termos de etapas era uma espécie de manta que 

puxava-se para um lado e ficavam os pés…cumpria o PISA, lá ficava eu com as provas 

de aferição à mostra. Tinha que se gerir isso e havia conversas, mas, digamos, eu nem 

sei caracterizar, porque isto é muito português. Esta maneira de gerir as coisas é… 

NA: Claro, claro. Mas está a ficar uma caracterização interessante. O que eu ia 

perguntar-lhe era, do ponto de vista do dispositivo que estava montado, essas pessoas 

independentemente da resolução desses problemas operacionais, que têm de ser dentro 

do prazo, havia claramente uma mobilização em torno do empreendimento? As pessoas 

acreditavam no que estavam a fazer, isso foi um trabalho seu ou naturalmente as 

pessoas viram que o PISA era uma coisa boa? Estou a falar agora de um trabalho 

político seu, não político para cima, mas…? 

RPGB1: Mas político, ao lado. 

NA: Exactamente. Como é que foi? Porque, não é consensual! 

RPGB1: Pois não, mas eu penso que o facto de já estarem no GAVE facilita muito. As 

pessoas sabiam o que eram exames e acreditavam que aquilo valia alguma coisa e eu 

acho que se esforçavam todos. Não tenho qualquer dúvida. Portanto, o PISA era visto 

como, não sei se as implicações internacionais estavam tão cimentadas na cabeça de 

toda a gente, mas viam-no como uma coisa importante e o facto de ser internacional, 

por si só, para quem já faz exames e testes, representa uma dimensão cativante, eu acho. 

E, portanto, de facto também aqui houve um envolvimento, mas eu acho que é assim: a 

qualidade final, isso digo mais em relação aos exames do que ao PISA, pode não ser 

exactamente aquilo que a gente quer, agora eu tenho a certeza que foi o melhor que era 

possível, com aquelas pessoas, mas digamos, isto para caracterizar um bocadinho o 

empenhamento. E no PISA também. Mesmo as pessoas que estavam nas aplicações, 

naquele quadro das aplicações que, primeiro, eram as pessoas que estavam disponíveis, 

que estavam vivas nessa fase e que podiam emigrar para Trás-os-Montes e para onde 
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fosse, e essas eram do GAVE e já estavam conquistadas para a ideia. Quando foi para os 

supervisores, portanto, foi em 2006…foi em 2003 já, terei de ver isto com a Lídia. 

Começámos com os supervisores em 2003, eu acho que foi, foi com a matemática e 

depois repetimos em 2006. Foi interessante porque, eu penso que foi em 2003, porque 

os supervisores, quer dizer, as provas de aferição e os exames do 9º ano, portanto em 

2003 já havia exames do 9º ano, já havia provas de aferição - não eram muito 

consensuais e sempre foi um ponto de discussão - quando passou a exame ainda mais, 

não é? E mesmo do ponto de vista do feedback, deixa-me fazer um parêntese, quando 

foi aquele relatório, que já é posterior, mas quando saiu o relatório do inquérito feito às 

escolas, com todos os professores que tinham ensinado o 9º ano sobre as dificuldades 

que o exame, as dificuldades que há em matemática materializadas pelos resultados de 

2005, no início de Março de 2006 a gente fez a itinerância do Porto, Coimbra e Lisboa: 

800 pessoas em Lisboa, 500 no Porto e 300 em Coimbra, com a Senhora Ministra lá no 

meio. Mas as pessoas, aproveitando a presença da Senhora Ministra [começando pelo 

Porto], manifestaram-se. Contexto: já era esta Ministra, portanto as dinâmicas dela já 

estavam no terreno. Havia uma insatisfação manifesta que não era em relação ao 

relatório, digo eu, mas era em relação à situação genérica e, portanto, o relatório… as 

pessoas não obstavam, mas fizeram comentários do tipo, lá no Porto, “Os itens são 

construídos de maneira a mostrarem que são especialistas a avaliar”, e receberam 

palmas. Eu, aliás, disse à Ministra, na altura, que eu nunca vi, no tempo da minha vida 

no GAVE, tanta má vontade, porque nunca tinha visto, mas houve esse espectáculo, e 

percebia-se, percebeu-se no Porto, mais, porque eles são sempre mais refilões. Em 

Coimbra, mais moderado e em Lisboa eram 800, não dava para falar muito, mas 

percebia-se aqui e ali umas coisitas. 

NA: Mas isso mais instrumentalizado em função de um mal-estar genérico, não de… 

RPGB1: Eu penso que sim. Não dos exames e do PISA, mas isto tudo para dizer que os 

exames nunca foram absolutamente consensuais, embora em 2005 estivessem 

contaminados pelo contexto político. E, portanto, havia isso, mas os supervisores eram 

professores que eram de escolas e conduziam o processo da cotação das provas. E o que 

é facto é que quem lidava com eles, porque isto também tem muito a ver com as 

pessoas, eu não duvido que tenha a ver com quem estava à frente, que era eu, mas, 

digamos, o contacto com os supervisores era feito com uma pessoa extraordinária que 
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era a Judite Silva Pereira. Era, e ela ainda existe, mas saiu de lá. Tem uma sensibilidade 

para falar com os professores, extraordinária. Ela conquistava a malta toda.  

NA: Ela era uma espécie de public relations. 

RPGB1: De public relations, mas é uma public relations que faz porque acredita. É à 

portuguesa, não é americana. E, então, de facto, as pessoas estavam connosco. Houve 

uma altura, foi em 2006, só um exemplo, em que fizemos…era a presidência finlandesa 

e portanto convidámos os fulanos, até foi o Professor Nóvoa que disse para irem ter 

comigo, a fulana da embaixada da Finlândia, na altura havia substituição de directores 

lá da DGIDC e eu alinhei nisso e depois apanhei o comentário que não devia ser eu e 

devia ser o outro…mas aquilo correu muito bem. E, de facto, fizemos os convites 

habituais, mas entusiasmámos os supervisores para virem cá para ver o que é a 

Finlândia fazia, e vieram muitos! A sala estava cheia de supervisores, à custa da Judite, 

porque se fosse feito pela estrutura assinada por mim era mais um. Era assim, porque 

nestas coisas, em Portugal os contactos... 

EC: É importante. 

RPGB1: Mas, portanto, esses estavam muito connosco. Em termos de entusiasmo, 

mesmo estas pessoas que eram da aplicação, estavam de facto envolvidas. 

NA: Portanto, nós podemos, do ponto de vista da rede, nós em termos da rede social 

podemos definir uma rede mais apertada, que corresponde a este núcleo duro destas 30 

pessoas, não é? Que além de assegurarem os aspectos operacionais têm também a 

responsabilidade de gerir a periferia da rede que tem também mais uma dezena de 

pessoas que são esses aplicadores e, portanto, nós podemos falar de largas dezenas de 

pessoas que, do ponto de vista da rede social, são as pessoas que estão envolvidas 

directamente no PISA e sabem o que é o PISA e têm uma atitude favorável ou positiva 

em relação ao PISA. 

RPGB1: Sim, sim. 

NA: E esta rede, incluindo o núcleo duro e a periferia, em termos de estimativa, quantos 

são? 
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RPGB1: A NPM vai dizer-vos isso melhor, mas eu falaria nessas extensões em 40 

pessoas, quer dizer, os supervisores são mais, mas a gente “usou” 40, calcularia. Mas a 

Lídia aí tem os números melhores que eu. Eu, já é mais passado. 

NA: Penso que esta questão da estrutura organizativa está mais ou menos trabalhada. 

Podemos falar um pouco sobre a narrativa, que no fundo já trabalhámos um pouco a 

narrativa. Não sei se há alguma questão que a Estela queira colocar. Diga, diga. 

EC: Esta estrutura que a professora tão bem nos descreveu, em Portugal, com o GAVE, 

é similar àquilo que a professora conhece, à dos países participantes? 

RPGB1: Eu penso que não. Para responder sim, ou não, eu teria de conhecer melhor. 

NA: Mas é mais um feeling 

RPGB1: Há muitos que fazem outsourcing. Muitos! A Holanda faz, a Inglaterra faz, a 

Alemanha penso que também faz e, portanto, há muitos a fazer outsourcing. Por 

exemplo, na Espanha é o federal, é Madrid que coordena, mas depois são as regiões. 

Ali, cada um por si. Mesmo centrais…na Alemanha não é central, quem coordena é, 

mas depois os länders também tratam da coisa. Mas eu penso que é outsource para 

instituições. Portanto, não vejo muita, do que conheço, não vejo muita similitude. Com 

estruturas, mesmo de avaliação, eu penso que nem a Irlanda, porque a Irlanda faz os 

próprios exames para o 9º e para o 12º, mas não penso que fossem as pessoas 

coordenadas dentro dessa instituição, mas que seria feito à parte. Não tenho a certeza, 

mas isso pode-se apurar inclusive falando com os NPMS ou as pessoas, os contactos 

que estão aí (relatório). É fácil, e eu posso fazer ou a Lídia pode dizer, ou perscrutar. Ela 

ficou a conhecer os NPMS muito bem, portanto, ela pode também fazer. 

NA: Um aspecto que nos interessava era saber até que ponto esta especificidade 

portuguesa do PISA se inseria numa estrutura que faz a avaliação dos alunos a nível 

central e que gere os exames nacionais; se isto tem paralelo noutros países em que 

também haja mercado, porque há países em que não existem, não é? Penso que essa é 

uma questão interessante. 

RPGB1: Eu penso que tem de ser investigado. A meu ver não é. Isto tem muito que ver, 

eu estava a fazer a revisão dos países, por exemplo, o Luxemburgo. O Luxemburgo é 

uma coisinha. O trabalho principal do Luxemburgo é lidar com as múltiplas línguas 



107 
 

para meia dúzia de gente. Eu suspeito que não tenham uma instituição para fazer 

exames. Era aquela fulana e ela lá se geria não sei como, mas digamos, nos outros eu 

não sei. Eu penso que em Portugal a razão de ser disto é que, quer dizer, estava criada 

uma instituição para fazer exames que só ganhava com isso. Por outro lado, não havia 

grandes alternativas, portanto, a versão clássica de fazer o outsourcing para 

Universidades, eu era contra, porque naquela fase histórica em que havia uma 

instituição, a mais-valia não me parecia que fosse aproveitável, e era a experiência que 

eu tinha. Eu estive no IEA a fazer análise estatística, no IEA de 1991, estive sempre 

ligada a análise estatística, coordenada na altura pelo GEP, quem tinha essa 

coordenação era o GEP e a Maria José Rau fez o que pôde. Mas, de facto, lembro-me 

que era, em relação aos relatórios foi a Inês Sim-sim e eu. A Inês era para a leitura e eu 

para as „contas‟. Depois, o estudo da matemática e das ciências era governado por duas 

pessoas do GEP, que faziam o trabalho todo, mas não havia enquadramento teórico. E 

quem fez os relatórios fui eu. Eu ganho sempre imenso, mas não fica materializado em 

instituição nenhuma, e portanto, achei que… 

NA: A ideia de que, portanto, o facto de acolher no GAVE o PISA podia ser, estou a 

tentar interpretar o que disse, se é errado diga, foi uma estratégia também para o GAVE 

se afirmar, uma vez que o GAVE era uma instituição, um serviço que estava a nascer, e 

portanto, era uma maneira de… 

RPGB1: Capitalizar e se afirmar. 

NA: Capitalizar. Isso era a estratégia em 99, do GAVE. Olhando agora 9 anos depois 

acha que foi a estratégia certa? Acha que o GAVE ganhou com isso? 

RPGB1: Podia ter ganho mais. Ganhou o que era possível com a estratégia da altura. 

Digo eu, porque uma das coisas que eu reflicto olhando para trás é que se calhar teria 

sido possível fazer finca-pé, eu passava a vida de mangas arregaçadas, eu tenho a dizer, 

desde a origem, por razões sempre diferentes, mas admito que ainda podia ter 

arregaçado mais em relação a ter pessoas que soubessem. Não nacionais, mas de onde 

fosse. Simplesmente, eu na altura não tinha essa visão de vamos fazer concurso para a 

Europa. Não tinha. Tinha uma visão mais familiar, mais construtiva, vamos ver 

se…mas isso não resulta. Eu importei, pedi e convidei o Professor José Muñiz da 

Universidade de Oviedo, salvo erro, que é um fulano que é dos que está mais envolvido 

no Item Response Theory, para irem ao GAVE, ele e o Ângelo Gutiérrez, que era seu 
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assistente, durante uma semana, porque a ideia, para 2006, portanto, ele foi em 2005, 

era fazer uma abordagem IRT aos exames de matemática. Era a primeira e eu gostava 

que aquilo fosse e, portanto, estávamos para aí 10 a 15 pessoas nessa semana e, no final, 

não ficou nada. Não ficou nada, porque as pessoas não quiseram. Elas faziam outras 

coisas e não quiseram, porque como eu disse acho, da última vez, não é um campo 

apetecível. Não é, quer dizer as pessoas que fazem exames gostam de fazer os exames, 

não gostam lá de andar com as matemáticas daquilo, que ainda por cima dão um 

trabalhão. 

NA: São professores com a mentalidade pragmática de progredir e não investimento 

científico naquela temática. 

RPGB1: Sim, sim. E psicométrica, porque psicométrica na comunidade científica aqui 

eu conheço a Eugénia Ferrão, havia o Abílio Cardoso, mas acho que já se reformou. 

Portanto, neste momento é a Eugénia Ferrão e não há mais investimento. Digamos que 

uma perspectiva mais académica, e eu digo isto, e é um facto, não sei se agrada ou não a 

muitas das pessoas que colaboraram comigo, mas eu vi que iam até certa altura e não 

iam para além dela. Portanto, digamos, ou porque não havia…a gente pode fazer muitas 

coisas, por exemplo, na academia, como toda a gente sabe há competição, mais não seja 

com os standards que nos impõem, mesmo que não seja com as pessoas que estão ao 

lado, quer dizer, há standards e tem de se fazer. Ali não há e, em Portugal, quem tem 

alguma competência para fazer é rei. É verdade! E as pessoas eram boas naquilo que 

faziam, comparando com o resto, de facto isto é assim, não é? A gente vê em termos de 

fazer itens, a gente vai àquilo que se faz nas escolas e é uma desgraça. Portanto, claro 

que tinham alguma competência, há essa questão… 

NA: Portanto, trouxe alguma vantagem, mas não houve um salto… 

RPGB1: Não houve um grande salto. Mas houve vantagem. Se a gente vir isto como 

iterativo e não tiver a tendência, que é muitos de nós e eu também, de querer fazer a 

diferença rapidamente, é por aproximações e é o que é possível. O que fica não sei se 

institucionalmente é capitalizável, porque, e isto pode parecer arrogância minha, e se 

calhar é, teve muitas lideranças. E, quer dizer, eu acho que faz falta em Portugal pessoas 

que saibam daquilo, não é? Porque e agora vou pôr veneno, mas quer dizer, a liderança 

política, e estou a falar desta, ainda acredita que pondo uns fulanos em quem tem 

confiança à frente das coisas, resolve! Eu acho que não! 
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NA: Claro, pelo contrário. 

RPGB1: Eu acho que não. Claro que para os espectadores, que são os 10 milhões, a 

coisa se calhar vai chegando, porque é assim. Porque entre grandes testas, como era o 

Pacheco, do Eça, que tem uma grande testa e coroas e grandes palavras para os media, 

as coisas vão, mas digamos que se calhar é o possível, porque não é possível construir 

mais quando os espectadores só querem aquilo. É capaz de ser assim, mas, portanto, o 

saldo, não sei o que é que fica. 

NA: Mas é um saldo positivo? 

RPGB1: Eu acho que é. Não se vai ser capitalizável por aí além, porque entretanto 

muita gente mudou. 

NA: Podemos tentar inferir esse exercício, de contabilizar esse saldo, em dois planos: o 

plano institucional, que era o que estava a falar agora, portanto, em termos do GAVE, 

mas também em termos de uma certa cultura técnica de avaliação, entre aquele núcleo 

duro daquelas pessoas, as pessoas das escolas, pessoas que vêem os testes, como é 

que… 

RPGB1: Aí eu acho que há e que é mais alargado que só mesmo essas pessoas, também 

pela força que o PISA tem. O de leitura, quando foi o enquadramento teórico de leitura, 

eu pedi a duas pessoas, pelo menos a Raquel Delgado Martins deu parecer sobre aquilo 

e acho que foi também o Rui do Minho, Vieira de Castro, e portanto, era favorável. 

Quando foi da matemática pedi a um que era da SPM que era o [Pedro] Miguel Ramos 

que também não viu problema. Mas, portanto, ciências… honestamente, eu não sabia a 

quem pedir. 

NA: Pois, está muito pulverizado. 

RPGB1: Está pulverizado e pronto… 

NA: Isso liga com uma pergunta que lhe queria fazer, que era: a discussão em torno do 

PISA, não já a discussão macro-política, mas ao longo deste período, quais são os 

tópicos que identifica como os tópicos quentes, não é que tenham necessariamente uma 

grande visibilidade, mas quando se discute o PISA, quando não é consensual, onde é 

que não é? E que tipo de actores é que entram nesse debate. 
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RPGB1: Lá para os idos de 2000, o discurso era um discurso defensivo, eu agora falo 

politicamente, de “não é a mesma coisa, não está avaliar exactamente o que se passa em 

Portugal” e havia o discurso dos processos. Era muito presente. 

NA: O que interessa são os processos e não os resultados. 

RPGB1: Os processos e os resultados estão sempre contaminados por trinta e uma mil 

coisas, nomeadamente que estão a perguntar coisas que não são hábito de fazer cá, as 

pessoas têm outra maneira de resolver as questões que não é considerada e, portanto, 

sabem outras coisas que não aquilo que está no teste. 

NA: É um argumento cultural, no fundo. 

RPGB1: Sim, sim. É um argumento cultural, e era defensivo. Depois, quando se 

entrava em pormenor, isto já na base da academia, podemos falar, em 2003, para além 

dos processos, era uma contestação das interpretações, quer dizer, o que estava na base, 

é inferência minha, o que estava na base era uma discordância com a avaliação, uma 

discordância em que se pudesse acreditar na avaliação, eu acho, que é um bocadinho o 

discurso de parte da APM. E portanto, se se dizia, por exemplo, aqui na peça de teatro 

eles tinham ir ver atrás se estava em itálico e não o faziam e eu dizia que era inferência 

minha, não fazem porque não estão habituados, estão habituados a ter a estrutura de 

quem são as personagens, qual é a ideia principal, porque é que se trata de uma peça. E 

era o olhar para trás que eu acho que também era verdade, no texto sobre os sapatos de 

ténis, se eu interpretava e era inferência minha, saltavam logo. Quem é que vai…os 

miúdos não vão às peças de teatro! Não é hábito! Eram os coitadinhos! Não era o 

problema dos instrumentos que eles têm ou que lhes foram dados, era o problema do 

meio socioeconómico que explica tudo sem dizerem ok para o meio socioeconómico, 

mas acha que é por não ir ao teatro, que ler um texto e não…? Até porque dão um Gil 

Vicente no 9º ano, irra! Alguma coisa é para um aluno uma peça de teatro. 

NA: E vêem cinema. 

RPGB1: É claro, é evidente! 

NA: Têm telenovelas às dúzias. 

RPGB1: Exactamente, às dúzias! Mas, pronto, era esse discurso que desculpa e que 

invoca processos, mas, no fundo, não acredita que a avaliação revele o que os miúdos 
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sabem. Basicamente é isso, não é? Portanto, o meio educacional, mas com contexto 

político por detrás, e que também era um discurso, calculo eu, que seria da Ana 

Benavente. 

NA: É por aí… 

RPGB1: Depois, um discurso político posterior é do David Justino que é mais, agora, 

de defesa em relação aos resultados, porque quando se está à frente não se gosta de ter 

resultados, pronto, tem de haver esse discurso, e portanto era o problema da tradução, 

por causa do item dos pinheiros e era “Parece impossível, foram buscar desde o 5º ano, 

os outros países não” e portanto, basicamente era “Por que é que a gente vai buscar os 

do 7º, 8º e 9º”, quando foi em 2003, o 7º, 8º e 9º,”Porque os de 15 anos já deviam estar 

no 10º, por que é que vão buscar o 7º e o 8º”, mas a população era assim definida, não 

lhe agradava ou não compreendia. 

NA: Ou fingia. 

RPGB1: Qualquer coisa, mas era por aí. Na defensiva. É difícil dizer até onde é que era 

compreensível que a população fosse essa e que não se podia fugir. Depois, dos meios 

dos conteúdos, o que é verdade é que a SPM…eu procurei o Miguel Ramos, porque eu 

sabia que era um digno representante da SPM e já nos tinha feito o comentário do PISA 

2000 quando foi a sessão da Gulbenkian, em 2001, em 2002 ele fez o comentário à 

matemática e estava por dentro e não havia problema nenhum. Portanto, aquela questão 

de ser itens muito contextualizados, muito virados para competências de aplicação 

nunca foi contestada e nunca ouvi o Nuno Crato dizer o que quer que seja em relação a 

isso. Quando se passa para os exames mesmo, que seguem o modelo muito próximo, aí 

já a questão muda. Eu tenho uma ideia que, nomeadamente o Nuno Crato, porque às 

tantas as direcções…ou seja, quando se fala da SPM está-se a falar do Nuno Crato, 

porque eu não sei o que é que ele confronta de opiniões com os outros. Portanto, o que é 

facto é que a Susana Nápoles, que era do conselho consultivo do GAVE e que era 

representante do SPM no conselho consultivo do GAVE nunca se virou contra o PISA 

também e nunca se virou contra o tipo de itens que estavam presentes. Podia discordar 

deles no sentido de conteúdo ou de clareza, mas não de haver „contexto‟. Havia pessoas, 

na SPM, e aí são mais do contacto pessoal, que em 2000 ou por essa altura, em 2001, 

quando apareceram as provas de aferição do 9º ano, ainda não concordavam mas que 
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não faziam esse discurso publicamente, mas não concordavam com esses contextos. Era 

o lado matemático da abstracção pura, do lado da SPM. 

NA: Sim, sim. Da linguagem. Da própria linguagem. 

RPGB1: Exactamente. E, portanto, traduzir questões verbalmente, embora recorrendo à 

abstracção, mas verbalmente, ou parcialmente verbalmente era uma coisa condenável, 

porque tinha de ser tudo simbologia matemática. Eu lembro-me de ter essa discussão 

inclusive com a Susana Nápoles, mas isso era na linguagem utilizada. A Susana 

Nápoles era mais no ponto de vista de se aceitarem respostas em que os alunos 

misturassem o verbal com o formal. Mas, por exemplo, lembro-me de um exemplo que 

era de uma mancha, nem sei se era 12º se era 9º, mas era uma mancha que alargava e 

que a função era e era a mancha de café e a fulana dizia “A mancha nunca é 

homogénea”, portanto, o modelo não era puro, não seria puro e portanto “Por que é que 

vão buscar a mancha?”. 

NA: Queriam apenas o conceito. 

RPGB1: Era o conceito pelo conceito e há esse lado que não se manifesta, por alguma 

razão, que só eles saberão, mas há esse lado da SPM.  

NA: E os de Português? Na língua materna? Quais são as temáticas quentes? 

RPGB1: Eu penso que, aquilo a que eu assisti, portanto o conselho consultivo do 

GAVE que tínhamos uma fulana da linguística e tínhamos a APP, porque não há a 

sociedade portuguesa de português, há a Associação de Professores e há a linguística 

que é da Faculdade de Letras em Lisboa. E, portanto, nunca em relação ao PISA, e o 

PISA era muito partilhado com eles, nunca teceram críticas directas, nem da parte da 

linguística, nem da parte da APP. Eu fica-me sempre a dúvida, sem desprestígio para as 

pessoas, se leram, porque, por exemplo, quando foi 2000, foi leitura e a Raquel Delgado 

Martins, que agora já está jubilada, mas a Raquel leu e deu um parecer favorável. Essa, 

eu tenho a certeza; agora, eu não sei se o Feytor Pinto e Edviges se leu. Não duvidaria 

que a representante do GAVE que está em Diário da República que era a Isabel Mata, 

da Faculdade de Letras, não duvido que ela até concordasse do ponto de vista da 

linguística, porque é muito virado para competências. A APP nunca se manifestou, não 

sei se concorda ou discorda do enquadramento, não sei, mas aceitava e sempre foram 

muito simpáticos. 
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NA: Mas há um certo debate, umas vezes subterrâneo, outras vezes mais explícito, 

sobre a questão do ensino da língua materna, numa lógica mais literária, dos textos mais 

funcionais, isso transparecia? Essa fronteira transparecia? 

RPGB1: No conselho consultivo não tínhamos… 

NA: Aparecia dentro do GAVE? 

RPGB1: Aparece, indirectamente, porque, por exemplo, o conselho consultivo, porque 

não há Sociedade Portuguesa de Português, a APP também aceita a funcionalidade e a 

linguística também, portanto, aí não haveria, era mais da clareza e da universalidade das 

provas de aferição, mas quer dizer, esse debate que existe, no fundo, não estava ali. 

Depois, eu sei e até conheço representantes dessa versão da literatura, e a tal pessoa do 

Português, que eu acho que é inestimável, que é uma pérola no meio disto tudo, para 

além da Inês, de quem eu gosto muito, mas quer dizer da literatura mesmo, essa fulana 

fazia um bom casamento entre uma coisa e outra, defendendo sempre a literatura, mas 

fazia um bom casamento, e era professora mas não é actualmente da Faculdade de 

Letras. Portanto, ela própria participou no PISA e ajudou-me a escolher pessoas para 

tradutor e para o resto. Ela compreendia bem a necessidade de integrar as duas 

valências, não é? Dos outros da literatura nunca vi por escrito, oralmente ou transmitido, 

que poderiam ter feito, nada que fosse contra o PISA. Portanto, eu penso que o PISA 

não foi campo de batalha dessas duas visões, por um lado acreditava-se que sendo um 

campo internacional não se poderia aproveitar digamos os contextos da literatura que é 

muito histórico e muito cultural, quer dizer, o mais que se fez do que eu me lembro, foi 

um texto de teatro, pelo menos entre os públicos, que era „Amanda e a Duquesa‟, que 

era uma peça de teatro, e em que não se recria nada de contexto cultural, pois com 

certeza. Portanto, esse aspecto muito contextualizado, muito cultural, muito literário, 

não podia ser explorado e eu penso que talvez por isso que não houvesse grande 

contenda. Por um lado, integravam textos literários, não os punham à parte, não iam 

buscar só notícias dos jornais ou documentos de terceira, e por outro lado também 

aceitavam que não podia ser. Calculo que fosse por isso, mas nunca foi campo de 

batalha. Aliás, por exemplo, os exames de 12º até 2005 nunca foram campo de batalha, 

mas justamente porque havia esse equilíbrio entre uma coisa e outra, que se procurou e 

depois estávamos sempre limitados pelo programa, a gente não podia extravasar o 

programa mas cumpríamos aquilo à risca. Depois entrou a TLEBS, que ainda hoje é 
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aquela confusão desgraçada, e a TLEBS está no limbo de ninguém que é a confusão 

total; quer dizer, é uma confusão histórica, mas é uma confusão de quem nunca quis 

clarificar o presente e eu acho porque não soube. Mas isso é outra matéria. 

EC: Mas quais são as influências, se é que as há nas escolas, na forma de conceber os 

testes, os exames? Houve influências? Quais as reciprocidades entre…? 

RPGB1: Ora bem, eu penso que influências a haver, de imediato, foram poucas, porque 

os instrumentos não eram poderosos, ou seja, o facto de se fazer exames, o facto de se 

fazer provas de aferição, o facto de haver PISA, não chega! Por si só não chega. 

Acredito mais e, por isso, também o projecto foi iniciado em 2005, na realização de 

itens que são disseminados, publicados, que é o projecto “Mil Itens”, que começou 

nessa altura. Acredito mais, porque os professores podem usá-los e aquilo foi feito pelo 

GAVE, que é quem vai fazer os exames, portanto, essa questão é direccionada para os 

professores, é feita para eles usarem e acredito que seja um instrumento mais poderoso. 

Não vou ao ponto de dizer, como o Arsélio Martins, que é „O melhor professor‟, eu 

conheço-o há 40 anos. O discurso dele, que eu vi no jornal, era que as provas não são 

mais fáceis e que os resultados a serem melhores é por causa dos itens que o GAVE fez. 

Eu não acredito. Acho que isso é miraculoso. Mesmo que o instrumento seja melhor não 

é tão poderoso. Mas acredito que seja um instrumento melhor do que só a divulgação. 

Acredito! Porque, e os testes intermédios, que também começou no meu tempo, e 

portanto haver testes que depois são corrigidos e devolvidos à escola a meio, isto foi 

para o 12º na altura, que as pessoas se sentem envolvidas e como é feito pelo GAVE as 

coisas têm mais impacto…e têm a ver com os exames que se vão fazer, têm mais poder. 

Como instrumentos, são mais poderosos estes, eu acho, que os outros. Também tenho a 

dizer que tanto os testes intermédios, na medida do possível, porque eram na altura só 

para o 12º, e nós estamos muito constrangidos muito pelos programas, mas é aquela 

conversa do outro dia que não pudemos seguir tanto uma visão mais funcional porque 

estamos limitados pelo programa, mesmo que quiséssemos, mas digamos, posso dizer 

que as pessoas que estavam envolvidas nos exames do 12º estavam nessas equipas 

como consultoras. 

NA: Há aí um trabalho de disseminação… 

RPGB1. Há. Internamente há uma disseminação. Portanto, nestes testes intermédios e 

por aí fora, e no que se podia aproveitar do PISA, a mancha de café e essas coisas, essas 
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pessoas capitalizavam e quem fez, a equipa que esteve ou está ainda, a fulana que está à 

frente é a mesma e penso que o resto também, mas dos “Mil Itens” esteve sempre muito 

perto do PISA e das provas de aferição. Era consultora das provas de aferição e do PISA 

também era consultora de alguma coisa e fazia parte das equipas de avaliação de 

classificação. E portanto, não se perdeu, pelo menos ao nível de quem faz, seja testes 

intermédios, seja “Mil Itens”, seja o que for, permanece essa cultura e esse saber. 

Mesmo que seja indirectamente, eu acho que aí… 

NA: Há um impacto. 

RPGB1: Pode não ser tão repentino, mas indirectamente. 

EC: E noutros campos, professora? Da política educativa, da formação de professores? 

Noutras questões, a professora vê resquícios ou influências, sinais? 

NA: Não tanto ao nível técnico, mas ao nível do uso do PISA directa ou indirectamente 

referenciado a projectos da educação ou de mudanças, e que vão muito para além da 

questão dos exames. Que leitura é que faz disso? É que, actualmente, faz-se um pouco 

essa ligação. 

RPGB1: Em termos de formação de professores, eu vejo as entidades ligadas à 

formação de professores muito ensimesmadas, e posso estar a fazer um julgamento 

muito negativo, mas é aquilo que eu sinto. Muito perpetuadoras de um modelo com que 

inicialmente começaram ou que desenvolveram, um sistema fechado, um bocado 

fechado. Se é bom, é bom, se é menos bom, é menos bom e assim continua. Não sei em 

que medida é que esta janela do PISA e das provas de aferição alterou grande coisa. Eu 

não tenho medida para isso. Por exemplo, a disseminação dos resultados, no ano a 

seguir a sair o relatório, provavelmente em 2005, eu andei por 25 sítios do país todo, de 

malinha aviada, Ponte de Sor, Sever do Vouga, uma coisa para além do Douro que eu já 

não me lembro mas tem um nome muito bonito, para onde fosse preciso eu ia, mas o 

Minho, mais formal, também pediu para lá ir, para falar do PISA em relação à leitura e é 

uma instituição de formação. Há umas que me parece que estejam mais atentas, o 

Minho seria uma delas. A ESE de Lisboa está lá a Inês, está lá a Lurdes Serrazina, 

portanto, na medida do possível, que as pessoas não fazem as instituições, também 

sabem o que estão a fazer. Depois, quem me solicitava, fora estas instituições, eram 

mais centros de formação que pediam para eu lá ir. Não sei se era mais por, isto é 
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maldoso e eu acho que estou a ser injusta, mas digamos, era uma visão mais “deixa cá 

ver o que é que deu” e não tanto como é que era feita a inquirição, o que é que a gente 

pode melhorar. Essa valência não sei se era possível fazer, naquele formato, que era de 

conferência, mas pronto… 

NA: Mas, geralmente, era um pouco para comentar o relatório nacional… 

RPGB1: Exactamente, era. E o que é que se pode concluir, os resultados. Eu atirava 

para essas coisas de, aparentemente, „não viram a página‟, porque são as coisas 

funcionais, não é? Quer dizer, como é que se pode, mas pode-se estar sempre agarrado à 

narrativa, pode! Como é que se consulta um texto, o que é que é diferente de…? E não 

sendo eu uma pessoa da língua, falo mais sobre isso, mas eu dizia “Não sou, mas olhem, 

é a minha interpretação”. Mas eu acho que isso não é poderoso, de maneira nenhuma. 

Mas em termos de formação não sei que reflexão…o GAVE começava e mandava para 

todos os centros de formação e universidades, relatórios e essas „coisadas‟ todas, mas 

não sei em que medida é que isso tem tradução. Eu tenho a impressão de que cada um 

tem a sua disciplina, tem a sua cadeira, trabalha-a como acha e não me parece que haja 

grande…o sistema é fechado, em cadeiras e é fechado no conjunto, parece-me. 

NA: E no plano da política educativa, em termos mais amplos, tem ideia de que o PISA 

produza o ranking, produza „corrida de cavalos‟ e isso depois é trabalhado 

politicamente? Como é que vê isso? Por exemplo, teve que gerir a informação 

proporcionada pelo PISA num plano político, mais geral? Ao nível de partidos políticos 

que quisessem recolher informação, os media, jornais, televisão, portanto, trabalhar a 

questão do PISA, os resultados do PISA, o que é que eles significam desse ponto de 

vista mais amplo? Não ao nível do seio da comunidade académica e dos professores, 

não é? 

RPGB1: Por exemplo, a televisão era às vezes um comentário ou ir a uma opinião 

pública, uma coisa assim. Dos jornais, o Público é quem tem uma melhor equipa de 

educação, não tenho dúvidas, mas vou dizer factos: não me recordo de terem pedido 

alguma coisa ou alguma vez citarem o relatório nacional e não era por desconhecerem, 

que eles tinham-no lá na mesma altura que toda a gente. Portanto, quiseram dar voz ao 

relatório internacional, nunca citaram o nacional nem nada que tivesse ver com um 

comentário meu àquilo. Penso não estar errada. Mas isso são as guerrinhas estúpidas e 

cretinas que não têm razão de ser. Mas tenho a dizer que o Público deu relevância ao 



117 
 

PISA, sim! Citando o relatório internacional, mas a mim não me chamava nem queria 

saber, mas o relatório internacional sim! E aliás, eu acho que fez sempre uma boa 

análise, porque eles tinham os seus interlocutores, a OCDE tinha os interlocutores do 

Público, era a Dulce Neto, no princípio, não sei já quem era depois, talvez a Isabel 

Leiria, não sei, mas tinham aqueles relatórios com tempo e faziam uma boa análise, eu 

acho que sim. Portanto, a esse nível eles faziam uma análise, mas de comparação… 

NA: A ideia é um pouco: até que ponto o PISA é utilizado ou os relatórios nacionais são 

utilizados numa perspectiva de análise macro política-educativa? 

RPGB1: Não, por quem está à frente… 

NA: Exactamente. Porque, actualmente, muitas vezes há essa tendência de, qualquer 

que seja a medida de política educativa, aparece sempre o PISA por trás a dizer que “O 

PISA já mostra que é preciso avaliar os professores, porque o PISA mostra que é 

preciso fazer computadores nas escolas, porque o PISA mostrou que…”. Foi 

confrontada com esta lógica? 

RPGB1: Não. Quer dizer, acho, tenho alguma base para achar que a Ministra leu o 

relatório e lhe ligou, eu posso dizer que sim. Quer dizer, não foi letra morta para ela, 

aliás, a impressão que eu tenho é que ela lhe ligou muito. Não fez perguntas adicionais, 

não fez, mas ela é uma pessoa que absorve informação muito bem e que a procura. Tem 

lados mais negros e tem lados muito bons, este é verdade! E, portanto, mesmo nas 

poucas vezes que a gente falou, porque eu estava com o Secretário de Estado, mas das 

poucas vezes que a gente falou ela procurava inquirir-me o que é que achava que estava 

na raiz disto e na raiz daquilo, não tanto com o PISA, mas digamos, destas várias coisas 

e acho que ela procurava mesmo isso e não era só de mim, não é? Mas isso mais em 

relação aos males da educação, de uma maneira geral. Ela fazia isso com outras pessoas, 

era uma procura dela, sem dúvida. Agora PISA, o que é que dali me foi inquirido já 

com vista à politica educativa e eventualmente curricular e formação? Directamente, eu 

penso que nada, directamente acho que essa conversa não teve lugar. Quer dizer, as 

razões de ser, sim, e aquela questão de não serem as organizações, as escolas não são 

organizações pelo menos organizadas, isso transparecia, que só em 5%, quando a média 

era 61%, é que havia monitorização de pessoal sénior em relação ao que se passava nas 

salas de aula, portanto, para mim foi um choque quando me apercebi disso e para ela 

aparentemente, também. Portanto, esses aspectos organizacionais, agora aspectos de 
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conteúdo, eu penso que aí ela nunca chegou. E, portanto, talvez se guiasse por pessoas, 

porque depois é assim, acredita mais numas pessoas para lhe falar de leitura, acredita 

mais noutras para lhe falar de matemática e nuns casos acerta, e noutros não. Mas, de 

facto, em termos de resultados e ligar a aspectos de conteúdos do que estava a ser 

inquirido no PISA nunca houve essa conversa comigo, que eu me lembre. Também 

tivemos poucas. 

NA: E fora da decisão política central do ministério, outros actores, partidos, 

parlamento, conselho nacional de educação, outros contextos com intervenção maior ou 

menor na política educativa vista dessa perspectiva? 

RPGB1: Partidos políticos, nunca. Eu lembro-me que em relação a certas coisas, que 

era mais com exames nacionais, a Luísa Mesquita era a mais activa. Pedia para dizer 

não sei quê em relação a isto ou aquilo e agente lá respondia. O Carlos qualquer coisa 

do PSD também de vez em quando perguntava… 

NA: O Carlos Coelho? 

RPGB1: Provavelmente. Fazia uma pergunta aqui e ali e a gente respondia. Mas não 

tinham a ver com o PISA. Nunca pediram qualquer tipo de colaboração, esclarecimento 

a esse nível. Isso em relação a partidos políticos. O CNE ter-me-ia chamado para 

apresentar resultados de alguma coisa, pelo menos em relação à avaliação fui chamada e 

também teria alguma coisa a ver com o PISA, não sei. Mas digamos, não me lembro 

que fosse para aprofundamento de questões operacionais de política educativa. Não me 

lembro que fosse muito virado para isso. Era mais temático em relação à avaliação, eu 

não me lembro. Os partidos políticos, tenho a certeza, era mais esclarecimentos e era 

mais em relação a exames, do que propriamente. Os partidos tinham os relatórios 

nacionais e os internacionais foi pelo menos mandado um, para assembleia, e portanto, 

tinham acesso mas não me parece que houvesse muitos actores que pelo menos 

manifestassem de alguma maneira interesse em saber mais. Como digo, os actores que 

mais solicitaram foram centros de formação e algumas universidades, na APM eu era 

convidada oficial todos os anos, a princípio era falar de exames e depois era PISA e 

tinha três intervenções no PROFMAT a propósito do PISA para aqui e do PISA para ali, 

portanto, a APM tenho a dizer que sim. Não tenho dúvidas nenhumas. 
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NA: Portanto, pudemos identificar a APM no seio das sociedades de associações 

profissionais de professores como aquela mais sensibilizada para o PISA do ponto de 

vista de que é um instrumento de avaliação? 

RPGB1: Sim, sim. Absolutamente. 

EC: A APP nem por isso? 

RPGB1: A APP é o Paulo Feytor Pinto. Porque, depois é assim, há os que existem e há 

os que têm a caixa de sabão, como dizem os americanos, para se pôr em cima. São todos 

respeitados pelos media, tudo fala em nome dos professores de… 

EC: Ciências então… 

RPGB1: De ciências há a Sociedade Portuguesa de Física e a Sociedade Portuguesa de 

Química. 

NA: E a Ordem dos Biólogos. 

RPGB1: A Ordem dos Biólogos nunca quis fazer parte do conselho consultivo do 

GAVE. Achavam que eram muito finos, de certeza! Porque havia a Associação de 

Professores de Geólogos e Biólogos, esses estavam, mas a Ordem dos Biólogos foi 

formada quando o GAVE já existia. Convidámos: não, declinaram. E também não se 

manifesta em relação ao PISA. De ciências, há a Sociedade Portuguesa de Física e a 

Sociedade Portuguesa de Química. A de Física, infelizmente, nunca foi existente, de vez 

em quando apareciam nos conselhos consultivos, tinham nomes para lá estar, mas não 

eram muito activos. A de Química também não era muito activa, a não ser quando a 

Ana Rêgo apareceu para desancar. Em termos de PISA, estarem interessados, não me 

parece. As ciências são assim, muito pulverizadas e muito pouco intervenientes. A 

sociedade mais interveniente de entre as sociedades é a de Matemática, mas também 

muito popularizada no mercado, e quem faz trabalho para o bem e para o mal, depende 

da maneira como se vê, é a APM. E a APM tem muita gente diferente. Tem essas 

pessoas que não acreditam na avaliação e têm este discurso que podem estar mais 

caladas, mas continuam e tem as pessoas que gostam do PISA. Por exemplo, aquele 

fulano que é de Coimbra e que faz os programas juntamente com o Arsélio, Jaime 

Carvalho e Silva, tinha um discurso muito positivo em relação ao PISA e ao trabalho do 

GAVE, no PISA. Passava a vida a „vender‟ o PISA e a dizer que os enquadramentos 
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estão na Internet, e façam o favor…Portanto, esse lado da APM divulgou e fez o que 

pôde. Aí, tenho a dizer que sim. Agora, outros actores, nem por isso. E, por exemplo, 

quem faz o currículo é outsourcing, portanto, depende da equipa a quem os ministérios 

pedem para fazer programas. Eu penso que a sociedade está muito em grupinhos 

fechados, como por exemplo, as línguas, a linguística, APM e a SPM e dentro da APM 

há coisinhas, a Universidade disto que depois põe a coordenar não sei o quê, e agora 

sem juízo nenhum, mas quem está a coordenar o programa de formação contínua dos 

professores de ciências é a professora Isabel Martins de Aveiro e o que é que a estrutura 

central faz? Quanto muito, faz o contrato! Mais nada, não é? E continuam a ser 

administrativos puros e como eu digo daqui a uns anos posso ter de me resignar a que 

tem de ser assim, porque de facto há manipulação política. Esse céu em que eu vivo em 

que a instituição vai ser transparente da política e portanto fazemos de acordo com a 

política, mas uma política assumida transparente, se calhar é mentira. E, portanto, a 

minha conversa é: se calhar tem de ser uma pessoa em que a Ministra diga, e agora é 

metafórico, “Faça provas mais fáceis” e as pessoas fazem. Se calhar tem de ser assim, 

não é? E quem procura que haja consenso entre as sociedades não tem lugar, porque é 

preciso apresentar resultados. É metafórico! Ou talvez não! 

NA: Claro, mas é um facto. 

RPGB1: Mas é assim, não é? E portanto, isto é um mundo que não existe. 

NA: Já agora deixe-me fazer uma outra pergunta, ainda nesse plano, que é: de facto há 

um conjunto, por exemplo, ao nível da formação de professores, um conjunto de 

medidas que são importantes do ponto de vista até dos recursos financeiros e humanos 

mobilizados e que aparecem politicamente referenciados aos resultados do PISA, o 

plano de acção para a Matemática, o plano de formação da Língua Portuguesa, portanto 

são iniciativas de envergadura, em termos do dinheiro e dos recursos envolvidos. Como 

é que vê isso? 

RPGB1: Eu vejo que isso foi honestamente feito nessa base. Acho que aí a Ministra 

ficou sensibilizada. Acho que ela também politicamente deve ter pensado que o PISA é 

um estudo internacional, portanto, pelo menos para quem está atento é uma medida que 

nos posiciona mal, portanto, há que fazer qualquer coisa e foi buscar os actores que ela 

conhecia melhor, como mais capazes de desenvolver esses planos de formação. Eu 

acho, aí acho que sim. Encostou-se à Inês Sim-sim e eu acho que bem, encostou-se à 
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Lurdes Serrazina e eu acho bem e a Isabel Martins eu não a conheço, portanto, foi o que 

conseguiu. Penso que do ponto de vista do enquadramento do que está por trás do PISA, 

do ponto de vista de enquadramento teórico, delegou um pouco, mas isso também se 

calhar não podia fazer outra coisa. Discussão pública sobre o assunto não há, não houve. 

Talvez tivesse sido didáctico, porque o que acontece é que acredita-se nuns, não se 

acredita noutros e de facto nunca se sai dos grupinhos fechados e encostados e que não 

conseguem conversar. Mas talvez, sem malícia, também os tempos sejam um 

bocadinho…as legislaturas de 4 anos têm essa coisa e de facto está muito condicionada 

pela legislatura de 4 anos, inclusive para apreciar os resultados, essa é a parte má. Mas, 

digamos, não sei e isto já é uma elaboração mental, não sei se tem muito a ver com isto, 

mas acredita-se pouco no capital social, acredita-se pouco nas dinâmicas que se criam 

pelo facto de se promover certas coisas. Acredita-se pouco. Eu acho que esta Ministra 

tem coisas boas e percebeu que havia falta disto e havia dinheiro da Europa para 

acompanhar e lá vamos e acho que fez bem. Agora, ela não acredita que os actores 

estarem envolvidos em discussão é uma mais-valia, não acredita. Em tudo, tudo o que 

ela promove, e isso é muito mau. Porque ela consegue, à força, impor coisas que não 

pegam, não colam. Os melhores afastam-se e eu acho, se algum dia ela sair, quem vem 

vai andar para trás e vai tentar (tipo Guterres) fazer uma coisa mais… e vai-se esvair 

porque a raiva é muita e as pessoas não se vêem como actores; e ela acredita pouco. 

Portanto, é muito o estilo de “Agora faz isso, vão para frente e os resultados têm de ser 

positivos”. É assim que ela funciona. Mas, de facto, esse discurso, que foi o PISA, 

acredito que fosse, até porque foi. Eu lembro-me que quando foi a apresentação dos 

resultados do PISA na Amadora… 

NA: Portanto, o PISA 2003? 

RPGB1: O PISA 2003. Saiu em 2004 e ela estava lá há pouco tempo e em Janeiro ou 

Março, já não me lembro, foi feita a apresentação numa escola secundária da Amadora. 

E ela fez muita força que o fulano lá da Nova, de Metodologias, que tem um nome que 

nunca me lembro, mas é um fulano que é apresentado mesmo no CNE, ele faz parte do 

CNE… 

NA: Já sei quem é: Nunes? 

RPGB1: Não sei. É um nome que não tem nada de especial do ponto de vista de ser 

diferente. Mas pediu a esse fulano que é da Nova para fazer o comentário e o fulano fez 
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o seu comentário com base naqueles gráficos dos gradientes de desempenho em função 

do estatuto socioeconómico que vem no relatório internacional, não é? Mas procurando 

- foi a minha interpretação - desvalorizar um bocadinho os resultados do PISA. Foi a 

minha leitura. Quer dizer, eu penso que na cabeça vai um bocado “O PISA ainda existe 

e é uma coisa internacional e vamos lá fazer alguma coisa” porque ela é assim. Ela foi 

para ali para fazer alguma coisa e achou bem e o que leu levou-lhe para aquilo. Mas, de 

certa maneira, também não é das que acredita muito naquilo. Não acredita muito e não 

sei se…quis balançar, porque já sabia qual era a opinião do outro, quis equilibrar um 

pouco o discurso da fé naquilo, mas isto são os meandros em que a gente se move. Não 

sei mais do que isso em termos do impacto do PISA. Não sei qual vai ser a interpretação 

futura que vai ser feita do PISA. Eu vi o discurso, que eu achei muito mau, de „estamos 

a caminhar num sentido bom e passámos de 466 para 466‟, vai lá enganar quem quer 

que seja. Nas ciências, não é comparável e está escrito que não é, portanto não vai 

buscar as ciências para coisa nenhuma e também não fomos nada de especial. Como eu 

interpreto como aquilo sendo muito perto da vocação política do ministério, temo, mas 

isso não interessa para o caso. 

NA: Isso, numa próxima aplicação, a ver com a política que está a ser seguida, haver 

menos meninos de 15 anos no 7º e no 8º são resultados melhores, não é? 

RPGB1: Ora aí está, está a tirar-me as palavras da boca. E isso é possível de fazer. 

NA: É? 

RPGB1: Então, não é!? Arrepia-me, mas é assim, as pessoas são assim. A gente cá está 

à espera para ver. 

EC: Só tenho duas últimas questões. Voltando à questão do relatório, qual é grau de 

importância para a professora, do relatório técnico e depois do relatório final? Há um 

relatório técnico, não é? 

RPGB1: Ainda não está publicado, o de 2006. Mas vai estar. 

EC: E, depois, há outro relatório, que é construído… 

RPGB1: Sobre os dados. 

EC: O grau de importância de um e de outro? 
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RPGB1: Muitíssima, para o relatório técnico, muitíssima! A visibilidade dele é muito 

menor, porque só lá vai quem quer perceber melhor, mas é muito importante! É muito 

importante, para já porque com excepção da amostra, que é o que está menos visível, 

torna transparente, todos os passos, todas as opções técnicas. Quem quer saber vai lá. 

Inclusive, eles põem os tratamentos de SPSS e SAS (a sintaxe), são os dois pacotes que 

eles usam, disponíveis não no relatório técnico, mas na Internet. Quem quiser ir fazer 

trabalho de computação, usando a base de dados original, tem as sintaxes já lá feitas 

com os parciais e tudo lá. O relatório técnico torna aquilo tudo transparente, as opções, 

de uma ponta à outra. Portanto, acho que é bom em termos de como se fez e em termos 

de quem quiser trabalhar sobre isto, por exemplo os conselhos que lá vão, o estatuto 

socioeconómico, está lá completamente transparente como foi feito. A nível de 

conceitos, a nível de operações, a nível de escolhas, a nível do IRT, porque o IRT não é 

só um, como sabem há muitas opções a fazer… 

EC: E a opção que se fez…é tão determinado o IRT. 

RPGB1: Está ali tudinho! Já na altura do IEA em 91 se fazia com IRT. 

EC: Permite a comparabilidade. 

RPGB1: E a métrica ser comum e os itens que são incluídos têm parâmetros que dão 

uma certa confiança, quer dizer, é mais sólida, não fica tão dependente das normas e das 

alturas em que se faz. 

NA: Deixe-me ver uma pergunta que queria fazer, que é assim: no plano da ciência, no 

plano da simbologia, como é que avalia o papel do PISA no desenvolvimento da 

ciência? Pensando, agora, no que eram os estudos do IEA, nos anos 90, estamos em 

2008, a importância do PISA como instrumento científico e no avanço da ciência. 

RPGB1: Eu acho muito grande, aliás é engraçado ver os “bigs”. O ano passado estive 

numa conferência, em Praga, que era uma espécie de supermercado da Psicologia 

Educacional. É uma coisa indescritível. E havia muitas coisas de IRT e estavam lá os 

“bigs”, que eu já conheço da outra associação que é o AEA-Europe. Eles estão lá, o 

Ronald Hambleton, o José Muñiz, o Eduardo Cascallar, lá aparecem todos e apareceram 

em Praga e estão nos vários fóruns. Vou referenciar Praga e o AEA-Europe para ver o 

impacto do PISA, porque está fora do PISA, não são chamados para estas coisas. E, 

digamos, anda tudo à volta também disto. Inclusivamente, o Hambleton foi chamado 
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pelo PISA para apreciar um modelo qualquer, já não me lembro, mas foi chamado pelo 

PISA. Quem está à frente do consórcio do PISA é uma pessoa que já foi do ACER e 

agora é da Universidade de Melbourne, mas colabora com o ACER, portanto, o estatuto 

dele não é o mesmo, mas está na mesma à frente, que é o Ray Adams. Portanto, estava o 

Hambleton e o Ray Adams e quando se trata de coisas técnicas o Ray Adams está 

sempre presente nas reuniões de PGB e o Hambleton dizia coisa do estilo “Se o Ray diz 

isto eu tenho de acreditar que ele é a pessoa que mais sabe”, portanto, para verem o 

nível em que está a direcção científica da análise dos itens, e não só, feita pelo 

consórcio. Portanto, o Ray Adams está ao nível do Ronald Hambleton e do José Muñiz 

e do Eduardo Cascallar. E vê-se, nestes outros fóruns, as pessoas ir buscar exemplos do 

PISA. Lá, em Praga, eles fizeram vários workshops e eu fui a todos. Fica no vício, não 

é? Mas não estou a fazer nada, nem pretendo, nesse campo, porque, lá está, acho mais 

engraçado a Psicologia da matemática. A minha tradição é de Psicometria, foi assim que 

eu vim de lá. Agora, há uma outra questão que é evidente, não é? Da outra vez, 

falávamos que se continuar a ser o mesmo consórcio, que não continua porque houve 

dois, responsável, cada vez vão estando mais afastadas as outras possibilidades e, 

portanto, cada vez vai sendo mais difícil arranjar outras pessoas para trabalhar as coisas 

porque a coisa vai-se especializando.  

NA: È justo dizer que o PISA, pela sua dimensão, e pela maneira como cresce, tende a 

ser totalitário? Às tantas, daqui a alguns anos, só quem está no PISA é que consegue 

mexer-se no mundo da investigação científica, nessa área? Acha que há esse risco? 

RPGB1: Quer dizer, há vários tipos de totalitarismo. Há o PISA que não é componente 

científica-técnica-psicométrica, há o PISA enquanto instrumento de medida, enquanto 

fornecedor de dados e que a Europa, pelo menos em leitura e eu andei pela página, 

referenciou “benchmarking” do PISA de leitura, não sei se os outros também. Mas, 

portanto, enquadra os resultados como “benchmarks” para a Europa, portanto, nesse 

sentido alargado. Há, em termos de instituições supranacionais; eu vejo países como a 

Austrália, os países da OCDE, com certeza, países que não são da OCDE, os orientais e 

a América Latina, embora considerando que são muito difíceis, os da América Latina, 

mas muito referenciados ao PISA, tentando ter poder dentro do PISA e tentando marcar 

posição dentro do PISA. Portanto, nesse sentido está-se a alargar o seu poder 

transnacional. 
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NA: O PISA é a referência da Psicometria a nível mundial, actualmente… 

RPGB1: Em termos de países, em termos de dados e em termos de referencial. Do 

ponto de vista psicométrico estes Hambleton e o José Muñiz continuam a fazer os seus 

percursos. Do que eu entendo e, por exemplo, em Praga, foi interessante ver que eles 

estão nitidamente numa posição de se quererem afirmar, não como cientistas, porque 

isso já não interessa, e querem afirmar-se muito em termos da Europa. Por exemplo, o 

José Muñiz sim…aquilo era internacional, mas era em Praga, portanto querem agarrar 

os fóruns que há e, por exemplo, o Cascallar, que eu conheci no AEA-Europe, uma das 

conversas que se lá tem e que é natural porque é uma instituição de avaliação, que tem à 

volta de 8 anos, e que quer, enquanto instituição de avaliação, afirmar-se ao nível da 

União Europeia; e, depois, há as pessoas dentro dessa instituição que querem ter 

projectos da Europa, de avaliação, para elas próprias se afirmarem dentro da AEA e, 

portanto, na Europa. Há muito, e eu estou a pensar nisto, pela primeira vez, há muito a 

corrida às instituições europeias e à OCDE para a afirmação, portanto, os cientistas 

deixam de estar a apresentar as suas comunicações, no seu cantinho, ou convidados 

cheios de referências, mas isto já não chega… 

NA: E acha que essa dinâmica é um pouco o resultado desta relação política com 

investigação que o PISA, não é que não existisse já antes, mas que o PISA amplificou 

muito? 

RPGB1: Eu penso que é capaz de estar na confluência desta globalização geral que há. 

Há globalização, há necessidade de, embora a educação não tenha o mesmo peso que a 

economia na União Europeia, mas há esta necessidade, uma vez que há globalização de 

comparabilidade de dados referentes a vários países, nesta globalização progressiva que 

também abrange a Europa e a OCDE, e por aí fora. E, portanto, instrumentos que eram 

mais humildes passam a acompanhar esta necessidade global. Acho que uma coisa vai 

com a outra. O PISA calhou no momento certo para o Schleicher, nesse sentido, que ele 

gosta. Passou a um instrumento que tinha uma ambição, que vão ver ao Jay, mais 

restrita, para um expoente…portanto, os cientistas acompanham esta globalização, no 

sentido de marcarem posição a níveis mais globais, também. E o Ray Adams, no meio 

disto, ele era relativamente desconhecido; no campo da Psicometria não tinha grande, 

pelo menos não fazia parte destes núcleos que falavam mais, mas é um fulano muito 

bom e, portanto, apanhou aquele comboio e saltou para a Universidade e agora é 
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considerado, pelo menos é a visão que eu tenho, o facto é que agora é. Portanto, 

totalitarismo do ponto de vista da psicometria…a psicometria continuar-se-ia a 

desenvolver, eu não tenho duvidas. Passou a ser mais importante, não sei se abarca mais 

gente, eu duvido que abarque mais gente porque o mercado é pouco, do ponto de vista 

de interesse em continuar estes conteúdos, mas passou a ser mais importante no negócio 

global porque é considerado determinante para tratar os dados e na forma de analisar e 

providenciar dados fiáveis e portanto vai fazendo o seu caminho, passa a ter mais 

importância porque é um instrumento internacional mas desenvolveria de qualquer 

forma. Eu penso é que a actuação dos vários actores está polarizada pelo PISA, 

dinamizada pelo PISA, mas far-se-ia de qualquer maneira. Estes fulanos já têm um 

caminho de há mais de 20 anos para trás, mas de facto, tudo isto está muito central neste 

panorama de globalização e provoca desenvolvimento. Nesse campo acho que sim. 

NA: É mais uma onda que está a desenvolver-se e o PISA está nessa onda, mais do que 

ser ele próprio… 

RPGB1: A questão do condicionamento das análises pela especialização progressiva, 

que é outra forma de chutar fora quem não perceber esta linguagem e ficar aquilo 

reduzido a meia dúzia, que é sempre um perigo, mas esse perigo existe. Por exemplo, eu 

vejo no GAVE, a minha freguesia, a partir de certa altura puff… 

NA: Já não havia interlocutores. 

RPGB1: E já era assim com o modelo clássico que tinha parâmetros muito simples, que 

é o grau de dificuldade e o grau de discriminação e a malta da matemática acompanha 

perfeitamente e o resto…quer dizer, havia a coisa que era cumprida de relatórios anuais 

em função do feedback que era dado por uma fulana que fazia a estatística com graus de 

discriminação e índices de dificuldade e também de item e que era fornecido aos 

coordenadores das disciplinas para analisarem e fazerem um relatório. Via-se ai que 

havia vários graus de compreensão em relação ao que aquilo dizia. Já no modelo 

clássico! Este é muito mais elaborado. 

NA: Claro. E esse era um nível muito… 

RPGB1: Um nível muito rasteiro. Portanto, corre-se esse risco? Corre. O que eu acho 

que há, a interrogação põe-se, uma necessidade que acompanha esse desenvolvimento é 

a transparência e isso eles cumprem. O relatório técnico cumpre integralmente essa 
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necessidade. Portanto, especificando aquelas coisas que já só os especialistas da 

especialidade. Essa é correspondida. Agora, a questão que é “será que esse apuramento 

traz uma mais-valia tão grande para a fiabilidade e a qualidade do PISA ou aquilo que 

afasta da possibilidade de tratamento não compensa aquilo que se ganha?” Os 

psicométricos diriam que absolutamente. É o que eles dizem. É engraçado ver que 

muitas vezes, eu nunca fiz análise de itens clássica a isto, portanto funciono com os 

dados do IRT, e digamos, para funcionar ao nível a que a um relatório pode ser feito ou 

mesmo contas adicionais podem ser feitas não é preciso esse nível de especialização. 

Por exemplo, a Eugénia Ferrão convidou-me em tempos para lá ir explicar para pessoas 

que já tinham lido o relatório internacional as opções e eu lá estive enfronhada no 

relatório técnico e achei aquilo uma delícia, portanto, aquilo ainda é compreensível por 

mim. Se for fazer já não é. Porque já é outra coisa, os programas são o diabo, para o 

IRT são mesmo o diabo, porque antes de o SPSS ser amigável era um inferno. Ora, 

estes programas ainda são mais infernais do que o SPSS antes. 

EC: Quem é que faz essa ponte, depois, para o relatório internacional? Estava a 

perguntar à professora o grau de importância do técnico e o grau de importância do 

internacional, e depois? É o Ray Adams, uma vez que ele está nas reuniões PGB? É ele 

que poderá fazer essa ponte? 

RPGB1: Quer dizer, a nível de quem faz o relatório, que é o Andreas e a sua equipa, 

eles têm reuniões com o Ray e com os outros, porque há os outros, também, que 

colaboram na feitura dessas coisas e que estão presentes. Há conversas, eu lembro-me 

que antes de 2003, e já tinha sido em 2000, e foi antes de 2003, foi uma das vezes que 

eu fui a Melbourne, que eles pediram a algumas pessoas para irem para dar feedback 

sobre algumas coisas e eu lá fui. Dessa vez, fui a convite do consórcio. E tratava-se de 

manifestar a opinião em relação a aspectos que agora já são tidos como adquiridos, mas, 

por exemplo, os níveis que eles põem “1, 2, 3, 4, 5”, com o que é que se identificam, os 

exemplos de itens e por aí fora, e portanto, havia alguma dissensão entre o que o 

Andreas pensava e o que o Ray Adams pensava. Não muito clara, mas a gente percebia. 

Porque é assim, por muita Psicometria que haja há sempre um cuidado imenso das 

respostas dos alunos, as coisas não calham perfeitinhas e, portanto, tem de se arranjar 

critérios, por exemplo, para um aluno estar no nível 2 tem de ter uma percentagem de 

itens daquele nível acertados e, portanto, claro que não tem a mesma dos outros e isso 

tem-se a certeza que não, mas, digamos, onde é que o critério fica para ser nível 2 ou 



128 
 

nível 1. Portanto, as fronteiras são complicadas e estar a qualificar os níveis…portanto, 

as fronteiras arranjam-se, já na clássica se arranjavam de alguma maneira e dizia-se qual 

era, é o que resta, mas depois dar significado: o que é que um aluno do nível 2 faz? 

Quer dizer, faz uns itens, mas não faz outros, o que é que se pode dizer que faz? E o que 

eu percebi da minha leitura, já há 6 anos, é que o Ray não concordava muito que se 

desse essa carne aos níveis, porque achava que era um bocadinho romanceado. Mas, por 

outro lado, o Andreas estava naquela posição de “Falar em níveis em abstracto não vai a 

lado nenhum”. Não é legível. E, portanto, o que é que isso permite ver? Permite ver as 

opções, como é que elas foram construídas, mas essa ponte estava constante e considero 

que ainda hoje é feita. Os técnicos da Psicometria estão sempre presentes na feitura do 

relatório, no sentido de darem a sua opinião sobre, e dizerem até onde é que se pode ir. 

Há um entrosamento muito grande. Quem decide não é o Ray, mas, de facto, a coisa 

funciona a esse nível. Não é só como nós temos, temos a base de dados, temos os dados 

em tabelas e agora façam o que vocês quiserem, não é assim a nível do internacional. 

Mas o risco existe de cada vez mais e quando se fala, porque uma coisa a que se tem 

ligado muita importância lá no PGB e no Secretariado da OCDE é a divulgação e 

operacionalização do PISA em termos científicos. E portanto, há uma procura em sede 

de „Rede A‟ e em sede de PGB e do que houver para se falar com os cientistas da praça, 

para ver se fazem análises e se publicam, e falou-se em haver uma página, que já não 

me lembro se existe, em que se punham os contactos, as publicações que já havia e que 

ia haver e por aí fora. E eu penso que o discurso é que há pouca gente interessada nisso, 

o discurso que se nota, ou que se notava, que há pouca gente interessada nisso, também 

porque a pedalada já é muito séria. A Eugénia mostrou-me um artigo que fez para a 

gazeta Matemática e que irá sair agora e que fez com dados de 2000, em que entra 

mesmo naquilo, portanto, eu arrisco-me a dizer que não haverá muita gente em Portugal 

para fazer análises daquele tipo, porque é usando o IRT, usando a estatística. E, 

portanto, fica muito rarefeito. A opção, não me parece que voltemos atrás, em termos de 

modelo clássico dos itens, não me parece nunca que a gente vá para aí e a 

especialização tem de ser feita porque há muitos modelos. Eu estava nos Estados 

Unidos, saí de lá quase há 20 anos e começava-se, na altura, a trabalhar o IRT para itens 

que não eram certo/errado e, agora, a maior parte dos itens já não é certo/errado, 

portanto, esse campo desenvolveu muitíssimo e vai continuar a desenvolver, não se vai 

recuar. Não sei como é que isto vai evoluir… 
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NA: Não será certamente para trás. 

RPGB1: Não será para trás. 

NA: Estela, está tudo? Acho que podemos ficar por aqui. Muito obrigado por esta 

entrevista espectacular.  
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Protocolo de Entrevista - Representante no PISA Governing Board 

(RPGB2) 

Entrevistado: RPGB2 

Entrevistador: NA e EC 

Data/Hora: 7 de Novembro de 2008, 10h30 

NA: Uma primeira pergunta: como é que está montada a estrutura de gestão do PISA a 

nível nacional? Nós sabemos que o GAVE é o responsável mas em termos estruturais 

como é que funciona? 

RPGB2: Há duas pessoas que estão no topo desta pirâmide, não é? O PISA era suposto 

ser uma pirâmide em que cada um dos países com uma estrutura de pessoas colaboram 

nesse importante programa. Há um responsável que é o PGB, que neste caso sou eu que 

é o PISA Governing Board. Sou eu o PGB português e depois há, dependente dele, uma 

NPM, que é o National Program Manager, que neste caso é a Dra. Anabela Serrão. Ela 

assumiu essa responsabilidade no início de Janeiro deste ano e ela é a pessoa que no 

fundo tem que gerir o grupo que se devota a este programa. Só que a nossa equipa é 

extremamente pequenina. Depois temos duas pessoas do GAVE que são duas tarefeiras 

que fazem o trabalho auxiliar. O que é que é preciso assegurar? O PISA é um programa 

de 3 em 3 anos, não é? Mas, por exemplo, em 2009 vamos ter o novo ciclo de leitura, 

que nos vai permitir até fazer pela primeira vez uma boa comparação com o que se 

passou em 2000. No fundo, fecha-se major de 9 em 9 anos, só que no ano 

imediatamente anterior é feito um piloto. Este ano houve, portanto, um piloto. Já 

fizemos o piloto e esse piloto permite despistar problemas e dificuldades em certos 

itens, porque depois é feita uma análise estatística relativamente a cada item para se 

perceber aqueles itens em que aparecem discrepâncias inexplicáveis entre países para 

verificar se são problemas de tradução, se são problemas culturais, e o fim do piloto é 

decidir quais são os itens que devem entrar e quais os que não e ao mesmo tempo a 

questão dos questionários, não é? Porque o PISA não só há-de ter uma parte cognitiva 

como tem uma parte de questionários. 

EC: De background… 

NA: Portanto, está a dizer que a Dra. Anabela Serrão é… 
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RPGB2: É a coordenadora nacional. 

NA: Coordena. Portanto, tem essas duas tarefas, mas como é que isso é feito? Dá-me 

ideia de que é uma tarefa ampla só para duas pessoas. 

RPGB2: Quer dizer, em permanência são estas duas pessoas, mas depois temos, por 

exemplo, os problemas da tradução e, nessa altura, vamos buscar normalmente 

elementos do GAVE, do Inglês ou… 

NA: Que trabalham noutras áreas... 

RPGB2: Trabalham noutras áreas e podem dar apoio. Temos o problema da 

codificação. O PISA não é classificado, é codificado, são códigos. Tal como a gente 

utiliza já nas provas de aferição; já é um impacto do PISA, nas provas de aferição, sem 

dúvida, que é atribuir códigos a níveis de desempenho, portanto, não funcionar com 

aquela classificação tradicional, drástica que é “está certo ou está errado”, mas 

introduzir códigos que nos permitem perceber qual é no trajecto para a solução qual é, 

digamos e, portanto, nem sempre se associa um valor a isto, não é?  

NA: Há um conjunto de respostas pré-formatadas e portanto a partir da resposta que o 

aluno dá, assim se… 

RPGB2: Assim se encaixa num código. Exactamente. Porque no trajecto para a 

solução, às vezes, há varias estratégias. Por exemplo, quando se faz as provas de 

aferição pede-se uma área e o aluno vai buscar o perímetro, isto pode corresponder a um 

código. É tipicamente uma daquelas áreas em que…tenta-se antecipar que é para depois, 

no fundo, devolver às escolas, que é aquilo que estamos a fazer, esses códigos e a sua 

interpretação para que os professores tenham elementos de feedback fundamentais. O 

PISA é também, assim, codificado e essa codificação é feita de uma maneira muito…o 

PISA é todo ele muito estrito e muito severo em termos de regras e, por exemplo, os 

codificadores têm de codificar ao mesmo tempo, dentro de um horário fixo; a 

codificação não pode ser feita na vertical, portanto, dá-me mais jeito pegar numa folha e 

fazer na vertical, mas não… tenho de fazer na horizontal para se garantir que ninguém 

codifica, por exemplo, “já que eu estou nesta página faço esta”, e isto é uma das 

preocupações do NPM que tem de estar sempre presente e que também codifica.  

NA: Esses codificadores são também pessoas aqui do GAVE? 
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RPGB2: São pessoas do GAVE, são normalmente professores das disciplinas que 

colaboram na elaboração das provas e que também fazem esse trabalho. Podem ser e 

podem não ser, não é? Esse trabalho, além de tudo, é feito com redundância, de tal 

maneira que se consegue ver qual foi a percentagem de erros na codificação; abaixo de 

uma certa percentagem essas pessoas são desligadas do projecto porque aqui tem de se 

ter um imenso cuidado. Umas das preocupações que eu tenho tido com o PISA é que eu 

penso que…nós entrámos no PISA em 2000... eu conheço um bocadinho da história do 

PISA, mas como não era eu o responsável há certas coisas que eu ando a inferir ou a 

descobrir, não é? Nós entrámos no PISA já um bocadinho tarde, entrámos no primeiro 

ano, mas um bocadinho à pressa. Penso que foi uma decisão tomada um bocadinho em 

cima da hora e, portanto, as nossas traduções não foram brilhantes, porque foram feitas 

muito à pressa e isso foi uma das coisas que eu detectei quando, em 2002, trabalhei com 

o Ministro Justino, no Gabinete. Eu sempre achei que o PISA... fazia-me muita espécie 

que nós tivéssemos resultados tão maus e fui tentar despistar o que é que se passava. 

Uma das coisas que eu detectei naquela altura é que exactamente as nossas traduções 

eram muito pedantes e muito pouco adaptadas a miúdos de 15 anos, mas isso aconteceu 

porque tudo foi feito a correr. Não foi possível passar por fases diferentes em que a 

pessoa diz “agora já está uma tradução bem-feita, vamos tentar ver se a linguagem está 

adequada”, porque há 50 mil maneiras de escrever o mesmo texto, como é evidente. 

Esse é um lado da questão. O outro lado é também o cuidado em…nós somos muito 

severos e temos alguns hábitos quando classificamos, enquanto professores, que é um 

bocadinho da nossa cultura, não é? Quer dizer, quando nós vemos um texto escrito por 

alguém, que contém erros de ortografia, nós imediatamente achamos que foi pessoa 

ignorante e que as ideias não valem nada e que uma pessoa que escreve desta maneira 

tem de ser logo penalizada e isso é outra coisa que nós descobrimos; é que a codificação 

passou já por essa fase e o PISA não tem que levar isso em consideração, mas é muito 

complicado explicar que aquelas regras têm de ser seguidas de uma forma muito… 

NA: Para garantir a fidedignidade do instrumento… 

RPGB2: Exactamente. Por exemplo, no caso da leitura se para nós, em Portugal, no 

caso das provas de aferição é uma das dimensões que é sempre avaliada, que é o caso da 

correcção ortográfica como é evidente, para além da sintaxe, da relevância, etc, no caso 

do PISA não. A ortografia não conta, mas quem é que os convence do contrário? 

Portanto, determinamos uma série de… 
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NA: Tem havido esse trabalho de aperfeiçoamento da tradução e dos dispositivos 

técnicos. 

RPGB2: Pois, mas nem sempre é fácil porque, por exemplo, uma das coisas que o 

PISA faz é ter um conjunto de itens que são os chamados link itens que são usados em 

2000, em 2003, em 2006 e assim por diante para assegurar a comparação intra-anual, 

intra-ciclo. Ora, o que é que acontece aí? Se um certo item for alterado por uma questão 

de melhoria da tradução… 

NA: Perde a comparabilidade. 

RPGB2: Pode perder a comparabilidade e essa é uma coisa que nós discutimos com o 

consórcio. 

NA: Portanto, todos estes problemas são discutidos... 

RPGB2: Claro, claro. 

NA: Não são decisões que se tomem só a nível nacional. 

RPGB2: Não, de forma alguma, porque há aqui uma responsabilidade muito grande de 

assegurar esta comparabilidade, isto não se pode mudar. Quer dizer, uma coisa que está 

mal feita em 2000, pode-se fazer alguma pequena alteração mas aquele item fica 

marcado e depois é esse o problema, não é!? Perguntam-me assim: “Então, e se houver 

uma quebra na estatística, qual é a posição que tomamos?” e eu digo sempre que para 

mim mais importante que ter uma garantia de sobriedade é a garantia de estarmos a 

fazer uma avaliação que se aproxime, não é? 

NA: Sim, claro. É um dilema. 

RPGB2: É um dilema complicado. Eu penso que não fizemos grandes alterações e 

tentámos encontrar o meio-termo e ir buscar aqueles exemplos em que de facto o 

texto…e aliás se comparar as traduções portuguesas com as brasileiras vai ver que…  

coitados dos brasileiros que estão a ser sujeitos aos nossos itens PISA, em vez de terem 

300 e não sei quantos eram capazes de ter para aí 200 que percebem o que é que lá está 

escrito. Portanto, as equipas, por exemplo, codificam…o caso da aplicação não… 

NA: Como é que é feita a aplicação no terreno? 
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RPGB2: A aplicação no terreno…é escolhido o conjunto, penso que foram 50 escolas, 

pena não estar cá a Dra. Anabela… 

NA: Mas é uma amostragem de escolas com determinados critérios? É uma decisão 

nacional? 

RPGB2: Penso que no caso do estudo principal não. É uma decisão obviamente do 

consórcio, ou seja, damos-lhe a base de dados e eles dizem „é a escola, tal, tal, tal e tal‟. 

Não podemos mudar, podemos fazer alguma substituição, porque às vezes não há 

alunos que cheguem, mas tem que haver a garantia de 85% pelo menos. No caso do 

estudo piloto, não são escolhidas, é o próprio país que escolhe e, portanto, é uma 

amostrazinha que se faz também um bocadinho escolhida em função da conveniência e 

de garantir alguma variedade nessa amostra. 

NA: E o dispositivo de aplicação? 

RPGB2: A aplicação é muito simples. È contactar as escolas, é ir lá; neste caso, ou vai 

a Dra. Anabela ou vai uma das duas colaboradoras do PISA, que vão à escola, levam os 

cadernos, os alunos são expostos ao teste e é tudo devolvido, como é evidente. Depois 

passa-se aqui o processo de codificação… 

NA: A escola, digamos, só disponibiliza o espaço e os alunos. 

RPGB2: Exactamente. 

NA: Toda a logística é montada pelo GAVE, pelo pessoal do GAVE ou mobilizado 

pelo GAVE.  

RPGB2: Exactamente. E portanto, o que é que acontece? Fazem o teste, o teste é todo 

recolhido e há essa preocupação em ter tudo em cofre, em sítios fechados, salas 

fechadas, faz-se a codificação, é ela introduzida, é enviada e depois há…quer dizer, 

normalmente o NPM tem sempre tarefas que eles marcam:  „até ao dia tal têm de fazer 

isto, até ao dia tal têm de fazer aquilo‟… 

NA: Sim, são as Operational Procedures. 

RPGB2: É tudo muito bem definido e tem que se seguir rigorosamente. O meu papel aí 

é menor. Eu conheço menos as minudências dessas coisas, não é? Eu só apareço ou nas 

reuniões do PG Board como aconteceu agora, que vim de Haia, onde houve esta reunião 
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onde se tomam as decisões políticas mais…onde se discutem os orçamentos, se podem 

ou não aumentar, onde há aquelas guerras dos países em que uns querem pagar 

menos…os americanos querem sempre pagar menos, se for mais… querem mais por 

menos, não é!? 

EC: Já agora…a estabilização dessa rede, porque há aquela rede de actores em termos 

internacionais, fantástica, essa estabilização, em termos de reuniões, como é que se 

processa? São actos de negociação? As reuniões, por exemplo as do PGB, como são? 

Como é que o Sr. Professor as caracterizaria? São actos de negociação? São de 

imposição? Como é que se gerem ali? Porque, tanta gente, com interesses tão 

díspares… 

RPGB2: Tão díspares…é complicado. E, depois, formam-se sempre grupos e nestas 

coisas formam-se grupos e subgrupos, não é? 

EC: Esse aspecto muito interessante, não é?  

RPGB2: É muito interessante. Mas, por exemplo, essa reunião do PGB normalmente 

tem…há um secretariado e há no fundo uma coordenação e há grupos, há um grupo 

técnico, há um grupo estratégico com elementos que são eleitos pelos vários elementos 

para prepararem a estratégia…portanto, o trabalho vem muito preparado. Depois, o 

PISA, aquilo que se nota muito no PGB é que, digamos, os países que são os países 

fundadores da ideia do PISA, que estão na base do racional do PISA que é 

fundamentalmente a Holanda, que tem uma importante Universidade no consórcio, a 

Austrália, que tem o ACER, é a Inglaterra…são aqueles países que no fundo…e 

normalmente o que a gente verifica é que esses países têm sempre um grande 

protagonismo….a Nova Zelândia, a Austrália, a Inglaterra, a Irlanda, a Holanda… 

EC: O Japão, talvez. 

RPGB2: O Japão, sim! O chairman é exactamente um japonês, não é? Portanto, no 

fundo são esses países que têm grande protagonismo. Neste momento, há um ano foi 

criado um grupo que é o GIP, que é o Grupo Ibero-americano do PISA, não é? 

NA: Assim uma espécie de lobby. 

RPGB2: É um lobby, exactamente, e que nós estamos presentes. Eu devo dizer que, 

enquanto professor universitário, sempre tive as maiores reservas a coisas ibero-
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americanas porque, uma vez, estive no Instituto de Sistemas e Robótica e meteram-me 

numa coisa dessas e lá numa coisa qualquer ibero-americano e lá um senhor que era um 

espanhol dizia (…) querem comparar-me com os melhores, não? Deram-me uma 

espécie de... uma coisinha para a gente publicar numas publicações inacreditáveis, e 

pronto. E, depois, nós temos um problema muito complicado dentro do GIP, que é o 

facto de o GIP ter Portugal e o Brasil, em que o Brasil não investe grande coisa no 

PISA, investe muito pouco no PISA, nós investimos muito mas é sobretudo coração e 

alma, porque temos pouca gente e pouco dinheiro e pouca expertise também para o 

PISA e, portanto, são dois países…os brasileiros nunca aparecem, por exemplo, agora 

não apareceram e quando aparecem andam a fazer compras. E, por outro lado, os 

espanhóis aparecem não só pelas suas regiões, cada uma delas é um país, eles aparecem 

mesmo no porte do PISA com uma coisa in touch, a Catalunha e o País Basco e 

portanto aparecem sempre com as várias regiões, que são n, sei lá quantas, e depois 

aparecem com os países Latino-americanos, o México, a Argêntica, a Colômbia, o 

Uruguai, o Chile… 

NA: Então, o objectivo desse grupo, no contexto da estrutura dirigente do PISA… 

RPGB2: No fundo, é tentar fazer…uma coisa em que estamos envolvidos e me tem 

dado imensas dores de cabeça, é um relatório do PISA, mas focado sobre os países 

Ibero-americanos e em que… 

NA: Sim, sim. Realmente, há um pouco essa crítica que se lê de que o PISA, 

nomeadamente a nível dos instrumentos, está muito marcado por uma certa cultura 

Anglo-saxónica. 

EC: Sobretudo os franceses. 

RPGB2: Sim, é verdade. Mas já agora, um parêntese aí; uma das coisas que nós 

investimos foi o tentar criar itens nossos, portugueses aprovados pelo consórcio e 

conseguimos. Conseguimos e por acaso eles agora…houve ainda no enquadramento do 

GIP um curso sobre elaboração de itens. 

EC: Professor, peço desculpa… para este novo ciclo? 

RPGB2: Sim, sim. Já para este novo ciclo e foi muito engraçado porque o nosso grupo 

foi exactamente a Dra. Anabela e uma professora de Inglês que colabora com o GAVE e 
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que foram ao México. Penso que foi um curso no México…foi num desses países, não 

é? Foram mesmo fazer um curso de como… 

NA: De como construir. 

RPGB2: Tivemos, logo, itens aprovados. Aliás, acho que foi o único país, porque até os 

espanhóis têm tentado meter assim às carradas e agora no Board do PISA verifiquei que 

há 4 itens nossos que estão como…não sei se os espanhóis já conseguiram 4 também, 

acho que aquilo deve ter sido porque dava mau aspecto um esforço tão grande que eles 

tinham feito e não tinham conseguido. Mesmo nessa dimensão nós estamos muito 

atentos e claro que há, de vez em quando, reuniões técnicas em que os vários 

responsáveis fazem uma análise cultural, são propostos itens novos e a gente faz uma 

análise, porque há tantos países, não é? Para vos dar um exemplo, havia um texto 

qualquer que já não me lembro de que país era, que falava “os deuses isto, os deuses 

aquilo”, aquelas coisas que a gente usa muito, que os árabes chumbaram porque não se 

podia dizer que Ala…porque era uma coisa assim um bocadinho leve, não é? Há essa 

preocupação de criar itens que de um ponto de vista cultural sejam… 

EC: E também há, da parte do consórcio, a preocupação de dar formação? 

RPGB2: Sim, claro que há essa preocupação de formação. O GIP tem funcionado um 

bocadinho como isso. Nós já organizamos aqui em Lisboa dois workshops, foi um sobre 

análise de dados e um sobre o PISA em geral para os países do GIP. 

EC: Isso foi recente professor? 

RPGB2: Foi este ano. Fizemos um pequeno workshop aqui mesmo, no GAVE. Foi o 

ano passado….é capaz de ter sido o ano passado. 

NA: Portanto, as relações entre a estrutura nacional do PISA e a direcção internacional 

fazem-se fundamentalmente através das reuniões que vão havendo… 

RPGB2: Exactamente, em que vamos estando presentes. 

NA: E também, pelos vistos, nesse tipo de iniciativas mais especificas, mais técnicas, 

ou de formação ou de… 



138 
 

RPGB2: Exactamente! Tanto que o que se passa é que isto é um projecto onde há muita 

interacção. Claro que, depois, a capacidade de decisão é outra coisa porque aí como em 

qualquer instância internacional um país sozinho não terá grande peso.  

NA: E o peso também tem a ver com a capacidade técnica e cientifica que existe, não é?  

RPGB2: Pois, exactamente! 

NA: No caso de já ter um certo background, penso que também é capaz de ser 

importante. 

RPGB2: Nós fazemos um grande esforço, por exemplo, para ilustrar esse problema da 

capacidade técnica e como de facto a capacidade técnica é fundamental nisto, os países 

do GIP…eu lá entrei no GIP, mas enfim…eu gostava que fosse uma coisa mais latina a 

tentar puxar pelos italianos e pelos franceses mas os espanhóis querem aquilo…até 

porque isto é uma coisa que é depois tudo, as viagens e não sei que, são pagas pela OEI 

e portanto, não é? A gente farta-se ai de viajar à conta deles e ainda bem, se é assim e se 

a gente vai aprender alguma coisa, se valer a pena, aproveitamos (…) mas deixe-me só 

dizer uma coisa engraçada: o GIP resolveu fazer o tal report e então para isso 

contrataram a peso de ouro, imagino eu, um senhor que é o Douglas Willms… 

EC: O Willms…escreve muito sobre o PISA. 

RPGB2: Exactamente. E então, Oviedo fez uma espécie de um…porque aquela parte 

mais dura da estatística foi ele que fez, arranjou um conjunto de indicadores, 

definiu…aliás, ele fez esse trabalho para o Qatar, nós falamos do Qatar que tem muito 

dinheiro e fez esse trabalho para o Qatar e depois deu à manivela e depois os tipos do 

GIP contrataram-no. O que é que ele fez? Fez aquela curva básica numérica da 

distribuição dos estudantes em função do estatuto socio-económico e cultural e do 

respectivo score, é aquela curva que nós conhecemos, não é? Fez isso a nível de escola, 

com as bolinhas e as pintinhas e se são verdes, um triângulo se é privado, se é publica, 

inventou uma coisa chamada “risco relativo” e o “risco absoluto”, que é um bocadinho 

parecido com aquilo que se faz em Ciências da Saúde, que é dizer quantas vezes a 

probabilidade de ter cancro do pulmão dado que sou fumador é maior do que, dado que 

não sou…e uma coisa que é quanto é o risco absoluto que é quanto é que é reduzida a 

probabilidade de morrer de cancro do pulmão se eu deixar de fumar ou se eu não for 



139 
 

fumador, e portanto, agora podem estabelecer o equivalente; quantas é que a minha a 

probabilidade de ter maus resultados no PISA é… 

NA: Indiciado pelo estatuto sócio-económico, se frequenta uma escola pública ou 

privada… 

RPGB2: Exactamente. Depois ele criou 10 indicadores que são a dimensão das 

turmas… 

EC: A dimensão geográfica provavelmente… 

RPGB2: Não, não. Criou essas coisas e depois como ele já tinha feito isso para o Qatar 

deu à manivela e produziu uns relatórios de duas páginas para cada…portanto, são 

coisas destas, não é? Isto é para as escolas, com as bolinhas…e depois ele tem aqui estas 

curvinhas que são Quality of Construction, isto é dos questionários, que dizem “Quality 

of Construction Accountability” que era para saber se as escolas escondem erros, 

esconde ou não, “Curriculum Coverage”, para saber se o currículo é copiado ou não, 

“Appropriate Level”, se o nível é ou não adequado aos alunos, “Science Time”, qual é o 

tempo devotado ao ensino das ciências, “Number of Courses”, “Student Interest”, 

“Relevant to Students”, “School Resources” e “Class Size”. Depois, ele o que fez foi 

correlacionar isto com o estatuto sócio-económico e cultural para verificar se houvesse 

correlação, não é? E isso vinha mostrar que, por exemplo, as escolas dos sítios pobres 

são mais mal tratadas… 

EC: A questão da equidade. 

RPGB2: Nós temos indicações que estão longe disso em todos estes aspectos, excepto 

o accountability. 

NA: É o calcanhar de Aquiles. 

RPGB2: Isso mostra bem. E portanto, ele produziu esse relatório e eu quando olhei 

para o relatório disse “isto é uma coisa inacreditável”, “é uma porcaria inacreditável”. 

Por exemplo, nós tínhamos o risco, nós e os espanhóis, temos o risco que é maior que os 

outros países da América Latina e uma série de coisas que não faziam sentido nenhum. 

Isto para terem uma ideia melhor do que é… 

NA: De pegar num instrumento estatístico e… 
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RPGB2: E depois ter um grupo de pessoas que são todas incompetentes, que esse é que 

é o problema! E o que eu faço é: pus-me eu próprio a analisar, “mas isto não faz sentido, 

o que é que se passa aqui?” e produzi um comentário muito duro, até porque ele usava 

para aqui coisas que não me passa pela cabeça, que é “moderadamente alto”, é 

“relativamente baixo”, é “muito alto”, é “muito baixo”, quer dizer, apareça-me ali um 

aluno de uma tese de mestrado a falar em alto e baixo relativamente a uma média e não 

tem o raio do critério, não é? Quer dizer, o tipo de uma coisa de fazer statements, e eu 

não aceito isso, sobretudo quando se trata do Willms. E, portanto, produzi uma coisa 

muito severa, mas simpática a dizer que achava que encontrava discrepâncias e depois 

percebi por que é que o nosso risco era o dobro dos outros. Aquele risco é uma coisa…o 

risco tem um problema, quer dizer, se houver muita gente que fuma e não morre o risco 

vem em baixo, o que não acontece nos outros países. É que os outros países…os países 

da América Latina têm uma coisa curiosa que é: têm uma quantidade enorme de 

estudantes cá em baixo com níveis baixos e com um alto estatuto socio-económico e 

cultural e isso faz com que o risco deles venha abaixo, portanto, embora sedutor este 

indicador de risco não faz qualquer espécie de sentido, não é? E portanto, mandei isso e 

estive à espera “o que é que ele vai dizer?”. Anteontem encontrei o (…) espanhol e 

tentei explicar-lhe esta coisa que ele não percebeu, porque ele é só político, não percebe 

nada…acho que ele é historiador ou qualquer coisa, portanto, nunca passou por 

estatística. Falei com a fulana do Chile que disse “sim Carlos, se achas que é assim” e 

eu disse “não, não, Leonor, por amor de deus, a gente tem que perceber isto e tal” e, 

portanto, este é o problema do pequeno grupo, do tal grupo Ibero-americano, que não 

tem qualidade técnica que chegue para fazer… 

EC: Expertise. 

NA: Para fazer a encomenda certa. 

RPGB2: Exactamente e interpretar os resultados e dizer “alto, que isto não está bem”, 

não é? E portanto, o que se passa com os países do PISA é que é preciso ter alguma 

massa crítica, alguma competência técnica, algum nível mínimo para pertencer e para 

assegurar que os resultados que nos aparecem reflectem a realidade, essa é a primeira 

coisa! E portanto, eu devo dizer que, não sei o que é que nos vai acontecer em 2009, 

mas a sensação que eu tenho é que nós, quando entrámos no PISA, não estávamos nessa 

fase e vamos ver como é que vamos estar. Os outros países já estão, em alguns aspectos, 
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a trabalhar de uma maneira diferente. Há países que já pagam aos estudantes, há países 

pagam às escolas, há países que dão prendas. Os ingleses mudaram e não fazem o teste 

em Março/Abril, fazem em Outubro/Novembro, porque dá mais jeito às escolas, e 

portanto, isto é uma gestão complicada e da qual dependem os próximos resultados. 

NA: Se calhar tem um pouco a ver também com a questão que lhe queria colocar que 

era: como é que é gerido o PISA politicamente a nível interno, ou seja, há uma 

responsabilidade técnica por parte do GAVE e uma responsabilidade técnica perante o 

Governing Board internacional de respeitarem normas técnicas e participarem as 

decisões; e como é que funciona, ao nível da responsabilização, perante o Ministério da 

Educação, no seio da liderança política do Ministério da Educação? 

RPGB2: Há um aspecto muito interessante que é assim: a nossa Ministra, logo nas 

primeiras vezes que se pronunciou sobre o PISA ,assumiu logo os resultados 

portugueses, aspecto muito interessante, e deu logo muita importância ao PISA. Ela 

entrou em 2005 e foi quando saíram os resultados… 

EC: Tinha saído de 2003, do ciclo de 2003. 

RPGB2: E é muito corajoso, não é? Porque o problema do PISA é que o PISA não 

reflecte…a pessoa acaba de entrar e aquilo que aparece em 2006, os resultados de 2006, 

que apareceram em 2007, podem ajudar para o pessimismo nacional, não é? Não 

ajudam propriamente mais do que para isso, não é? E para criticar todo o passado…mas 

ela teve a coragem para assumir os resultados e dizer que isto mostra que temos de 

trabalhar e de facto a relação com o PISA, do ponto de vista da tutela, tem sido de dar 

grande importância ao projecto e de acarinhar muito este projecto. Devo dizer que 

quando saíram os resultados de 2006, que foi no final do ano passado, nós produzimos 

um relatório, que está na Internet, e do qual se extraem conclusões muito interessantes, 

sobretudo a conclusão que para mim é mais interessante foi verificar como a repetência 

é, digamos, o nosso calcanhar de Aquiles. Num desses workshops que foi feito 

aqui…não foi um workshop, foi um encontro que tivemos aqui com o Director Adjunto 

da OCDE para a Educação, esteve cá e foi muito engraçado, veio cá ao GAVE e ele a 

certa altura mostrou uns gráficos e Portugal aparecia com um sistema educativo que não 

era inclusivo, e eu disse logo: “Não pode ser, nós temos um sistema inclusivo”. E ele 

disse “Pois, é verdade, mas o que aqui está a reflectir é em relação à repetência” e foi 

curiosa essa análise do score dos nossos alunos em função do ano de escolaridade em 
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que eles se encontram. Nós também fomos a Itália, a uma conferência, do PISA, sempre 

que há conferências com coisas do PISA nós estamos lá para marcar a posição, fazemos 

alguma investigação… 

EC: Mas foi organizado pela estrutura do PISA?  

RPGB2: O de Itália foi. Era sobre o PISA e as regiões e foi em Trento, em Abril, e foi 

interessante porque todos os países foram mostrar…partiram do país para a região. 

Portanto, temos os espanhóis, os italianos e depois aparecem sempre aquelas coisas 

muito engraçadas que são: “Se a Itália fosse tão boa como é a região de Trentino nós 

éramos melhores que…”, eles vão sempre com essa história. E nós não temos regiões, 

mas resolvemos submeter uma apresentação sobre o contrário que é “Portugal na região 

Mediterrânica”. Fomos comparar Portugal com a Espanha, com França, com a Grécia e 

com a Itália e foi um sucesso porque as pessoas acharam muita graça, porque as 

perguntas eram “vocês não têm problemas?”, não, nós para já, em termos regionais, 

somos o contrário, o Sul é melhor que o Norte, que é uma coisa que lhes faz alguma 

confusão. Foi interessante. E, portanto, há muito esta interligação entre os vários 

grupos. Agora, de facto, nós tentamos com este pequeno grupo. Basicamente quem é 

que aparece a trabalhar nisto? Sou eu, é aqui a Dra. Sandra que também tem participado, 

e quando vamos a conferências vamos sempre, é a Dra. Anabela, que é a NPM, e nós 

agora estamos a estabelecer protocolos com Universidades. 

NA: Pois, era essa uma das coisas que eu lhe queria perguntar. Portanto, apesar da 

fragilidade da comunidade científica portuguesa neste domínio, que contactos é que há? 

RPGB2: Em termos do PISA, há um protocolo com o SIES para o estudo, protocolo 

que se atrasou um pouco; até era suposto que já tivessem feito mais trabalho, mas 

atrasou-se um bocadinho, porque se atrasou a assinatura do protocolo, portanto, neste 

momento é que eles começaram a arrancar. Agora, essa ligação…foi feito esse relatório 

nacional que penso que faz um diagnóstico interessante e que põe um bocadinho em 

perspectiva, explica porque é que nós temos maus resultados, por que o nosso sistema 

não é inclusivo, é um sistema que está baseado na repetência e que não acontece em 

mais parte nenhuma. Os espanhóis têm um bocadinho, os franceses também, mas pelo 

menos aquilo que ouvi dizer o Sarkozy já tinha estado em preparação para acabar com a 

repetência. E o que é mais engraçado nesses gráficos é que se vê claramente que os 

nossos alunos do 9º ano, nesses que eu apresentei em Itália, é que os nossos alunos do 9º 
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ano são melhores que todos os alunos dos países do Sul, que os do 8º também são 

melhores, têm melhor score PISA, e que os do 7º têm melhor score PISA e os do 10º 

têm melhor score. Nós temos melhor score PISA, excepto - há uma comparação, acho 

que é com os alunos do 10º, em França, que têm - …só há um caso e é em comparação 

com a França, e portanto, o que acontece é que como nós temos uma percentagem 

enorme de alunos que estão nos vários anos depois, quando se faz a média encontrada, 

vimos em baixo do topo, que é uma coisa…mas demonstra claramente que nós somos 

exageradamente exigentes. Este é um drama, ainda ontem apareceu na televisão… 

NA: É uma das questões importantes da ligação entre o conhecimento científico e a 

política, não é? Porque depois passa na opinião pública que se se combate a repetição é 

o facilitismo, não é? 

RPGB2: É engraçado é que a ideia de que se estabeleceu esta ligação, que é uma 

ligação perfeitamente sem sentido, que os anos difíceis produzem maus alunos. Nós 

estamos aqui perante um….e aqui o poder e a tutela - e conhece isto muito bem e 

percebe muito bem -, tem uma visão perfeita deste pelouro que é que de facto há uma 

relação não linear entre a dificuldade das provas e a performance dos alunos e a 

qualidade das suas aprendizagens; até porque depois há um feedback que é preciso ter 

em conta, porque se for tudo muito fácil as pessoas também dizem “Isto é preciso 

estudar, não é só chegar lá e já está”, mas depois há uma não linearidade muito 

acentuada porque é uma questão do desafio, aprender tem muito a ver com o desafio. 

Isto é fortemente não linear, quer dizer, não é „se eu estou com uma dor de cabeça tomo 

um comprimido‟ e „se a minha dor de cabeça é muito grande eu tomo uma caixa de 

aspirinas, caio para o lado‟, não pode, não é? E que quando se passa de um certo ponto 

o desafio que se coloca é tal que o aluno olha para a prova e diz “Assim não vale a pena 

estudar porque chego lá e é uma lotaria”. Curioso, porque ainda ontem estivemos a ver 

os resultados, por exemplo, da prova de Matemática, que a prova é fácil mas há uma 

coisa espectacular nesta prova que é a prova de Matemática do GAVE: toda a história 

tem a maior correlação estatística entre as notas internas e a nota do exame final, 

portanto quando as pessoas vêm dizer que isto era uma prova tão fácil que até é uma 

ofensa à minha inteligência e não discrimina, não é verdade, porque a correlação é 0.76 

e nós explicamos 60% da variância. Fazer uma prova que explica 60% da variância é 

qualquer coisa de espectacular, é o recorde. A prova de „Matemática A‟ deste ano é um 

recorde e descobri ontem uma coisa curiosa que é: os bons alunos das escolas têm a nota 
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mais alta no GAVE do que tinham na escola, um valor a mais. Mas, em compensação, 

os alunos fracos, das escolas, tiveram uma nota mais baixo na prova do GAVE, o que 

significa que nós sabemos usar melhor as cábulas e com um instrumento tecnicamente 

bem feito, com um cariz desde muito simples até um grau de complexidade médio a 

elevado, a gente consegue espalhar os tais 60 mil alunos numa escala melhor do que 

fazem as escolas, portanto, temos a prova que é tecnicamente muito bem-feita. Eu penso 

que o PISA teve uma importância muito grande para o GAVE e também para as escolas. 

NA: Já há pouco referiu um exemplo concreto nas provas de aferição e certas técnicas 

que passaram a ser alastradas. 

RPGB2: Sim, e a maneira como as provas de aferição são muito feitas com esta ideia 

do task oriented, mesmo as próprias línguas, os exames que fazemos de 12º ano de 

línguas, exceptuando o Francês que este ano vai já ser diferente, são muito task 

oriented: é dada uma tarefa, é dado um estímulo. E, portanto, quando fizemos esse 

relatório fizemos questão de chamar os jornalistas, esteve presente o Secretário de 

Estado Jorge Pedreira e, portanto, há aqui do ponto de vista da tutela do Ministério da 

Educação um enorme carinho e um enorme investimento no PISA. Claro que com 

aquilo que a tutela pode fazer, não é? Quer dizer, façam, dão as condições, mas não há 

naturalmente mais…agora vamos ver os resultados. 

NA: Um dos aspectos também que talvez seja interessante ouvir a opinião do Senhor 

Professor é o PISA na promoção do desenvolvimento, na decisão de políticas educativas 

em geral. Há uma panóplia de políticas que vão desde a formação de professores à 

avaliação do desempenho, à gestão das escolas e a nossa ideia é um pouco tentar 

perceber até que ponto é que o PISA enquanto instrumento - e os resultados e a gestão 

dos resultados do PISA acaba por fornecer - acaba ou não por influenciar decisões ou 

por funcionar como um instrumento onde se podem ir buscar argumentos legitimadores 

de politicas, qual é a sua visão? 

RPGB2: Isso é verdade. Há aqui um aspecto que eu tenho de dizer que é muito 

importante, a ver se não me esqueço. Isso é verdade, desde os próprios programas, como 

é que se definem os programas e que currículo e que aprendizagens… 

NA: Essa ideia do task oriented… 
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RPGB2: Penso que aí já há uma grande influência, embora, por exemplo, a SPM não 

gosta do PISA, não sei se têm consciência disso, porque eles têm uma ideia de que o 

PISA….por exemplo, no caso da Matemática, a grande diferença do PISA é que o PISA 

olha para a Matemática, e atenção que estamos a falar de alunos de 15 anos, como uma 

ferramenta básica… 

NA: Sim, como uma ferramenta instrumental. 

RPGB2: Instrumental, funcional. Matemática funcional, enquanto a SPM pensa na 

Matemática numa versão lógica, como uma estrutura. Penso que eles até são um 

bocadinho (…) com aquela ideia das categorias que, como sabemos, não deu resultado 

nenhum, não é? Isto, no fundo, é uma volta ao passado, só que agora a psicologia 

cognitiva chegou à conclusão de que a modelização é muito importante, mas isso 

estamos nós fartos de saber, até eu, sobre a Inteligência Artificial e a Psicologia 

Cognitiva sei eu bem que isso… 

NA: Sem memória não… 

RPGB2: Sem memória não….não é novidade nenhuma. E, portanto, eu acho que o 

PISA tem logo aí uma importância fundamental. 

NA: Nos programas e na maneira de pensar o ensino. 

RPGB2: Na maneira de pensar o ensino. Tem uma importância muito grande na 

avaliação. No GAVE, as pessoas aprenderam muito com o PISA, por exemplo, aquela 

coisa que eu dizia há pouco da qualificação, que não faz sentido fazer uma classificação 

drástica, fazer “está certo ou está errado”, a ideia de que a avaliação não serve para 

escudar mas serve também para dar feedback, não é? E penso que o GAVE tem esse 

aspecto. É um bocadinho curioso que o GAVE tem estes dois lados, portanto tem o lado 

do básico onde, digamos, há muito cultura PISA 

NA: No 12º já não é tanto assim. 

RPGB2: E há no 12º…mas aí também….onde a cultura PISA aparece é nas línguas, 

claramente.  

EC: Incluindo a materna? 

RPGB2: Não.  



146 
 

EC: Mesmo só as… 

NA: …línguas estrangeiras. 

RPGB2: Só. Como tem sido, e não é por acaso, o Inglês e o Alemão e menos o Francês, 

porque nós normalmente trabalhamos mais com…porque o PISA faz as provas em 

Francês e em Inglês, mas normalmente vai-se buscar o Inglês e o Francês como uma…e 

portanto, teve esse aspecto. Penso que nós devíamos ir mais longe. 

NA: Estes programas que têm sido desenvolvidos nestes últimos dois anos de formação 

de professores, portanto, há programas para o 1º ciclo, há programas estruturados. Acha 

que o PISA teve aí alguma reflexão? 

RPGB2: O PISA tem sempre influência porque aquele nosso score de 466 é terrível. 

Aliás, eu aqui há uns tempos atrás falava com o PGB Irlandês e ele dizia “Para que quer 

bons resultados?‟” porque se tivermos muito bons resultados deixa de haver 

investimento na educação. Nós não temos esse problema em Portugal, não temos, 

porque ninguém põe isso em causa. Podemos é discutir por que é que é feito de uma 

maneira e não é feito de outra. Há aqui um aspecto que era aquele que eu queria referir 

porque acho que é muito importante, que é a maneira como a avaliação é feita em 

Portugal; nós atribuímos raw scores e isso é uma coisa horrível, é uma coisa que eu 

gostaria muito de alterar. Quer dizer, esta nota de 0 a 20 é a coisa mais irracional, não 

faz sentido nenhum. Eu estar a atribuir A, B, C, D, E, embora no caso das provas de 

aferição já haja algum bocadinho de tratamento estatístico, mas de facto a gente devia 

ter escalas. Devíamos usar técnicas de IRT, que conhecemos bem e já dominamos e 

também por causa do PISA. Nós deveríamos fazer aqui uma revolução, só que de facto 

é muito difícil. Por exemplo, fazemos um exame de Matemática e no fim chegamos à 

conclusão que o item 12.3 não discrimina e portanto deve ser deitado fora. Quer dizer, a 

correlação das notas sem o item 12.3 ou com o item 12.3 é 0,997. O item não 

discrimina, portanto, não está ali a fazer nada, vai fora. No dia seguinte, estávamos logo 

em tribunal com uma providência cautelar a dizer “o item não sei que…e portanto, em 

vez de ter 19…”. O problema é que nós estamos agarrados a uma escala de 0 a 20, que é 

uma escala que tem uma semântica, uma maldita semântica, que é:  o “20” é a perfeição 

divina, se alguém tem “20” a prova está chumbada;  “19” é a perfeição do mestre, 

quando está com o seu lado brilhante; “18” é para o melhor aluno (…) mas bem 

comportado; “17”, sim, bom, sim senhor; “16”, o rótulo é assim: trabalhador. E há toda 
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uma semântica por aí a baixo que é muito embaraçosa do ponto de vista da decisão 

politica, porque a decisão política naturalmente tem que… 

NA: Tem que gerir essas técnicas. Isso, na opinião pública. E no mundo dos 

professores? No fundo, o GAVE tem os interlocutores de professores de matemática, de 

línguas, que colaboram com o GAVE. Como é que vê essa difusão? 

RPGB2: É meio complicado. Nós fizemos, no início do ano, promovemos reuniões 

com todos os Conselhos Executivos, portanto, o GAVE e todos os Conselhos 

Executivos, e o GAVE e todos os coordenadores de Matemática e Ciências Exactas. 

Corremos o país, em Janeiro, a dizer-lhos o nosso projecto, o que era o GAVE, a 

mostrar abertura, o que eram os textos intermédios, quais eram as perspectivas, o que 

era o banco de itens, na altura ainda só estava com os 3 mil, neste momento já vai com 8 

mil e só estava em Matemática, neste momento já abrange mais. E de facto, o que 

acontece é que a avaliação é muito complicada, porque a visão tradicional de avaliação 

é avaliar, é para chumbar, e não sei quem é que dizia “Isso agora se não podemos 

chumbar por que é que avaliamos?”. Isto é um pecado! Como é que uma pessoa pode 

dizer isto? Aliás, se não chumbamos, aí é que a avaliação passa a ter um papel 

fundamental que é para saber onde é que andamos. E portanto, penso que nesta relação 

com os professores já encontramos pessoas muito interessadas, que depois de falarmos 

com o público, com 1000, aqui em Lisboa eram 1000 na Aula Magna, depois vêm e 

contactam e dizem “Mas por que é que não acabam de uma vez com a repetência? Não 

fazem já uma legislação nova”…não é isso que está em causa, o que se está a tentar 

fazer é ver de que forma é que conseguimos recuperar, até porque a eliminação assim à 

paulada, por via administrativa, também tem os seus meandros, não é? Não só em 

termos (....) mas mesmo em outros aspectos, não é? Agora, que é um problema 

grave…essa era outra coisa engraçada que era preciso passar aos professores e passar 

aos jornalistas que se interessam por educação, esta noção de que “Isto está abaixo de 

500, chumbou”, aqui ninguém chumba. Nós temos muito esta semântica, esta semântica 

da escola aparece muito…‟o Presidente da República chumbou‟…‟o não sei que 

chumbou‟… 

NA: Já agora pegava nessa sugestão dessa referência aos jornalistas, como é que tem 

sido nesta gestão da informação do PISA? 



148 
 

RPGB2: Na apresentação dos resultados nós fizemos isso. Fomos aqui para um hotel, 

promovemos um almoço…há alguns jornalistas bons, não são muitos, mas há alguns 

bons, que estudam, conhecem, percebem a linguagem…é claro que depois os 

editores…o texto está muito bom e os editores põem lá um título a dizer “chumbado” 

em letras gordas, fica sempre…mas foi muito interessante. Eu fiz uma apresentação dos 

resultados…este ano tivemos aqui o drama da fuga que houve em Espanha, dos 

resultados … foi uma coisa horrível. Na Espanha e na Alemanha, mas os alemães lá se 

safaram melhor, portanto foi um bocadinho aborrecido, porque apareceu no site uma 

comparação com as várias regiões de Espanha e Portugal lá metido no meio. Eu fiquei 

completamente…o espanhol, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Foi muito duro para 

eles. Mas quer dizer, eles tenham lá juízo. É o que eu digo, se vocês não se entendem lá 

com as vossas regiões…eu sou muito duro com o GIP, eles têm-me um respeito. Então, 

quando me ponho a comentar textos, e a comentar ideias e a comentar essa do 

Willms…mas houve essa apresentação para os jornalistas e eu estive a explicar com 

calma quais eram as grandes conclusões e a relativizar e a tentar passar essa ideia de que 

isto não é um chumbo, que nós estamos a trabalhar com uma média de 500, e portanto, 

cuidado, não é? O ganhar aqui pontos significa que a gente consegue fazer mais que os 

outros, não é? Agora, eu estou convencido que estes últimos 4 anos foram anos de 

grande mudança e estou convencido de que isto vai ter impacto já. Contrariamente 

àquilo que defende o Nuno Crato de que as coisas não mudam, eu acho que elas não 

mudam se a gente não fizer nada, no big deal, não é? Agora, depois de tanto trabalho, 

tanto esforço e tanta devoção eu estou muito convencido que vamos ter resultados e se 

vão reflectir, vamos ver reflexos destes resultados ao longo do tempo. Há certas…a 

gente não se pode esquecer que a consolidação do 9º ano de escolaridade é muito 

recente e que, por exemplo, a generalização do pré-escolar que também é recente, no 

fundo começa em 98, no final do século XX, e portanto, estes alunos que estão agora 15 

anos ainda não apanharam…é aí para 2012…e por outro lado nós temos uma horrível 

herança, é preciso não esquecer isso. Nós tínhamos em 2002, quando eu fiz esse estudo 

do PISA, tínhamos o maior gap entre pais e filhos e esse gap vai desaparecendo, ele vai 

desaparecendo, porque os pais dos miúdos de 15 anos agora devem ter entre 35-45. 

NA: São os que nasceram na década de 70, já.  

RPGB2: E, portanto, já começam a aparecer com o 6º ano, que não é nada, não é? Mas 

já não são aquelas negras cores quando andamos para trás. É isso que andamos a pagar, 
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andamos a pagar uma factura muito pesada. Temos uma herança, que enquanto os pais 

dos miúdos das outras…no Norte da Europa todos têm o 12º ano. 

NA: É uma grande diferença. 

RPGB2: Eu não tenho dúvidas nenhumas que o PISA teve aqui um papel importante, 

porque o PISA não é apenas….para já a novidade do PISA que é serem alunos de 15 

anos e não alunos do 10º ou do 9º, porque isso não nos ajudava nada. Para mim, é uma 

ideia muito interessante e depois, por outro lado, não é aquela coisa que sabe falar da 

propriedade comutativa ou dos anéis ou dos números, mas sabe transformar em 

qualquer coisa de útil a propriedade comutativa, portanto é fazer uma soma, tenho aqui 

o 0.8 e do outro lado o 9.2, faz já 10, é o uso da propriedade comutativa. Eu sou 

muito…eu acho que isso é de facto o grande tira teimas para que é que serviu a escola, 

não é?  

NA: E isso está a passar para o trabalho pedagógico dos professores? Estão a dar a volta 

à maneira de trabalhar com os alunos? 

RPGB2: Nós estamos a preparar uma formação para pegar nos itens libertos do PISA e 

ir às escolas com esses, ir às escolas quer dizer, atrair professores das escolas para ver se 

conseguimos…nós temos os itens libertos na Internet, no nosso site. 

EC: Já decorre do PISA, não é? 

RPGB2: Exactamente, isso é claro que é PISA. Portanto, a tentativa de abrir um 

bocadinho as mentes e sobretudo tirar um bocadinho…porque infelizmente o professor 

normal tem muita…no fundo aquela semântica que eu dizia do 18 ou a importância de 

ser rigoroso, de ser austero, há muita ideologia metida nisso que não tem a ver com o 

professor em si, quer dizer, aquilo foi o que lhe ensinaram. 

EC: Portanto, há que ir ao terreno. 

RPGB2: Há que ir ao terreno…há muita ideologia, mas que não é…foi aquilo que eles 

aprenderam, no fundo é papel social do professor e isto é uma dificuldade. “Foi assim 

que eu aprendi”, e por exemplo, quantas vezes ouvimos professores que dizem  “Vejam 

o que é que aconteceu comigo…bateram-me, levei palmatoadas, sofri, comi o pão que o 

diabo amassou e estou aqui, sou doutor, sou professor, sou um exemplo vivo, eu 

sobrevivi”… 
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NA: É como o indivíduo que diz que ele sempre fumou e que não morre! 

RPGB2: Exactamente…o meu avô fumou até aos 98 anos e pronto, tudo bem, isso é o 

seu avô! Portanto, mas isto é uma ideologia que é normal que apareça porque ela 

reproduz o tal mercado social do professor, do que é ser professor, do que é ser pai, por 

exemplo, e é muito difícil mudar isto, mas eu estou convencido que se as pessoas 

perceberem que aquilo que há não é ideologia, mas o que há é uma tentativa de fazer 

com que a escola funcione como uma organização e produza bons resultados, quer 

dizer, no fundo nós temos hoje uma responsabilidade muito diferente, não é? Não é criar 

uma pirâmide, nós temos a responsabilidade de fazer educação para todos e isso é 

complicado. Agora coitados dos professores também apanharam com essa. Quem 

começou há 20 anos atrás… 

NA: Principalmente os mais velhos, não é? 

RPGB2: O que era suposto é que quando eu estava no liceu já só apanhava alguns ali 

no meio, agora aparecem-me todos e eu não estou preparado para isto e ainda me dizem 

que isto é para todos e que eu tenho que recuperar, nem os pais deles se interessam, 

quanto mais eu! É uma mudança que os outros países conseguiram fazer há 20 ou 30 

anos, logo a seguir à 2ª Guerra Mundial. Pegaram logo nestas ideias e disseram isto é 

novo no país. Nós como não tivemos 2ª Guerra Mundial… 

NA: Nós fizemos isso só a partir dos anos 70. 

RPGB2: A partir dos anos 70 e mal e envergonhados e quando tínhamos condições 

políticas para tomar certas decisões que não era preciso grande coragem não as 

tomamos, andámos a aguentar. 

EC: Professor diga-me por favor…em relação ao PISA 2009, quais são as grandes 

alterações? Se há grandes mudanças, a minha questão é mais essa, em relação aos ciclos 

anteriores? 

RPGB2: Penso que não. Não há nem pode haver. Tem que haver aqui grande 

estabilidade. 

EC: A questão da informática de que se fala… 
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RPGB2: Exactamente. Essa é a única novidade em que nós não estamos ainda…o 

Electronic Writing Acess e aquilo que eu vi até agora ainda não me convenceu, se quer 

que lhe diga. E eu acho que é bom ao entrarmos, entrarmos com grande segurança, 

deixar os outros partirem primeiro, porque há muitos problemas. Ainda agora falando 

com o Enrique, de Espanha, ele disse que “Os técnicos lá conseguiram”, mas houve 

muita barracada. Eu estive na primeira demonstração que foi há 2 anos, em 2006 ou em 

2007, que foi uma demonstração que foi feita e eu fiquei muito mal impressionado, 

porque o homem que foi escolhido foi o John Cresswell  e ele só meteu água e ele é um 

tipo óptimo, inteligentíssimo, uma jóia de pessoa. Já cá esteve, não é!? E o homem 

andou ali de um lado para o outro, não sabia seguir os links, estava todo perdido, aquilo 

foi uma risota pegada. Penso que já melhoram muito, mas… 

NA: Ainda está numa fase experimental. 

RPGB2: Vamos lá a ver…são duas coisas que vão separadas e não se vão…está 

garantido que não se vão misturar, isso foi uma das coisas que eu quis ver se fizeram. 

Não se vai criar um score em que se vai buscar um bocadinho…isto é uma coisa que 

está em fase de desenvolvimento. 

EC: É gradual. 

NA: Em relação ao 2009, há o instrumento de teste propriamente dito e os 

questionários, portanto, isso permanece? Não há novas dimensões de análise dos 

questionários? 

RPGB2: Por acaso não lhe sei dizer isso.  

NA: Em geral. 

RPGB2: Quer dizer, os questionários têm sempre pequenas afinações, há certas coisas 

que não estão bem. Uma das coisas que nós acertámos neste questionário, mas isso 

agora é nosso, não tem a ver com o PISA, é a questão de como é que classificamos os 

vários níveis de… 

NA: A questão dos níveis socioeconómicos…a estratificação social.  

RPGB2: Exacto. Como é que pomos os vários níveis de educação dos pais, que em 

2003 e em 2006 isto não foi bem feito. Portanto, a gente tem 30% de analfabetos, que é 
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uma coisa inacreditável, porque depois há pessoas com menos do 6º ano, 80% em 2006. 

Nós, neste momento, já cessámos isso, quem tem menos do 4º, 2%. Faz uma enorme 

diferença para o nosso indicador, o nosso SES não é verdadeiro. É outra coisa que eu 

vou ter de alterar, já falei com o AS e estive a explicar-lhe que isso tem de ser alterado, 

temos que alterar as bases de dados todas, temos de corrigir isso que isso não pode ser 

assim. É uma coisa que não me passa pela cabeça. Estas nossas curvas (…) porque a 

gente não vem tanto cá abaixo.  

EC: Ele deu uma entrevista agora em Agosto a uma revista brasileira e foi contundente 

com a questão das repetências. 

RPGB2: A repetência é muito curiosa porque quando em 2002 eu fiz esse estudo da 

repetência para Portugal - e agora quero ir ver e comparar com os outros países - então 

descubro uma coisa muito interessante, é que a repetência é uma questão cultural 

portuguesa. Se falar com o PGB de Macau, o drama de Macau é a repetência! Nós 

deixámos essa herança em toda a parte. Andámos a dizer a toda a gente que é preciso 

ser rigoroso. Esta nossa mania do rigor, porque depois o Brasil tinha, eu agora não sei 

quanto é que terá, mas tinha repetências escabrosas, 40% de chumbos, 50% de 

chumbos, uma coisa inacreditável, enquanto a Argentina tinha 5%! Há um factor 

cultural terrível! E as pessoas vêem estas alterações como sendo facilitismo. 

NA: É um pouco a herança francesa, porque os franceses também têm… 

RPGB2: Os franceses também têm um pouco, mas não se compara ao nosso caso. 

Francês, suíço, austríaco, alemão…que são aqueles… 

EC: Mas o choque alemão, aquilo abanou-os, não é? 

RPGB2: Mas eles ainda não têm aquilo bem resolvido. Para resolver os problemas têm 

de acabar com aquela estrutura… e aquilo não é fácil. Aquela história dos vários tracks 

é uma coisa horrível. Por isso é que eu digo, em Portugal nós temos um currículo novo, 

a maior parte das escolas são públicas, tratamos as escolas todas da mesma maneira, os 

professores são distribuídos…aliás, depois vê-se naquilo que não aparece correlação 

com o estatuto sócio-económico das escolas, o que mostra que….agora, o nosso 

problema é a repetência e a fortuna que gastamos.  

NA: Penso que pudemos ficar por aqui. Muito obrigado. Foi uma entrevista muito rica.  
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RPGB2: De nada. É sempre um prazer. 
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Protocolo de Entrevista - Gestor Nacional do PISA (NPM) 

 

Entrevistado: NPM 

Entrevistador: NA e EC 

Data: 10 de Julho de 2008 

NA: Agradecemos a disponibilidade para conversar connosco ainda por cima no fim de 

um dia de trabalho. È uma pequena explicação sobre o objectivo da entrevista, que no 

fundo se insere num projecto europeu que nós aqui participamos e que se destina a 

estudar nos sectores da educação e da saúde a relação entre a produção do conhecimento 

cientifico e a decisão política, até que ponto há uma interpenetração e uma interacção 

recíproca entre a produção de conhecimento e depois a mobilização desse conhecimento 

no debate politico e na decisão política, e por outro lado também, até que ponto é que a 

política interfere na produção de conhecimento. Portanto, no sector da educação 

identificámos o PISA como uma situação paradigmática desta ligação entre a produção 

de conhecimento científico e a decisão política em educação. È este o contexto da 

entrevista. Portanto, o trabalho é feito com base em entrevistas a actores relevantes e 

também na análise documental e na análise de conteúdo da documentação relativa à 

própria produção do PISA, dos instrumentos, os relatórios e o impacto público, digamos 

assim, do empreendimento PISA. Nós estamos a gravar a entrevista mas o anonimato 

está garantido, assim como a questão da confidencialidade como é habitual nestas 

situações. Evidentemente que nós vamos utilizar as afirmações que nos der mas num 

registo em que não fica conhecido o autor das declarações. Sublinhamos que depois 

quando tivermos a entrevista transcrita disponibilizaremos para dar uma leitura e 

completar com alguma coisa que queira, alguma ideia que ficou mal transcrita ou que 

não corresponde bem ao seu pensamento. Vamos então começar.  

EC: Eu gostava que a Dra. Lídia começasse talvez por narrar como é que viu esta 

questão do PISA. A doutora já estava no GAVE quando isto apareceu? 

NPM: Não. Eu entrei para o GAVE no ano 2000 mas por acaso coincidiu com o 1º 

ciclo do PISA, só que antes do ciclo efectivo do PISA, no ano anterior, há uma 

preparação que se chama “Estudo Piloto”. Quando eu entrei em 2000 já tinha decorrido 

em 99 o estudo piloto. 
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NA: É capaz de se lembrar da primeira ocasião em que ouviu falar do PISA e foi 

confrontada com “temos o PISA”? Lembra-se dessas primeiras…? 

NPM: Sim, até porque a minha função no GAVE foi ir trabalhar para o PISA. 

NA: Já era essa a…? 

NPM: Já era essa função. Portanto, eu estava disponível… 

EC: Doutora, desculpa só, mas qual é a sua formação…? 

NPM: Académica? Organização e Gestão de Empresas.  

NA: Então como é que surgiu esse contacto para ir trabalhar para o GAVE, para o 

PISA? 

NPM: Mero acidente, tudo é feito de acasos. Eu já tive algumas experiências diferentes 

em vários ramos e em 99 estava numa empresa de restauração que me pertencia mas a 

empresa estava mal a nível de gestão e eu confrontei-me com o facto de ter que arranjar 

outros rendimentos e portanto inscrevi-me para dar aulas (no mini-concurso). Como não 

fui colocada no princípio do ano, depois, quando chegou a altura de concorrer 

novamente, a nível nacional, não concorri. Em Maio recebi uma notificação do 

Ministério para me apresentar numa escola mas em regime de destacamento (nem sabia 

o que era isso) num colégio de reinserção social onde estavam meninas que, ou não 

tinham idade para estarem presas e estavam ali a cumprir algum tempo de detenção ou 

tinham sido retiradas das famílias por serem alvo de violência, e portanto eu fui dar 

aulas de matemática nesse colégio. Estive lá de Maio a Julho e gostei da experiência. 

No colégio também gostaram da experiência e propuseram-me que eu continuasse no 

ano lectivo a seguir só que eu não tinha concorrido no nacional e portanto a condição foi 

aprovar o meu destacamento no colégio, desde que eu fosse colocada numa escola. 

Como eu não tinha concorrido no nacional, a única solução foi novamente a inscrição 

para os mini concursos. Entretanto foi um ano de boom dos professores de matemática o 

que implicou que no concurso não fui colocada e fiquei sem trabalho novamente e com 

o mesmo problema que tinha antes que era o precisar de rendimentos. No colégio 

conheci uma professora que era coordenadora de matemática e que gostou muito do 

meu trabalho. Ela tinha entretanto ido trabalhar para o GAVE e disse-me que havia uma 
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vaga no GAVE a nível de informática, porque antes disto eu trabalhei 15 anos em 

informática na Renault portuguesa. 

NA: Foi essa referência que a Dra. Glória nos tinha dado.  

NPM: Exactamente. Não foi o meu primeiro emprego mas na Renault fiz o meu 

percurso todo a nível informático. Portanto, essa professora, como sabia da minha 

experiência de informática, perguntou-me se eu não quereria ir para o GAVE porque era 

preciso alguém para dar apoio. Entretanto fui falar com a Professora Glória, que não 

conhecia e nunca tinha visto, e quando ela me explicou que era para trabalhar com 

micros, computadores portáteis, eu expliquei-lhe que não era bem essa a experiência 

que eu tinha da Renault. Na Renault eu era técnica mas a nível da IBM e computadores 

de médio porte.…Apesar de eu me adaptar com facilidade, gostar muito de aprender e 

gostar muito de colaborar, se calhar não era o perfil de pessoa que ela precisava. Ela 

disse que ok, se eu o entendia assim… e despedimo-nos. Ao fim de 15 dias ela ligou e 

disse-me que tinha uma proposta para me fazer, que era: como ela não me conhecia a 

mim e eu não a conhecia a ela, nós íamos ver como nos daríamos as duas e portanto eu 

iria trabalhar para o GAVE, especificamente no PISA. Aí eu nunca tinha ouvido falar do 

PISA. Ela na altura estava à frente do projecto e iria dar coordenadas; basicamente eu 

iria seguir orientações dela. Ela achava que eu era capaz de me adaptar porque o 

trabalho tinha uma grande componente de informática também, para toda a parte do 

tratamento de dados. E portanto, eu entrei para lá a 17 de Janeiro de 2000. O PISA está 

organizado a nível da OCDE em ciclos e há dois níveis de chefia de projecto: tem um 

nível de decisão política onde estava a Doutora Glória e depois tem um nível de gestão 

operacional do projecto, onde nesse primeiro ciclo era também ela, obviamente; ela 

coordenava os dois. Mas logo aí em Janeiro ela falou que muito possivelmente eu iria 

ter algumas viagens porque o grupo de trabalho do PISA da OCDE se reunia em 

diferentes países, geralmente duas vezes por ano.   Portanto, ela falou-me logo que ia 

haver essa componente e em Fevereiro de 2000 fiz a primeira viagem, com ela, para 

irmos a uma reunião a Bruxelas. Geralmente o ponto de situação do projecto está 

organizado para durar uma semana. Há uma concentração de trabalhos com todos os 

países participantes, que ficavam num mesmo hotel, durante essa semana de trabalho 

intensivo. 

NA: Portanto, esse foi o seu primeiro mergulho no PISA, essa primeira semana? 
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NPM: Nessa primeira semana já eu estava no GAVE, não é? Mas foi em Bruxelas e foi 

algures em Fevereiro. 

NA: Poucas semanas depois de ter entrado… 

NPM: Sim, sim. Para ai um mês. 

NA: Lembra-se dessas primeiras semanas depois de entrar para o GAVE? O contacto 

com o PISA que era uma realidade completamente desconhecida. O que é que pensou 

nessa altura? 

NPM: A nível do projecto? 

NA: Sim, a nível do projecto em relação com a sua experiência como professora que era 

relativamente curta e a experiência profissional anterior. Como é que sendo uma pessoa 

com essa experiência profissional, confrontada com aquela realidade o que é que 

pensava na altura? É provavelmente diferente do que pensa hoje. 

NPM: Sim, obviamente. A minha experiência logo no princípio com o PISA, foi para 

fazer a gestão de um projecto, basicamente era aquilo que eu fazia. É uma vertente 

diferente, é uma visão diferente, mas é a mesma coisa, é mais do mesmo. Basicamente é 

o que faço, essa gestão de projectos. Só que às vezes os projectos são de informática, 

outras vezes são de organização, outras vezes são de avaliação, portanto depende.  

NA: Foi um projecto familiar, isto é gerir um projecto como qualquer outro, como 

aqueles que eu já geri. 

NPM: Exactamente. É necessário alocar recursos, é necessário fazer planeamentos, é 

necessário ter uma visão do que se vai fazer…só que aí, quando eu entrei em 2000 

entrei numa fase de elaboração de todo o projecto. Não sei se a Professora Glória 

explicou as fases do projecto… 

EC: Ela própria disse “perguntem-lhe depois”. 

NPM: Até porque ela aos poucos, o que é que aconteceu, ela de início em 2000 

controlava muito e depois começou muito rapidamente a largar, para o fim já ela me 

ligava a dizer… 

EC: Já confiava… 
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NPM: Sim, confiava. 

NA: Portanto, nessas primeiras semanas… 

NPM: Sim, mas portanto, quando eu entrei logo aí em Fevereiro o comboio já estava 

em curso, portanto nessa altura o que é que tinha acontecido? Toda a parte de produção 

de instrumentos já tinha passado e passou-me completamente ao lado. Estava na altura 

em que se estavam a organizar as equipas que iriam fazer a aplicação dos instrumentos 

nas escolas mas mesmo essas já estavam minimamente organizadas, já havia um 

conjunto de pessoas que tinham sido contactadas no sentido de concordarem ou não 

com a aplicação que iriam fazer, porque a aplicação é muito dirigida e as pessoas, no 

fundo, têm de cumprir regras. Não têm grande azo de criatividades. Tem a ver com a 

credibilidade. Nessa altura estavam a decorrer as reuniões, a que eu não assisti. 

Portanto, as reuniões porque é necessário instruir, dar um guião para fazer a aplicação e 

é necessário instruir as pessoas que não se podem desviar uma vírgula, o guião é lido, 

não há lugar a devaneios. Toda essa formação foi a Professora Glória que fez porque eu 

tinha acabado de entrar. Portanto, eu entrei na fase em que fisicamente se estavam a 

atribuir escolas às pessoas, porque aquilo era um batalhão de pessoas, por acaso não 

eram muitas, era um grupo talvez de umas 15 ou 20 pessoas para fazer a aplicação. 

NA: Essas pessoas eram funcionárias do GAVE? Eram pessoas recrutadas do exterior? 

NPM: Algumas sim. De uma maneira geral  nesse 1º ciclo eram professores que 

estavam lá, que colaboravam com o GAVE, porque é muito mais fácil de controlar, mas 

podiam estar fisicamente ali ou não.  

NA: Mas tinham alguma relação… 

NPM: Tinham alguma relação com o GAVE. Não eram pessoas que eram 

desconhecidas até porque é um bocado complicado estar a dar instrumentos que não 

podem de maneira alguma ser divulgados a pessoas que não se conhece. Quem 

trabalhou com o GAVE na altura sabia perfeitamente que confidencialidade vinha 

acima de tudo, que havia uma série de regras, e portanto as pessoas nem sequer falavam 

muito sobre do seu trabalho a ninguém, nem á família porque é tudo não dizível. 

Portanto, o PISA era mais do mesmo, era outra vertente, mas era o mesmo. Eu entrei 

quando se estavam a atribuir as pessoas às escolas e aí começou a componente da 

gestão, uma matriz tipo entrada “escola-pessoas”, a fazer uma distribuição e arranjar aos 
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poucos e poucos; começou-se a construir algumas coisinhas, mas básicas, para fazer o 

controlo. Eu sou muito adepta do Excell, continuo a ser, porque permite ter uma visão 

em que está tudo concentrado e a todo o momento está actualizado. Comecei por aí e 

logo de seguida era preciso controlar as aplicações, as pessoas e depois quando havia 

algum problema e quando tinham alguma questão que era necessário falar com alguém 

eu era a ponte que estava no GAVE. Esse primeiro contacto até à reunião de Bruxelas 

foi só isso. Quando cheguei à reunião foi um mergulho muito grande porque eu não 

estava nada preparada para aquilo… 

NA: Para a dimensão… 

EC: Do projecto. 

NPM: Não é do projecto em si, é porque ainda por cima, de tempos a tempos a 

organização do projecto quer que as pessoas que estão a colaborar recebam alguma 

coisa do projecto. Não é só colaborar, é aprender alguma coisa, e portanto isso é feito no 

principio do ciclo porque é nessa altura que renovam as pessoas. Havia desde pessoas 

especialistas de área que eram convidadas para fazer palestras, grupos de trabalho para 

debaterem determinado tema, … Esse ano de 2000 foi um desses anos. Portanto, eu fui 

a uma reunião onde estava o Doug Willms (J. Douglas Willms) que é canadense e que é 

o grande especialista a nível da base de dados e ele a falar foi…eu na altura pensei 

“estou perdida” mas depois percebi que não era eu que estava perdida, toda a gente 

estava perdida e é assim mesmo. Mas esse primeiro embate eu lembro-me perfeitamente 

que dizia “isto é fortíssimo”. 

EC: É brutal. 

NPM: É fortíssimo porque havia demasiada informação e era tudo novo e ainda por 

cima antes da ida à reunião uma das coisas que o consórcio faz é enviar a documentação 

necessária para a reunião. Quando eles dizem “documentação necessária” é o que é e o 

que não é. É toda a documentação que esteja produzida até á altura, portanto só visto! 

Mas são pelo menos duas resmas de papel. 

EC: Doutora e é o consórcio que envia essa documentação? 

NPM: É. 

EC: Portanto, é a parte técnica? Estamos a falar da parte técnica do PISA? 



160 
 

NPM: Exactamente.  

EC: E há essa preocupação de grupos de trabalho? E isso era com que periodicidade? 

NPM: Isso era só nessas reuniões. 

NA: No início do ciclo? 

NPM: No início do ciclo era feito o tal ensinar, passar conhecimentos ou arranjar novas 

ideias, debater. Mas nas tais reuniões, duas vezes por ano, o processo continuou, era 

mais do mesmo. Só a primeira é que foi muito dura para mim porque não estava 

habituada, não é? 

NA: E portanto, essas reuniões fundamentalmente destinavam-se a fazer a gestão do 

projecto? De 6 em 6 meses, consoante a fase em que estava o projecto… 

NPM: Exactamente. Porque não era sobre tudo do projecto, era sobre a fase específica 

em que o projecto estava. Portanto, aí nesse ano, essa de Fevereiro, tinha a ver com a 

aplicação, a recolha dos dados para tratamento, o que seria produzido, o relatório que 

era necessário fazer. Era sobre isso, porque o relatório aparece no ano a seguir. Existe o 

ano anterior ao ciclo que é o de preparação, existe o ano de aplicação e depois no ano a 

seguir é o ano do relatório. Tem-se um ano para trabalhar dados, porque o problema não 

é os dados do país, é comparar com os dados dos outros países.  

NA: Nesse caso nesse ano era o ano de 2001? 

NPM: Exactamente. O do relatório foi 2001. Foi o primeiro relatório do PISA. 

NA: Então, lembra-se depois da fase de aplicação? Quando entrou estava a ser 

preparado… 

NPM: E depois entretanto os instrumentos, porque há vários, quando iam para as 

escolas para ser aplicados, não iam para as escolas, era os próprios aplicadores que os 

levavam em mão, levavam e traziam. Portanto, havia um trabalho prévio que era com as 

listas dos alunos.  A escolha dos alunos é feita aleatoriamente com um programa 

informático, com base na lista dos alunos que podem ser elegíveis para fazer o teste. 

NA: Primeiro há uma selecção de escolas e depois as escolas têm de fornecer… 

NPM: A lista dos alunos elegíveis e depois é o programa que faz a escolha. 
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NA: Faz uma amostra. 

NPM: Exactamente. Mas a lista das escolas… 

NA: Isso é feito por vocês ou é mandado para o consórcio fazer? 

NPM: É meio por meio. A primeira base de dados com as escolas é enviada ao 

consórcio. É o consórcio que escolhe quais as escolas onde é feita a aplicação. Na altura 

em que faz essa escolha faz logo também indicação de quais são as escolas de 

substituição, porque, se por um motivo qualquer a escola não puder participar ou se 

recusar, o consórcio indica logo quais são as escolas de substituição.  

NA: E essa escolha é feita com base em alguns critérios ou é meramente aleatória? A 

inclusão das escolas leva também uma caracterização das escolas para se saber que tipo 

de escolas é que são, não é? Não é apenas uma base nominal? 

NPM: Não. As coisas têm sido apuradas, portanto, a realidade de 2000 não é a realidade 

deste ano. As coisas têm sofrido alguma alteração mas em 2000, na maioria dos países, 

não era o consórcio que fazia a escolha das escolas. Portanto, era o primeiro ano do 

ciclo, (em 99 tinham sido os países a indicar as escolas) e o consórcio foi da opinião de 

que queria escolher as escolas, sempre que o país o permitisse. Antes de mandar a base 

de dados é preciso fazer uma preparação, com números das estatísticas nacionais. Para 

nós é um bocado difícil porque as nossas estatísticas são o que são, e a nível de 

estatísticas de educação ainda são mais o que são, e portanto às vezes não batia muito o 

que estava escrito no DAP (na altura DAP que agora é GEP), com os números do INE, 

apesar de ser o DAP que os dava ao INE. Só que quando se ia buscar o número de 

alunos, os alunos de 15 anos seriam do DAP, directos, mas depois a população de 15 

anos (INE) não fazia muito sentido. Era mais ou menos. Tinha que se preencher uns 

formulários e era com base nesses formulários que o consórcio fazia a escolha. O que é 

que se fazia nos formulários? Caracterizava-se a população: país, incluindo Madeira e 

Açores, por NUT II. Fazia-se a caracterização da população, a caracterização das 

escolas dentro de cada uma dessas regiões, os tipos de escolas (públicas e privadas). Era 

com base nisso que o consórcio fazia a escolha e havia um organismo que só fazia isso. 

Nesse primeiro ano… 

NA: Organismo dentro do consórcio? 
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NPM: Dentro do consórcio. Os países ainda foram variando, por acaso esses eram 

americanos, os que faziam a escolha.  

NA: Portanto, houve essa fase da escolha da amostra, da aplicação e depois em 2001 foi 

a fase da produção do relatório. Como é que foi esse processo mais virado para o 

exterior e depois a publicação? 

NPM: O processo de produção do relatório? 

NA: Sim, sim. Produção e depois da divulgação. É diferente da parte operacional de 

obtenção dos dados. 

NPM: Sim, não tem nada a ver, até porque a nível da obtenção dos dados basicamente, 

depois, era recolher os dados e garantir que minimamente estavam fiáveis, não é? Mas 

havia análises, porque eles fazem análises de fiabilidade, portanto o processo que está 

instalado pelo consórcio é um processo muito virado para a qualidade, e portanto logo à 

partida não sei se sabem o processo como é feito a nível de codificação. 

EC: Por favor descreva. A doutora é um manancial, nós temos de a aproveitar! 

NPM: Depois dos instrumentos estarem preenchidos pelos alunos…as coisas também 

foram alterando ao longo do tempo, mas em 2000, infelizmente, o questionário que os 

alunos tinham que preencher estava no fim do caderno de testes que os alunos tinham de 

preencher. Infelizmente porque o questionário tinha de ser codificado com os códigos 

de profissão dos pais, e portanto só no fim de um processo é que iria para o outro. 

Aquilo foi complicado. 

NA: Pois, atrasou. 

NPM: No ciclo a seguir é claro que já não estava junto. Estavam instrumentos 

separados para, assim que chegavam ao GAVE, a parte dos cadernos ia para 

codificação, a parte dos questionários ia para codificação com os códigos ISCO, os 

códigos de profissão. 

NA: A codificação era feita cá e depois o tratamento…? 

NPM: Era tudo feito cá. 

NA: E o tratamento depois também era feito cá ou era mandado para o consórcio? 
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NPM: Sim… 

NA: Na análise dos dados o que é que separava…? 

NPM: Intervinham os dois. Portanto, a nível dos instrumentos em si depois havia umas 

regras, tudo está estipulado… 

NA: Pois. Protocolos bem definidos. 

NPM: Sim. Existe um manual assim muito magrinho. Estou obviamente a ironizar! Um 

manual bem gordo porque está com um detalhe enorme… 

EC: De fácil leitura. 

NPM: Sim, muito fácil. Tudo em Inglês, mas isso enfim…é normal. Porque a língua de 

comunicação entre todos é o Inglês. Mas no manual estava tudo bem explicitado, o que 

é que devia ser feito, embora naquelas reuniões, as tais famosas duas vezes por ano, por 

exemplo essa de Fevereiro, uma das coisas que eles insistiram… 

EC: Essas são as NPM? 

NPM: NPM é National Program… 

EC: …Manager. 

NPM: Sim, são essas. As reuniões de NPM eram essas. Portanto havia duas reuniões, 

na altura chamavam-se BPC Board of Participating Countries e depois passou a PISA 

Governning Board (PGB), mas é só uma mudança de sigla porque é a mesma coisa. Isso 

é a instância de decisão e depois abaixo são os NPM, que sempre mantiveram o nome 

NPM. Nessas reuniões de NPM, de gestão, uma das coisas a que era dada ênfase era 

como organizar os instrumentos quando iam para os centros nacionais. Portanto, o 

nosso centro nacional era o GAVE…como organizar os instrumentos, que era para toda 

a gente fazer o mesmo, porque quando chegavam os instrumentos (cadernos) que os 

miúdos respondiam era necessário retirar uma amostra de cada um dos tipos de 

cadernos. Não havia um caderno a que os alunos respondiam, há n cadernos e o n vai 

variando, e depois existe um procedimento que é: de cada caderno diferente são 

retirados x exemplares, sendo que o x geralmente é 500. São reservados, posto de parte 

para serem vistos no final da codificação, e serão vistos não por um mas por quatro 
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codificadores diferentes, para depois se fazer a comparação da codificação que cada um 

fez, para fazer a fiabilidade da codificação que foi feita.  

NA: O objectivo é garantir a fiabilidade. 

NPM: Exactamente. Só que para retirar esses 500 o que devia ser feito era à medida que 

os centros tinham os cadernos, os cadernos tinham uma etiqueta com os códigos de 

escolas, deveriam ser ordenados por esse código de escola para depois seleccionar de x 

em x para tirar um aleatoriamente. Eu muito rapidamente propus ao consórcio, ao meu 

interlocutor que não fosse feito isso porque há vários cadernos que os miúdos não fazem 

nada, acontece! E portanto, a pessoa estar a fazer fiabilidade de codificações a branco 

não faz sentido. Portanto, o que é que eu fazia? Rapidamente comecei a usar a tal 

folhinha de Excell que para mim é o máximo, com os códigos todos das escolas, com os 

tipos de caderno que havia e depois tentava fazer uma mancha para estarem todas as 

escolas representadas. Às vezes quando eu tentava ir lá àquela para tirar o caderno… 

NA: Mas se estivessem em branco…? 

NPM: Escolhia outro caderno da mesma escola, ou, se não existisse, outra escola; fazia 

alteração no Excell e tentava que todas estivessem representadas. As nossas amostras 

iam sempre todas muito direitinhas, eles gostavam muito, impecáveis. Mas eu expliquei 

o que é que fazia. O que eu fazia era: primeiro via holisticamente o caderno só para ver 

se estava preenchido ou não, e portanto se estava preenchido ia para o lado, não estava a 

ver obviamente se a resposta estava bem ou mal, não era esse o intuito, o intuito era só 

para não comparar brancos.  

NA: Mas concluído esse processo… 

NPM: Exactamente, a codificação. Havia as tais duas fases de codificação: codificação 

simples em que cada codificador via os seus cadernos, e uma fase posterior para 

controle da fiabilidade – codificação múltipla.  As sessões de codificação eram 

participadas e presenciais, quer dizer que havia um responsável por área. O PISA 

tirando os anos de teste em que só tem uma área, tem habitualmente três áreas pelo 

menos: ciências, matemática e leitura. Existem três equipas separadas de codificação, 

uma  por cada uma dessas áreas. 
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NA: Essas equipas, neste caso em Portugal, eram colaboradores do GAVE, eram 

expressamente recrutados para isso? 

NPM: Eram professores que colaboravam com o GAVE… 

NA: Dessas disciplinas, claro… 

NPM: Ou não, mas que estivessem minimamente relacionados. Por exemplo, de 

ciências tínhamos lá biologia, geologia… 

NA: Pois, é geral.  

NPM: Exacto. 

NA: Eram especialmente recrutados para o GAVE ou para o PISA ou também 

colaboravam com o GAVE noutras…? 

NPM: Não, não. Eram dentro dos colaboradores do GAVE… 

NA: Ah! Dentro dos colaboradores do GAVE! Já percebi! 

NPM: Dentro dos colaboradores do GAVE e levando em conta… 

EC: Para o PISA só mesmo a Doutora, não foi? 

NPM: Sim e duas pessoas depois ao longo do tempo acabaram por trabalhar comigo. 

Primeiro uma e depois outra. A equipa era muito reduzida. 

NA: Eram pessoas colaboradoras do GAVE e que portanto uma das suas tarefas era… 

NPM: Eram professores de boa vontade para prescindirem do seu tempo livre e irem 

para lá codificar durante x semanas. 

NA: Significa que o projecto não prevê o pagamento desse trabalho? 

NPM: Não, não, isso era pago. Uma coisa não tem a ver com a outra.  

NA: Percebi que estava a querer dizer que não era trabalho remunerado. 

NPM: O problema é assim: geralmente o PISA coincide com dois ciclos que estão 

muito colados que são os Exames e as Provas de Aferição e os colaboradores do GAVE 

ou trabalham nos exames ou trabalham provas de aferição. Portanto, se trabalham em 
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PISA é um acréscimo ao seu trabalho. Não estou a dizer que não eram pagos, eram 

pagos. 

NA: Era um acréscimo ao trabalho que habitualmente está definido… 

EC: Claro. Habitual, que era suposto terem. 

NPM: E as pessoas, isto em final de ano lectivo, as pessoas já estão com um cansaço 

grande em cima, pois estão a fazer atendimentos de exames ou estão a preparar as coisas 

do ano seguinte. É um esforço que lhes é exigido, é verdade! Ninguém ia para o PISA 

sem querer, as pessoas eram convidadas e se aceitassem iriam.  Só que nas tais equipas 

que eram formadas (porque havia um coordenador e havia as pessoas da sua equipa de 

trabalho habitual) o número de pessoas a escolher não era ao acaso; aquilo é feito 

matematicamente de maneira a possibilitar a classificação múltipla, o trocar do material 

para cada um ver. As equipas têm números certos, portanto o mínimo era 4 e depois era 

múltiplos, (mas levando em conta que devia sempre haver uns suplentes porque na 

altura do apuramento da codificação podia chegar-se á conclusão que havia pessoas que 

saiam do padrão e portanto essas seriam convidadas a sair). No princípio de cada bloco 

de codificação a equipa tinha formação dada pelo seu coordenador, utilizando o manual 

de codificação, onde está tudo tipificado. Se não estiver ou se houver dúvidas, é o NPM 

que tem de fazer a ligação com o consórcio. O NPM não decide, não é especialista de 

nada; o que tem de fazer é a ponte com o consórcio. O consórcio dá resposta às questões 

levantadas pela equipa de codificação do país e há uma base de dados com todas as 

respostas e todas as perguntas que todos os países fazem, tudo em Inglês. 

EC: Não decide, mas participa? Não tem voto na matéria? 

NPM: Tem. A nível individual não deve… 

NA: Participa mas não deve. 

NPM: E não deve. Eu posso achar que a resposta é esta, mas quem sou eu para achar.  

EC: Mas quando estão nas reuniões? 

NPM: As reuniões são completamente diferentes. Porque em boa verdade é ao NPM 

que cabe garantir que não há codificadores que estão a desvirtuar a codificação feita, 

não é? O codificador, o responsável de codificação tinha a sua equipa e se dizia “tenho 
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aqui uma pessoa que não sei o que hei-de fazer” era o NPM que tinha de a ver com a 

pessoa e aquilo era para decidir em conjunto. Situações aborrecidas ou não aborrecidas 

o NPM também tinha de resolver. Mas é assim mesmo. Gestão é gestão. 

NA: E portanto, codificavam… 

NPM: Tudo codificado área a área portanto, mas as codificações não eram feitas por 

caderno. Eram feitas por partes de cadernos. Cada caderno tem 4 partes que se chamam 

Clusters, tendo cada um deles uma área de conhecimento. Essas diferentes partes do 

caderno podem ser duma mesma área ou não. Quando há área principal podemos ter 

cadernos só com essa área, mas de uma maneira geral, os cadernos são com um Cluster 

de uma área (sendo que a principal há em todos os cadernos), as outras é que pode não 

haver num determinado caderno. E portanto, o desenho dos cadernos também implica o 

desenho da codificação. A codificação não é feita por cadernos, é feita por Cluster. E a 

tal formação que era dada pelo responsável da mesa, que esse aí sim era da área 

especificamente, era por Cluster. Exemplificando, dava formação do 1º e 2º Cluster, 

explicava o que é que deveria ser feito, fazia exercícios práticos para as pessoas 

treinarem, discutiam as dúvidas que tinham, portanto era em alta voz, e as equipas 

estavam a trabalhar em conjunto ao mesmo tempo para poderem trabalhar os 

conhecimentos. Toda essa parte single era feita assim. Quando chegava ao fim da 

classificação de todos os Clusters e de todos os cadernos e estava tudo visto, ia-se 

buscar aquelas reservas que tinham sido retiradas, os tais 500 de cada um, e iam fazer 

classificação múltipla. Aí, já ninguém partilhava nada com ninguém, não havia dúvidas. 

Era o codificador que tinha de decidir e codificar e depois tudo aquilo era comparado, 

(os dados de codificação) pois  eram recolhidos em computador, não é? E depois a 

análise dos dados já era consórcio. Agarrava-se a base de dados toda e mandava-se para 

lá. Portanto, essa base de dados com tudo, com as respostas dos alunos, e nos casos que 

implicavam codificação não a resposta dos alunos mas a codificação às respostas dos 

alunos. 

NA: Porque fisicamente o material ficava cá. 

NPM: Exactamente. Mas depois, portanto isto é a ponta final do processo, mas existe. 

para aqueles que não usam a língua francesa nem inglesa têm um centro que faz a 

coordenação das traduções (que é na Bélgica) que é cApStAn. Esse centro tem lá 

pessoas da língua de cada um dos países, embora eu admita que quem faz a tradução do 
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Português se calhar são os mesmos do Brasileiro. Não sei se sim se não que eu não 

conheço as pessoas. 

EC: Disse que era CAP? 

NPM: “cApStAn”. Sendo que isto é: este “c” é pequenino, o “a” é grande, o “p” 

pequenino, o “s” é grande, o “t” pequenino, o “a” é grande, o “n” pequenino, porque 

isto são as iniciais dos nomes deles. 

EC: Fantástico! Muito bem! E portanto, era aqui que… 

NPM: Isso é na Bélgica. 

NA: É o centro que assegura a tradução… 

LP: Não assegura a tradução, assegura a fiabilidade de tradução. 

NA: Porque a tradução é feita cá. 

NPM: Sim. Isso é o princípio.  

NA: Exactamente. Estávamos a começar pelo fim. 

NPM: No final da codificação e depois de já ir toda a base de dados com toda a 

informação o “cApStAn” faz uma análise das informações de cada país e pede 

especificamente alguns cadernos físicos, esses sim físicos, para serem enviados para lá, 

sem a codificação, que é feita a lápis. Portanto, nos cadernos quando está a indicação da 

pergunta, tem um estímulo e depois tem as questões. Em cada uma das questões tem um 

código (da questão) e depois à direita tem os códigos possíveis de codificação. Quando 

se diz que o codificador vê, o que ele faz é circundar o código correspondente à resposta 

do aluno que ele considera… 

NA: Que ele considera adequada… 

NPM: Portanto, o que ele tem é “0, 1, 2, 9”, sendo que “0” é estar errado, “1” é 

parcialmente certo, “2” é totalmente certo e o “9” quer dizer que não respondeu, e a 

única coisa que ele faz é por um circulozinho à volta daquele número e aquilo que é 

recolhido no computador é isso.  

NA: O que eles fazem lá na Bélgica é… 
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NPM: O que eles fazem na Bélgica é  uma apreciação e depois pedem cadernos, 

especificamente aqueles que pretendem controlar. Os cadernos como eu disse tinham 

um código. Na preparação dos cadernos para a aplicação nas escolas era colada uma 

etiqueta com o código.  É com a tal lista dos alunos que foram seleccionados que é feita 

a emissão das etiquetas. As etiquetas têm um código de escola, podem não ter um nome, 

(as nossas, para orientação, salvo erro tinham),depois tinham o código do aluno (para 

que quem olhe de fora não consiga perceber quem é). Isto também foi mudando ao 

longo do tempo. Em 2000 ainda tinham o nome do aluno, depois com o problema da 

confidencialidade de dados, para não haver fugas de informação, deixaram de ter.  

EC: Em 2003 já não? 

NPM: Em 2003 já não era bem assim. Em 2003 havia um envelope de fora com o nome 

do aluno e com um código e lá dentro, só tinha o código do aluno; não tinha o nome. E 

portanto, o que era pedido aos alunos logo assim que se sentavam era para verificarem 

se o material que tinha dentro correspondia ao que estava de fora e se o nome deles 

correspondia ao que estava no envelope para garantir que estava tudo bem. Mas em 

2000 estava ainda sem essa arrumação portanto, não havia o tal envelope e estavam 

todos os materiais marcados 

NA: Portanto, há esse trabalho de verificação… 

NPM: Etiquetagem, existe. Etiquetagem, verificação. Portanto, isso foi onde eu entrei 

forte e feio porque era preciso preparar o material e há regras fixas de distribuição do 

material para que os alunos estejam sentados de maneira a que o teste que está à direita, 

à esquerda, atrás e à frente não seja igual ao seu. Portanto, aquilo é uma matriz. O que 

era feito era pôr todo o material em caixas condicionadas pela ordem que tinham de ser 

dados (que era para facilitar). As coisas como digo foram evoluindo. Em 2000, foi o tal 

primeiro ano, as etiquetas foram feitas por uma pessoa do GAVE que as emitiu a eito e 

portanto, os aplicadores é que, antes de distribuírem o material, colaram as etiquetas. 

Foi o único ano que foi feito isso assim porque a partir daí, eu fiz as etiquetas e eu colei 

as etiquetas. A pessoa em pressão quando está a fazer as coisas, (apesar do aplicador de 

teste ir uma hora antes da hora da aplicação)… 

NA: Sim, estar a fazer as coisas no momento é sempre… 
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NPM: E pode trocar, uma etiqueta diz que é para o caderno 3 e ele põe no caderno 4 e 

depois ninguém vê. 

NA: É um risco maior. 

NPM: E portanto preferi ter eu o trabalho. Eu sou um pouquinho picuinhas, mas 

depois… 

NA: Depois todo esse material vai para o consórcio? 

NPM: Não todo. 

NA: Sim, mas a parte da informação, não é? 

NPM: Exactamente, mas sem os códigos marcados, ou seja, em 2000 pediram para 

pintar tudo aquilo que fosse codificação. Os codificadores o que fazem, quando põem a 

bolinha, é lápis e portanto, antes de ir para o consórcio apagou-se tudo. Foi para o 

consórcio, eles arranjaram uma equipa de codificadores lá na Bélgica que codificaram, e 

depois fizeram a comparação entre a codificação internacional e a codificação do país 

para ver se havia desvios, ou não, a nível de códigos de codificadores (para ver se as 

pessoas tinham sido mais duras ou mais brandas na sua codificação) para aferir depois 

se as médias estavam ou não fiáveis. 

NA: E esse dispositivo manteve-se nos anos seguintes? 

NPM: Sim. Isso existe e está instituído e é para ser. 

NA: Então os resultados foram para lá e como é o caminho inverso? 

NPM: O caminho inverso…portanto, os resultados foram para lá ainda em 2000 assim 

(em base de dados), os cadernos também foram para lá para análise ainda em 2000,.Os 

resultados das análises com a tal codificação só foram dadas na reunião a seguir de 

NPM que foi em Dezembro de 2000. A partir daí o que o consórcio fez foi equalizar os 

dados de todos os países. Os dados foram todos trabalhados pelo consórcio, quando 

digo trabalhados é trabalho estatístico… 

NA: Análise estatística. 

NPM: Exactamente. E portanto, quando veio a base de dados veio uma primeira base de 

dados provisória que ainda não tinha a média ajustada à dos outros países… 
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NA: O que receberam foi a base de dados portuguesa? 

NPM: Exactamente. Por acaso recebemos duas: recebemos a base de dados com todos 

os países, sendo que não se sabia quais eram os países, portanto os países tinham um 

código, mesmo nós estávamos codificados e havia uma outra carta em que diziam 

“vocês são o XPTO” e nós analisávamos só o “xpto” só para ver se chegávamos aos 

mesmos valores que eles, para ver se havia ou não concordância de análise. Usava-se o 

SPSS para fazer as análises e depois havia uma interacção, havia coisas que se calhar 

não estavam muito bem… 

NA: Havia reajustes. 

NPM: Exactamente. Quando a base de dados ia para lá já validada pelo país não ia 

fisicamente, era para eles comentarem. Depois de tudo validado vinha uma consolidada 

já com os países devidamente identificados algures em Agosto ou coisa assim do 

género. 

NA: Nesse caso foi em 2001? 

NPM: 2001. Agosto ou Setembro. 

NA: Portanto, chega primeiro a base de dados e depois numa fase posterior é que há 

divulgação do relatório internacional? 

NPM: O relatório é todo no mesmo dia, à mesma hora, hora GMT, em Dezembro. 

NA: E vocês não têm de fazer entrega do relatório? 

NPM: Os PGB têm, mas também é com… 

NA: Poucas horas. 

NPM: Não, horas não. Poucos dias de diferença ou um mês, no máximo, porque o 

relatório inicial é um draft, não é o relatório final. Tem uma parte de comentários 

daquilo que internacionalmente se pensa dizer e depois diz “aqui vai ficar o gráfico de 

qualquer coisa”, mas não está lá o gráfico. E depois, às vezes, quando se está a produzir 

o relatório, o gráfico não é bem aquilo que tínhamos visto no draft, não tem nada a ver 

se calhar, e aliás o que nós fizemos no relatório nacional de 2000, não sei se o têm, mas 

os gráficos internacionais são quase todos desses draft, portanto, não foram produção 
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nossa, embora em 2000, (que também era a primeira vez para o consórcio) havia alguns 

bugs e portanto houve alguns que foram detectados, emendados por nós. Fazer o draft 

não era pura e simplesmente agarrar numa coisa e fazer copy paste. Tinha que ser 

trabalhado e havia médias que não estavam bem. Tinha de ser tudo verificado e 

portanto, o relatório português em 2000 foi escrito pela Doutora Glória, análises 

orientadas por ela… 

NA: No fundo ela construía a arquitectura do relatório e depois o seu input no relatório 

era a mobilização da informação estatística para ela incluir no relatório? 

NPM: Sim. 

NA: Que tipo de discussões é que teve com ela na arquitectura do relatório? 

NPM: Em 2000 houve a contribuição de uma outra pessoa que foi importantíssima essa 

construção que era em estatístico puro. Só colaborou em 2000 até porque a minha 

experiência de SPSS era limitadíssima. A partir daí comecei a usá-lo, posso dizer que o 

ano passado já era uma expert mas em 2000 não era. E portanto, mesmo as análises a 

fazer era ela que dizia “façam uma análise de componentes variáveis”, quer dizer, sei 

lá… 

NA: Já percebi. Mas o relatório era produzido e entregado… 

NPM: Mas o relatório, portanto, a contribuição que eu dei no relatório era basicamente 

dar à Doutora Glória o que ela pedia. Ela dizia-me “veja lá por favor se acontece 

qualquer coisa”. Por acaso estou a ser um pouquinho injusta porque em 2000, como não 

se sabia o que é que o relatório ia ser, eu andei a brincar com os dados. 

NA: Pois. A experimentar, a ver o que é que dava… 

NPM: A ver o que é que dava e cheguei a conclusões giríssimas e partilhava com ela 

cada vez que chegava a uma conclusão porque é interessante ver o comportamento das 

escolas e há uma série de coisas que não estão nos relatórios mas que a pessoa acaba 

por, ao analisar os dados e ao comparar coisas, chegar a conclusões.  

NA: Mas depois, o relatório está na rua…nós gostávamos de ter a sua ideia: quem está 

dentro do GAVE e dentro do processo PISA e produziu o relatório e depois sai o 

relatório e começa a haver comentários públicos. Como é que no interior do GAVE se 
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vê o que acontece depois no domínio público de comentários, reacções e críticas? Como 

é que isso é visto e como é que evoluiu ao longo do tempo? 

NPM: O GAVE como eu estava a dizer são nichos de pessoas que estão no seu 

cantinho, não comentam com as outras porque têm o seu trabalho e mesmo em 2000 

aquilo estava um bocado diferente, nem sequer havia Internet, não é? Porque para fazer 

exames não pode haver o risco de alguém entrar na Internet e ficar com o exame, e 

portanto havia postos de trabalho isolados para a Internet, a informação circulava muito 

restritamente e portanto, o PISA, tirando a Doutora Glória, eu e o tal estatístico que 

funcionou, pouco mais gente… 

EC: Mas que era do GAVE? 

NPM: Que não era do GAVE.  

NA: Era em colaboração. 

NPM: Sim, foi pedida pela Doutora Glória. Mas tirando nós os três que trabalhávamos 

activamente todos os dias na produção, mais ninguém o viu nascer. Mesmo a reunião de 

divulgação, como digo há um dia certo, uma hora certa, todos os países ao mesmo 

tempo, e há embargo de informação, não se pode dizer nada antes dessa divulgação que 

é simultânea e mesmo para essa sessão de divulgação não havia um relatório físico 

final. Havia um draft, umas fotocópias que foram tiradas ali na lojinha da esquina com 

um rabinho de porco a ligar e que era dado ao Ministro e ao Secretário de Estado e 

pouco mais. Em 2000, a visibilidade a nível da comunicação social foi muito pouca. 

Depois havia de vez em quando alguns ecos, não do relatório português mas do relatório 

internacional mas… 

NA: E isso alterou-se em 2003 e em 2006? 

NPM: Diria que sim.  

NA: Em que sentido? Agora falando especificamente, já vamos ver outras mudanças, 

mas especificamente no processo de divulgação e no impacto 

NPM: É diferente, porque em 2000 era a primeira vez, ninguém sabia o que era o PISA 

e de repente virou estrela. Porque o PISA é um oásis no meio do deserto, não há mais 

nada! O PISA tem muitas coisas boas, tem algumas não tão boas, mas é o que existe. E 
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portanto é a referência, não é “uma”, é “a” referência de toda a gente. Mesmo às vezes 

com coisas que não têm nada a ver com o universo que foi testado as pessoas falam do 

PISA e vê-se nitidamente que nunca viram o relatório, nem sabem o que é, mas 

comentam. 

NA: Diga-me um exemplo disso. 

NPM: Por exemplo o Marcelo Rebelo de Sousa não há muito tempo falava do PISA já 

não sei por alma de quê, que eu pensei “ a minha alma está parva”. Porque as pessoas 

falam do PISA….o PISA é muito específico, são alunos de 15 anos, não são outros, são 

aqueles de 15 anos! E as pessoas tiram conclusões… 

EC: E porque é “a” referência? 

NPM: Porque é “a” referência? Porque mesmo a nível internacional não há nada. 

EC: E o TIMSS, e o…? 

NPM: É completamente diferente. Além de que o PISA conseguiu agrupar os grandes 

especialistas a nível a mundial, impôs uma metodologia, coisa que nos outros não havia, 

impôs instrumentos que estão… 

EC: Desculpe, isto são coisas tão importantes. Quando diz impôs uma metodologia… 

NPM: Uma metodologia de análise porque, neste momento estava eu a pensar se os 

documentos são públicos ou não, mas eu diria que sim. 

EC: Está a falar do IRT? 

NPM: Estou! Que em português é TRI, que é a Teoria de Resposta de Itens. O TRI é 

outra coisa que ninguém sabe exactamente o que é mas também ficou na moda. É a base 

de avaliação, mas no TRI a base que está por trás é o modelo de Rasch… 

EC: E acho que há vários modelos mesmo no âmbito do… 

NPM: Do TRI? Há, há.  

EC: Portanto, foi opção por aquele? Torce-se por um único? 

NPM: Sim. Qualquer modelo, como tudo, é claro que tem simplificações que à partida 

são decididas, são opção, mas o PISA é o primeiro a usar o TRI e o que dizem do PISA, 
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como estão lá as pessoas que estão na base do TRI, tudo aquilo que é dito no PISA a 

nível do consórcio é bebido por toda a gente, nem sequer é questionado.  

EC: Quem são esses nomes? É o Ray Adams por exemplo? 

NPM: O Ray Adams é o chefe de projecto a nível internacional. 

EC: Que é assim conhecido… 

NPM: É super! O Doug Willms é o outro. 

EC: Exacto, o Willms. E há uma senhora, Arlette… 

NPM: Exactamente. Mas portanto essas pessoas, inclusivamente as brochuras que são 

disponibilizadas para as reuniões de NPM agora de repente viraram documento de 

trabalho a nível internacional também, não é? E neste momento já existe disponibilizada 

muita coisa na Internet. 

EC: Pois existem. Já as li. 

NPM: Já foi ao MyPISA? 

EC: O MyPISA. Também lá está. Ainda não o explorei como queria, mas…é da ACER, 

não é? 

NPM: Exactamente. 

NA: A ideia com que eu fiquei daquilo que disse é de que o PISA pela sofisticação 

técnica que atingiu acabou por se transformar e atingir um plano de eficácia científica 

incomparavelmente superior a qualquer outro tipo de instrumento… 

NPM: Exactamente! 

NA: E é nesse sentido que dizia que era referência. São os seus resultados, a sua 

metodologia, são inquestionáveis. É essa a ideia? 

NPM: Sim, exactamente! Porque a questão é: ao longo dos ciclos, mesmo as pessoas 

que estão a colaborar com o PISA quando reconhecem que há qualquer coisa que fazem 

que se calhar não é bem assim, alteram algumas coisas. Se for ver a realidade em 2000 

não é a realidade que existe hoje em dia. 
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EC: Portanto, vai havendo um ajuste? 

NPM: Vai havendo ajustes. 

EC: Estamos a falar de metodologia? 

NPM: De metodologia sim. 

EC: De forma a poder aperfeiçoar? 

NPM: Exactamente. No sentido de qualidade, de obtenção de qualidade. 

NA: Falando da metáfora da informática o PISA é como se fosse aquele software que 

até a si próprio se aperfeiçoa, não é? 

NPM: Não é a si próprio, mas é quase. 

NA: É quase. 

NPM: Mas é, porque há uma série de coisas que foram introduzidas desde instrumentos 

novos que foram introduzidos para melhorar, por exemplo uma das coisas que se tinha 

chegado à conclusão era de que, quando os alunos respondem ao questionário, há 

perguntas a que a pessoa fica na dúvida se foram ou não respondidas com seriedade.  

Uma das coisas que foi feito, não em 2000 mas posteriormente, foi a criação de um 

outro instrumento, que é o questionário de pais, em que havia algumas perguntas que 

eram respondidas pelos pais e era para fazer o cruzamento a nível da informação. Isto 

tudo porque a nível do PISA, tanto a nível de tipo de perguntas que eram usadas, porque 

isso tem uma panóplia completa, como depois a nível de cada uma das áreas, acabam 

por fazer doutrina quase do tipo de assuntos, do tipo de perguntas, do como fazer, do 

como avaliar, por isso é que eu estou a dizer que o PISA é a “a” referência, não é uma, é 

“a”. Não há outra porque depois acaba por ser o citado. Mesmo quando alguém está a 

fazer é sempre o PISA.  

Professa EC: Bem ou mal é citado. 

NPM: Claro. 

NA: Então, há bocado já apontou alguns dados sobre a evolução de 2000 para os anos 

seguintes em termos (…) de dispositivo que mudanças é que houve ou que alterações é 

que houve em termos globais? 
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EC: Que outras evoluções? 

NPM: No ciclo a seguir, em 2003… 

NA: E depois no outro… 

NPM: A parte inicial para mim era a primeira. A nível dos instrumentos por exemplo eu 

não consigo perceber se houve ou não alterações em relação ao anterior. Algumas coisas 

que eu sei, por exemplo, uma das coisas que o PISA faz é criar itens de referência que 

são imutáveis, nem uma vírgula mexe, nada mexe. E o facto de ao arrancar em 99, 

portanto eu em 99 não estava lá, mas aparentemente a decisão de Portugal participar foi 

feita muito em cima da hora e a produção dos instrumentos foi feita a correr e há 

algumas traduções que não estão muito bem. Não estão exactamente aquilo que a pessoa 

gostaria que estivessem. 

NA: E depois não se podem mudar. 

NPM: Não se podem mudar sob pena de não se poderem comparar os resultados. E 

portanto, o que se passa é que de 2000 para 2003 houve uma grande aposta do consórcio 

em não deixar mudar nada. De 2003 para 2006, quase isso, mas em condições muito 

excepcionais (um erro de tradução ou coisa semelhante) foi autorizado, mas o país não 

se podia esquecer que depois já não podia comparar dados, não é? Porque desde o 

momento que mexeu…agora, o PISA quando arrancou era para ser um ciclo de três 

vezes, o final do PISA era 2006. Acontece que a tal historia das adaptações e das 

alterações a metodologias ao longo desse ciclo (e eu acho que foi algures entre 2004 

mais coisa menos coisa), alguém começou a falar que era capaz de ser muito 

interessante por exemplo ver onde estão os miúdos que fizeram o PISA daqui a uns x 

anos e arranjar outro ciclo em que iriam ver por exemplo os alunos com 18 anos, se os 

bons alunos do PISA têm um bom emprego ou estão na faculdade, o que é que é feito 

deles.  

NA: Sim, como eles estão identificados é possível ver. 

NPM: Exactamente. Falou-se mas ainda não arrancou. Assim como vir para trás e 

tentar fazer a ligação com o TIMSS ou com o PIRLS que é uma coisa que existe em 

alguns países, portanto, fazer exactamente o mesmo para comparar os estudos. Ainda se 

está a discutir, portanto isso começou algures entre 2003 e 2004 talvez, mas ainda está 
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na fase da discussão porque uma outra coisa que as pessoas questionam é o ciclo do 

PISA de 3 anos que acaba por ser curto, a pessoa está sempre a produzir coisas. Não há 

um parar para meditar nos resultados, decidir ou mudar coisas, faltaria mais um ano mas 

há países que também não abrem mão de ser 3 e acabou. Isto é tudo pressões. E 

portanto, lá continuamos.  

EC: Têm outro poder provavelmente. 

NPM: Exactamente. Somos todos iguais mas há uns mais iguais que outros. Mas 

portanto, nos instrumentos do PISA, eu estava a falar…o Professor tinha falado… 

EC: Comparação TIMSS-PIRLS… 

NA: Não, não. Estávamos a falar da evolução do instrumento e qual foi o sentido da 

evolução em termos globais, do instrumento e do dispositivo. 

NPM: Estava a falar da história de não se poder mudar e portanto, em 2006 acontece 

que houve algumas pequenas alterações a instrumentos (ainda não falei da produção de 

instrumentos porque isso é um manancial) mas devidamente autorizadas pelo consórcio. 

Porque a pessoa tem duas fases sempre na produção de instrumentos: é uma fase de 

pedido de autorização ao consórcio (válido também para fazer uma mudança) e outra 

fase em que efectiva (idem para essa mudança) depois de ter sido autorizada e vai a 

“cApStAn” para eles verificarem. Portanto, são duas entidades. São os tais… 

EC: É o ACER na mesma? 

NPM: Não, é outro. 

NA: É à parte. E têm só essa missão.  

EC: Eu não me lembro de os ver na listagem. 

NPM: Mas estão lá. São um dos que fazem parte. Mas esses trabalham 

especificamente... 

EC: Tradução de fiabilidade. 

NPM: Exactamente. Os instrumentos e portanto…estava eu a falar… 
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NA: Estava a falar da produção dos instrumentos e da necessidade de enviar para lá 

quando houvesse qualquer… 

NPM: Tinha de se fazer em dois casos. Portanto, havia primeiro o consórcio 

propriamente dito, o ACER, porque quando não era da ACER eles logo arranjariam 

maneira de encaminhar para as pessoas certas porque o consórcio era liderado pela 

ACER, e portanto era enviado à ACER que centralizava e depois logo fazia a 

distribuição. Aí era feito curiosamente uma folha de Excell também mas não era da 

nossa laia, era deles, mas era feito uma folha de Excell onde pergunta a pergunta, frase a 

frase, era pedido o que se pretendia. No fundo tinha a versão em Inglês, a tradução para 

a língua nativa, a retroversão outra vez porque eles querem comparar, a justificação das 

diferenças e o pedido de autorização para alguma coisa, alguma adaptação, porque às 

vezes há questões ou a nível cultural que não se pode perguntar… 

NA: Deixe-me ver se estou a compreender bem: o item original vinha e aqui era 

traduzido… 

NPM: Era adaptado. 

NA: Era adaptado para a língua nativa e depois voltava para lá… 

NPM: Antes de ser adaptado era pedida autorização para as adaptações que se estavam 

a propor. Antes de adaptar. Depois quando o consórcio autorizava as adaptações, era 

traduzido, adaptado e ia para verificação em “cApStAn”, o que tinha sido feito mais a tal 

folha de Excel onde estava o historial do que eles tinham autorizado.  “cApStAn” o que 

fazia era: isto está autorizado, ok, isto não está. E só quando as duas coisas estavam 

certas é que ficava definitivo e isto era válido tanto para o instrumento cognitivo como 

para os auxiliares, os questionários. Era válido para tudo. Agora, no princípio, em 2000, 

aparentemente não foi feito o pedido de autorização ao consórcio nos itens cognitivos. 

Em 2003 foi. Quando eu digo aparentemente é: o GAVE era um conjunto de pessoas 

com pouca formação de informática que davam o seu melhor mas enfim, era o possível. 

Não havia registo destes pedidos, por isso é que eu dizia aparentemente, nunca se sabia.  

NA: Pode ter acontecido mas não há sinal. 

NPM: Em princípio não, mas eu não posso garantir a 100% que não haja. Portanto, em 

2003 sim, havia alterações. 
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NA: E em 2006? 

NPM: Em 2006 também, tanto a nível de questionários como a nível de instrumentos e 

a política foi não mudar nada para garantir a comparação excepto se houvesse uma coisa 

muito chocante.  

NA: Portanto, comparando em traços largos o dispositivo de 2000, 2003 e 2006 como é 

que caracterizaria as transformações que ocorreram? Em que sentido? 

NPM: Houve algumas mudanças a nível de funcionamento até porque, agora ia dizer 

uma asneira porque não foi em 2006, é este ciclo para 2008, houve uma cisão no 

consórcio e ficou ACER com os instrumentos cognitivos e um outro grupo… 

NA: Com os auxiliares. 

NPM: Um grupo nórdico com os instrumentos de questionários. Portanto, isso foi uma 

alteração muito grande mas não neste ciclo 2003-2006. É para o outro. No fundo é… 

EC: Para o próximo. 

NPM: Para o que está agora. Neste momento é ano de teste piloto. Eu ainda estive na 

preparação de material cognitivo para o teste piloto. Eu saí a 31 de Dezembro do ano 

passado portanto ainda estive na preparação. Não sei se foi feito ou não. Há uma série 

de coisas que “era suposto” mas não sei se foram feitas ou não.  

NA: Mas portanto, pudemos dizer que desde 2000 até 2006 e nesta fase já de arranque 

do próximo que houve um processo de… 

NPM: Contínuo de apuramento? 

NA: De apuramento? 

NPM: Sim mas sempre no mesmo sentido. Não houve cisões, não houve uma coisa que 

estava a ser feita e passou a ser feita de maneira diferente. 

NA: Não há alterações bruscas? Há um refinamento do dispositivo… 

NPM: Não. Há uma continuidade. Sim, sim. Exactamente, no sentido de obter 

instrumentos de qualidade e com fiabilidade. 
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NA: Agora queria pedir-lhe outra coisa para termos uma noção e claro que é uma 

estimativa, mas se eu lhe pedisse para fazer uma estimativa das pessoas que directa ou 

indirectamente são tocadas pelo empreendimento PISA do ponto de vista da produção, 

ou seja, incluindo as pessoas que coordenam e dirigem o PISA no GAVE, os 

colaboradores que fazem a aplicação, os alunos que respondem a perguntas, quer dizer, 

uma estimativa do valor numérico de pessoas para termos uma noção. 

NPM: É muito complicado até porque varia… 

NA: A amostra não é sempre a mesma? 

NPM: A nível do número não há grande diferença, embora o número de alunos e de 

escolas seja muito diferente caso se trate de ano piloto ou não. 

NA: O número de respondentes. 

NPM: Mas a nível do número de escolas por exemplo há diferença. A diferença maior 

que aconteceu em 2006 foi o número dos aplicadores. Em 2000 nós tínhamos um 

grupinho perfeitamente manuseável de 15 pessoas,, mais coisa menos coisa que fizeram 

a aplicação. Em 2006 a opção foi não usar pessoas do GAVE, usar as pessoas que 

tinham sido formadas para as provas de aferição. Eram professores que colaboravam 

com o GAVE, mas não directamente, além de que era um bocadinho diferente…a ideia 

era poupar dinheiro à partida. 

NA: Sim. Percebe-se. 

NPM: Percebe-se por acaso não. 

NA: Percebe-se não no sentido de concordar. Percebe-se a ideia. 

NPM: Sinceramente eu não sei se a ideia era só poupar dinheiro, mas o que foi 

transmitido é que seria poupar dinheiro. O que aconteceu foi: os aplicadores estariam 

mais perto das escolas, portanto a nível de deslocação havia menos dinheiro a pagar. 

Quando ainda há pouco estava a perguntar se não haveria pagamentos envolvidos, é 

claro que havia! Depois da codificação estar toda feita, por exemplo, depois da base de 

dados ter ido para o consórcio, ia eu fazer outra folhinha de cálculo apurando para cada 

codificador, que perguntas é que viu. Caderno a caderno! Porque havia que pagar… 

NA: E era à unidade de pergunta? 
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NPM: Sim. O caderno era pago mil escudos a unidade. O ver o caderno seria mil 

escudos. Mas o caderno era visto por 4 pessoas. Como é que eram os clusters? O 

caderno todo não é visto pela mesma pessoa. E depois tinha de fazer contas e depois 

propúnhamos um Excell muito bonito (…) mas tinha dado um trabalhão. Só para dizer 

qual era o valor a pagar a cada uma das pessoas, para aprovação da Doutora. Glória, e 

depois produzir documentos para a contabilidade. Mas a nível das aplicações, em 2006 

é que é o grande problema, porque em 2000 eram 15 pessoas. Era mais ou menos o 

mesmo a nível da equipa de codificação. Era uma equipa pequena, em 2000, porque a 

equipa maior era a da matemática, porque tinha 8 pessoas, mentira, a de leitura é que 

tinha 8 pessoas, a de matemática e a de ciências tinham 4 pessoas. Eram pequeninas. 

EC: Cada uma 4? 

NPM: Sim. Mas era pouca gente. Depois vamos passar para em 2003, já é um 

bocadinho maior porque houve um outro domínio, além desses três houve resolução de 

problemas. Foi opção da coordenadora de ciências, (porque a resolução de problemas 

ficou agarrada à área de ciências pois o consórcio queria que não fosse pela matemática 

porque não era a área natural; aquilo não era fazer problemas de matemática, era 

resolver problemas do dia-a-dia) não ter 4 pessoas para fazer a codificação mas sim ter 

8, para as duas áreas. Era uma equipa a nível de codificação bem grande. 

NA: Mais ampla. 

NPM: Porque assim também reduziu o tempo. Tínhamos 8, mais 8, mais 4…era um 

bocado mais de gente. E em 2006 bateu-se os recordes, mas não a nível da codificação. 

Em 2006 a área principal foi as ciências e essas sim tinham 8, que não eram 8, eram 8+2 

que eram as tais suplentes e depois aquilo é um bocado complicado porque se os 

suplentes são todos bons não se vai mandar embora. Tenta-se tornear o assunto e 

fazerem alguma coisa. Mas a nível dos codificadores, tirando o salto de 2000 para os 

outros foi mais ao menos, mas a nível dos aplicadores é que foi uma diferença muito 

grande porque em 2000 eram à volta de 15 pessoas todas ali do GAVE, portanto se 

havia alguma dúvida metódica falavam directamente connosco que estávamos ali. 

NA: Em 2006 foi diferente? 

NPM: Completamente. Em 2006 eram pessoas que eu nunca tinha visto, eram 64 

pessoas! 
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NA: Espalhados pelo país. 

NPM: Espalhados pelo país. Portanto, eu conhecia-as a todas no mesmo dia porque há 

uma formação que é dada presencial e há uma folha de presenças que teve de ser 

assinada. Portanto, as pessoas vieram cá todas fisicamente. Agora, como eu era só uma 

admito perfeitamente que se as pessoas me virem na rua saibam quem eu sou, mas eu, 

se as vir, não sei. Mas cada uma dessas 64 pessoas, como é natural, acha-se “a” pessoa. 

Tem as suas dúvidas! Tem os seus problemas! Implicava que eu me desdobrasse. Era 

complicadíssimo, porque eu, além do trabalho normal que me ocupava o tempo todo, 

ficava até depois da hora de saída. Foi um esforço um bocado grande para conseguir 

coordenar essas pessoas porque tinham dúvidas metódicas do arco-da-velha. E portanto, 

o contacto era ou por telefone (e elas tinham o número do meu telemóvel e ligavam-me 

a horas por vezes incríveis –  à uma hora da noite, por exemplo – que era à hora que o 

telemóvel estava disponível), emails…foi um trabalho muito grande, um esforço muito 

grande. 

EC: Mas em 2003 não? Mantinham-se as pessoas? 

NPM: Em 2003 não. Em 2003 apesar de tudo… 

NA: O salto foi em 2006. 

NPM: O salto foi em 2006. Em 2006 a nível da aplicação foi uma coisa incrível. Em 

2003 houve um acréscimo dos codificadores mas perfeitamente gerível, sem problema. 

NA: Estamos a pensar em 2006 pelas contas que fez à volta de 100 pessoas? 

NPM: Se calhar mais.  

NA: Esses 64 mais os… 

NPM: Porque há o resto da equipa que não ouviu falar. Se calhar já ouviu, mas 

pronto…depois dos instrumentos serem traduzidos para português iam a uma equipa de 

revisão linguística que iria ver se estavam ou não coerentes, bem traduzidos, bonitinhos 

e em português bom para alunos de 15 anos. Depois para estarem impressos, implicava 

a Editorial do Ministério, (mais outra equipa de gente lá a trabalhar porque isto era tudo 

feito numa determinada altura, com um tempo muito curto) . Na Editorial eram 

impecáveis! Mas portanto, como eu não precisava dos cadernos todos para a mesma 
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altura, eles iam levando o material às pinguinhas. Uma noite levavam não sei quantas 

caixas do caderno 3, mais não sei quantas do caderno não sei quantos, embora tivessem 

que levar um bocadinho de cada um porque, se era para fazer uma caixa para aplicação 

numa escola, tinha de ter todos os cadernos; não era um caderno, era todos os cadernos. 

Mas portanto eles não produziam todos os que era necessário, iam produzindo à medida. 

Iam os cadernos e os questionários, porque depois havia aquela fase do agrafar…era 

complicado. Portanto havia mais a gente da Editorial. Mas antes de ir para a Editorial, 

entre o ter ido à revisão linguística e o estar impresso, passava por uma equipa de 

revisão gráfica (porque há coisas que ficam bem ou não graficamente) e uma revisão 

final também. 

NA: E do ponto de vista gráfico os cadernos são iguais em todos os países? Há um 

design gráfico comum? Só o que muda é a língua ou há um aspecto gráfico comum? 

NPM: São. Vai-me responder o professor: acha que em arábico é igual em português? 

NA: Pois. 

NPM: É assim, a nível de ocupação de páginas é, porque o consórcio tem normas muito 

específicas. Num caderno é impossível pôr aqui o estímulo nesta página da direita e a 

pergunta do lado esquerdo na página a seguir. Qualquer item tem que começar 

obrigatoriamente na página do lado esquerdo, na página par. Tem que ser, só que às 

vezes há perguntas que ocupam mais que três páginas e portanto há os acertos de 

páginas. 

NA: Mas a concepção gráfica é idêntica? 

NPM: É. 

NA: As cores… 

NPM: Não há cores. É tudo em tons de preto e cinzento. Preto e branco basicamente. 

Os desenhos é que são alguns tons de cinzento e a nível da produção depois de ir à 

revisão linguística, à revisão gráfica e ter o aspecto final, vai para cApStAn  para eles 

darem o ok final, a que eles chamam “FOC”, que é Final Optical Check onde eles vão 

ver com a matriz deles se está ok (para ver se está com o tal aspecto, para garantir 

exactamente isso, – para garantir que os instrumentos, independentemente da língua, 

respeitam aquele layout). Isso são eles que fazem. Se quer o número de pessoas que 
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estão envolvidas também tem essa equipa. Então se juntar as pessoas do consórcio e as 

pessoas dos outros países, quer dizer… 

NA: Eu estava a falar a… 

NPM: A nível nacional. 

NA: Não é bem nacional, são as pessoas que… 

NPM: A nível nacional eu diria que há mais de 100 pessoas, quer dizer, depende. 

NA: Para aí 150? Só para termos uma ideia. 

NPM: Portanto, como lhe digo 2006 é completamente diferente, não é? 

EC: Doutora, vamos fazer assim: temos os aplicadores… 

NPM: Temos os codificadores para fazer o ciclo, depois temos os… 

NA: Os tradutores. Toda a equipa que trabalha na tradução. 

NPM: Isso é antes. Vamos começar o ciclo! Temos os coordenadores da área, o que 

quer dizer que existem equipas e que são elas que vão analisar porque não há uma 

pessoa a analisar os itens, há equipas. Digamos que em média são três equipas porque 

em 2004 foram 4 mas é excepção. Três equipas em que diria três pessoas por equipa. 

Por aí… 

NA: Portanto, 9 pessoas.  

NPM: Depois para fazer a tradução…as traduções por obrigação do consórcio também 

são feitas a partir de duas fontes e são traduzidas duas vezes, uma a partir do francês, 

outra do inglês e alguém faz a conciliação. Portanto, a nível das traduções tem sempre 

por área, embora também isto é um bocado falacioso porque em cada ciclo só traduz a 

área que é nova, portanto em 2000 só traduziu a leitura, por acaso é mentira, em 2000 

traduziu tudo, em 2003 é que o que era novo que era a matemática foi traduzido, o resto 

vinha de trás, mas a resolução de problemas era nova também. E depois em 2006 só há 

material novo de ciências. De leitura e de matemática eram anteriores. Portanto, esses 

não levaram tradução. De equipa de tradução eu diria que são 3 de Francês e 3 de Inglês 

para os itens e os questionários são aí mais duas pessoas e depois a nível de revisores 

linguísticos duas pessoas, revisores gráficos uma, revisão final duas, depois vai para a 
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editorial, na editorial fazem uma revisão final, pelo menos três pessoas. Depois há 

pessoal gráfico mas não faço a mínima ideia de quem é, e o pessoal da distribuição que 

também não faço ideia de quem é.  

NA: 15. 

NPM: Depois a nível de preparação do material para aplicar nas escolas, portanto a tal 

história do imprimir etiquetas, colar etiquetas, arrumar aquilo, meter nos envelopes, etc., 

isso era uma equipa pelo menos de 4 pessoas 

NA: Uma equipa de logística digamos assim. 

NPM: Sim, que era eu mais as duas pessoas que trabalhavam comigo e mais uma 

pessoa que consegui repescar para ir lá dar uma mãozinha porque era complicado. Em 

2006 conseguimos alguns professores daqueles que ficaram a horário zero e a 

Professora Glória Ramalho… 

NA: Mobilizou-os. 

NPM: Mas era um bocado aborrecido. Era um trabalho violento, super violento. Não 

parece mas é. Carregar caixotes. Eu fiquei com uma hérnia no pulso à conta dos 

caixotes do PISA.  

EC: Uma mulher do SPSS a carregar caixotes. 

NPM: Mas o PISA é assim mesmo. É físico mesmo. Depois as pessoas que estavam a 

preparar, os aplicadores, que depende. Em 2000 junta 15 mas se for em 2006 junta 64. 

Depois tem as pessoas que fizeram a codificação do ISCO que é o tal código de 

ocupação profissional (que também era dentro da boa vontade) mas havia pelo menos 

duas, quatro, cinco, seis pessoas a fazer codificação. Depois a nível da recolha de dados 

havia duas, três, quatro, cinco pessoas a fazer recolha de dados e se calhar está tudo. 

NA: Pelas minhas contas já estamos à volta de 150 e 200 pessoas. 

NPM: É capaz disso. Embora se perguntar qual era a equipa que estava afecta ao PISA: 

três pessoas. Porque isto não era tempos inteiros. 

NA: A nossa ideia era um pouco ter a noção das pessoas que directa e indirectamente 

numa perspectiva que não seja meramente logística do “condutor que transporta…”, das 
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pessoas que de uma maneira geral colaboraram no PISA sabendo que estavam a 

colaborar no PISA e tendo a noção do que era o PISA. 

NPM: Sendo que falta juntar a isto os coordenadores de escola, portanto, havia um 

coordenador em cada uma das escolas e o número de escolas variava mas era entre 150 

e 200 mais os alunos e os alunos era à volta de 5.000/6.000. Portanto, isto eram as 

pessoas que estavam directamente… 

NA: E o questionário de encarregados de educação? 

NPM: Só apareceu em 2006. Em 2000 não havia, mas portanto os questionários dos 

pais, havia várias maneiras de fazer mas nós, o que fizemos, foi no dia do teste os 

miúdos levaram-no para casa e depois teriam que o entregar ao coordenador de escola ( 

era o coordenador de escola que controlava a recolha), o que quer dizer que nem todos 

responderam. Mas isso é o normal. Mas de uma maneira geral diria que se são entre 

5.000 e 6.000 alunos recebemos 4.000 questionários dos pais. 

NA: Entre alunos e pais são à volta de 10.000 pessoas. Tirando os pais, os 5.000 alunos 

mais ou menos permaneceram nos três ciclos? 

NPM: Sim. Eu diria que era à volta disso. 

NA: O que nos interessava era ter uma noção desse número.  

NPM: Depois existem os meninos que fizeram efectivamente o teste mas que não 

podem ser considerados. A idade dos alunos no período de teste tem uma janela muito 

apertada que é entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses e se por acaso a data de 

nascimento está errada, ou qualquer outra coisa, ele tem de ser excluído. Portanto, 

apesar de ter sido respondente… 

NA: Vai ser eliminado. 

NPM: É eliminado aí. E portanto há sempre uma diferença entre aqueles que fazem 

efectivamente o teste e os alunos que existem. Assim como existe uma diferença nos 

alunos válidos. Houve uma diferença muito grande, estava-me a esquecer, em 2000 o 

universo de alunos era os alunos de 15 anos independentemente do ano de ensino onde 

estivessem. 

NA: E deixou de ser assim? 
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NPM: Deixou, porque em 2003 descobrimos, por mero acidente, que a OCDE 

respondeu a um pais Latino-americano que nos alunos era para considerar os que 

estavam a partir do 7º ano de escolaridade. 

NA: E nós tínhamos alunos de 15 anos no 6º e no 5º. 

NPM: Exacto. E portanto, por essa razão fomos falar com o consórcio e eles tinham-se 

esquecido que apesar de Portugal pertencer à OCDE, a nossa realidade é diferente pois 

na OCDE a avaliação é feita com todos os alunos, mas não existem alunos abaixo do 7.º 

ano de escolaridade. 

NA: Tínhamos algumas características… 

NPM: Um bocadinho diferentes! E portanto, em 2003 os alunos (do 5.º e 6.º ano) 

fizeram mas foram retirados e em 2006 não fizeram, e isso é uma alteração.  

EC: Sem dúvida nenhuma.  

NPM: Isso é uma alteração, não a nível da metodologia nem a nível dos instrumentos 

mas do universo. 

NA: Do ponto de vista do impacto acha que teve algum significado? 

NPM: Nos resultados? Não. Mas teve impacto a nível, se calhar não é verdade o que 

estou a dizer, estou a tentar pensar. É assim, os miúdos de 5.º ano se calhar numa sala de 

aula comportam-se um pouco mais irrequietos, com mais problemas do que um miúdo 

do 10º. É completamente diferente fazer uma aplicação de um teste a um miúdo que está 

no 10º independentemente de a idade ser os 15 anos, ou a um miúdo do 5.º ano. Um 

miúdo do 5.º ano está ali mas não quer estar. Estão ali porque estão obrigados a estar. 

NA: Claro. Tem características diferentes. 

NPM: E portanto, a nível da aplicação e de quem faz a aplicação dos testes é 

complicado. E depois em 2006, ainda foi minimamente controlável mas houve algumas 

atitudes de alguns professores que não podiam ter tido aquelas atitudes mas tiveram. 

Como por exemplo, uma das coisas para garantir que as aplicações são feitas sempre da 

mesma maneira, respeitando as regras o consórcio, é a existência de uma equipa de 

controlo. O consórcio arranja uma equipa (que por acaso é escolhida pelo centro 

nacional mas não pode ter nada a ver com o centro nacional), uma equipa de inspectores 
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e a função dos inspectores é no dia da aplicação aparecer de surpresa em escolas  para 

proceder à verificação do processo de aplicação.  

NA: Assistir à… 

NPM: O NPM tem que dar um mapa onde diz todas as escolas que vão ter a aplicação, 

o nome do aplicador e a data e a hora em que está previsto e de cada vez que há uma 

alteração, os inspectores têm que ser informados. E eles vão fazer inspecção de n 

escolas. Fazem um relatório depois, para o consórcio, para garantir que tudo é feito 

segundo as normas (ou não) mas o NPM não sabe à partida a que escolas é que eles vão 

e portanto tem que pedir autorização para as escolas todas; tem de garantir que eles não 

têm problemas a nível da entrada nas escolas e nas aplicações. A nível de logística tem 

n coisinhas. Mas o que é que aconteceu? Em 2006 houve casos de professores, os tais 

das provas de aferição, que pura e simplesmente não lhes deu jeito uma determinada 

data ou hora e combinaram com a escola fazer a aplicação noutro dia diferente; só que 

em vez de dizerem no dia em que combinaram ou na véspera da aplicação, disseram no 

dia a seguir. Azar dos azares uma dessas escolas teve uma inspecção e eu soube por um 

inspector que me telefonou furioso comigo que não lhe tinha mandado a folha 

actualizada com as datas e eu nem sequer sabia que a aplicação não estava a ser naquela 

altura, não é? Em 2006 houve mais um acréscimo de trabalho. Enquanto que aquelas 

poucas pessoas de 2000, também não podiam fazer as aplicações todas na mesma altura, 

portanto a janela de aplicação é um mês e meio (45 dias) e as aplicações eram diluídas 

ao longo desse período… 

NA: Claro, porque os aplicadores eram menos. 

NPM: Exactamente. Em 2006 foi a barafunda porque 64 pessoas todas a quererem fazer 

muito depressa logo de início, imagine a quantidade de material que era preciso preparar 

e o fazer chegar o material a eles, foi a DHL, portanto aquilo que iria ser mais barato 

porque os aplicadores estavam mais perto das escolas… 

NA: Acabou por ser mais caro. 

NPM: Caríssimo. Porque além dos custos do DHL, os aplicadores que eram professores 

quiseram, antes de fazer a aplicação, ir à escola para ver as condições e como é que era 

organizada a aplicação, isso é incentivado pelo consórcio… 
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NA: Sim, isso fazia sentido. 

NPM: Sim, mas pessoas do GAVE, em Lisboa, não vão a Freixo de Espada à Cinta 

para ver se a escola tem boas condições, claro que não vão! 

NA: Claro, obviamente! Sentem-se mais seguras. 

NPM: É completamente diferente. O que é que aconteceu? As pessoas do GAVE iam 

no dia da aplicação, combinavam tudo pelo telefone. As pessoas da aplicação de 2006 

foram á escola para localizar o seu sitio, para conhecer o coordenador; foram conhecer 

as condições da escola primeiro e foram à escola fazer a aplicação. Portanto, como o 

GAVE paga a deslocação… 

NA: Acabou por ser mais caro. 

EC: A criação de know-how, porque o ACER é assim…em Portugal fez-se sentir? 

Houve consequências dessa? A Dra. Lídia sentiu? 

NPM: A nível directo eu diria que não. A nível indirecto acho que houve várias porque 

o PISA tornou-se um manancial para tudo. Para estudos, para teses de mestrado, para 

teses de doutoramento, para investigações científicas e portanto, acabou por despertar n 

consciências não directamente mas indirectamente. 

EC: E mesmo no âmbito do GAVE e no âmbito de outros instrumentos que têm, eu 

estou a pensar nos exames nacionais…tiraram proveito? Houve aprendizagem? 

NPM: Em 2000 quando o PISA foi implementado no GAVE o facto de as equipas que 

trabalhavam no PISA serem as pessoas que faziam também exames acabaram por lidar 

com metodologias que não conheciam, obviamente, com manuais super bem 

estruturados que as pessoas, verdade seja dita, não estão habituados nem nunca tinham 

visto nenhum. Não era uma questão de hábito, era uma questão de inexistência. E o 

haver critérios bem definidos e as coisas bem estabelecidas abre horizontes, portanto, as 

pessoas que trabalharam com o PISA a ideia que me transmitiram é que foi um 

privilégio para elas o poderem colaborar e que aprenderam imenso. O PISA, no ano 

anterior ao teste da área principal faz uma publicação do chamado enquadramento 

conceptual. Nesse enquadramento da área, (embora seja feito o enquadramento 

conceptual das três áreas ou das quatro áreas, com mais detalhe daquela que é específica 

do ano), as pessoas que trabalharam com ele, ficaram a ver as coisas de uma perspectiva 
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completamente diferente porque é virado para competências, no fundo é a orientação 

que hoje em dia também existe. As pessoas que directamente lidaram com o PISA acho 

que aproveitaram com ele, sem dúvida. 

NA: E acha que se vê esse impacto ou essa influência técnica presente nos instrumentos 

que se utilizam? Nos exames nacionais, nas provas aferidas, nota alguma, mesmo que 

longínqua, alguma influência? 

NPM: Agora era a parte que eu devia fazer assim (…) porque as equipas de exames 

também se mudam e as equipas do PISA também se mudam. Portanto, quando se fala 

noutro impacto pode-se falar na realidade até ao ano passado. Se calhar o ano passado já 

não… 

NA: Mas para além dos aspectos mais circunstanciais, das mudanças de pessoas, acha 

que o know-how da comunidade, as pessoas que em Portugal concebem exames e 

concebem provas de avaliação de conhecimento, mesmo questionários, acha que o ter 

lidado com os instrumentos do PISA…? 

NPM: Não sei responder. Dito em consciência eu diria que sim! 

NA: Mas a inferência empírica é que é mais complicado. 

NPM: Era o meu grau, eu direi que sim. Para o bem ou para o mal eu diria que sim, 

agora quando… 

NA: A nossa conversa já vai longa, mas uma pergunta que vem em função do que já 

falamos que é: no fundo acompanhou o PISA praticamente desde o seu inicio até à 

muito pouco tempo, portanto, o PISA se calhar no inicio era um ilustre desconhecido e 

depois foi ganhando impacto público e transformou-se numa realidade como referiu há 

pouco muito conhecida e o seu peso politico e a atenção que lhe foi sendo atribuída foi 

evoluindo ao longo destes anos todos. 

NPM: E mesmo pelo poder político também é completamente diferente. 

NA: Era isso que lhe queria perguntar. Como é que sentiu a maneira como o poder 

político e os sucessivos responsáveis pelo Ministério da Educação…? 

NPM: Eu diria que o PISA apareceu em 2003 para o poder político, agora em boa 

verdade, o poder político deveria ser transparente ao PISA, não deveria haver nenhuma 
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interferência de nada. É assim que deveria ser, assim como as equipas que estão na 

elaboração do PISA também deveriam ser técnicas e não deviam estar fazendo questões 

políticas, porque há coisas que são um bocadinho delicadas, muito delicadas! Por 

exemplo, não ao nível de Portugal, mas há países onde usaram o PISA para fazer 

ajustamento ao currículo e portanto, quando se está a falar de comparação de dados se 

calhar não se pode só agarrar nos dados do PISA e comparar as coisas. Tem que se ver o 

que é que está por trás e o que é que foi feito, porque efectivamente o PISA não está a 

avaliar currículos, está a avaliar competências adquiridas ao longo da vida dos miúdos, 

mas se há países que torcem um pouquinho a realidade e põem os miúdos a aprender na 

escola aquilo que depois é perguntado no PISA não se vai dizer que os resultados são os 

mesmos, portanto, se calhar os resultados puros sem intervenção de ninguém ainda são 

os de 2000. A partir daí se calhar, e é um se calhar, há algumas mexidas de alguém. Não 

estou a dizer que é Portugal, mas se calhar há, porque por exemplo ao dizer que todos os 

miúdos… 

EC: Há a tentação de… 

NPM: Claro que há! A tentação é enorme! E apesar de em Portugal, pelo menos eu não 

senti isso, nunca senti que fizessem pressão para determinada coisa, mas há países em 

que por exemplo têm imensos miúdos na primária, a primária internacionalmente é até 

ao 6º, e o facto de a excluírem adultera um pouquinho os resultados, assim como 

quando faz uma análise entre o rural e o urbano e se vai agarrar a América Latina, 

miúdos que sejam do campo, em zonas inacessíveis, são excluídos. Os resultados que 

nós vemos… 

NA: São muito trabalhados do ponto de vista de… 

NPM: Eu diria que sim, neste momento eu diria que sim. 

EC: Não está a falar do relatório técnico mas do outro relatório. 

NPM: Exactamente.  

EC: Há ai diferenças? 

NPM: Claro. Porque eu diria que a tentação a nível politico é muito grande e mesmo a 

nível dos resultados da corrida dos cavalos que era o que não se devia fazer em teoria 

mas que se faz, também não sei se por exemplo a nível da distribuição dos dinheiros 
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politicamente não terá influência, portanto é uma tentação muito grande quem tenha os 

resultados, não estou a dizer manipular mas enfim…fazer alguma correcçãozinha. 

NA: Uma pequena adaptação. 

NPM: Porque em boa verdade se nós escolhêssemos todos os nossos alunos do 10º ano, 

os nossos resultados eram bons até porque se formos ano a ano, estamos acima da 

média, portanto não é por aí. O que se passa é sabemos cá a influência que teve ou não 

teve, mas lá fora também não sabemos o que é que se passou. E continua a ser o mesmo, 

não é? Eu conheço a realidade até o ano passado e a realidade o ano passado indicia as 

coisas um pouquinho diferentes… 

NA: Já agora falando dessa realidade, na maneira de conceber o PISA e na maneira de 

olhar para ele enquanto instrumento de produção de conhecimento e instrumento 

político com a substituição da Professora Glória notou alterações? Houve alterações na 

maneira de conceber e organizar o trabalho? 

NPM: Quando a Professora Glória saiu foi no ano, portanto ela saiu em 2006, foi no 

ano que já tinha sido feita a produção dos dados e faltava o relatório só. Portanto, o 

relatório já é aquela fase em que não há grande coisa a fazer, diria eu. Não haveria 

grande coisa a fazer mas há algumas diferenças. 

NA: Na maneira de organizar o trabalho? 

NPM: Na maneira de organizar não, até porque a Doutora Glória saiu mas como eu 

estava lá, houve uma continuidade. As coisas estavam a ser feitas rigorosamente na 

mesma, inclusivamente a nível da preparação do teste piloto, os tais ficheiros de Excell 

de pedido de autorização de alterações ao consórcio em que é pedido para tudo 

inclusivamente por exemplo a nível dos manuais, porque há manual para tudo. Há 

manual do coordenador onde se diz à escola o que fazer e como fazer, o manual do 

aplicador de testes onde se diz aos aplicadores o que fazer e como fazer, portanto, para 

tudo isso é feito o tal pedido primeiro de alteração e só depois no manual. Como aquilo 

é feito ao detalhe, há coisas ínfimas do género “a formação vai ser dada dia x”, 

fisicamente fica lá o dia, “às tantas horas, em tal sítio por não sei quantos” e por 

exemplo na folha do Excell a preencher no final do ano passado, que era já para este 

ano, eu estava a preparar a folha e quando cheguei à pergunta em que dizia “a formação 

vai ser dada pelo NPM”… O Director, o ano passado, disse-me que eu ia ser o NPM até 
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dia 31 de Dezembro. Ele disse-me isto em meados de Dezembro, muito simpaticamente, 

mas  que não era para eu o comunicar a ninguém, nem dizer a ninguém; disse-me 

explicitamente que não era para dizer. Ora, quando na folha do Excell me perguntam “a 

formação vai ser dada pelo NPM” eu perguntei-lhe o que é que ponho aqui porque eu 

não vou dizer que “sim”, porque isto pressupõe a nível da formação que era uma pessoa 

que está dentro de todo o processo; aquela pergunta não é sobre o facto de ser NPM ou 

não, não é o chapéu, é o know-how que a pessoa tem que garantir. e portanto disse-lhe 

que a partir daquele momento, não poderia responder, era impossível! Portanto, ele 

ficou muito ofendido comigo, não estava à espera que na ponta final do meu trabalho, 

como eu sempre me dediquei, que fosse dizer que não ia fazer aquele documento. 

Mesmo que eu lhe explicasse não era por não querer fazer, honestamente não o podia 

fazer. 

NA: Claro, claro. Era uma informação falsa. 

NPM: E eu não ia dizer ao consórcio que ia ser o NPM. Eles estavam 

convencidíssimos, não é? Eles sabiam que era eu o NPM, não é? A próxima reunião era 

em Fevereiro. Até Fevereiro não sabiam nada, até lá havia uma série de coisas que não 

tinha sido eu a fazer, portanto sou um pouco pão, pão, queijo, queijo e não respondi ao 

dito cujo documento. 

EC: Só mais uma pergunta: que documentos, neste mundo PISA há os manuais, os 

técnicos que eu já vi que são…que outros documentos é que circulam? Que outros 

documentos alimentam as tais reuniões? 

NPM: Há uns que são confidenciais outros nem por isso. 

EC: Pronto. Mas existem documentos confidenciais? 

NPM: Existem. 

EC: Gostava que me desse a tipologia. 

NPM: A nível de Internet… 

EC: A Internet também…? 

NPM: A nível da Internet tem três grandes fontes de informação: tem a OCDE (porque 

não nos podemos esquecer que isto é um projecto da OCDE), tem a nível da ACER e 
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tem a nível de todos os centros (mas há uns que têm produção em Inglês outros nem por 

isso), mas há muita coisa interessante que é publicada. 

EC: Diz centros… 

NPM: Centros nacionais. Já o deve ter feito, mas se fizer uma pesquisa dizendo “PISA” 

tem milhares, a dificuldade é qual escolher, mas há uma série de centros que são de 

referência, por exemplo o do Canadá, … 

EC: O NIER… 

NPM: Sim, sim. Isso vale a pena ir lá porque realmente tem coisas…e depois a outra 

fonte que existe é o GAVE. Com a saída da Doutora. Glória as coisas mudaram 

completamente a nível do GAVE, mudar não quer dizer que seja nem para pior nem 

para melhor, estão diferentes! Mas uma delas, até nem foi má, foi disponibilizar na 

Internet os instrumentos do PISA, que não existiam. Portanto, a única coisa que era 

produzida era o relatório. E portanto, os instrumentos todos os anos em todos os 

ciclos… 

NA: Como não são confidenciais estão disponibilizados actualmente. 

NPM: Exactamente. E ainda foi no meu tempo! Foram disponibilizados o ano passado 

e assim como todos os itens que são libertos…por sistema os itens não podem ser 

divulgados e são confidenciais e ninguém os vê mas no final de cada ciclo o consórcio 

diz os códigos de alguns itens que podem constar nos relatórios… 

NA: Para dar… 

NPM: Um cheirinho e não só. Porque todos os itens que serviram para o 

enquadramento conceptual e que vão ilustrar o tipo de itens, o tipo de resposta, o que se 

pretende, o nível de competências, o tipo de competências. Todos esses itens, se já estão 

no documento, é um bocado idiota dizer que são confidenciais. 

NA: Claro, obviamente. Já são conhecidos. 

EC: Esse enquadramento conceptual é trabalho pelos especialistas do ACER? 

NPM: Sim, o enquadramento conceptual é muito trabalhado. 
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EC: Os documentos das reuniões que tipo de documentos, quais são os vossos suportes 

para as reuniões? 

NPM: Depende do ciclo porque o dizer que são duas reuniões por ano, depende. 

Portanto o PISA tinha uma fase diferente em cada um dos três anos do ciclo - de 

preparação, do ano do teste, e do ano do relatório. As duas reuniões que havia em cada 

ano tinham abordagens diferentes, o que quer dizer que se agarrar num ciclo completo 

os documentos todos que eram entregues são um manancial de informação mas a 

maioria deles são confidenciais.  

NA: São específicos do tipo de… 

NPM: São específicos daquela área, daquele tema.  

EC: E o intuito era o quê? Era de preparar, debater, ouvir ou apenas transmitir a 

relação? 

NPM: A nível dos documentos era várias coisas. Primeiro, era garantir que a qualidade 

do projecto era assegurada, era mantida; portanto a nível dos novos actores, esses, 

teriam informação própria, para além da  que os outros teriam. Para quem lá estivesse 

desde o princípio a documentação era quase a cópia da dos outros ciclos. A pessoa 

quase que dava para comparar e ver o que é que estava diferente. Havia documentos de 

base do género o que está por detrás do TRI, por exemplo, ou como analisar. Por 

exemplo, quando vêm as análises dos itens a nível de respostas e o que é que se pode 

retirar dali, essa análise é feita com um aplicativo que o consórcio tem e faz uma série 

de diferentes gráficos. Portanto, eles, como sabem que as pessoas que vão para lá não 

quer dizer que sejam especialistas, tentam minimamente que as pessoas, ao olhar para 

um gráfico, saibam dizer o que é que aquilo quer dizer, não é? Ou seja, o que é que o 

facto de uma curva estar em cima ou estar em baixo quer dizer? O que é que 

comparando com outro pais quer dizer? O que é equalizar itens? O que é… 

NA: Portanto, têm uma dimensão formativa significativa essas reuniões? 

NPM: Muito grande!  

NA: Ao contrário das reuniões do Governing Board que eram reuniões de decisão, de 

discussão política e decisão. Aqui era mais “temos este problema, como é que o vamos 

resolver”.  
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NPM: Era técnica. Inclusivamente o software de recolha dos dados era do consórcio e 

portanto era imposto. Não quer dizer que fosse a oitava maravilha porque não era, 

porque era uma base de dados em Access e tinha uma série de validações que 

estupidamente não eram feitas na entrada dos dados, portanto deixava introduzir as 

maiores barbaridades e depois no final dava um mapa de erros. 

NA: Obrigava a voltar atrás. 

NPM: Exactamente.  

EC: Havia relatórios das vossas actividades ou actas? 

NPM: Actas sim. 

EC: E havia negociação? 

NPM: A negociação era feita a nível do PGB. Isto é técnico, o NPM é puramente 

técnico. Como se faz, coisas que… 

EC: E entre os técnicos havia rede? Vocês contactavam-se? 

NPM: Havia. Inclusivamente foi criado a nível de Portugal um grupo que é o GIP, que 

é o Grupo Ibero-Americano do PISA com Espanha, Portugal e a Ibero-América e esse 

grupo tentava…agora há várias teorias, a nível do PISA há os países que estão sempre 

na liderança e outros que estão na cauda e o que se passa é que quando se olha para os 

resultados, o que se vê, sobretudo no extremo inferior, é que os resultados são maus, 

mas não se sabe quão maus, e havia agora uma nova teoria que surgiu no último ciclo 

de fazer uma diferenciação a nível de itens, ou seja, os cadernos deixarem de ser iguais 

para todos os países e para passar a haver discriminação para… 

NA: Para os países que têm maus resultados eles são pouco discriminativos, não é? 

NPM: Exactamente. Só se sabe que são maus, não se sabe se são genericamente maus, 

se são bons. Eu acho que ninguém lá chega. 

NA: Eles estão construídos para discriminarem muito dentro daquela fatia dos 400 e 

tal… 

NPM: Exactamente. Portanto, a discussão que agora havia era exactamente essa: existe 

uma franja de países que podem optar por fazer esses itens mais fáceis, embora isto é 
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um bocado discutível porque aquilo que é chamado itens mais fáceis se calhar não são 

mais fáceis, mesmo a nível de competências. Nas competências de leitura, os alunos 

portugueses têm  nível de relacionamento de factos e nível de dedução impecáveis, a 

nível de ir buscar informação ficou…uma miséria! Não lêem, e portanto, se está no 

texto a dizer que são duas alunas e depois pergunta “quantos alunos são?”…3, 4, 5, é o 

que calhar. E portanto, isto não se passa com todos os países. Curiosamente o facto de 

nós deduzirmos, deve ser da nossa característica genética penso eu, a explicação não sei 

qual é mas há coisas que quando se dizem são mais fáceis, é mais fácil para a maioria 

dos países mas não quer dizer que para os outros seja. Isto de ser fácil ou ser difícil é 

relativo. É tudo relativo. 

EC: Esse GIP traz outras preocupações? 

NPM: Esse GIP é um dos tais que está pressionando para haver essa discriminação 

porque se agarrar nos Ibero-americanos estão todos cá em baixo. Portugal é o melhor de 

todos, quer dizer, Espanha é o melhor. Temos a Espanha, temos Portugal e depois temos 

os outros todos lá. 

EC: E eles são sensíveis a esses argumentos? Eles PISA, a estrutura… 

NPM: O GIP, a comunidade espanhola é enorme e até à constituição do GIP não eram 

muito considerados diria eu 

NA: Funciona como um lobby no interior do PISA. 

NPM: É um bocado. 

EC: Haverá outros, não é? Mais fortes… 

NPM: Claro que sim. Existe um por exemplo nos nórdicos – Noruega-Suécia. 

NA: Dinamarca, Finlândia… 

NPM: Sim, mas formam um grupo um bocadinho à parte. Mas sim, claro. Existem 

grupos assim como agora se calhar os da Alemanha que se associam a outros da  Europa 

Central. Nós é que estamos bastante isolados. O que se passa é que acabamos por 

aproveitar alguma coisa a nível deste grupo GIP. Não sei quem é que esteve na génese 

do GIP, mas os espanhóis fizeram alguma formação e acabaram por convidar Portugal 
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para participar no grupo, praticamente a custo zero. Portanto, eram eles que 

financiavam. 

NA: E os brasileiros também entram? 

NPM: No GIP sim. Mas portanto, quando participamos ainda beneficiámos de 

formação; o TRI por exemplo. Os espanhóis sempre se prepararam e sempre investiram 

imenso, para já tinham mais dinheiro mas não sei se é só uma questão de dinheiro, mas 

sempre investiram imenso a nível de formação, a querer fazer as coisas, a querer 

aprender, o know-how que também é complicado, porque está a nível do consórcio todo 

know-how que têm…o consórcio diz como se faz, é como se os conhecimentos 

estivessem num recipiente, o consórcio mostra o recipiente mas ninguém entra lá para 

dentro, o recipiente é deles! Os espanhóis querem saber o que é que está lá dentro, eles 

perguntam, mas como é que foi feito? Eles dizem, eles dizem tudo, mas ninguém vai lá! 

E é um bocadinho… 

NA: Há essa tensão, não é? O controlo do conhecimento. 

NPM: O que é normal. Se começam… 

EC: Mas há disseminação de conhecimento? 

NPM: Claro que sim.  

EC: Partilha de conhecimento, não é? 

NPM: Sim, mas deixemo-nos de histórias. Eles têm um nível que os outros não têm e 

eles dizem que as coisas são feitas de determinada maneira. E porquê? Porque nós 

dizemos e porque cientificamente está comprovado. Porquê? Porque está provado que é 

assim que tem de se fazer. Está bem, mas porquê? E portanto, há algumas coisas que 

são perfeitos axiomas. É assim. 

NA: Porque depois como há um nível de… 

NPM: Se por acaso alguém me disser “mas não explicam”, não é verdade. Explicam e 

voltam a explicar; Eles fazem uma explicação rebuscadíssima que quase ninguém 

percebe e ficamos assim. Eles explicaram de facto mas nós ficamos com dúvidas; 

portanto com o TRI é um bocado isso. O TRI é algo nebuloso que fala das habilidades, 

das dificuldades, que ninguém sabe muito bem. Os espanhóis têm ensino de TRI, pelo 
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menos na Faculdade em Oviedo, mas há-de haver em mais sítios.  A Doutora. Glória 

quando estava no GAVE, uma das coisas que tentou fazer foi aproveitar um bocado esse 

conhecimento dos espanhóis e veio cá um professor de Oviedo, veio dar formação de 

TRI. Eu estive em Sevilha a fazer formação de TRI porque a ideia era arranjar um 

núcleo para começar a trabalhar com isso.  

EC: Neste momento no GAVE há quem tenha essa formação? 

NPM: De TRI quando eu fui a Sevilha foi uma outra pessoa comigo e essa outra pessoa 

ainda está no GAVE ou estava, mas julgo que sim, que ainda está. Mas uma pessoa não 

chega! Até porque cada qual interpreta a realidade à luz dos seus conhecimentos e 

portanto não dá. Ou existe um grupo de trabalho… 

NA: Que constrói algum… 

NPM: Nem que o grupo seja restrito; de facto duas pessoas é muito curto, mas duas é 

melhor que uma. 

NA: Claro, obviamente. 

NPM: E um é muito curto! E então o GIP é um grupo à parte e os Latino-americanos 

estão super interessados em ir para a frente embora por vezes pareça que querem fazer 

alguma coisa mas não sabem muito bem o quê. 

EC: Mas sabem que querem. 

NPM: Mas querem fazer qualquer coisa, querem ter bons resultados. Portanto, lá vamos 

para a tal discriminação dos itens e a discussão é que há países que vão poder optar pelo 

tipo de cadernos que terão, aparentemente.  

NA: Vai haver uma espécie de PISA da 1ª divisão e um PISA da 2ª, não é? 

NPM: É mais ou menos isso. Eu não sei por exemplo se esta informação vai ser dada a 

alguém, não sei. Não sei se esse dado vai ser divulgado ou não. 

NA: Se calhar essa opção está actualmente em consideração, não é? 

NPM: Julgo que sim. Este ano é ano de teste. No ano de teste só é testado o domínio 

principal que voltou a ser leitura e houve itens que foram incluídos este ano nos 
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cadernos que são de graus de dificuldade propositadamente difíceis e propositadamente 

fáceis para ajudar a fazer esta destrinça. 

NA: Para aumentar o leque. 

NPM: A ideia, pelo menos até à ultima reunião que foi em Novembro, era fazer esta tal 

corrida a duas velocidades para puder discriminar os outros, os maus. Nós estávamos na 

franja que ainda iríamos para os bons, felizmente, e espero que não se desça daí porque 

enfim…mas não sei qual vai ser a decisão porque agora é com a análise dos resultados 

deste ano de 2008 que a decisão vai ser tomada (e a decisão vai ser tomada em sede do 

PGB) e mesmo que os NPM digam alguma coisa, se é que dizem, a decisão é do PGB. 

EC: A decisão é mesmo… 

NPM: É do PGB, é política. Os NPM são técnicos que executam, cumprem ordens. 

Podem dar ideias, podem dar sugestões. Os participantes do PGB aceitam ou não mas é 

prorrogativa deles. Os NPM têm de aceitar o que o PGB diz. É uma relação 

completamente diferente. 

EC: Só uma última pergunta minha. Entre vocês há essa rede? Entre técnicos de 

partilha de dúvidas... 

NPM: Não há. Muito pouco. As pessoas estão de uma maneira geral isoladas, embora 

toda a gente tenha o contacto de toda a gente.  

NA: Se quiser pode fazer, não é? 

NPM: Se quiser posso fazer, se quiser não faço, não é? Porque eu quando saí do GAVE 

trouxe o que eu tinha vestido, portanto as minhas coisas não eram minhas, eram do 

serviço e ficaram lá.  

NA: Mas a pergunta era neste sentido se perante uma dificuldade trabalhavam em 

rede… 

NPM: Pode ser feito. 

NA: Sim, mas não era por que não fosse permitido, era porque… 

NPM: Aliás, uma coisa que começou a ser incentivada nas reuniões…é assim, as 

reuniões de PGB eram mais reuniões sociais, havia as decisões políticas mas eram 
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reuniões light, acabavam cedo, havia uns passeios, é verdade! Havia uma componente 

cultural muito grande e era agradável. As reuniões de NPM eram uma reunião que 

durava uma semana, que começava às 9 mas ultimamente já estavam a começar às 

8.30/8.15 que era para dar mais tempo, que de inicio acabavam às 17 e ultimamente já 

estavam a acabar às 18/19 e que depois quem pertencia ao GIP por exemplo tinha as 

reuniões de trabalho do GIP a seguir que acabavam às 23 ou à 00 e tinha-se de uma 

maneira geral mas não quer dizer sempre uma tarde que era disponibilizada que era para 

dar uma voltinha no sitio onde a pessoa estava já agora. Mas aquilo no inicio não era 

assim. Em 2000 não havia nada, era de manha até à noite só trabalho e depois quando as 

pessoas começaram a fazer grupos nem que fosse para falar do serão da véspera o 

consórcio percebeu que as pessoas gostam de trabalhar em grupo, e começou a dar 

temas para as pessoas trabalharem em grupo, cada vez mais. Podia ser até às 17 ou até 

às 20, dependia do grupo e do que se debatesse e das questões, mas era interessante. E 

uma das coisas que começaram a incentivar era a partilha de experiências que era 

interessante. A partilha de experiências entre as realidades dos centros porque são 

completamente diferentes. Nós não sabemos nada do que se passa nos outros países (e é 

interessante saber) e havia sempre uma parte, mesmo para eles estava ser giríssima, que 

era primeiro quando havia uma reunião mandavam um email para todos os centros a 

dizer “quem tiver algum tema que queira ver debatido diga, inscreva-se” portanto a 

pessoa que queria fazer a apresentação fazia uma pequena apresentação em PowerPoint 

de um tema que era a pessoa que propunha. Mas isto começou a ser interessante que 

cada vez mais havia mais grupos e mais temas de tal ordem que na ronda final de 2006 

já se estavam a fazer reuniões de grupos de trabalho em paralelo e que as reuniões 

gerais eram quase ligações dos tais grupos de trabalho. Não era um grupo de trabalho 

que era apresentado um dia, havia uma sessão e depois as reuniões era para debater o 

que se tinha falado (…) e depois eram as ideias, o que é que se podia fazer. Estava a 

mudar, em 2006 estava a mudar, embora cada vez há mais países a participar. 

NA: Cada vez as reuniões são mais complexas nesse aspecto. 

NPM: E no final do ano passado, em Novembro, uma das coisas que estava a ser 

equacionado era se se justificava continuar a fazer uma reunião tão grande.  Houve uma 

coisa que mudou também que foi, de inicio as pessoas iam todas a uma mesma reunião 

e as reuniões eram de Segunda-feira a Sexta-feira e toda a gente ia. Algures a partir do 

final do ciclo 2003, eu diria 2004, começou a ser feito de maneira diferente, havendo 
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sessões específicas para os representantes dos novos países. Fizeram vários 

ajustamentos e vários testes, primeiro eram nos últimos dias da semana e depois agora 

passou a ser nos primeiros, portanto, os novos tinham o dia inicial que era só para os 

novos. 

NA: Os outros só vinham no dia a seguir 

NPM: Os outros só vinham no dia a seguir. Havia quem viesse 2 dias antes para fazer 

um bocadinho de turismo, dependia dos países, dependia das pessoas, mas havia de 

tudo. Mas sim, as pessoas estariam no dia a seguir, no segundo dia e havia algumas 

coisas, também começaram a fazer uma outra coisa porque para concentrar tudo em 4 

dias ficava muito curto, então começaram a fazer sessões paralelas, portanto havia 

coisas que as pessoas se inscreviam previamente, não era decidido lá, previamente as 

pessoas decidiam qual era a reunião que lhe interessava. Por exemplo, uma reunião de 

questionário de pais, o questionário de pais não era obrigatório nos países, portanto, se 

calhar os países que não tinham questionário de pais não tinha interesse nenhum em ir 

lá, nós tínhamos, mas para os países que não tinham qual era o interesse? Quer dizer, é 

questionável… 

NA: Sim, sim, compreende-se. É uma estratégia para conseguir gerir… 

NPM: Multiplicar um bocado. E depois o facto também de o consórcio ter mudado 

questionários para o lado e testes cognitivos para outro, aí mudou um bocado a nível da 

dinâmica mudou, a nível do consórcio.  

EC: E havia algum indivíduo que era quem presidia essas reuniões? 

NPM: O Ray, claro! Era ele, embora o Ray não sei se…o Ray é uma pessoa que tem 

limitações físicas. Ele tem uma doença degenerativa e em 2000 eu acho que ele não 

tinha apoio nenhum e depois começou a andar de bengala, depois de muletas e na última 

reunião na Croácia que foi em Setembro passado ele estava de cadeira de rodas e já não 

era a primeira vez. Houve uma reunião na Turquia por exemplo que ele não pode ficar 

no hotel porque a entrada era estreita e a cadeira de rodas não entrava e ele foi embora. 

Mas a figura do PISA é o Ray.  

EC: Exacto. 
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NA: Eu penso que vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Foi uma gentileza enorme da 

sua parte ter colaborado connosco. 

NPM: É interessante alguém resolver dedicar-se a estudar como funciona. 

EC: E com tantas equipas.  

NA: Entrevistas como estas em princípio estão a ser feitas nos outros países e a ideia 

depois é fazermos um trabalho comparativo, mas muito obrigado. Foi um prazer 

conhecê-la. Só conhecia o seu nome por intermédio da Professora Glória.  
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Protocolo de Entrevista - Antigo Ministro da Educação (ME1) 

Entrevistado: ME1 

Entrevistador: NA e EC 

Data/Hora: 11 de Dezembro de 2008, 10h00 

1ª Parte 

NA: Queria agradecer imenso a disponibilidade que manifestou e a gentileza de 

colaborar connosco porque realmente é um trabalho que é impossível fazer sem o 

contacto directo com os actores. Podemos procurar coisas que escreveram, na 

comunicação social, mas é diferente de confrontar os actores com um discurso e com as 

questões, portanto, era um trabalho que ficava muito prejudicado se não tivéssemos a 

possibilidade desta entrevista. Há um objectivo central que é estudar o PISA enquanto 

instrumento de regulação de política educativa: um instrumento baseado no 

conhecimento que o usa de uma maneira mais intensiva e de uma forma que implica que 

é por ser o conhecimento que o instrumento tem eficácia e não por outros critérios, 

nomeadamente a questão normativa ou jurídica. Portanto, essa é a questão central. 

Depois, há um segundo tópico que é uma espécie de boleia que o Professor João 

Barroso me pede - porque ele está a fazer um trabalho „ao lado, que é a questão da 

autonomia da escola – que se prende com o conhecimento científico na fundação das 

políticas de promoção da autonomia da escola. Esse será o segundo registo da 

entrevista. Um primeiro tópico tem a ver com esta questão do processo de gestão dos 

resultados do PISA. Penso que é o 2º ciclo que coincide com a presença do Senhor 

Professor no Governo: o que é que recorda desse processo de gestão, da promoção e da 

divulgação e da gestão política dos resultados?  

ME1: Talvez valha a pena contextualizar um bocadinho, mesmo antes de chegar ao 

Governo. Eu dava uma importância acrescida aos estudos internacionais. Porquê? 

Porque eu, de certa forma, acompanhei e assisti o que foi a divulgação dos estudos 

anteriores, em especial do TIMSS, e eu estudei o TIMSS com muita atenção, tentei ver 

o que é que aquilo significava, porque eu tenho sempre o princípio que é: os números 

não resolvem problemas, ajudam-nos a não colocá-los mal. E, portanto, tudo depende 
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muito também da leitura que se faça e aquilo que eu tenho visto é que há leituras muito 

imediatas - que estamos em 1º, em 2º ou em 3º - que não me dizem nada, dizem alguma 

coisa principalmente quando não temos nada. O caso do TIMSS teve o efeito de uma 

espécie de um despertar da atenção porque, dá-me a sensação, a própria ideia de 

educação, em Portugal, nunca tinha sido confrontada precisamente com isto, embora já 

tivessem existido alguns estudos anteriores, nomeadamente na matemática, nos finais 

dos anos de 80, princípio dos anos de 90, mas não tinham tido divulgação. Dá-me a 

sensação, daquilo que me recordo, de que o primeiro estudo que teve impacto na 

opinião pública que foi divulgada na comunicação social foi o do TIMSS e depois veio 

o PISA. Eu lembro-me perfeitamente - estava a fazer o acompanhamento, na altura, 

ainda na oposição - que se gerou alguma polémica quando a Professora Ana Benavente, 

que era então Secretária de Estado, colocou a hipótese de não aderir ao processo do 

PISA e foi interessante ver que a reacção dos comentadores, da opinião pública - não 

creio que tenha havido qualquer movimento ou dos sindicatos ou dos professores sobre 

isto - da opinião pública em geral, da opinião publicada, foi claramente negativa, 

principalmente porque se tinha tomado consciência do TIMSS, de que a nossa posição 

era uma posição pouco condicente e eu, na altura, e continuo a pensar nisso…aquilo que 

dizia é que isto é bom para saber o que é que temos e, acima de tudo, porque nos situa 

claramente, independentemente até de ser mais uns lugares acima ou de uns lugares 

abaixo em termos metodológicos, mas quer dizer, situava-nos para um tom referencial. 

E, acima de tudo, dizer que alguma coisa não vai bem e, portanto, independentemente 

de saber que tínhamos tido uma reforma, a reforma Roberto Carneiro, e não obstante 

isso, já com alguns anos sobre isso, continuamos a ter resultados que são maus ou que, 

pelo menos, não estão de acordo com as nossas expectativas. Ora bem, eu acho que a 

publicação desse resultado do TIMSS foi um choque forte na opinião pública. Porquê? 

Porque as pessoas pensariam que, não obstante sermos pobres, sermos dos mais 

atrasados da Europa em termos de produtividade, em termos das várias coisas, mas que, 

eventualmente, seríamos mais inteligentes; e nunca fizeram esta ligação, entre o facto de 

sermos um país atrasado e pobre da Europa e termos os resultados que tínhamos na 

educação e eu vi logo que, no fundo, os resultados estão de acordo com o nível 

económico e social que nós temos. Embora nós não possamos fazer aqui uma correlação 

muito estreita entre desenvolvimento económico e resultados educativos, mas quer 

dizer, há ali uma aproximação. Isto gerou foi um incómodo porque as pessoas 

pensariam eventualmente que os nossos alunos, as nossas escolas, o nosso sistema 
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educativo estaria a gerar um pouco melhor do que aquilo que se estava à espera; isso 

gerou incómodo, gerou, de certa forma, um mal-estar que é um mal-estar que se 

prolonga até aos nossos dias, ou seja, a consciência do atraso gera esse mal-estar e isso 

tem um custo. É difícil, no fundo, mobilizar recursos para atingir determinados 

desígnios, para atingir objectivos, para dizer “vamos dar a volta por cima, vamos fazer 

isto assim…”. Portanto, nessa perspectiva, e depois da posição tomada pela Professora 

Ana Benavente, nós na oposição dissemos “não, isto é fundamental”. É fundamental, 

principalmente, para nos dar instrumentos de aferição, de avaliação e, acima de tudo, 

principalmente sabermos colocar os problemas, o que é que podemos pegar, o que é que 

não podemos pegar, o que é que é importante, o que não é importante. Porque, de facto, 

aparecermos em 25º não é relevante, o que é relevante é saber por que é que é assim e se 

conseguirmos cruzar essa variável com outras variáveis, porque, quer dizer, nós 

tínhamos variáveis de desempenho do sistema educativo que tinha a ver com o quê? 

Taxas de abandono, nível de escolarização por níveis, taxas de aprovação e retenção, 

etc. Mas, eram variáveis que não eram sujeitas, ou seja, eram sujeitas a comparações 

internacionais, porque estes dados também estão disponíveis nos outros países, mas 

depois faltava-nos o output em termos de saber qual é a qualidade da educação. É passar 

da ideia de quantidade da educação para a qualidade da educação, ou seja, como é que 

saem formados os nossos jovens, no fundo, é isto. E, portanto, entendemos que nós não 

deveríamos abandonar esses mesmos estudos. Na minha entrada no Governo, embora 

isso nem estivesse no programa (não me lembro que esse fosse um aspecto que 

tivéssemos dado grande atenção), quando foi da entrada para o Governo a ideia que eu 

transmiti a duas dirigentes - à Maria Emília Galvão, que era então Directora das 

Relações Internacionais do GAE e à Professora Glória Ramalho, que era a responsável 

pela implementação - … Eram estas as duas pessoas a quem eu disse: nós vamos 

assegurar isto, vamos manter. Portanto, o nosso empenho relativamente a este processo 

é idêntico e isto não só em relação ao PISA, mas também por um processo que se abre a 

seguir, ao nível da Comissão Europeia, quando a Comissão Europeia quer fazer um 

benchmarking ao nível da educação, e aquilo que eu disse foi “muito bem, sim, 

adaptámos o princípio de benchmarking, mas atenção, não interessa andarmos aqui de 

forma masoquista, digamos, a torturar-nos porque somos os piores”. Aquilo que me 

interessa é que esse benchmarking tenha em atenção pelo menos algumas das variáveis: 

a forma como progredimos e não a forma como estamos, ou seja, introduzir uma análise 

dinâmica e prospectiva da avaliação dos sistemas educativos. E eles foram sensíveis a 
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isso, nomeadamente no caso da Comissão Europeia, os meus colegas foram sensíveis, e 

introduziram, se não estou em erro, um dos indicadores que é precisamente a forma 

como se fala… 

NA: O sentido da progressão. 

ME1: O sentido da progressão, ou seja, não nos interessava saber se estamos em 1º, 2º 

ou 3º, se isto está mau ou está pior, mas como é que estamos a lidar com o problema, ou 

seja, como é que estamos a superar as dificuldades, portanto, introduzimos uma espécie 

de dinâmica, e isso foi bem recebido, penso que foi traduzido na altura para um 

indicador ou dois, depois não acompanhei. Foi essa a minha preocupação. A segunda 

preocupação foi com a Professora Glória Ramalho. Eu mandei fazer um estudo por um 

dos assessores, que era o Professor Pinto Ferreira, que é o actual Director do GAVE, 

sobre como é que eram construídas as amostras do PISA e detectámos erros graves. 

Porquê? Por uma razão simples, porque quem define a amostra é o próprio país, 

portanto, não é a OCDE que impõe. Aquilo que diz é que os alunos têm de ter esta 

característica, os 15 anos, na altura, e têm de estar nesta situação e a forma como se lê 

aquilo permite que em alguns países tivessem eliminado os alunos repetentes e, 

portanto, tivessem concentrado o seu coorte só sobre os alunos de 15 anos em situação 

de sucesso. E eu, obviamente, mandei chamar a Professora Glória Ramalho e disse 

“olhe, conhece isto?” e disse “não”, então “a situação é esta, há países que estão neste 

momento com amostras…eu não quero dizer que estão manipuladas, mas quero dizer 

que o critério não é o mesmo”. Nós estamos a ser uma espécie de bons alunos, muito 

obedientes e é a imagem do país que está a ser prejudicada. E isto foi levantado por uma 

questão muito simples, é porque o impacto que os resultados tiveram nos Estados 

Unidos levaram o governo americano a fazer um relatório específico só sobre isto e 

então pediu à OCDE que fornecesse para os vários países aquilo que não tinha fornecido 

e não tinha sido nunca publicado, que era: como é que eram as amostras. E o relatório 

americano permitia ver precisamente essas discrepâncias. Porquê? Porque miúdos com 

15 anos geralmente estão no 10º ano.  

NA: Nós tínhamos alguns no 7º e no 6º… 

ME1: Exactamente. O grande problema é que o peso dos alunos repetentes foi 

reproduzido e como nós temos taxas de retenção muito elevadas isso foi reproduzido na 

amostra. Quer isso dizer que, se nós tivéssemos utilizado o mesmo critério que alguns 
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países utilizaram, nós subíamos 5 a 6 lugares. Isto era uma questão que eu disse que não 

dá qualquer paz de consciência, não resolve nada, agora….nós temos de lutar por isto. 

Isso foi uma guerra enorme, foi até em grande parte por causa disso que eu tive até 

relações mais difíceis com a Professora Glória Ramalho, porque ela entendia que não 

era nada disso e que tínhamos de respeitar e eu disse que neste caso eu como governante 

tenho responsabilidade em assegurar o bom-nome do país e, portanto, eu não quero 

influenciar como é que se faz ou não faz a amostra, agora debata isso junto dos seus 

colegas no ACER. Eu próprio falei com o Schleicher e ele disse-me “mas olhe Senhor 

Ministro, isto é um problema que tem a ver…é uma decisão do país”. Entretanto, isto 

esbateu-se um bocado, porque eu estava preocupado com o que vinha aí e a minha 

preocupação não era dizer que estávamos mal, ou que estávamos bem, ou que tínhamos 

de melhorar, quer dizer, toda a gente sabe que a educação não se pode melhorar de um 

dia para o outro. Não há magia nenhuma que nos permita fazer isso. Portanto, pode 

haver melhoramento estatístico, mas aquilo não corresponde à realidade, estamos 

perante um artefacto e, neste caso, acima de tudo, pelo menos que tenhamos a mesma 

garantia que temos e o mesmo critério que outros países têm. E isto porquê? Porque há 

países que não têm retenção, têm um sistema educativo a funcionar para que não haja 

retenção e nós, quer queiramos, quer não, nós temos um sistema educativo que funciona 

para ter retenção. Eu costumo dizer que a forma como está organizado o nosso sistema 

educativo, quer na opção dos ciclos, quer relativamente às orientações curriculares, é 

feito para seleccionar. Nós temos um sistema…eu utilizava sempre a imagem que é uma 

espécie de corrida de 400 metros em que o objectivo é que os alunos desistam e só 

possam chegar ao fim aqueles mais resistentes e os alunos, até passam a barreira, mas a 

seguir à barreira caem, porque não têm condição física para aguentar a corrida. Portanto, 

o impacto da passagem por cada barreira que é a passagem de ciclo traduz-se numa taxa 

de retenção muito elevada. Portanto, eu tinha consciência disto e, acima de tudo, os 

países que não têm retenção e que têm um sistema muito orientado para identificação de 

insucesso de forma precoce e atacar logo, não é esperar pelo final do ciclo, tem de se 

atacar é logo no princípio, e obviamente estes estão a ser beneficiados. Nós podemos 

sempre dizer “bom, se calhar eles têm facilitismo para ter taxas de retenção baixa”, não 

têm nada facilitismo, têm é um sistema orientado para combater o insucesso, enquanto 

nós temos um sistema orientado para excluir o insucesso. Portanto, para nós, eu 

costumo dizer, é mais fácil isto do que combater o insucesso…quer dizer, quem pode, 

pode, quem não pode, até à próxima, e portanto era esta inversão que é necessário fazer 
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no próprio sistema e, digamos, que a nossa preocupação quando avançamos para a 

proposta de Lei de Bases com a reorganização dos ciclos era para nos dar a hipótese de 

termos menos obstáculos ao longo do percurso, situar a passagem de ciclo. O problema 

das transições de ciclo é um problema complicado, mas situar isso num período em que 

eles já estivessem alguma capacidade, não é? E dar tempo que se recuperasse a seguir, 

mesmo que eles viessem “coxos”, como se costuma dizer, tinham tempo para fazer isso 

a seguir e, depois, orientar as coisas para combater o insucesso, não de forma estatística, 

mas combater precocemente – era uma das coisas que nós sempre identificávamos e 

isso revela-se nos próprios estudos do PISA - através das provas de aferição, quer sejam 

as de carácter universal, quer aquelas que eram feitas por amostra, aquilo dava sempre 

os mesmos resultados, ou seja, no final do 4º ano os resultados não eram maus. Na 

passagem do 4º para o 6º, do 1º para o 2º ciclo, perdem competências, os miúdos 

perdem competências, mas isso já é assim desde os anos noventa, não é um problema 

recente, eles perdem competências! E depois recuperam um bocadinho, mas nunca 

atingido o nível do 4º ano. Nós podemos dizer “o problema está no 2º ciclo”, é uma 

hipótese, mas também o problema pode estar no 1º, porque não os prepara bem para a 

passagem do 2º. Mas isto tem, em grande parte, a ver com o problema da passagem da 

monodocência muito abrupta para a organização em áreas, que não é em áreas! 

NA: Isso é a questão central.  

ME1: A lógica das escolas EB 2,3 é uma lógica disciplinar, e se é numa lógica 

disciplinar transmite essa lógica mesmo às próprias áreas e isto é uma passagem muito 

complicada para os miúdos que ainda têm só 10 ou 11 anos, ou seja, é possível fazê-lo 

quando eles estão na pré-adolescência, que é um período que se deve aproveitar, é um 

período de risco, mas é um período que se deve aproveitar para eles poderem facilmente 

enfrentar essas dificuldades. Depois, temos um período de 3 anos, o 1º ciclo do 

secundário, digamos assim, é um período de 3 anos que permite recuperar, se fossem só 

2 era difícil, mas 3 ano já permite recuperar e, portanto, a ideia dos 6 mais 6 é 

precisamente para isto. Ora bem, e o PISA, de certa forma, dava-nos essa informação. 

NA: Essa base para fundamentar a decisão. 

ME1: Exactamente. Portanto, de certa forma isto não é nada, porque o problema da 

organização de 6+6 não é nova. Eu lembro-me perfeitamente quando se fez a discussão 

– eu li todos os relatórios feitos sobre a avaliação do secundário, porque eles foram 
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publicados também na altura pelo Domingos Fernandes, que tinha essa responsabilidade 

– e eu li aquilo tudo de fio a pavio e aquilo já é um resumo e, na verdade, já se colocava 

a necessidade de fazer um grande secundário, ou seja, de fazer 6 anos com alguma 

articulação. Os primeiros 6, digamos, baseados em áreas de competência, de 

conhecimento, em saber, digamos assim; o outro, organizado em disciplinas, e isto já 

permitia até que a própria formação inicial dos professores já estivesse ajustada um 

pouco também a isso. Tudo acompanhava um pouco para essa perspectiva. Ora bem, 

isto só para demonstrar que, eventualmente, o estudo do PISA, esta comparação, de 

certa forma, despertava quem tinha alguma responsabilidade e dava-lhe um instrumento, 

digamos assim, para poder fundamentar as decisões. Fundamentalmente era isso. Agora, 

eu continuo a pensar que, acima de tudo, o efeito da publicação dos resultados foi 

importante para desmistificar algumas ideias feitas. 

NA: Lembra-se das controvérsias dessa altura? 

EC: Das celeumas, das discussões que isso… 

ME1: Sim, sim. Isto foi muito orientado para o problema do ranking, para o problema 

de quem está em 1º e quem está em 2º. Isso foi, digamos, a leitura mediática 

disto….”Somos maus a matemática”. Na grande polémica que existe em torno da 

matemática chegou-se ao ponto de dizer, e leu-se na altura, que isto seria quase como 

um problema de ordem genética, não é? Eu dava saltos! Não é só por uma questão 

ideológica, dava saltos porque não está provado, não está provado! É tão simples quanto 

isso. Nós sabemos que, na matemática, se calhar, somos mais frágeis, porque a 

matemática exige mais trabalho. Tão simples quanto isso! Exige mais disciplina, mais 

hábitos de trabalho…não há nenhuma dificuldade genética! Eu lembro-me 

perfeitamente que li bastante um dos autores que acompanhei de há muitos anos – que é 

da Economia da Educação – que é o Eric Hanushek que é da econometria e eu acho 

piada àquilo porque ele era muito rigoroso nas coisas e ele uma vez fez uma coisa 

utilizando os primeiros dados do PISA sobre a relação que existe entre desenvolvimento 

económico e a quantidade de educação (a quantidade era dada pelos níveis de 

escolarização e a qualidade era dada pelos resultados). Ele fazia uma coisa: a 

necessidade de retirar deste estudo os países de extremo-oriente, os países Asiáticos, 

porquê? Porque ele evocava precisamente que eles têm um conjunto de valores sociais, 

que eu diria que estão num nível criptal social muito forte, e portanto eles levam aquilo 
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muito a sério. E mais…de acordo com a tradição taoista, e isso nota-se bem depois no 

caso da China, do Japão, etc, os letrados têm um nível social e, portanto, a educação é 

um factor de mobilidade social reconhecido socialmente. 

NA: Está muito interiorizado e isso nota-se mesmo na imigração. Por exemplo, nos 

Estados Unidos a imigração de origem asiática.  

ME1: Ora bem! É um sistema de valores e tem a ver com os níveis de capital social 

dessas comunidades imigrantes até que se vai notar. Os Vietnamitas, por exemplo, no 

Canadá ou nos Estados Unidos têm resultados óptimos e, portanto, não é um problema 

só de meio em termos ecológicos, tem a ver fundamentalmente com formas de 

transmissão de valores e com a orientação das famílias. Na altura, (porque tinha sido o 

caso da matemática), dizia-se, relativamente ao pessoal do Extremo Oriente, que eles 

tinham uma especial propensão para os números e para a matemática e que nós, por 

contraste ou oposição, não tínhamos queda para aquilo. Isto só aconteceu enquanto não 

saíram os resultados depois da literacia porque na literacia eles voltaram a ter resultados 

bons. Então, como é que é? Agora também têm queda para a literacia? E, portanto, eu 

lembro-me perfeitamente que, no tempo do Marçal Grilo, fundamentalmente, chegou-se 

ao ponto de colocar a hipótese de que somos maus nisto, não temos queda para isto da 

matemática, paciência! E isto era a pior discussão que se podia ter. Porquê? Porque era 

inibidora de decisões que tinham de ser tomadas, ou seja, nós tentámos aprofundar, 

tentámos melhorar os programas. Por exemplo, neste momento, nos programas, os 

níveis de desarticulação, quer horizontal, quer vertical, é muito forte e eu nunca 

consegui mexer nisso, porque sei que isso também dá uma guerra enorme, mas nem tive 

tempo para isso. Estava a preparar, mas a preparar de uma outra forma, através dos 

Standards, mas no caso do Português temos problemas graves também a nível, por 

exemplo, da articulação entre as várias disciplinas do mesmo ano e, depois, ao longo da 

sequência com saltos perfeitamente malucos. E isto, porquê? Porque tem a ver com a 

forma como estes programas foram concebidos com pequenas equipas que não 

funcionavam… 

NA: Isoladas. 

ME1: E não houve a matriz de articulação entre as várias coisas, não é? Ainda se 

conseguiu, mas aquilo que se conseguiu era a herança que vinha de trás, ou seja, os 

níveis de articulação horizontal e vertical que vinham de trás foram mais ou menos 
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aguentados, mas depois introduziu-se…acho que houve algum novo-riquismo nesses 

programas com a introdução de matérias que nunca deviam ser dadas naqueles anos, 

quer dizer, nós passámos a dar Análise Combinatória, mas depois de Análise 

Combinatória mais Análise de Probabilidades, quando, na verdade, na passagem de uma 

à outra se deve ter algum cuidado, ou seja, fazendo isso, por exemplo, a nível do 

secundário, sem despertar o aluno no nível básico para o problema da abstracção do que 

é um cálculo de probabilidades, do que é combinar várias situações, etc, os miúdos não 

conseguem depois enfrentar aquilo. Eu lembro-me perfeitamente que, no nosso tempo, 

eu nunca dei derivadas, dava funções mas não dava derivadas mas depois já se dava 

derivadas e quase que queriam dar integradas no secundário e eu, sinceramente, acho 

que esta ideia de se querer cada vez mais era refuga para a frente. A minha preocupação 

era dizer “mais vale dar menos e saber melhor” porque senão há saberes que são saberes 

artificiais que, depois, vão estruturar os outros saberes e que, se não forem bem 

apreendidos, o insucesso propaga-se ao resto e em vez de só estar no Português ou na 

Matemática passam a estar nas outras. É importante quando eu digo que este processo 

dos estudos internacionais e do PISA foi, acima de tudo, uma alavancagem de uma 

reflexão, de uma tomada de consciência. Agora, eu antes de tomar medidas não ia 

estudar primeiro o relatório do PISA, como é evidente. 

NA: Obviamente. A ideia é numa perspectiva mais sincrética e mais implícita… 

ME1: E mais holística. 

NA: E mais holística…essa ideia de que o PISA pode…e a pergunta é esta: acha que ele 

serve ou que serviu e tem servido como um catalizador para começar a olhar o modo de 

fazer política de maneira diferente em que, anteriormente, as grandes opções e as 

decisões concretas das políticas concretas são fundamentadas e legitimadas no plano 

ideológico, no plano dos princípios, naqueles grandes chavões da democratização, da 

liberdade de ensino, da equidade, e introduzindo aí outras lógicas que é a lógica dos 

resultados, a lógica do que funciona… 

ME1: Utilizou um termo adequado, que é o termo “catalisador”, ou seja, é quase como 

que um „despertador‟. No fundo, leva-nos a pensar as coisas de forma diferente, ou seja, 

“cuidado, não estamos sozinhos” e os “resultados contam”. Esse era outro problema, 

que é o problema da avaliação. Nós nunca tivemos um sistema de avaliação do sistema 

educativo. Não sei se vocês se lembram mas a primeira proposta de lei que nós 
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apresentámos na Assembleia da República foram duas: uma sobre o Estatuto do 

Estudante e outra sobre o Sistema de Avaliação. Essa lei foi completamente esquecida e 

o sistema educativo continua a não ser avaliado e isso sujeita-nos, digamos, aos critérios 

internacionais e aos estudos internacionais por falta de auto-avaliação. E uma das coisas 

que me preocupava era, nomeadamente, fazer com que o Conselho Nacional de 

Educação pudesse desenvolver, mas não tinha nem dinheiro nem know-how, nem 

competência para isso, mas que fosse uma instituição fora do Ministério que pudesse 

assegurar esse sistema de avaliação, ou seja, até podia ser o Ministério a fornecer as 

estatísticas, a fornecer toda a informação, os indicadores, etc, mas que houvesse uma 

leitura fora da estrutura onde estivessem os vários…porque a vantagem do Conselho 

Nacional de Educação é que estão lá todos os parceiros, eu tenho algumas dúvidas sobre 

aquela composição, acho-a muito corporativa, mas é o que é, não vale a pena, também 

não havia muito melhor. Agora, ter mecanismos de avaliação do sistema e, ao mesmo 

tempo, de avaliação das políticas é outro problema, porque é assim…se nós deixamos a 

avaliação das políticas ao combate político é uma chatice, não é? Porque, digamos, 

aquilo que é necessariamente a análise isenta e tanto quanto possível fundamentada e 

científica é sempre certificada, digamos que, aos objectivos políticos. Eu não digo que é 

certificada, mas é sempre contaminada. 

NA: Sim, é enviesada. 

ME1: Eu não estou a dizer que a política é uma doença, mas quer dizer, não tenho essa 

perspectiva. E, portanto, eu acho que a politica se valoriza se puder ter por base 

informação fundamentada.  

NA: E acha que o debate político, agora já não especificamente sobre o seu período no 

Ministério da Educação, mas nessa altura e daí para a frente, acha que o debate político 

tem evoluído nessa lógica de ser um debate mais informado do ponto de vista 

científico? 

ME1: Não, não é. 

EC: O PISA é muito mobilizado, Senhor Professor, não é? 

ME1: Eu sei que o PISA é mobilizado. O grande problema é que as pessoas não 

trabalham e não lêem as coisas. Não há seriedade nesse debate e isso é uma coisa já de 

há muitos anos, não é de agora. Não há seriedade, as pessoas não estudam. Os 
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deputados não estudam as coisas, é raro aquele que estuda. Eu, como estive 3 anos na 

Assembleia da República, dediquei-me completamente àquilo, mas tinha essa 

informação, estudava os relatórios, via as coisas, mas notava que era praticamente dos 

poucos que o fazia, porque um dos grandes problemas é que, neste momento, o debate 

político é orientado pelos sound bytes que saem na comunicação social e, portanto, 

quem orienta o debate político é a comunicação social. Não tenho dúvidas nenhumas 

sobre isso. É muito raro aparecer uma iniciativa política na área da educação, neste 

momento, que não seja do Ministério que não passe pela comunicação social e, 

portanto, a capacidade de amplificação, de polémicas e debates transforma precisamente 

o debate sobre educação num autêntico campo de batalha que está, neste momento, a 

acontecer, em que as pessoas falam daquilo que não sabem. Quer dizer, eu tive uma 

polémica em que introduzi a diferença entre “achar” e “pensar”. Nós geralmente 

dizemos que “eu acho que” quando eu já tenho o cuidado de dizer aos meus alunos 

“não, vocês não têm nada que achar, vocês têm que pensar que”. Primeiro pensam e 

depois emitem opinião. E não acham, achar é quem emite opinião sem saber e, portanto, 

é tipo bancada central do futebol, é a mesma coisa. E, portanto, há muita gente a 

„achar‟, a falar daquilo que não sabem, e não estudam porque não têm tempo. A ideia do 

“achar” é a de “tenho a impressão que”. Isto é tudo certificado ao direito de ter opinião, 

e lá está…há direito a ter opinião, mas também acho que a ignorância não tem direitos. 

E aquilo que se passa, o imediatismo da comunicação leva, precisamente, a que não há 

tempo para estudar, tirando casos muito raros em que há rigor e há alguma atenção no 

desenvolvimento das notícias, e isso aparece num jornal ou outro, felizmente ainda vão 

aparecendo alguns, mas quer dizer, o que conta é o sound byte e como o que conta é o 

sound byte o debate sobre a educação, que necessitava de ser um debate fundamentado, 

orientado e, acima de tudo, sério acaba por não sair dos meios académicos que ainda é 

onde se faz algum debate minimamente sério. 

NA: Mas acha que isso é uma especificidade portuguesa? Por exemplo, lembro-me do 

debate que em 2007 foi organizado pelo Conselho Nacional de Educação e produziu 

dezenas e dezenas de reuniões, relatórios. O seu impacto na comunicação social e na 

opinião pública foi reduzido, não é? 

ME1: Aí só pode haver uma coisa, quer dizer, nós aí também temos de saber vender 

bem a informação e não sabemos. Ou seja, quem produz a informação deve ter o 

cuidado de a comunicar bem e nem sempre se tem e isso é uma forma de se poder 
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influenciar a própria decisão política, porque eu reconheço que os deputados se calhar 

não têm tempo, não sei, mas quer dizer, a fundamentação técnica da decisão política é 

algo que é fundamental. Eu, eventualmente, poderei ter tido uma posição privilegiada, 

porque tinha alguma formação técnica que me permitia isso e conhecia tecnicamente as 

coisas, mas não há decisão política sem técnica, se isso for assim, e é para isso que se 

caminha, a situação torna-se muito mais complicada. E, portanto, não se consegue 

arranjar…por exemplo, cada vez que sai um estudo, quer seja internacional, quer seja 

nacional, aquilo que acontece é que é sempre uma batalha constante e isto também 

porque a comunicação social tira aquilo que lhe interessa para vender e polémicas, 

polémicas no mau sentido da palavra. E, portanto, eu acho que enquanto não 

superarmos isto… pensava eu que conseguia superar isso, identificando um desígnio, e 

que essa identificação de um desígnio pudesse unir as pessoas. No fundo, é dizer assim 

“olhe, vamos dar o tempo que for necessário para se discutir a Lei de Bases”. A Lei de 

Bases é uma base de trabalho para permitir que as pessoas pudessem discutir isso – e 

houve alguma discussão no conselho – mas o grande problema é que o debate já estava 

um bocado inquinado e aproveitar este tipo de coisas que deviam ser transversais para 

se fazer debate político é uma chatice. E o que é que aconteceu? Quando me vieram 

dizer “nós precisamos de atrasar a aprovação da lei”, porque estava para ser feita em 

Janeiro de 2004 e atrasámos até Junho de 2004, porque queremos que os deputados vão 

às escolas e vão aos sítios, eu disse “tudo bem, se é esse o preço que temos de pagar”. 

Portanto, foram mais 6 meses relativamente ao objectivo que tínhamos. E isto, na 

Assembleia da República, aquilo demorou muito tempo. Para além dessa discussão eu 

entendia que tinha de haver um acordo político sobre aquilo que eram as matérias 

fundamentais e devo-lhe dizer de forma objectiva o nosso negociador era o Augusto 

Santos Silva e devo dizer que chegámos a acordo sobre todas as questões menos uma: 

foi o problema da escolha do Director das escolas que, dizíamos nós, devia ser um 

processo público. O processo público inclui a eleição, o concurso, os dois ou qualquer 

outra forma que fosse um processo público. E o termo que utilizámos é precisamente o 

processo público enquanto o Partido Socialista defendia que devia ser um processo 

público ou eleição por parte da Assembleia e a minha tese era simples, era dizer que 

uma Assembleia, de acordo com o Código de Direito Administrativo, não tem a 

possibilidade de lançar concursos, ou seja, só pode fazer eleições e, portanto, eu achava 

que “tudo bem, se vocês forem para o governo a seguir vocês podem fazer as eleições 

que quiserem, agora, deixem pelo menos a porta aberta para que se possa fazer um 
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concurso”. Nem de propósito, a solução foi precisamente a de fazer concurso com 

eleição, ou seja, uma eleição mascarada. Faz-se o concurso e escolhe-se a pessoa e 

depois ratifica-se aquilo a que se chama o processo eleitoral. É um processo criativo! 

Mas tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Mas isso em torno do 

problema da Lei de Bases, e portanto a Lei de Bases tinha todos os cuidados. Qual foi o 

erro que houve aqui? Foi precisamente que deixámos atrasar o processo e coincidiu com 

as eleições europeias e o próprio Partido Socialista não se sentiu à vontade, até porque 

estava muito dividido internamente entre a chamada “esquerda pedagógica” e a 

“esquerda não pedagógica” sobre isto e, portanto, votou contra, mas foi por um. Só se 

via falar de 11 razões, depois, no comunicado, mas não foi nada disso, foi um e isso 

obviamente depois deu azo a que o Presidente da República, que não gostava da lei, 

vamos ser objectivos, o Sampaio não gostava daquela Lei de Bases, nem o Sampaio, 

nem a Ana Maria, que era assessora dele na educação, não gostavam da lei por mais 

discutida que ela estivesse, que tinha maioria (…) colocava-se depois o veto do 

Presidente da República… 

NA: Que fazer? 

ME1: Ou seja, voltamos a votar, ou não? Agora, era óbvio que aquela lei tinha um 

projecto de desenvolvimento para 15 ou 20 anos, que era um projecto diferente. Eu 

também entendia que mais vale adoptar políticas que sejam visíveis e que respeitem 

uma estratégia em que pelo menos alguns dos actores possam estar implicados, do que 

andar a fazer a adopção de políticas a uma estratégia “descontida”, digamos assim. Eu 

acho que, nestas coisas, em especial no sector da educação, precisamente devido a estes 

parâmetros e devido à obstada de trás em que estamos, nós devíamos assumir entre 

forças políticas, mas não é só forças políticas…às vezes, falava-se no Plano do Pacto… 

NA: Sim, sim. A ideia do Pacto do Marçal Grilo. 

ME1: Exactamente. E aquilo que eu dizia era assim “o melhor pacto que se pode ter é 

em torno de um projecto vertido como a Lei de Bases”, tal como esta actual Lei de 

Bases foi, durante um tempo. Na minha opinião, foi ultrapassado, tinha problemas, tinha 

de ser rectificado, nem cortávamos completamente com a lei existente, quer dizer, 

introduzíamos algumas coisas novas.  
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NA: Quer dizer, já tenho ouvido esta reflexão sobre a ideia de que na educação e, 

portanto, desde o Veiga Simão, digamos assim, portanto, não é um processo recente, 

mas que há, ao longo das últimas décadas em Portugal, um certo consenso, um consenso 

estratégico que a partir de certa altura foi assumido por aquilo a que os críticos 

costumam chamar o “bloco central”, e portanto, que há uma certa co-responsabilização 

histórica dos dois partidos principais no estado da situação, naquilo que a evolução…e 

portanto, depois apostam que é preciso fazer essa ruptura e esse consenso… 

ME1: Eu tenho uma ligeira discordância. 

NA: Mas conhece este tipo de discurso não é? 

ME1: Conheço perfeitamente.  

NA: Como é que o PISA aparece aqui, neste contexto? 

ME1: Eu tenho uma ligeira discordância pelo seguinte: eu acho que existe uma fase de 

concerto sem ser um concerto estratégico e, depois, há uma fase de não concerto e que 

voltou a ser de concerto, que não continua a não ser estratégico. Porquê? Em primeiro 

lugar, o que havia era consenso sobre um conjunto de medidas consideradas reformas 

que todos reconheciam de forma explicita, ou não, que eram necessárias e, portanto, 

neste caso, o PISA e o TIMSS tiveram o impacto de acelerar a urgência das reformas, 

ou seja, a própria ideia de reforma é, em grande parte, produto precisamente dessas 

comparações internacionais, porque tinha havido uma reforma, que é a reforma Roberto 

Carneiro, mas que vem a Lei de Bases…esse foi, digamos, um salto interessante, mas 

face aos resultados obtidos e foi esse despertar de consciências que o PISA veio fazer, 

era necessário mais reformas de carácter sectorial, pontual, etc, que os que se defendiam 

como reformistas diziam que eram reformas, os que não se diziam reformistas diziam 

que eram medidas. A ideia de reforma, para mim, não é ter um pacote legislativo, uma 

reforma para mim é ter uma estratégia sequenciada de medidas que possam configurar 

um processo de reforma. 

 

NA: Sim, que tenham uma orientação estratégica. 
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ME1: E é isso o problema. É que essa orientação estratégica nunca houve. Nem da 

parte do Partido Socialista, nem da parte do PSD. A lógica sempre foi remediativa, 

nunca foi… 

NA: Ir gerindo... 

ME1: Ou seja, identificados os pontos, detenção dos pontos, era tentar encontrar 

soluções. Não creio que ainda hoje exista, digamos, uma ideia de estratégia para a 

educação e essa é a falha, é o deficit não só que eu senti quando estava no Governo, mas 

acho que é neste momento o deficit da educação… ou seja, falta um referencial. É dizer 

assim “como é que nós queremos a educação em Portugal daqui a 10 anos ou 15 ou 

20?”, começar a pensar, chegar a um consenso sobre grandes ideias sobre isso, grandes 

referenciais e saber o que é que é necessário fazer para lá chegar e não fazer uma 

espécie de projecção do que está. Quer dizer, nós não podemos partir só do que está, 

temos de saber que temos o que temos, mas temos que ter objectivos e isto para quê? 

Para poder mobilizar actores, para que haja transparência nessa mobilização de actores, 

não é? E, acima de tudo, para que possa unir pessoas, quer dizer, para superar este 

campo de batalha que está instituído, porque este campo de batalha existe acima de tudo 

também porque não há um referencial e, depois, há uma discussão muito ideológica 

sobre coisas. Quer dizer, este problema da escola pública…eu sou um defensor da 

escola pública, mas a escola pública não pode anular os outros sectores, existem de 

facto! Não vale a pena! Mais vale pensarmos no sistema educativo que se afirme pela 

diversidade das soluções organizativas e que saiba gerir essa diversidade do que 

propriamente termos aqui uma reprodução do conceito, digamos, da educação do 

Estado-nação, que é uniformizadora, homogeneizadora… 

NA: Defender a manutenção do status quo da actual escola pública é combater a escola 

pública! 

ME1: Exactamente! Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Toda esta excedente da 

escola pública tem um efeito perverso sobre a escola pública, porque a desvaloriza e ao 

mesmo tempo que se está a gerir este campo de confrontos as outras escolas não 

públicas estão à vontade para fazer aquilo que entenderem, e estão a afirmar-se! 

EC: E a ganhar terreno! 
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ME1: E a ganhar terreno! Mas isso vai ser bom ou mau para o país? Não creio que seja 

mau, mas é pena porque no fundo temos um conjunto de recursos e um investimento 

enorme precisamente em torno da ideia de escola pública para assegurar qualidade, etc, 

e depois não lhe damos a paz, a qualidade e acima de tudo a visão estratégica que é 

necessária para isso. 

NA: Ainda pegando nessa questão, e agora vindo mais para o presente, por exemplo, o 

actual governo nestes últimos três anos tem desenvolvido uma série de medidas, 

iniciativas políticas que, de uma maneira mais ou menos explícita, aparecem 

referenciadas ao PISA ou aos resultados do PISA, ou à informação do PISA. O PISA 

aparece como legitimador de programas como o Plano Nacional de Leitura, a formação 

de professores de matemática, a gestão escolar, o PISA diz que nós temos uma liderança 

frágil nas escolas e portanto é preciso investir… 

EC: A observação de aulas… 

NA: Portanto, o problema do Pastoral Care nas escolas, e que até é resolvido com a 

escola a tempo inteiro, quer dizer, como é que vê esta estratégia do actual governo de se 

agarrar ao PISA como… 

ME1: É uma estratégia… 

NA: Mas acha que é uma mera legitimação ou que é uma cultura real de 

fundamentação? 

ME1: Eu acho que é uma legitimação, é uma forma de legitimação, mas que não a 

considero menos pertinente, e porquê? Nós vivemos sempre enclausurados e acho que o 

princípio da subsidiariedade da educação na União Europeia, que é única e 

simplesmente para utilizar nos Estados e, portanto, no processo de construção europeia 

sempre a educação foi antítese como um instrumento dos Estados, sempre teve… e eu 

assisti a muitas discussões em Conselhos de Ministros da Educação em que o 

próprio…e a ideia de benchmarking era uma espécie de intromissão… 

NA: Vista, pelo menos por alguns países… 

ME1: Exactamente e, portanto, tinha sempre muito cuidado e aquilo tinha de ser com as 

pinças todas e, digamos que, só mesmo uma organização internacional como a OCDE 

poderia fazer uma coisa dessas e só depois de vistos os resultados e o impacto que teve 
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nos vários países é que dentro da Comissão Europeia, da União Europeia, houve alguma 

abertura para isso. E, portanto, a educação contínua a ser domus nacional, quer dizer, é 

claramente isto. Portanto, os países não querem abdicar disso porque tem a ver com a 

sua identidade. Só que o ponto de partida de cada um dos países é muito diferenciado, 

não só pelos resultados mas acima de tudo pelas estruturas, porque a maior parte dos 

países que já têm até alguns bons resultados têm sistemas hiper descentralizados com 

níveis de responsabilização na base muito fortes, etc. Nós temos, em Portugal, um 

sistema hiper centralizado, estupidamente centralizado! E, portanto, esta situação é 

completamente diferente e, nesse sentido, eu aceito o princípio de que a comparação 

internacional de que o PISA é uma coisa mas também o projecto EURYDICE, menos 

conhecido, é outra, ou seja, permitir comparar as coisas de uma forma mais sistemática 

é bom. Agora, eu não creio que isso conduza… porque é um dos perigos quando se fala 

do plano da globalização e da União Europeia, uma espécie de processo de 

homogeneização política, não creio que isso aconteça por uma razão simples, porque se 

houver uma homogeneização de políticas é a situação mais pouco inteligente que se 

pode fazer, porque os países, quer queiramos quer não, são muito diferentes, e portanto, 

países muito diferentes têm que ter estruturas tanto quanto possível diferentes. Agora, 

isto não quer dizer que não exista um conjunto de princípios que possam afirmar-se 

como comuns, ou seja, o princípio da avaliação é um princípio comum ou não? É um 

princípio comum não só à educação, mas é um princípio comum às organizações. 

NA: E à prestação pública de serviços.  

ME1: Isto já vem da Lei de Bases de „86, está toda uma secção dedicada só à avaliação! 

E o problema é dizer “porque é que nunca se fez?”, ou seja, porque não há cultura de 

avaliação. O princípio da gestão, digamos, uma gestão…porque há muita gente que diz 

“bom, isto é uma privatização da escola pública, e portanto aplicámos o princípio da 

empresa, etc”, mas o problema está aqui. Não é aplicar os princípios da empresa às 

escolas, porque as empresas movem-se por lucro e as escolas não! Basta isto, 

nomeadamente as escolas públicas! Agora, há adquiridos das organizações… 

NA: Exactamente! A teoria organizacional.  

ME1: Exactamente. Que tanto se aplica às empresas como à administração, seja ao que 

for, que a escola não pode ser posta de parte relativamente a isso e, portanto, pode até 

ter alguma especificidade, mas a especificidade não pode ser um adiamento 
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relativamente a esse tipo de princípios. Nessa perspectiva, o recurso ao PISA e ao 

EURYDICE e aos estudos internacionais é uma forma de legitimação de tomada de 

decisões, é óbvio. Agora, eu acho que isto é sempre pior quando não se tem um 

referencial estratégico. Se houvesse um referencial estratégico dizia-se “o tipo de 

sistema educativo que queremos é este, o tipo de escolas que queremos é este, queremos 

que coexista ou não coexista, queremos isto na escola pública ou não queremos isto na 

escola pública” e dizer “vamos ter 15 ou 20 anos para fazer isto e agora vamos lá 

assentar num conjunto de medidas” e isto não elimina, não vejo aqui o problema do 

bloco central, mas acima de tudo porque a forma de lá chegar pode ser muito 

diferencial, não é? Agora, se não houver esse objectivo estratégico é difícil superar este 

tipo de problemas, porque qualquer tentativa de medidas é sempre contestada. 

NA: Porque, realmente, tem havido objectivos estratégicos, provavelmente, consensuais 

e que sobrevivem ao combate político, por exemplo, a questão da integração 

europeia…. 

ME1: Não há razão nenhuma para que nós, na educação…Agora, é necessário é que as 

pessoas queiram debater a sério isso e que haja um debate com tempo, não é à pressa, 

não é para cumprir objectivos políticos, com tempo, envolvendo todos e não é preciso 

produzir muito papel que é outra mania que nós temos que é produzir muito papel. O 

que é que é necessário ter? Um documento base com uma boa fundamentação técnica, 

saber que isto se faz assim, porque é assim, e esta opção faz-se assim, porque é assado. 

Agora, é claro que a fundamentação técnica tanto pode produzir o documento A, como 

pode produzir o documento B, e um dos grandes problemas que existe é de que…eu 

desconfio muito do problema da separação da técnica e da política, não acredito nisso, é 

uma forma de afirmação corporativa, mas tem que haver fundamentação técnica. Nem 

que seja nas universidades, com as pessoas a fazer investigação, a saber o que é que se 

quer. Agora, eu também tenho de reconhecer, e eu sinto isso como professor 

universitário, de que, quer na Sociologia, quer na Psicologia, quer naquilo que são 

ciências ligadas à educação ou que podem ser evocadas para a educação, digamos 

assim, existe ainda uma componente ideológica muito forte e isso leva precisamente a 

que as opções estejam definidas, à partida, pelos pontos de partida, quando se devia ver 

pelos pontos de chegada. Mas eu acho que isto faz parte também da adolescência… 

NA: Não é por acaso também. As Ciências Sociais em Portugal são jovens, não é? 
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ME1: Há que compreender um bocado isto, há muitos entusiasmos. 

EC: Falou na questão da investigação. E se olharmos para o PISA enquanto 

instrumento científico, qual é o impacto que poderá ter na forma de se fazer 

investigação? Trouxe fundamentos novos?  

ME1: Não, não trouxe. Trouxe informação nova, comparável, e que permite, 

precisamente, que as metodologias de análise comparada ao nível da educação possam 

desenvolver-se um pouco mais, até porque depois há um outro tipo de indicadores, por 

exemplo, quando se tenta relacionar os resultados educativos com o desempenho 

económico, quer dizer, há uns tempos atrás não era possível fazer isto. Quando se 

compara resultados educativos com sistemas de valores existe o World Value Survey ou 

o European Value Survey que permite cruzar ou introduzir a noção de capital social ou 

o tipo de noções como capital cultural, etc, ou seja, não basta produzir teoricamente as 

coisas, quer dizer, a investigação empírica ganha com isso, porque tem mais informação 

e, acima de tudo, tem informação que é sistematizada, que é comparável. 

NA: Mas acha que, no caso português, não se tem notado nestes últimos 10 anos um 

impacto significativo na produção de investigação? 

ME1: Já começa a haver, mas eu acho que ainda continua a haver muita orientação, ou 

seja, há por parte da comunidade científica nomeadamente no domínio das Ciências da 

Educação, alguma estranheza e relutância relativamente ao PISA, não é? 

Nomeadamente, até se nota de certa forma como formulou a pergunta: se isto tem base 

científica. Eu acho que, acima de tudo, tem base técnica e as pessoas que estão com 

aquilo, eu conheço-as, é gente que trabalha bem, conhece bem as coisas, isso aí, não 

tenho grandes dúvidas. Agora, é óbvio que o objectivo deles não é fazer, digamos, 

investigação científica, o objectivo deles não é esse. O objectivo é ter essa informação; e 

agora têm de ser os cientistas a pegar nisso. Eu acho que muitos destes resultados, e eu 

tenho acompanhado desde que saí do governo, tenho acompanhado a investigação 

científica na área da sociologia da economia da educação e eu acho que aparece muita 

coisa. 

EC: Lá fora sim. 

ME1: Cá, não tanto, mas eu acho que isto tem a ver com o problema de alguns 

adquiridos que estão instalados, nomeadamente quando eu falo na necessidade de fazer 
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a avaliação dos resultados, ao dizer isto eu não estou a dizer que temos de pôr de parte a 

avaliação das intenções, dos inputs. Agora, tem é de se jogar com as duas coisas e nós 

estamos muito…a maior parte dos estudos que eu conheço há muitos anos, nesta área, 

baseiam-se muito nos inputs. 

NA: Essa é que é a tradição portuguesa. 

ME1: E os inputs, são o que são. Quer dizer, se eu estou a fazer uma abordagem 

sistémica e não tenho quer os inputs/outputs quer os efeitos de retroacção, etc, é obvio 

que há aqui alguma coisa que falha. O EURYDICE está um bocadinho mais utilizado, 

já se nota na base de dados, mas quer dizer, a quantidade de estudos produzidos já 

justificaria que a produção científica fosse um pouco mais ampla e isto também porque 

há sectores como seja a Economia da Educação que ainda estão muito pouco 

desenvolvidos e, actualmente, eles podiam ser mais sensíveis a isso. Começam a 

aparecer umas coisas. Nos últimos 6 ou 7 anos já apareceram umas coisinhas, mas 

muito pouco ainda, é dos sectores menos desenvolvidos. Nesse aspecto, acho que, por 

exemplo, a Sociologia avançou um bocadinho mais, a Psicologia da Educação também 

avançou e, portanto, o trabalho do João Barroso e o vosso, que vocês têm feito por aqui, 

a nível das organizações, da perspectiva organizacional, é também importante, mas quer 

dizer, são passos que têm de ser dados. Não me levem a mal dizer isto, mas eu acho que 

nos vários domínios da Economia, da Sociologia, etc, fez muita coisa que era 

imediatamente para o lixo. O nível de qualidade que se fez durante muitos anos….eu 

posso vos dar um exemplo...eu uma vez fiz uma experiência e na altura quem tutelava o 

Instituto de Inovação Educacional era o Vasco Lopes, que era Director Geral da 

Inovação e Desenvolvimento Curricular, e disse assim “Senhor Doutor faça-me um 

favor, peça lá para o IIE” que já estava formalmente encerrado mas continuava a 

funcionar, “ligue-me lá para o IIE que eu gostava de ter uma colecção de todos os livros 

que estão disponíveis no depósito”. Bom, apareceram-me 3 caixotes de livros e eu, 

durante o fim-de-semana, levei aquilo para casa e comecei um a um a tirar do caixote e 

a dar uma vista de olhos, ia ao índice, à conclusão, ver do que é que aquilo era feito, 

qual era a metodologia. Daqueles três caixotes eu tirei 3 ou 4 livros como deve ser, ou 

seja, aquilo que era importante. Na altura, estava preocupado com a decisão política, o 

que é que isto me pode dar de informação, mas não tem a ver com a qualidade científica 

ou académica, mas dizer assim “o que é que isto me vai esclarecer, qual é o contributo e 

a relevância que isto tem para eu poder pensar as coisas?” e eu aí apanhei uma desilusão 
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enorme. Eu já estava um bocado de pé atrás relativamente ao IIE, desde o princípio, 

mesmo antes de estar na oposição eu percebi muito bem o que é que aquilo significava, 

não tenho dúvidas sobre isso, era um problema de concepção. Relativamente ao IIE, eu 

sabia que ia despertar alguns ódios, até porque havia muita gente que eventualmente até 

tinha alguns apoios, tinha projectos de investigação, etc, o pessoal com projectos de 

investigação aquilo que há a fazer é transferir isto para a Direcção-Geral e, portanto, 

continua a financiar-se investigação, porque o Ministério vai precisar de encomendar 

investigação e precisa mesmo de o fazer. E, portanto, quer o pessoal que está nas 

Escolas Superiores de Educação, quer as Universidades, vão ter de o continuar a fazer, 

não há outra forma. Agora, eu tenho o direito de pedir “Quero que seja investigado 

isto”. A outra investigação que não tem relevância vai para a FCT. Agora, isto 

respondeu um bocadinho relativamente ao problema…digamos que há uma parte da 

decisão política que carece de sustentação e que vai muito por intuição, ou seja, porque 

os próprios estudos existentes batem ao lado, não dão resposta adequada. Eu costumo 

dizer: nós não temos boas soluções quando os problemas são mal formulados; se aquele 

não é o meu problema, o meu problema é outro, quer dizer, tinha de orientar, por isso é 

que é necessário que o Ministério dissesse o que é que quer, mesmo em termos 

estratégicos. Dizer assim “que tipo de escola é que é?”, “então vamos lá ver o que é 

necessário fazer”… 

NA: Mas acha que, ao longo da última década, houve algum movimento, apanhando os 

vários Governos, os vários Ministérios da Educação, houve algum movimento no 

sentido de passar de uma decisão política fundamentalmente baseada em princípios 

ideológicos para uma decisão onde já se faz recurso à agenda de investigação? Acha que 

tem havido essa preocupação? 

ME1: Pouca. 

NA: Mandar fazer estudos, recolher… 

ME1: Essa é uma falha. Os estudos que se tem encomendando, quer em relação aos 

itens, ou em relação, por exemplo, a universidades, acho que têm falhado… e continua a 

falhar. Hoje, o Ministério tem melhor informação do que tinha. Eu comecei a trabalhar e 

depois teve seguimento, felizmente, e hoje o Ministério tem informação muito mais 

detalhada, muito mais rigorosa e acima de tudo muito mais atempada. 
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NA: Lembro-me, aqui há uns anos, o problema que era obter dados estatísticos fiáveis. 

Só contar as escolas era um problema. 

ME1: Exactamente! Portanto, hoje o Ministério tem esse sistema. O sistema de 

informação que é o EASY foi criado, ou seja, o nome foi criado mas houve o bom senso 

de pegar numa pessoa que era o Pinto Ferreira que tinha trabalhado isso comigo, 

tínhamos identificado a situação, tínhamos definido a estratégia e houve o bom senso de 

o repor e de voltar a pegar nisso e hoje acho que está a funcionar. Hoje, o Ministério 

tem informação sobre o sistema concreto. Agora, o que é importante é que se não 

houver bons problemas não há boas resoluções. 

2ª Parte 

NA: Pegando naquela ideia de há pouco, do nosso sistema estupidamente centralizado, 

eu apresento aqui dois blocos – um bloco que tem a ver com a acção política e as 

questões são estas: quais os aspectos que considera mais relevantes na política do seu 

Ministério no domínio da autonomia e gestão escolar? No seu tempo, naquele período… 

ME1: Nenhum. Acho que não fiz nenhuma medida relevante para isso. 

EC: Mas quais os objectivos do Ministério nesse domínio? Esta era outra questão. 

NA: E pertence àquela questão da Lei de Bases… 

ME1: Sim, a Lei de Bases está bem. Quando eu falo do problema da centralização, eu 

acho que só se pode descentralizar depois de centralizar e havia determinado tipo de 

coisas que estavam completamente descontroladas. O caso do concurso de professores 

era um deles e eu fui, obviamente, responsável e vítima da minha responsabilidade e 

irresponsabilidade, mas tem a ver com isso, ou seja, a forma como se processava o 

concurso de professores era o factor de maior iniquidade, de maior desigualdade entre 

professores e Ministério. Aquele caso dos mini concursos era uma coisa 

perfeitamente…os casos que viemos a descobrir sobre o que se passava nos mini 

concursos era uma coisa perfeitamente…eu até entendo, por exemplo, que em alguns 

casos aquilo se resolvia dando poder às escolas, dando poder em contratar por exemplo 

horários parciais e nós tentámos fazer isso e aumentámos um bocadinho e este governo 

já foi um bocadinho mais além. Agora, o objectivo era relativamente simples que era 

podermos…o primeiro contrato de autonomia foi no meu tempo e foi com a escola da 
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Ponte e foi com a escola da Ponte por uma razão simples, que era a forma de podermos 

preservar…eu mandei fazer a avaliação e eu não concordo e dizia que não concordo 

com o sistema da escola da Ponte, afasto-me ideologicamente, digamos, daquilo. Agora, 

eu tenho de respeitar a experiência tal como ela é e mandei fazer a avaliação. 

NA: E tem, claramente, um carácter localizado e tem a ver com aquelas pessoas e com 

aquele contexto. 

ME1: Eu vou lá saber se aquilo é susceptível de ser massificado ou não. Esse é outro 

problema. E eu quando percebi, e acho que percebi isso cedo, disse logo que a minha 

perspectiva não é uniformizadora, aliás, no próprio programa do Governo estava que 

não podemos acentuar o carácter, quase monopolista, da escola pública, e acentuar que, 

independentemente, de serem escolas públicas ou privadas devíamos diversificar 

soluções, quer sob a forma de organização, quer a forma de natureza jurídica, portanto, 

diversificar essas soluções. Ora bem, e isto tem a ver não com o conceito de autonomia, 

mas com o conceito de descentralização, que são duas coisas diferentes, porque o 

contrato de autonomia é interessante como instrumento, mas não me serve de nada fazer 

o mesmo com as escolas públicas se, em primeiro lugar, a própria escola publica não 

quer ser autónoma, é necessário querer, e o facto de não ter havido contratos de 

autonomia, tanto quanto nós podíamos esperar. E isto já vem do tempo do Marçal Grilo. 

Revela, precisamente, que se calhar a maior parte das escolas não quer ser autónoma, ou 

seja, a cultura que existe é transformar as escolas públicas numa espécie de repartição 

do Ministério da Educação quando a minha concepção era de que cada vez mais as 

escolas devessem ser uma emanação da própria comunidade onde está inserida. Eu não 

tenho identificação ideológica muito forte relativamente a esta área, mas há modelos 

que eu gosto e gosto porque têm a ver com os meus princípios e com a minha 

concepção de vida e de sociedade e do que deve ser a educação, mas por exemplo, sou 

um insensível á realidade das Community Schools. 

NA: Escola apropriada pela comunidade. 

ME1: Exactamente. Mas para isso eu tenho de lidar com duas coisas: primeiro, com a 

falta de cultura de abertura da escola à comunidade; segundo, com os interesses da 

comunidade perante a escola. Porque não é só de um lado, é dos dois lados. Não é por 

acaso que a maior parte dos indicadores nos dão como os mais baixos níveis de capital 

social. Desde há muitos anos que nós entendemos que a responsabilidade da educação é 
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do estado nação. E, portanto, quando temos uma escola pública eu entrego o meu filho e 

é muito confortável. Se eu pago os meus impostos, eu tenho que exigir o serviço 

prestado. É este tipo de mentalidade que só se supera não é em 2 ou 3 anos, ou seja, 

fazia parte desse desafio estratégico que eu colocaria para daqui a 15 ou 20 anos e nós 

temos que admitir que o lançamento, por exemplo, do desafio das Community Schools 

como um exemplo, como uma forma, é uma coisa que vai levar muitos anos e de certeza 

que não vai ser extensível a todos. 

NA: Como é que vê, nesse contexto de fragilidade da comunidade face à escola em 

assumir-se como….como é que vê, nesse contexto, as propostas que existem, mais ou 

menos, no ar? De municipalização, de reforço do envolvimento municipal na gestão 

escolar ao nível local… 

ME1: Essa é outra solução. 

NA: Apesar de tudo, os municípios têm uma base sólida do ponto de vista do apoio 

popular, as pessoas revêem-se no município. 

ME1: Exactamente. Eu, logo que entrei, fiz declarações que as pessoas dos sindicatos 

não gostaram quando eu disse que estou disponível para discutir com os municípios a 

descentralização até onde eles quiserem ir, o problema é que os municípios também não 

queriam. 

NA: É sempre a educação como uma batata quente. 

ME1: Exactamente. E depois era sempre a defesa de qual é a mochila. E eu disse “estou 

disposto a discutir isso até onde for necessário e estou disposto a que o processo não 

seja idêntico para todos”, ou seja, esta ideia de que isto vai ser igual para todos não tem 

sentido, porque há municípios que estão mais apetrechados do que outros. Ter um 

sistema a várias velocidades em termos organizativos, eu acho que é um bom princípio, 

mas isso pressupõe que haja da parte do Ministério um intuito não de autonomia da 

escola, mas de descentralização, porque uma coisa sem outra não tem sentido. 

EC: E dentro do Ministério, havia clivagens? 

ME1: Não. Dentro da equipa não havia. Eu tinha um Secretário de Estado que era um 

pouco mais centralista que eu, mas em termos de projecto, digamos assim, não notava 

isso. Tínhamos consciência de que era necessário descentralizar mais. Uma das coisas 
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em que havia convergência sobre isso era, eu até aí era mais reticente, era que a prazo 

não tinha sentido, por exemplo, ter Direcções Regionais. É um peso, na organização 

política, muito grande, ou seja, era os mecanismos de regulação afectos ao exercício do 

Ministério deviam ser a inspecção, depois a avaliação das escolas e o sistema de 

auditoria e de acompanhamento e deixar para além disto a parte da concepção e isto, já 

lá vamos da parte da concepção sobre o que devem ser os conteúdos, isso é outra coisa. 

E, portanto, para isto era necessário passar daquilo que é o princípio da regulação 

burocrática, para o princípio de regulação descentralizada, e que permitisse com essa 

descentralização que houvesse alguma competição, aquilo que nós podemos designar 

como descentralização competitiva mas também cooperativa. Eu, agora, tenho de 

desenvolver um projecto que concretiza um bocado essa ideia, que é a Rede de Escolas 

de Excelência, que é uma rede de 5 municípios em que o desafio é este: é dizer como é 

que podemos ser ao mesmo tempo competitivos e cooperativos, como é que podemos 

cooperar e ao mesmo tempo competir uns com os outros, precisamente porque muitas 

vezes as escolas viviam completamente isoladas e não têm cultura de poder partilhar 

experiências, de poder partilhar informação, “como é que estás a fazer isso, como é que 

não estás”. É esta experiência que nós estamos a desenvolver, e isto era um pouco a 

ideia que eu tinha no princípio, que era criar mecanismos que levassem as escolas a 

cooperar umas com as outras, mas acima de tudo a assumir uma responsabilidade, agora 

isto é um problema com anos, não há nenhuma solução mágica, são muitos anos. E, 

portanto, esta transição da relação burocrática a uma relação descentralizada era uma 

das tais visões estratégicas. Uma das coisas que isso colocava era, precisamente, quando 

fizemos a reforma do secundário, introduzimos um conceito que as pessoas andaram um 

bocado distraídas, mas que era o conceito de „currículo mínimo‟ e que ninguém ligou 

muito àquilo e eu também já não consegui. Cheguei àquele problema das 25 horas, mas 

disse sempre se as escolas tiverem condições para irem além disto podem ir além disto, 

agora a decisão tem de ser uma forma de organização das escolas. Outro exemplo, que 

eu queria deixar às escolas, e não tinha uma solução, que era o problema da dita escola a 

tempo inteiro, falado nas associações de pais e aquelas coisas todas, e eu dizia “mas 

como é que eu posso fazer escola a tempo inteiro se a rede de escolas que tenho do 1º 

ciclo, do 2º e do 3º estão como estão, estão todas decadentes, como é que eu posso 

fazer?”. Quer dizer, aquilo que neste momento, é uma crítica que eu faço, mas a escola a 

tempo inteiro é muito boa intenção, mas o que nós estamos a ter é „sala de aula a tempo 

inteiro‟, que é uma coisa que pode ter um efeito perverso em termos de sucesso escolar. 
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Os miúdos estão fartos de passar o tempo na sala de aula. O que é que acontece? Era 

necessário dotar as escolas de condições e isso era um plano que nós tínhamos chamado 

o PEREB, que era Plano Especial de Requalificação das Escolas Básicas do 1º ciclo que 

considerava a concentração das escolas, mas que essa concentração pudesse ser 

reforçada com um aumento de recursos dentro de cada escola. 

NA: É um bocadinho o que o Presidente da Câmara de Mafra está a fazer. 

ME1: Exactamente, ou seja, concentrando, mas aumentando e isto está feito em Mafra, 

está feito por exemplo na Alfandega da Fé, em Óbidos, que já não fui eu que 

acompanhei, é uma coisa mais recente, lá em cima, Paredes de Coura, se não estou em 

erro. Porque aquilo que eu dizia é que não há nenhum pai que goste de ver fechada a 

escola da sua aldeia e o filho tem de andar todos os dias não sei quantos quilómetros e 

vai frequentar uma escola igualzinha àquela que tinha na aldeia. As pessoas não 

percebem, ou seja, numa fase transitória eu admito que tenha de haver algum sacrifício 

nisto, mas, digamos que, o reordenamento da rede tinha de ser feito precisamente de 

acordo com as cartas e daí o facto de terem aparecido digamos a obrigatoriedade das 

cartas educativas, que era para permitir ter visibilidade no processo de reordenamento, e 

as cartas educativas foram esse instrumento que nós queríamos. Agora, inventaram uma 

cambada de dificuldades com as cartas, para aqui e para acolá, mas uma carta é uma 

coisa simples, digam lá o que é que querem, o que é que vão fazer, como é que 

resolvem este problema e, acima de tudo, garantir investimentos que seriam depois 

cobertos pelo novo quadro comunitário para qualificar esses centros escolares, para que 

os miúdos tivessem mais tempo na escola, mas menos tempo na sala de aula, mas mais 

laboratório, mais biblioteca, mais ginásios, mais recreio, ou seja, diversificar a vida 

dentro da escola, porque era óbvio que face a esta crise da chamada família extensa 

passando para famílias cada vez mais nucleares, é obvio que se o trabalho é para homem 

e mulher, nós tínhamos de estar preparados para isso e as escolas não estavam. Uma das 

razões por que as educadoras, ainda hoje, me odeiam foi por ter acabado com uma coisa 

muito simples, é que alguns estabelecimentos do pré-escolar, nomeadamente do Norte, 

fechavam 3 meses! E eu dizia assim “eu tenho que alterar isto”, quer me custe ou não 

me custe. E isto era uma das coisas que tinham de ser feitas mas tinha a ver 

precisamente também com este processo de podermos fazer os centros escolares em que 

o jardim-de-infância estava integrado também com o 1º e o 2º ciclo, mas nós tínhamos 

aqui, depois, um problema, que eram os EB 2,3 que cortavam ali a escola, e então o que 
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é que nós fazíamos? Levaríamos a que umas se transformassem em 3+S e outras 

transformavam-se em 1+2+Jardim de infância, portanto, reconverter, mas com tempo, 

de forma faseada. Ora bem, e nesta perspectiva este era digamos que, penso eu, o 

primeiro passo não para configurar só a perspectiva municipal, mas ao mesmo tempo, 

configurar a própria rede, ou seja, dar uma ideia de escola quase como centro cultural. 

NA: No fundo, vai dar à ideia das Community Schools. 

ME1: Exactamente, ou seja concentrar recursos de ordem cultural, de infra-estrutura 

cultural, desenvolvimento social, etc., na escola porque em muitas das vilas e aldeias 

deste país a escola é o principal centro de conhecimento, e isso é um capital que me 

custa ver que não é aproveitado. Há, eventualmente, municípios que não têm uma boa 

biblioteca, agora, alguns já têm uma rede pública, mas quer dizer, permitir esta 

interacção, aproveitar bem os recursos. Agora, eu não creio que as câmaras, a pior coisa 

que podiam fazer era admitir que passar a burocracia do Ministério da Educação para a 

burocracia das Câmaras! Isto é o risco maior que pode existir! 

NA: Acha que esse risco é real? 

ME1: Esse risco é real, ainda que parte dos Presidentes de Câmara que mais apostam na 

educação, eles querem apostar no sentido de criar condições, não querem controlar a 

educação, de forma manifesta, “esse negócio não é nosso”, mas quer dizer, mas isto 

também não pode estar só nas mãos dos professores, é o que me dizem.  

NA: Nem têm ideia de que podem fazer alguma diferença a nível local. 

ME1: Exactamente. Qual é o grande obstáculo a isto? O grande obstáculo a isto é que o 

nível de cultura e participação cívica é muito baixo, tradicionalmente, da sociedade 

portuguesa, mas não é pelo facto do nível de participação cívica ser muito baixo que eu 

vou manter a estrutura centralista, eu tenho que criar oportunidades. Agora, o que é que 

eu tenho de fazer? Tenho que abrir portas, pode não ser em todo o país, imprimir a ideia 

de que tem de ser tudo igual. 

EC: A uma velocidade só. 

ME1: E, portanto, fomentar soluções diferentes, abrir….às vezes vêm falar das „Charter 

Schools‟ mas nós já temos „Charter Schools‟! Os contratos de associações são Charter 

Schools, agora não têm é o cariz de avaliação que as Charter Schools têm, ou seja, 
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porque ninguém os avalia. Aquilo é só dar dinheiro, referente à despesa, aquilo não tem 

nada que saber. É um grande negócio, diga-se de passagem, mas tudo bem. Vamos ter a 

escola privada, vamos ter a escola convencional. É importante que as escolas não 

tenham vergonha de dizer “olhem, nós assumimos um ensino católico”, ou seja o que 

for. Mas porque não? Ou sejam escolas republicanas ou seja o que for (…) eu até nem 

me importo que em algumas situações existam escolas municipais, podem existir 

escolas municipais. Se o município, pelas condições específicas que tem, entender que 

tem de assumir… 

NA: E se é essa a sua estratégia… 

ME1: E se é essa a sua estratégia ele tem que admitir isso. Portanto, isto é a forma de 

romper com precisamente o esquema hiper centralizado que eu acho que teve sentido há 

50 anos atrás, ou há 60 ou 70, que foi quando foi necessário fazer crescer o sistema, mas 

que, neste momento, não, porque no fundo a escola foi sempre utilizada como 

instrumento de regulação do estado nação, da ideia e estado nação, homogeneizadora, 

formadora, “endoutrinadora” e eu acho que nos tempos que correm e aqueles que se 

aproximam vão no sentido contrário. 

NA: Neste domínio, da descentralização, da autonomia, na questão da homogeneização 

do sistema, que diferenças é que identifica nas políticas que delineou? 

ME1: Esqueci-me só de dizer uma coisa que é, na reforma do secundário, o problema 

dos currículos. Eu ainda estou para saber …e já agora, aproveito, sobre este problema 

da centralização e descentralização... Geralmente, quando se fala da autonomia, fala-se 

da autonomia financeira, etc, mas não se fala da autonomia de outras coisas, curricular e 

ao nível dos recursos e a contratação de recursos. Uma tem um obstáculo que é o 

obstáculo sindical e a tradição que existe digamos de centralização do processo de 

recrutamento e distribuição, a outra tem a ver com os poderes do Ministério da 

Educação, ou seja, eu não me importo nada e acho que é indispensável que o Ministério 

possa definir um conjunto de currículos mínimos comuns a todas as escolas e tem a ver 

até com um determinado número de… 

NA: O próprio conceito, em Portugal, tem uma noção de enquadramento diferente. 

Quando se fala do currículo em Portugal não é a mesma coisa do currículo Inglês. 
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ME1: Exactamente. Aquilo que está subjacente a isto é que não é só dizer o que é que 

os alunos estudam, as matérias e os conteúdos. Os próprios programas é que definem 

como é que se deve dar, o que é uma forma de homogeneizar, nomeadamente, com a 

ditadura dos manuais, os processos de aprendizagem, quando aquilo que nós precisamos 

é de diversificar processos de aprendizagem. O meu respeito pela escola da Ponte com a 

minha discordância total era precisamente isso, ou seja, eu aceito a vossa diferença e 

acho que pode ser uma via. Se os outros quiserem tomar é uma via! 

NA: E é uma coisa que coexiste pacificamente com o currículo nacional. Aquela escola 

coexiste perfeitamente.  

ME1: Exactamente! Agora, não obriguem a escola da Ponte a adoptar a pedagogia, os 

ensinamentos, as orientações que foram forçadamente exploradas, por isso é que eu 

queria acabar com os programas, a prazo, a minha ideia era acabar com os programas ou 

pelo menos torná-los opções, porque, acabar com os programas é uma chatice, mas 

torná-los opções. E estava a apostar numa coisa que era os Standards, ou seja, vamos 

definir ano a ano e disciplina a disciplina quais são as competências e os conhecimentos 

que eles têm de ter adquiridos e com uma margem de alguma ambiguidade e permitir 

que “olhe, isto é aquilo que na verdade é o padrão de referência, como lá chegam não 

sei nem quero saber”. 

NA: Esse é o conhecimento profissional dos professores, não é? 

ME1: Exactamente. Esse é um problema das escolas e dos professores, portanto, o 

Ministério não tem que dar orientações relativamente a isso. Tem é que definir metas e 

referenciais e a partir dessa altura as pessoas ajustam. Quer dizer, isso permitia não só 

através da diversidade dos manuais, porque há professores que não gostam de ter 

manuais até, eu não gosto de ensinar com manuais, gosto de fazer eu o manual. 

Permitir a diversidade e não a homogeneidade, porque gerir um sistema destes tal como 

ele é gerido só dá asneira. A governabilidade do Ministério da Educação em grande 

parte é vítima do seu centralismo. Eu aprendi isso enquanto lá estive e talvez fui a 

melhor prova que fui vítima precisamente da necessidade de momentaneamente 

centralizarmos para podermos descentralizar a seguir. Como é que se centralizava? 

Centralizava-se procedimentos, mas depois descentralizava-se capacidades das escolas 

terem contratação própria, mas para isso eu tinha de centralizar primeiro, portanto, o 

custo pago foi esse.  
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NA: Comparando essas perspectivas que agora identificou de descentralização, de 

geometria variável, que diferenças neste domínio é que encontra em relação às políticas 

do actual governo, àquilo que o actual governo vem implementando? 

ME1: Lamento dizer que, embora concorde com muitas das medidas que estão a ser 

tomadas, a componente centralista reforçou-se. A impressão que eu tenho é que há uma 

posição mais centralista agora do que havia. Não obstante, existem mais contratos de 

autonomia, por exemplo. Só que as duas coisas não são incompatíveis, ou seja, para ter 

um processo completo eu preciso de autonomia e descentralização. Ter autonomia sem 

descentralização é uma coisa bem mais complicada, leva ao encarecimento das 

autonomias. Agora, também não sei se aquilo que os professores querem no futuro é ter 

maior participação na vida das escolas, não sei se é. Isso seria ideológico, eu entendo 

que na verdade a sociedade deve tomar conta da educação dos seus filhos. 

NA: Afinal, os portugueses não estão satisfeitos por terem um Ministério centralista… 

ME1: Se calhar, eu acho que estão porque assim têm um bode expiatório que podem…e 

depois têm lá um Ministro que se manda embora ao fim de 2 meses ou 3. É como no 

futebol, é fácil despedir o treinador. 

NA: Uma última área, é a ideia de referências políticas, científicas e técnicas, no fundo, 

isso já foi aflorado, mas as suas grandes referências políticas e técnicas que sustentavam 

e que sustentam o seu pensamento na área da política educativa. 

ME1: De certa forma, eu continuo a pensar, continuo a ter uma concepção que é ao 

mesmo tempo liberal e republicana, digamos assim, é essa a minha matriz de 

pensamento e sendo um liberal que não ignora a responsabilidade social e sendo 

republicana obviamente não quer assumir funções digamos de algum laicismo levado às 

ultimas consequências.  

NA: Sim, republicanismo militante. 

ME1: Exactamente. Em que é que eu acredito? Aquilo em que acredito é que a escola, a 

fase de formação, digamos, de concepção da escola para formar cidadãos é uma fase 

que está em parte ultrapassada, mas não deve ser completamente ultrapassada, ou seja, a 

escola não se pode alhear da formação das novas gerações. Agora, deve tanto quanto 

possível alhear-se das concepções doutrinárias ou ideológicas disso, embora nunca o 
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consiga fazer em pleno. Não vale a pena termos um sistema asséptico em termos disso, 

isso não existe. E, portanto, nessa perspectiva existe é um conjunto de valores que não 

se dão nas aulas de Educação para a Cidadania mas que se fazem dentro da sala de aula 

nos processos de socialização, ou seja, ali é que se formam os cidadãos, dentro da sala 

de aula e fora da sala de aula! É aí! Eu entendo a educação acima de tudo como um 

processo de capacitação das novas gerações. Para mim, educar é capacitar, quer sejam 

capacidades ao nível de competências, quer de conhecimento, quer de afirmação de 

vocações, quer seja formação de capacidades, é torná-los mais capazes para enfrentar os 

desafios do futuro e isso faz-se com uma coisa que tem de assentar num conjunto de 

valores, tem que assentar numa organização que seja eficaz e acima de tudo tem que 

assentar em objectivos que nós teremos que definir em comum para dizermos o que é 

que queremos da escola. Aquilo que a sociedade tem de dizer é aquilo que quer da 

escola e a sociedade não sabe o que quer da escola. Quer dizer, o discurso que eu oiço 

sobre a escola é uma visão utilitária e instrumental. Muitos ainda dizem que nós temos 

de ter bons trabalhadores, bem formados, essa já não se ouve tanto, mas ainda se ouve. 

Quer dizer, aquilo que eu tenho de ter é pessoas. A escola forma pessoas. Tanto quanto 

possível, que sejam boas pessoas, que tenham capacidades para se tornarem felizes no 

trabalho, na família, seja onde for, ainda melhor. Isto porque andamos todos á procura 

do mesmo. A gente, enquanto cá está, aquilo que quer é ser minimamente feliz. Só que 

o feliz não é uma coisa que cai do céu, dá muito trabalho, e portanto, as pessoas têm de 

ter capacidades para o fazer, para puderem construir isso. E, portanto, a minha 

concepção não vem nem da velha concepção marxista, nem daquilo que (…) acusava 

que eu era neo-liberal e eu disse “Francisco tire lá o neo que isso o neo para mim é 

insulto, eu sou mesmo liberal”, mas tenho uma matriz de valores e orientações políticas 

de carácter republicano e, portanto, se me disserem assim “relativamente às famílias 

existentes…”, “não sei”… 

NA: As famílias também estão… 

ME1: Estão um bocado baralhadas! E, portanto, é um pouco isto. Eu venho da 

esquerda, dos anos 70, fui militante do MES, etc, tenho formação católica também, mas 

nos anos 80, muito mais cedo rompi com a formação católica e depois no princípio dos 

anos 80 rompi com a formação marxista que tinha, porque tive formação marxista. 

Desde essa altura, e foi muito importante passar 3 meses em França a preparar o 

Doutoramento, em 1980, porque apanhei uma dissensão do Partido Comunista Francês, 
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eu nunca fui do Partido Comunista, pertenci ao Movimento de Esquerda Socialista, mas 

apanhei o Jean Bouvier que era o tipo da História Económica em ruptura com o PC, mas 

ainda não em ruptura com o Marxismo. E depois foi o próprio processo e eu, nessa 

altura, fiquei muito marcado pelo Brodel…se tenho alguma influência é por aí. 

NA: Sim, mais pelo lado estruturalista. 

ME1: Exactamente. E, portanto, o meu rompimento com as convicções marxistas dá-se 

nessa altura. Abandonei praticamente a actividade política, em 75, dediquei-me só à 

carreira académica: comecei em 76 e, depois, foi a minha própria tese de doutoramento 

que me empurrou para fora do marxismo, foi o próprio processo de investigação que me 

ajudou nesse aspecto. E, portanto, depois fui reganhado um pouco, vamos 

redescobrindo as coisas, vai recompondo a sua identidade a partir de leituras, portanto, 

evoluí, obviamente que evoluí e uma das razões porque eu aderi ao PSD foi 

precisamente porque era aquele que tinha menos vínculo ideológico, ou seja, pela forma 

como agregava várias tendências, desde o conservadorismo, aos liberais, aos populistas, 

passando aos sociais-democratas mesmo, tinha lá de tudo. 

NA: E tem também uma tradição republicana. 

ME1: Exactamente. E alguma componente da parte da tradição republicana. Portanto, 

eu aderi ideologicamente em 87, mas como militante só aderi em 92 e só aderi depois de 

ter entrado como professor associado e na altura fui ter com um amigo meu e disse 

“agora já estou em condições” (…) portanto, relativamente à pergunta inicial os 

referenciais ideológicos são estes, digamos assim. 

EC: E pessoas, publicações…? 

NA: Isso, mais no que diz respeito às políticas concretas. Falou-me, há pouco, por 

exemplo, do Professor Pinto Ferreira, um dos seus assessores. Naquele período em que 

era preciso tomar decisões, quem eram os seus interlocutores, as suas publicações, quem 

o ajudava a formar opinião? Não no aspecto estritamente político, mas na substância das 

políticas? 

ME1: A vantagem que eu tive é que me deram 5 anos para me preparar, sem me 

garantirem que ia ser Ministro, como é natural, mas comecei em 1996. Entre 96 e 98 fui 

porta-voz do Marcelo para a educação e isso levou-me a estudar muito, e estudei tudo. 
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Li muito, acompanhava. Depois, entrei em ruptura, mas não foi manifesta, com o 

Marcelo por causa do problema da AD e o Barroso foi-me buscar quando o Marcelo 

caiu. Portanto, fui para a Comissão Política do Barroso e depois, ainda em 99, quando 

foram as eleições legislativas, fui para deputado e esse foi o melhor período que eu tive 

porque ainda aí era vereador na Câmara de Oeiras e há aqui uma coisa que é importante 

que é a experiência da Câmara de Oeiras.  

NA: Mas isso notava-se muito no seu discurso, muitas vezes havia referências… 

ME1: Eu já falo em que é que essa experiência foi importante. 

NA: A Câmara de Oeiras é um referencial importante na política educativa. 

ME1: Exactamente. E, então, nessa altura lia tudo, desde Ciências da Educação, lia 

tudo…aquilo foi mesmo a sério. Agora, havia muita coisa que eu ainda não dominava. 

Eu quando digo que lia tudo, lia tudo a que tinha acesso, nomeadamente, os relatórios 

internacionais foram importantes, uma das pessoas que era meu amigo que eu lia, 

embora discordasse de muitas coisas dele, era o Nóvoa. Principalmente, tenho muito 

respeito por ele, eu acho que ele deu sempre contributos muito bons. Depois, comecei a 

descobrir o Barroso, o Natércio, comecei a pouco e pouco…independentemente de 

concordar, a minha formação académica sempre foi “não fales sem saber do que é que 

estás a falar”, a minha preocupação era essa. Agora, que haja um autor, não tenho 

nenhum, em especial. Tenho um referencial que é um referencial ético e um referencial 

científico. Foi o meu mestre, é o Magalhães Godinho e foi Ministro da Educação 

também e tem obra sobre educação. É daí que vem a minha matriz republicana. E isso 

sim e eu lembro-me perfeitamente depois de ter sido convidado, ainda não se sabia, a 

primeira pessoa com quem falei foi com ele, passei uma tarde com ele em que ele me 

deu conselhos, porque ele acompanhou muito as coisas em França, foi Ministro de cá, 

conhecia bem a situação que estava cá, ele dominava muito bem os teóricos, conhecia 

muito bem isso, porque era uma pessoa que mesmo na área da Filosofia da Educação 

que conhecia muito bem as coisas, nunca se preocupou muito em escrever sobre isso 

porque não era a área dele, mas era uma pessoa muito conhecedora e isso ai ele 

influenciou-me bastante. Se há um autor que seja a grande referência é ele, mas são 

referências científicas que me vão orientar depois no resto. Eu não posso deixar de dizer 

que o Brodel teve uma influência fundamental para mim, tal como, depois, a pouco e 

pouco, o Verber também tem. Quer dizer, a minha forma de aproximar da Sociologia 
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não se faz pela Sociologia da Educação, faz-se pela Sociologia Macro e aí tenho dois 

autores que são autores referenciais, que são da mesma linha, que são o Max Webber e 

o Eduard Shills, são os dois. E, portanto, os outros depois vêm por acréscimo, mas esses 

são os referenciais. Agora, se isso influenciou ou não, não sei. Há uma coisa que eu 

posso dizer, é que o que está no programa eleitoral do PSD, em 99, e o que está no 

programa eleitoral do PSD, em 2001, 80/90% das coisas fui eu que escrevi; o que está 

no programa do governo, em 2002, a maior parte do que lá está, fui eu que escrevi, é 

claro que não sou insensível a contributos, portanto, em termos de referencial político 

esses eram os referenciais. Agora, há coisas que…há reformas que não são possíveis. 

EC: E o Senhor Professor considera que em Portugal o conhecimento que existe é o 

necessário? É o suficiente nesta área da autonomia? 

ME1: Não, não é. É muito escasso e é necessário produzir mais sobre isso, 

nomeadamente em termos de investigação empírica, porque já há ao nível da análise do 

discurso político, etc, há coisas que são conhecidas e que têm sido feitas aqui até, que já 

são conhecidas e são avanços muito grandes. Agora, eu acho que é necessário fazer 

investigação. 

NA: Não há empírico mesmo. 

EC: Principais lacunas? E principais contributos também… 

NA: Da autonomia, da organização….o que é que faria falta? 

ME1: Antes de mais nada é necessário romper com o discurso do senso comum, 

nomeadamente quando se confunde uma coisa com a outra. Eu não posso, 

objectivamente, e sinto um pouco isso, e este projecto que eu tive da rede Excel, estou 

eu, mais 2 sociólogos e mais uma pessoa das Ciências da Educação, que é o António 

Candeias. Somos nós 3 o núcleo cientifico disto e aquilo que nós sentimos é que há um 

conjunto de tendências que se estão a verificar ou que, pelo menos, vão ser 

incontornáveis e para as quais as escolas não estão preparadas e, acima de tudo, 

precisávamos de produzir investigações empírica sobre isto. Portanto, quando nós 

falamos de mais autonomia, mas porquê, como e em que condições? E é isto que nos 

falta, e a ideia não é só para nós fazermos, é para termos um conjunto de investigadores 

jovens que comecem a trabalhar sobre isto. Por exemplo, temos já umas pessoas que 

estão a trabalhar comigo e estão a trabalhar sobre o problema da relação “escola-
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família”, o problema aqui não é ver que se os paizinhos forem mais tempo à escola os 

miúdos têm melhores resultados. Aquilo que disse foi que “vocês não podem ver isto 

assim”, porque a procura e participação não é socialmente indiferenciada, porque se 

calhar são os pais que já têm mais qualificações aqueles que se empenham também mais 

e vão mais à escola, quer dizer, não se pode dizer que basta os pais irem mais à escola 

para ter mais isto. Portanto, vamos lá entender esta sociologia, digamos, de uma forma 

relativamente diferente, que não seja o senso comum. O mesmo relativamente, por 

exemplo, ao problema das lideranças, o que é isso? Acho importante, tudo bem, mas 

como é que elas actuam? Como é que elas se definem? Como é que elas se colocam 

relativamente ao problema do desempenho e da avaliação? Quer dizer, é um bocado isto 

e acima de tudo aquilo que vamos fazer é produzir avaliação sobre as escolas, ou seja, 

aquilo que nós vamos fazer é municiar e capacitar as escolas para se poderem auto-

avaliar em primeiro lugar e a partir daí estarem preparadas para poderem ter avaliação 

externa, porque não se pode separar uma coisa da outra, porque se as duas estão 

separadas acabam por ser … até, em alguns casos, colidem e isso é um contraditório. 

Portanto, as escolas têm de estar capacitadas para se auto-avaliarem constantemente e a 

partir daí mais facilmente responderão às exigências da avaliação externa. Agora, essa é 

outra coisa porque é um dos pontos fundamentais que estava na tal lei da avaliação que 

era desencadear os mecanismos para a avaliação das escolas, mas têm de ser 

mecanismos simples, não podem ser mecanismos burocráticos. Ou se faz o mesmo 

mecanismo de avaliação decorrendo de uma concepção de regulação burocrática, ou 

vamos parar ao mesmo, quer dizer, tem de ser um pouco diferente e, portanto, vamos 

pegar muito sobre isto, mas que resulta precisamente dessa interpretação que fazemos 

do sistema educativo e dos desafios que se colocam ao sistema educativo. Acho é que, o 

grande problema, neste momento, na educação em Portugal é falta de visibilidade de 

médio e longo prazo. Para onde é que vamos? O que é que querem? Digam lá o que é 

que querem. 

NA: Qual é a estratégia, não é? 

ME1: Eu quase que dizia: que tipo de aluno é que querem que nós tenhamos? Eu acho 

que isto é um bocado perigoso… 

NA: Mas esse problema, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar as notícias 

electrónicas dos grandes diários europeus e, às vezes, é impressionante o debate 
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mediático sobre educação, é o mesmo! Na França, na Alemanha….até que ponto é que 

o que está aqui em causa é uma maneira diferente de pensar a educação pública e a 

escola que ultrapassa em muito os problemas que são específicos nossos, até que ponto 

é que não há aí um problema a cavalo nesse que é um problema mais fundo do que é a 

escola na sociedade contemporânea, não é? Isto depois aparece muito interligado… 

ME1: Eu embora não concorde muito com a concepção relativamente aos mecanismos 

de produção social e no papel da escola sobre isso, mas não sou ignorante e tento 

considerar isso, porque aquilo que critico precisamente nesse tipo de perspectivas é a 

chamada teoria da mochila, ou seja, nós somos aquilo que levamos às costas e parece 

que não temos expectativas. 

NA: É uma marca determinista. 

ME1: Exactamente! Ou seja, que é uma marca condicionadora eu aceito, agora não 

pode ser determinística senão o papel da escola não é nenhum. É um passador, digamos 

assim. Portanto, nessa perspectiva eu entendo que nós temos que definir claramente o 

que é que queremos da escola e da escola não é só em termos organizacionais ou em 

termos de conteúdo, é em termos de dizermos qual é o perfil de aluno que nós 

precisamos e nós continuamos a funcionar em relação às necessidades dos alunos que 

temos em função do tipo de sociedade industrial e não de um novo tipo de sociedade. 

Uma das coisas que eu enunciei quando foi da reforma do secundário, que o mais 

importante para um aluno do nível do secundário é saber pensar, é uma das 

competências, capacidades que eles têm de ter, é saber pensar! Tudo o resto vem a 

seguir, agora, eu só consigo ensinar a pensar, não posso ter um manual de como ensinar 

a pensar, tenho que o fazer através da prática e da aprendizagem, não é? Só que, as 

aprendizagens é que têm de ser reformuladas no sentido de potenciar essas mesmas 

capacidades. 

NA: E o contexto tem que ser…é preciso primeiro que ele queira aprender a pensar, que 

esteja motivado… 

ME1: Exactamente. Portanto, isso é um processo que tem de começar desde a pré-

escolar até lá acima, não é um problema só do secundário. E isso, porquê? Porque, na 

verdade, os desafios que se vão colocar no futuro aqueles miúdos que entram agora no 

1º ano vão demorar quantos anos? São 15, 16, 17 anos até saírem da linha de produção. 
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Como é que vai ser a sociedade nessa altura? Têm de ter alguma capacidade de 

antevisão e ter capacidade de fazer escolhas no sentido de dizer assim “o que é que é 

importante? Que competências é que tenho? Que nível de conhecimentos é que tenho de 

ter? Os conhecimentos são todos iguais, estão no mesmo nível ou há conhecimentos 

mais importantes que outros? Há conhecimentos que estruturam saberes mais 

importantes que outros?”. É isto que tem de ser dito e isto depois é importante, por 

exemplo, quando eu tenho ao nível da avaliação curricular que é tão importante a 

Educação Física como é o Português e a Matemática, politicamente pode ser 

interessante, para não levantar problemas, mas quer dizer, eu estou a assumir é um erro, 

porque há saberes que são estruturantes mais do que outros, porque todos os saberes são 

estruturantes, mas há uns mais do que outros.  

NA: Que terá consequências do ponto de vista da gestão… 

ME1: Exactamente. Até para saber qual é o perfil que eu quero atingir. Até na própria 

organização das disciplinas, neste momento, o 3º ciclo, eu não tive tempo porque na 

verdade o Paulo Abrantes tinha feito já a reforma com a Ana, mas quer dizer, eu fiquei 

com uma pena enorme de não conseguir mexer naquilo mas já não fui a tempo. É o 

ponto de tensão mais grave! 

EC: O 3º ciclo. 

NA: Sempre foi o ponto crítico. 

ME1: É o ponto de tensão mais grave e aqui, na verdade, traduziu-se numa coisa: mais 

aulas, mais horas, mais disciplina, quando na verdade eu continuo a pensar se mais vale 

ter menos coisas e dar melhores aulas.  

NA: Há certas soluções que parecem tão óbvias mas são tão difíceis, não é? A 

segmentação, disciplinas com duas horas por semana…têm que ser todos os anos, 

porque é que não é possível uma cadeira funcionar só no 7º ano, com 5 horas por 

semana? Tem que ser tudo na vertical… 

ME1: Mas tem a ver um bocado com isso e tem a ver com o excessivo peso disciplinar 

dos conteúdos, mas depois tem a ver com a componente corporativa, mas quanto a isso 

eu já não posso adiantar muito. 

NA: Obrigadíssimo! 
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ME1: Foi um prazer! 
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Protocolo de Entrevista - Antigo Ministro da Educação (ME2) 

Entrevistado: ME2 

Entrevistador: NA e EC 

Data/Hora: 17 de Novembro de 2008, 10h30 

 

NA: A primeira questão é, num apelo à memória, a gestão dos resultados do PISA 

2000, portanto, eles saíram em finais de 2000… 

EC: Por volta de Novembro ou Dezembro….2001… 

ME2: 2001. Foram publicados e apresentados publicamente nos finais de 2001. Vamos 

ver…eu sempre valorizei ou procurei valorizar, nessa altura, que estive no Ministério, o 

interesse de se fazer uma grande abertura ao conhecimento, de informação relevante 

sobre o que é que são as nossas escolas, no sistema educativo, o que é que são os seus 

resultados. E se se recordam, nessa altura, tinha-se ultrapassado a questão relativamente 

à divulgação dos resultados, portanto, quando os resultados do PISA foram 

apresentados eu procurei perceber minimamente o que é que, para além dos resultados, 

os relatórios nos diziam e o GAVE preparou um pequeno instrumento de síntese onde 

eram evidentes algumas das questões de contexto, das crianças terem ou não ter em casa 

um sítio para estudar, é um elemento brutal. Eu procurei, na apresentação pública, 

chamar a atenção… 

NA: Portanto, houve uma apresentação pública, uma conferência de imprensa? 

ME2: Exactamente, e um fornecimento à comunicação social, não apenas da síntese dos 

resultados, do posicionamento de Portugal, mas também destes outros elementos, que 

eu agora não tenho presente quais eram. Lembro-me deste, das condições que as 

crianças tinham em casa para trabalhar, tinham ou não sítio para trabalhar, etc.  

EC: A produção dos trabalhos de casa… 

ME2: Não sei especificamente mas sei que havia condições de contexto familiar, logo 

ali, evidentes; e procurei, nessa apresentação pública, chamar a atenção para que o PISA 

não era apenas resultados, fornecia também elementos de contexto que era fundamental 

nós conhecermos. A minha primeira surpresa, ou não surpresa, foi de que aquilo que 
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ocupou as notícias foi apenas o lugar em relação aos resultados, e não me parece que até 

muito recentemente esta outra questão tenha surgido em grande evidência na versão 

oficial. Reparem que isto foi no final de 2002 e, depois, houve as eleições autárquicas e 

houve logo a entrada do Governo em gestão e portanto eu não tive de fazer mais nada. 

Também nessa altura me recordo de ter referido a importância disto ser estudado e 

investigado. Se ouvir algum registo das minhas intervenções…porque quer em relação 

aos resultados dos exames do secundário, quer em relação a isto eu tinha, na altura, a 

ideia de que nós precisávamos de ter mais estudo para perceber o que nos estava a 

acontecer, mais investigação. E fiz, até nessa altura, um apelo a que se estudasse o que é 

que estava por trás dos resultados. Para verem como é que isto foi para mim uma 

questão importante, quando regressei à Universidade de Aveiro, com alguns colegas, 

disse assim “Isto está a passar-se desta maneira, será que nós não podemos fazer 

qualquer coisa, nem que seja muito artesanal, sobre este assunto?” 

EC: „Escola em casa‟! 

ME2: E lançámos o projecto “Escola em casa” por causa disso e, nessa altura, eu li com 

cuidado o relatório. Depois, veio o relatório seguinte e já nos apanhou a meio, mas vi no 

relatório que em relação a Portugal a questão dos contextos familiares e da 

heterogeneidade socioeconómica era uma questão relevantíssima, e portanto, esta minha 

primeira impressão foi-se consolidando como uma questão séria.  

NA: Havia algumas, quer dizer, nós temos alguns traços, aparecem sinais de alguma 

polémica, mesmo em sectores do próprio Ministério, sobre a relevância e oportunidade 

da participação portuguesa no PISA. Portanto, sectores mais críticos que 

desvalorizavam aquele tipo de instrumento: são aquelas críticas “Bom, mas este tipo de 

instrumentos não medem aprendizagens que são fundamentais”…Lembra-se de ter 

gerido essas questões na altura? 

ME2: Eu não as senti. Não sei se as pessoas entenderam rapidamente qual era a nossa 

posição, mas não as senti, mas reconheci, já depois de ter saído do Ministério, que 

falando com algumas pessoas, nomeadamente da área das Ciências da Educação - os 

meus colegas da Universidade - que eles me vinham com o argumento de que aquilo se 

aplicava a outras realidades e eu respondia geralmente do seguinte modo “Mesmo que 

isso seja verdade, não acham que valia a pena nós estudarmos com alguma 

profundidade qual é a filosofia educativa que está por detrás do PISA? Qual é a 
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arquitectura de avaliação que aqui está e perceber se isso é verdade, se nós estamos 

certos em estar desalinhados”, portanto, essa foi a minha resposta, mas não foi no 

Ministério. Depois do Ministério, eu mantive uma grande preocupação ao longo destes 

anos todos pelo desaproveitamento que fazíamos deste material, portanto tenho 

conversado sobre ele com muita gente, não é? E mais que uma vez, suficientes vezes 

para eu manter isso registado, apareceu-me esse argumento. 

NA: Exactamente. É um argumento que, aliás é capaz de justificar a nossa conversa de 

há pouco sobre esse preconceito em relação à medida. 

ME2: Exactamente.  

NA: A outra questão tinha a ver justamente com a gestão das políticas educativas em 

geral. Será que nas diversas linhas de política que geriu nessa altura, os dados do PISA 

ou a informação – quer a informação sobre os resultados, quer a informação contextual - 

lembra-se de ter utilizado o PISA como fundamento? 

ME2: Não, eu não tive tempo para isso. Porque, repare, nessa altura havia duas ou três 

questões, uma delas, se se recordarem, era o debate sobre as mudanças curriculares na 

educação básica e depois no secundário e havia a requalificação do parque escolar, eram 

três coisas muito fortes, e a nossa energia foi muito conservada sobre estes assuntos, 

para além do superior, naturalmente também tinha a sua agenda própria. Portanto, eu 

não tive oportunidade, naqueles 9 meses que estive no Ministério, e sobretudo nos 3 

meses que se seguiram à publicação do PISA, de tomar qualquer iniciativa que tomasse 

os resultados do PISA como base.  

EC: Mas o Senhor Professor tem tido ocasião de insistir, em inúmeras participações em 

programas e, de facto, é muito incisivo nestas questões do PISA. No fundo, a nossa 

questão era também a de que modo é que Portugal se insere nas mudanças que o PISA 

pode implicar. 

ME2: Digo-lhe mais, neste momento o CNE encomendou a uma equipa de 

investigadores um estudo sobre o PISA, portanto, posso voltar já a isso. Portanto, o que 

é que depois de eu sair do Ministério e de ter lido o relatório, para mim foi mais 

evidente? Eu creio que é no 2º relatório, mais do que no 1º, que há uma análise dos 

factores. E nisso aí há factores ligados ao aluno, há factores ligados aos professores, à 

escola, aos “stakeholders”, aos contextos familiares, etc. Em qualquer um destes 
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factores há matéria para reflexão e para acção política, mas aquele que eu mantenho 

como mais estruturante das mudanças é o que diz respeito aos contextos familiares das 

crianças e mantenho isso hoje, ainda com mais convicção, por outro tipo de informação 

e contacto com a realidade. Eu costumo dizer o seguinte, nós falamos da qualificação da 

população activa portuguesa porque isso tem alguma coisa a ver com a economia e, 

portanto, ouviram já muitas vezes dizer “Nós temos 70 e tal por % da nossa população 

que tem, no máximo, 9 anos de escolaridade, ou 60 e tal por % que tem 6 anos e, 

portanto, a nossa economia sofre com isso”. Esquecemo-nos sistematicamente que essas 

pessoas são as mães e os pais das nossas crianças. 

NA: Portanto, não é só a economia que sofre. 

ME2: Não, é evidente! E agora, depois desse nosso projecto “Escola em casa”, eu pus 

lá uma das bolseiras a estudar as questões do envolvimento familiar e a fazer a revisão 

da bibliografia sobre isso e há toda a evidência de que o envolvimento familiar com a 

educação e com a escola promove melhores resultados das crianças, está ai a evidência! 

Não é só o PISA, há toda a evidência de investigação! Infelizmente, isto é sobretudo 

investigação dos Estados Unidos, não há sequer muita da Europa. Têm até outro tipo de 

estímulos de partida, é outra realidade social e étnica, é outra história, mas nós nunca 

pegámos nisso. A minha experiência, quando eu uso esse argumento, as pessoas dizem 

“Aqui está mais um a vir com uma desculpa para a escola ter maus resultados”. 

Portanto, eu continuo a pensar que o PISA, aliás, no último relatório diz-se isto 

taxativamente: “Portugal é o único país onde agora há suficiente evidência para 

dizermos que há uma relação forte entre os resultados e a heterogeneidade 

socioeconómica das famílias”.  

NA: Esse é o aspecto mais seguro do PISA. 

ME2: Exactamente. Se isto é assim, estamos à espera do quê para fazer das mudanças 

nessa frente o objectivo das políticas? Porque não são só políticas da educação… 

NA: Sim, sim. São políticas sociais. 

ME2: Exactamente. São os contextos locais, porque isto não se faz com uma política 

internacional geral, são articulações de políticas, são políticas de saúde, são políticas 

sociais, são políticas de educação, são a agilização da operação. Eu tive, na 

Universidade de Aveiro, quando estava na Reitoria, um projecto financiado pela 
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Reitoria, de observatório social, para perceber um pouco o que é que se passava. E, 

aquilo que é um modo de funcionamento destas estruturas de saúde, educação, social e 

de local, é de nos deixar siderados em termos da capacidade dessas estruturas se 

organizarem para responderem como devem responder. 

NA: Se lhes derem capacidade e margem de manobra… 

ME2: Portanto, eu insisto que não há, não temos inscrito, na minha leitura, nas políticas 

de educação e naquelas que têm que se articular uma suficiente evidência da relevância 

dos contextos familiares para a educação das crianças na escola; para mim… eu não 

vejo essa evidência. Portanto, no meu tempo de passagem pelo Ministério isso é 

irrelevante, porque não tive tempo, estamos a falar sobretudo da minha observação 

depois disso. 

NA: Professor, e nessa questão, tendo em atenção os grandes temas da política 

educativa, agora num sentido mais específico, que tem a ver com a formação de 

professores, com a avaliação dos alunos, com a gestão escolar, não estou a falar de 

micro políticas, mas as grandes politicas educativas, como é que vê, nem que seja de 

uma forma indirecta, como é que vê reflexos, mesmo que implícitos, do 

empreendimento PISA e da informação nas políticas que têm vindo a ser desenvolvidas 

em Portugal? 

ME2: Eu não vejo alcance, eu não vejo. Pode existir, mas nem tenho visto a ancoragem 

das políticas sobre resultados do PISA. Posso estar a ser injusto, mas não vejo. Repare 

no seguinte… 

NA: Os debates que têm havido recentemente sobre a questão da avaliação dos alunos, 

dos exames…há um debate em curso sobre a crítica aos instrumentos de avaliação que 

são utilizados, acusações de manipulação de resultados, que leitura é que faz desses 

processos relacionados com a eventual relação com o PISA? 

 

ME2: Eu tendo a ver o modo como a educação é tratada à luz daquilo que chama a 

atenção das pessoas e também à luz da ausência da presença na vida pública portuguesa 

de vozes independentes, educadas, sabedoras, que ao lado dessa ponham outra agenda. 

E, portanto, a agenda política reflecte um pouco isto, porque não pode pensar-se em ter 
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presente o que é que faz notícia e, por outro lado, não tem a retaguarda destes outros 

contributos, que deviam ser as universidades; nós não temos universidades neste sentido 

de ser uma voz autónoma, independente, livre, sabedora, que a opinião pública 

reconheça quando fala, etc. Não temos também por razões respeitáveis, mas não está aí 

presente e, portanto, como não está presente em relação a esta questão da polémica ou 

da discussão ou do alarido à volta das classificações dos exames, etc, eu creio que 

sofremos da falta de um discurso sabedor, informado, coerente, consistente que nos diga 

que sentido é que faz. Repare que nós estamos a sofrer também às vezes de um certo 

tipo….eu não sei se são ideologias, se são formas de ver o mundo, que desvalorizaram 

as avaliações, portanto, eu creio que nós estamos a sofrer muito ainda de um 

período…ou bem que vivemos a alegria de partilharmos certas formas de ver o mundo 

que porventura não deram um grande contributo a um país como Portugal, há coisas 

muito básicas ainda por resolver. 

NA: O Professor Pinto Ferreira dizia-nos quando o entrevistámos, há 15 dias, que 

“Sabe, isto é um problema, eu vou ao fórum da TSF e a minha opinião vale o mesmo 

que outra qualquer pessoa”, isto a propósito da questão dos exames, portanto, na lógica 

do debate democrático não há uma noção do peso diferente dos contributos. 

ME2: Exactamente. E portanto, a própria opinião pública anda um pouco perdida, não 

é? Fica um pouco perdida, nós temos um povo inteligente, temos um povo que tem 

demonstrado que é inteligente e, portanto, se tivesse uma presença de sabedoria com 

mais presença se calhar o povo português tinha o discernimento de dizer “Cuidado, que 

aquilo é que é o discurso, não é aquele”, mas como não tem, fica um pouco perdida. 

Portanto, eu creio que, por outro lado é aquilo que dissemos há bocado, não há 

suficiente trabalho académico de investigação sobre estes instrumentos que depois de 

adequadamente digerido se diga: “Meus senhores, atenção, que isto vale, isto tem valor 

por esta razão, por aquela outra”. Repare que eu noto que esta insistência que temos 

vindo a fazer, alguns de nós, sobre a necessidade de olhar para os outros está a fazer 

algum efeito. Neste último PISA,  já houve muito mais comunicação social a falar 

dessas outras questões do que há três PISAS atrás, portanto, o que significa que as 

pessoas percebem. 

EC: E, também, mesmo o facto desta equipa governamental estar mais sensibilizada, 

mais aberta às questões do PISA, isso sente-se em determinados momentos, como a 
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formação de professores…talvez também faça chegar a opinião pública…a questão das 

repetências… 

ME2: Exactamente. Repare, eu creio que Portugal é um país onde é muito bom haver 

este interesse todo pela educação, mesmo que tenha estas…o que significa que está aí o 

terreno, portanto, se houver quem lhe responda noutro registo se calhar consegue 

mudar…não sei. Agora, eu peguei nas coisas de avaliação mas eu tenho vindo às vezes 

a dizer que nós precisávamos de voltar a algumas questões básicas, fundamentais, que 

são relevantíssimas para a educação. Nós falámos sobre o contexto familiar e a 

importância que isso tem, fala-se pouco sobre isso; compreender o que é a avaliação, o 

que é que são bons sistemas de avaliação, porque é que é importante ter esse tipo de 

referenciais, qual é o modo de os usar, mas depois é preciso também dizer que a 

autonomia… que identidade têm as escolas, que sentido institucional é que têm, para 

elas próprias perceberem que têm elas também de ser agentes de discurso sobre isso, 

autónomo, fundamentado, etc. Portanto, como é que vamos dar às escolas essas 

condições? Outro dia, dizia lá numa conversa em Aveiro lá, aos professores e aos 

autarcas que estavam presentes, que nós estamos na fase de transferir para as autarquias 

o hardware, mas o que é relevante é que, a prazo, elas vão ter o software, mas também 

em relação a isso não há muito discurso público, pois não? Não há muito trabalho feito 

sobre o que é que deve ser isso, nós vivemos muito dos temores, “Vocês estão a pensar 

transferir para eles… por que não vamos transferir”. Eu, no outro dia, estava com 11 

autarcas de Baixo Vouga, a conversar sobre isto, porque eles estão lá a montar um 

programa sobre o software e eu comecei por lhes dizer isso “Quer os senhores queiram 

quer não, os senhores vão ter mais competências e vão ser diferentes, estão os senhores 

preparados para isso ou não estão? Se não estão têm de se preparar” e eles 

começaram… e, bom, “Tenho de concluir que os senhores não querem nem estão 

interessados”….”Não, não é nada disso”…”mas isso que o senhor está a dizer…”, disse 

lá o presidente do agrupamento destas autarquias, “…significa uma verdadeira 

revolução”. Que seja! É, a verdade, é uma transformação profundíssima, mas temos que 

para já perceber que ela vai acontecer, quer as pessoas queiram quer não, porque isto 

não se pode governar a educação num país tão diversificado da maneira que 

governamos. Os senhores ali, em Estarreja ou na Murtosa, não têm os mesmos 

problemas que eu tenho aqui, no Bairro da Vera Cruz, em Aveiro, e Vera Cruz é 

completamente diferente da Musgueira, e a Musgueira é completamente diferente do 
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Cerco, e o Cerco é diferente de lá em baixo em Lagos…se a gente não dá a estas 

comunidades a capacidade de elas se organizarem depois como é que é? 

NA: E não é só a diferença, é a motivação… 

ME2: É o envolvimento, exactamente! Portanto, a minha pergunta é esta: Quem é que 

está a falar dessas coisas? Conhecem os senhores? Eu não sei, devo desconhecer o país, 

mas não vejo muita gente a falar sobre isso. Portanto, como é que nós vamos também 

formular políticas e ter governos a formular políticas a não ser que a gente acredite que 

há iluminados aí, mas os iluminados sozinhos não sei se vão longe, onde é que está a 

base de sabedoria, de reflexão, de voz pública sobre estas outras questões que permitam 

que as políticas sejam formadas com outra base? Eu diria, em resumo, que a vossa 

preocupação ao PISA, eu não vejo francamente o PISA a ter um efeito muito forte sobre 

as políticas, não vejo! E talvez a razão seja esta, nós não temos um modo de fazer 

energia política que se baseie no conhecimento. Talvez tenhamos sobre uma encomenda 

aqui, ou outra encomenda acolá, mas isso não é maneira na minha óptica. 

EC: E, depois, fazer chegar esse conhecimento à classe politica…esse é outro… 

ME2: Pois, exactamente. Mas eu estou a dizer um conhecimento que seja uma base 

larga, não é um conhecimento de um grupo, está a ver? Nós entrámos nesse engano de 

que valia a pena encomendar uma coisa a um grupo e com base na encomenda a um 

grupo depois fazer desenvolvimento. Não é a maneira, precisa de ter uma base mais 

alargada, que penetre também a sociedade, que faça a sociedade ser sensível àquilo, que 

saiba a sociedade saber daquilo… 

NA: Que legitime… 

ME2: Exactamente! Que dê capacidade de compreensão, porque as pessoas precisam de 

ganhar músculo para perceber e as pessoas estão interessadas e percebem, portanto, não 

sei se responde à vossa pergunta… 

NA: Responde perfeitamente. Podemos passar para a encomenda do Professor João 

Barroso. A ideia é a seguinte: enquanto Ministro da Educação do XIV Constitucional, 

quais as principais medidas que tomou no domínio da autonomia e gestão escolar, 

nomeadamente no que se refere à execução, acompanhamento e avaliação do 115-A/98. 
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ME2: Nessa altura nós tínhamos lá no Ministério um documento, creio que foi o 

próprio Professor João Barroso que tinha produzido para Ministério anteriores. Já lhe 

disse, há bocadinho, e essa era uma questão que eu tinha inscrita como absolutamente 

decisiva, era pegar naquele documento e pedir que pegassem nesse documento e ver o 

que é que podíamos fazer com ele. Mas, dei prioridade a uma outra coisa que eu 

precisava de fazer que era a mudança do próprio Ministério e, portanto, encomendei um 

estudo fora sobre a própria organização do Ministério da Educação, porque as duas 

coisas precisavam de ser articuladas e portanto, encomendei esse estudo a uma equipa 

do Instituo Superior Técnico e esse estudo permitiu-me também, dentro do próprio 

Ministério, fazer uma grande discussão interna e uma reunião com os vários Directores 

Gerais, etc. Quando nós estávamos a terminar este trabalho fomos embora, portanto, eu 

tinha isso inscrito como uma questão….e comecei a conversar com os Municípios 

também sobre a questão da concretização do diploma relativo à autonomia, portanto, 

essa era uma matéria que eu gostaria de ter retomado, até porque acredito ainda e se 

calhar de maneira mais forte que nós temos de fazer duas mudanças sem as quais não 

vamos a lado nenhum: uma é reforçar a capacidade de governança das escolas com 

autonomia, responsabilidade, sistema de prestação de contas de tudo o que está avaliado 

e o segundo é mudar o sistema de colocação de professores. Precisamos destas duas 

peças que estão associadas, portanto, já nessa altura tinha alguma percepção destas duas 

questões e tinha ideias de pegar no assunto… 

NA: E isso permanece? É o diagnóstico que faz ainda actualmente? 

ME2: Perfeitamente! Repare, se nós pegarmos nas mudanças que este governo fez e 

que não podemos dispensar-nos de as consolidar, uma tem a ver com a colocação de 

professores, que é a colocação de professores por um período mais longo nas escolas, 

isso já vai ser uma mudança muito significativa, mas é preciso ainda aprofundar e 

consolidar isso mais. A outra tem a ver com o modo como a escola se organiza e 

funciona, mas essa não fica completa sem reforçar a capacidade de governança e 

autonomia, de todo! Portanto, essa seria talvez aquela frente em que era preciso investir 

mais, mas isso tem uma exigência. A escola está muito só e está muito desprovida dos 

saberes de que necessita para responder às crianças concretas que lá tem dentro hoje e 

eu tenho vindo a dizer isso. Aí é responsabilidade das pessoas do ensino superior. As 

pessoas do ensino superior têm de trabalhar muito mais pelas escolas e fazer das escolas 

centros de investigação porque é ali que está a matéria de trabalho de investigação. 
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NA: E muitos universitários que se queixam que é difícil estabelecerem a relação com o 

mundo do trabalho. Ora, no caso da Educação não é nada difícil, não é? 

ME2: Aqui não é nada difícil. Eu fiz este pequeno projecto da “Escola em casa” e vi 

que as pessoas estão ansiosas; são é, muitas vezes, travadas… 

EC: Fale um bocadinho da “Escola em casa”. 

ME2: Estão é travadas por coisas, estão travadas por uma cultura de respeito pela 

burocracia, de respeito e de medo, portanto, é preciso acabar com isso. Eu podia contar 

dois ou três episódios desse projecto em que as pessoas me vieram com medos, que não 

tinham razão de ser para quem está de fora, mas para quem está dentro tinha todo o 

sentido. Acho que as escolas precisam de estar menos sós, em duas dimensões: na 

dimensão de ter maior acesso ao recurso de saber e no envolvimento familiar, estas são 

duas das minhas, se quiser, obsessões. Era preciso trabalhar estas duas frentes e também 

trabalhar a retaguarda de formação de professores, mesmo a formação inicial; não sei se 

o nosso modo de formar os professores é o adequado para aquilo que é talhado hoje. Eu 

estive envolvido na formação de professores naquela era de ouro e hoje, quando falo 

com as pessoas, não sei se houve grande evolução. Houve algumas coisas que mudaram 

mas aquilo que é a armadura inicial não sei se mudou.  

O projecto “Escola em casa”, deixe-me cá ver…quando eu vi o relatório eu disse “Estão 

aqui estes factores todos, as crianças não está ao nosso alcance trabalhar muito essa 

frente de se existe competências, os professores, gestão da escola, stakeholders…talvez 

também não, contextos familiares, o que é que isto aqui diz? A heterogeneidade 

socioeconómica - não vamos actuar sobre essa variável; nível de qualificação dos pais - 

é critico, também não temos capacidade; conversas em casa…o relatório dizia que as 

conversas culturais frequentes em casa têm um efeito positivo…esta aqui talvez 

possamos dar uma ajuda, e portanto, porque é que não vamos aqui tentar desenhar um 

pequeno projecto de intervenção da escola que ajude a desenhar uma estratégia, 

materiais, um modelo de relacionamento de uma universidade com escolas, que vai 

noutra direcção, para provar se a escola responde ou não responde, envolvendo também 

as famílias, e portanto, testando também se as famílias estão assim tão indiferentes 

como às vezes se diz”. E, portanto, montámos isso e testámos esta ideia, primeiro numa 

escola EB 2,3 João Afonso em Aveiro, testando aquilo que na nossa ideia era 

seleccionar temas de conversa, fazer guiões de conversa, e depois ver se os Conselhos 
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Directivos agarravam nisto; e só se pedia à escola que proporcionasse uma reunião 

connosco, com os professores responsáveis e com os pais, no princípio do ano, para lhes 

explicar o projecto, e depois as pessoas que a escola responsabilizava durante o ano, nas 

semanas que entendessem, distribuíam os guiões às crianças e as crianças 

responsabilizavam-se por levá-lo para casa, usá-lo e trazê-lo, e nós depois recolhíamos 

os guiões, e isto atingiu já mais de 1500 crianças… e quantos concelhos? Cantanhede, 

Aveiro, Oliveira do Bairro, São João da Madeira e agora Baião, porque soube daquilo e 

telefonou-nos a dizer se podiam lá também fazer aquilo, e isto mostra que funciona. 

Quando é que isto não funciona? Quando os professores andam completamente 

perturbados com aquilo que se passa… e sentimos até um crescendo do efeito da 

perturbação no projecto, é curioso! Mas funcionou, e portanto está provado que temos 

ali instrumentos e metodologias que funcionam. E quando eu falo disto as pessoas 

dizem “como é que a gente podia fazer isso?”, eu disse “a gente não tem grande 

disponibilidade para isso, mas creio que há clara abertura para isto funcionar” e, de um 

modo geral, isto é avaliado positivamente pelos pais e pelas crianças, desde que os 

professores tenham tido o cuidado de explicar aquilo, dizer o sentido daquilo, não dar 

aquilo quando há trabalhos de casa grandes.  

NA: Outra questão, agora mais centrada na actualidade, enquanto presidente do CNE: 

como foram preparadas a elaboração, a discussão e a aprovação do parecer 3/2008? 

EC: No fundo, quem escolheu os conselheiros? Porquê aqueles conselheiros e não 

outros? Quais foram os critérios? 

ME2: Normalmente, o Presidente tem aí uma palavra que procura testar a Comissão 

Coordenadora, portanto, é entre o Presidente e a Comissão Coordenadora do Conselho, 

onde estão os coordenadores das várias comissões especializadas. Já não me recordo 

quem é que foram os relatores desse parecer…mas eu dou-vos o princípio geral que 

usámos. Nós procuramos, normalmente, escolher conselheiros que tenham um 

conhecimento daquilo que é a área temática em causa e da realidade educativa e que 

tenham condições para ter suficiente distanciamento em relação aos grupos 

interessados, portanto, isso é o princípio geral que adoptamos; e que reflictam, no 

parecer, o estatuto da autonomia e independência do CNE, basicamente é isso que 

preside à escolha dos relatores, de um modo geral, e com certeza também foi.  

EC: Mas houve um grande debate? Houve clivagens nesse processo? 
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ME2: Não. Eu creio que o parecer foi muito debatido como são normalmente muito 

debatidos os pareceres do CNE, é raro que não haja, eu não tenho experiência de ter tido 

um parecer que não seja objecto de grande debate em plenário, portanto, normalmente 

há um primeiro esboço do parecer que é debatido em comissão ou nas comissões 

especializadas relevantes, o relator ou relatores recolhem esse feedback e depois há uma 

discussão em plenário. Eu recordo-me que, em relação a esse parecer, a discussão no 

plenário foi muito viva. Nessa discussão, em plenário, os relatores dizem como é que as 

vêem e frequentemente procuram fazer a síntese daquilo que são essas intervenções e 

incorporá-las. É este o modelo. 

NA: E como é que foi recebido o parecer pelo Ministério da Educação e que impacto é 

que teve na decisão final? Qual é a avaliação que faz disso? 

ME2: Eu creio que há a evidência de que teve algum impacto e também 

compreendemos que os nossos pareceres não são todos para ser usados. Os pareceres do 

CNE são de um órgão onde estão todos os grupos interessados, e portanto, haverá com 

certeza matéria que não é susceptível de ser incorporada porque não é legítima, mas eu 

creio que, no fim, o parecer do CNE foi um contributo que teve algum impacto na 

redacção do diploma final. Essa, pelo menos, foi a percepção que tive e que me foi 

transmitida por outros conselheiros.  

NA: Uma última pergunta, ainda sobre esta questão. Considera existir o conhecimento 

necessário ou suficiente em Portugal, e no exterior, sobre esta matéria? Sobre a questão 

da gestão escolar? 

ME2: Não, não há. 

EC: Se há défice de conhecimento…. 

ME2: Não há e isso é mau, porque diminui a capacidade que as escolas precisavam de 

ter de envolver as entidades que vão designar membros para o Conselho de uma outra 

forma, de uma forma muito mais informada e com outro saber da natureza da mudança 

e o que ela implica. Eu estive a semana passada numa conferência de uma pessoa a 

apresentar a reforma na Nova Zelândia e a presença que os pais têm na governança da 

escola. Eu creio que há um défice de compreensão, em Portugal, sobre o que é a escola, 

sobre a responsabilidade dos diferentes parceiros da escola e como é que se pode mudar 

até certo tipo de práticas, tipo de culturas, há um grande défice. Eu quando falo sobre a 
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questão escola-família costumo dizer que os pais, em Portugal, vão à escola por duas 

razões: para saber as notas das criancinhas e para saber de maus comportamentos. E isto 

é pobre! É pouco! Mas também às vezes digo que quando nós tentamos mudar isto e 

conversar sobre isto e estamos em reuniões em que estão pais e professores em presença 

vemos que é muito fácil desencadear-se uma tensão, portanto, se nós não 

desenvolvermos a arte, a sabedoria e a fundamentação para fazer pais, encarregados de 

educação e professores perceber que era muito importante mudar este tipo de relação 

como é que nós vamos ter os pais no Conselho Geral para já, representados 

adequadamente, e também com uma voz respeitada, bem informada e que tenha a 

relação com a escola, que ajude a escola a ser mais forte e agora para as autarquias é a 

mesma coisa. Isto que eu estou a dizer em relação aos pais aplica-se às autarquias, aí a 

natureza da relação é outra, as razões da relação são outras, mas não são as relações 

mais fundas que precisávamos que existissem para a autarquia se envolver na escola e 

agora vá às associações culturais, vá às associações desportivas e tal…eu costumo dizer 

o seguinte…nós precisamos de muito melhor educação em Portugal, mas todos 

precisamos de saber isto e de acreditar nisto. 

NA: E depois perguntar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu, no meu campo, 

posso fazer? 

ME2: Exactamente! A coisa simples que eu uso, é dizer assim: “os senhores 

compreendam o seguinte: uma professora está numa turma com um grupo de crianças e 

fala-lhes do que é que são certos comportamentos da pessoa bem-educada - e são 

comportamentos que nós partilhamos na sociedade portuguesa em geral - se falarmos 

sobre isso debruçadamente estamos de acordo com aquilo. A professora fala sobre 

aquilo durante meia hora, a criança sai da escola e vai apanhar o autocarro, logo na 

paragem do autocarro vê os comportamentos contrários e tem uma grande probabilidade 

de chegar a casa e também ter a mesma experiência com a família”. Portanto, se nós 

todos não percebermos o que é a Educação… por isso é que há bocado dizia que temos 

de ir a algumas questões de base, o que é a educação?, o que é a boa educação?, qual é a 

responsabilidade que eu tenho, quem quer que eu seja, para termos um pais de gente 

bem-educada? Se não percebermos todos isso a escola fica limitadíssima naquilo que 

pode fazer, portanto, nesta escolha para o Conselho Geral era bom que questões destas 

estivessem mais presentes. Mas qual é o discurso público que os senhores conhecem 

que faça disto uma questão importante na educação? Eu não sei. Não há! 
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EC: Eu só tenho uma última questão, voltando ao PISA. É curiosidade. Acho muito 

interessante o CNE avançar com uma encomenda sobre o PISA, se o professor 

pudesse…há tão pouco… 

ME2: Não sei o que vai sair, porque a equipa tem a sua liberdade, também. Para já, 

compreender o que é que podemos aprender do PISA para fundamentar políticas 

educativas, mas com atenção especial à evidência que lá existe, de que há factores de 

contexto familiar que têm um impacto especial e o que é que podemos aprender com 

aquilo que outros países fizeram a partir do relatório do PISA. Nós dissemos à equipa 

“Se calhar há coisas que os senhores é que conhecem, façam o estudo e digam-nos 

aquilo que entenderem que é relevante dizer a uma casa destas que tem…”. A ideia será 

fazer um pouco o que fizemos na „Educação dos 0 aos 12‟. Se dali nascerem pistas para 

nós virmos a pensar fazer uma recomendação ou um parecer… 

NA: Sim, pelo menos criar uma linha de debate político sobre esta área, não é? De 

facto, esse projecto dos 0 aos 12 colocou na agenda uma série de questões… 

ME2: E a nossa experiência foi que as pessoas se interessaram. Portanto, se nós 

conseguíssemos com isto fazer a mesma coisa era um contributo que dávamos. 

Portanto, é isso que vamos procurar fazer. 

NA: Muito obrigado Professor. Foi muito útil. Temos aqui material interessante.  

ME2: Tive muito gosto. Estejam sempre à vontade. E um bom trabalho!  
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Protocolo de Entrevista - Antigo Ministro da Educação (ME3) 

Entrevistado: ME3 

Entrevistadores: NA e EC 

Data/Hora: 25 de Novembro de 2008, 16h00 

NA: A ideia central é recolher perspectivas sobre o PISA, em dois planos. O primeiro é 

sobre a decisão tomada no final dos anos 90 de integrar o PISA, portanto, um pouco da 

história dessa decisão. Foi no tempo do Senhor Professor que se tomou essa decisão, 

portanto, a ideia é uma petite histoire dessa decisão. Depois, o dispositivo que foi 

montado para efectivamente concretizar a participação portuguesa, do ponto de vista da 

elaboração dos instrumentos, das traduções, todo esse dispositivo. Este é um primeiro 

plano, o primeiro tópico. O segundo tópico tem a ver com a importância que, nessa 

altura, era dada ao PISA enquanto fonte de informação para fundamentar e legitimar 

decisões políticas no campo da política educativa e como é que vê, desde essa altura, até 

ao presente, o papel que o PISA tem desempenhado tanto no plano global como em 

termos nacionais. 

ME3: Então, muito brevemente, o PISA na altura foi objecto de uma série de trocas de 

impressões, de conversas, internamente, no Ministério. Inicialmente, houve da parte de 

alguns sectores uma reacção, eu diria, negativa em relação ao PISA. Havia uma certa 

tentação para nós nos fecharmos um bocadinho sobre nós próprios, mas a partir de uma 

certa altura eu, sobretudo, entendi que o facto de nós participarmos numa prova, num 

sistema que permite uma certa comparabilidade internacional era em si mesmo um 

factor de enriquecimento. Enriquecimento, porque nos permitia comparar-nos com 

outros. Evidentemente que nunca pensei que o PISA fosse uma espécie de varinha 

mágica que viesse resolver os problemas da educação, mas era um factor, um elemento, 

que nos podia trazer muita informação, até para nós podermos conhecer um pouco 

melhor o que é que estávamos fazer, o que é que os estudantes portugueses estavam a 

fazer e o que é que nós deveríamos, a obrigação que tínhamos de reflectir sobre esses 

mesmos resultados e, portanto, a decisão foi tomada no sentido de avançarmos. Para 

isso, tomaram-se todas as medidas necessárias. Já se entrou em quantos? Três? Já estão 

três feitos. 

EC: Estamos a preparar já o quarto.  
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ME3: Eu julgo que isso é um indicador; não é uma coisa que nós possamos dizer que 

vamos ter de preparar os nossos estudantes para o PISA, porque o PISA aparece como 

uma espécie de um aferidor do funcionamento normal das escolas. É algo que permite, 

de três em três anos, ter uma fotografia que compara os vários….o comparar é sempre 

útil. Não vejo nenhuma razão para que nós nos devamos fechar. 

NA: Naquela altura, os sectores que tinham algumas reticências, que tipos de 

argumentação utilizaram? 

ME3: Eu não me recordo bem da argumentação, se é que havia argumentação. Havia 

um certo fecho, havia um certo fechamento, uma certa forma de pensar “estes são os 

nossos problemas, nós temos de atacar isto e depois mais tarde poderemos fazer isso”, 

isto é, eu não digo que houvesse largos sectores que se opusessem a uma comparação 

internacional, penso é que talvez houvesse a ideia de “Primeiro, vamos aqui tentar criar 

condições e resolver alguns problemas que aparentemente são fáceis de resolver e, 

depois, avançamos”. Todos estes anos depois, eu julgo que o resultados… quer dizer, 

vocês são os especialistas nisto e, portanto, eu vou aqui fazer umas incursões numa 

área….é sempre agradável fazer uma incursão no campo dos especialistas, mas eu acho 

que o PISA tem-nos mostrado algumas coisas curiosas. Por exemplo, mostra-nos que 

quando nós começamos a ir numa análise mais fina, dividindo os miúdos que têm todos 

a mesma idade (os tais 15 anos), quando os dividimos pelo ano de escolaridade em que 

estão, os resultados diferem muito, e sobretudo aqueles miúdos que estão no ano em que 

nunca perderam nada… 

NA: Que estão no ano certo, digamos assim… 

ME3: Têm uns resultados muito aceitáveis, diria até superiores à média da OCDE, o 

que mostra que há aqui algo sobre o qual vale a pena reflectir e a reflexão principal, e eu 

acho que isso está muito relacionado com algumas destas últimas propostas ou 

sugestões que apareceram, designadamente quanto a não chumbar ninguém. O não 

chumbar ninguém, não reprovar ninguém, ninguém ser retido no mesmo ano…vou 

colocar o problema de duas perspectivas: uma é o objectivo, não é que eles não fiquem 

retidos, o objectivo é que eles saibam o suficiente para passarem, este é o objectivo; a 

retenção, para alguns sectores, aparece como uma espécie de uma punição, o que é 

devastador, porque eu admito, em determinados casos…Eu sou um grande adepto da 

autonomia, toda a gente sabe…mas eu sinto que os miúdos quando…os miúdos estão 
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numa escolaridade obrigatória, estamos a falar designadamente de 6, 9 anos, em que os 

miúdos encontram dificuldades; quanto têm 10 anos, ou quando têm 9 anos, ou quando 

têm 11 anos e têm dificuldades que são verdadeiramente “empecilhantes” para eles, não 

lhes permitem que eles avancem, das duas uma, ou a escola tem a possibilidade de criar 

os apoios e as condições que o levem a ultrapassar esses obstáculos, e portanto, faz-se 

aqui uma espécie de um pre-ampting do que pode ser uma situação que é desfavorável 

para toda a gente), ou a escola não é capaz e diz que o miúdo não tem os conhecimentos 

mínimos e portanto ele vai sentir-se mal no ano seguinte porque não tem a base e, 

portanto, vamos retê-lo, mas também se o retêm têm de criar os apoios, não é? Se o 

miúdo é retido, o miúdo é retido para quê? Para, no fundo, se não se  lhe fizer nada, se 

não tiver nenhum acompanhamento especial vai bater exactamente nos mesmos pontos 

em que bateu no ano anterior. Por isso, nós verificamos, e vocês sabem isso melhor do 

que eu, é que os miúdos quanto mais vezes chumbam num ano, têm uma probabilidade, 

no ano seguinte, tão grande quanto a do ano anterior, de voltar a repetir. 

NA: É o maior predictor da reprovação… 

ME3: Quer dizer, hoje há muitas formas de pegar nisto: as relações com os pais, a 

maneira de despistar os miúdos, o trabalho dos psicólogos, no sentido de os 

reencaminhar, de os preparar, fazer aquelas coisas das pré-observações e das 

observações e pô-los em contacto com uma realidade, aquelas conversas, a 

impossibilidade que o miúdo tem de recuperar ou não e como é que ele vê o mundo, 

para que é que serve a educação. Eu acho que isso é uma tarefa muito importante, que 

as escolas devem desempenhar… 

EC: Terá implicações na organização não é, Senhor Professor? 

ME3: Tem. Na organização e no staff, porque muitas vezes leva-nos a outro aspecto 

relacionado com a autonomia, que é o da escolha dos próprios professores e da escolha 

dos psicólogos e da escolha dos técnicos; às vezes, pode dizer-se “esta escola, se calhar, 

precisa menos de um professor de Física e precisa mais de um psicólogo ou precisa 

mais de um técnico de acompanhamento ou alguém que faça o relacionamento com as 

famílias”, mas isto só se pode saber ao nível local. Eu hoje tive uma sessão da EPIS, 

desta Associação dos Empresários para a Inclusão Social, e a EPIS com o Diogo 

Pereira, que tem um trabalho muito interessante feito por uma equipa de psicólogos (4 

psicólogos que produziram um manual e têm uma série de experiências feitas pelo país, 
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identificaram 120 casos de boas práticas, etc,) e têm hoje uma série de instrumentos, 

documentos escritos, produziram um livro, o livro é muito interessante, chama-se 

Trabalhar com o sucesso, uma coisa desse tipo, e depois pediram-me para eu dizer 

qualquer coisa e eu disse “eu pedia era que não transformem isto num decreto-lei”, 

porque a tentação é “agora vamos impor isto a toda a gente” e depois faz-se um decreto 

ou uma portaria e fica o problema resolvido. Isto é devastador! O mais difícil, e fala-se 

muito da autonomia, mas a autonomia é muito difícil de engolir por parte dos 

sindicatos. Os sindicatos vão engolir a autonomia muito pior do que a avaliação. Na 

avaliação, ainda têm algum papel; na autonomia, quando cada escola contratar os seus 

professores, os sindicados desaparecem, nunca mais têm interlocutor, não podem andar 

a falar com as escolas todas…portanto, isto não é fugir de um problema para o outro. Eu 

sempre disse, em 98, quando lançámos a autonomia, que o objectivo daquilo era 

caminhar no sentido de cada escola ser uma escola, acabar com esta coisa do 

pensamento único e do “uniformismo”, e do Ministério a comandar com uma espécie de 

cordelinhos, cá de longe, as escolas, o impresso e as burocracias, estas coisas todas de 

que todas as pessoas se queixam, é público e notório. Esse é um trabalho que é muito 

mais difícil de fazer. 

NA: Nem os professores aceitam, nem a própria burocracia do Ministério está 

preparada… 

ME3: Também não gosta, não gosta. A burocracia do Ministério não gosta muito da 

autonomia, acha que eles não fazem bem e a gente tem de os controlar, temos de ter um 

olho sobre eles, para não os deixar fazer isso, têm de pedir autorização… 

 

EC: Qual é a avaliação que o Senhor Professor faz do impacto do PISA, de forma mais 

ou menos explicita, nas escolas, no ensino, nas políticas? 

ME3: Eu acho que podia fazer mais do que tem feito, porque eu julgo que a questão é 

que o PISA, sobretudo do ponto de vista público, só aparece com os resultados dos 

jornalistas a dizerem mal dos portugueses, que é aquilo que a gente gosta de dizer, não 

é? São maus, são péssimos, não são os piores mas são dos piores, melhoraram mas não 

tem importância nenhuma, melhoraram pouquíssimo. Tudo isto aparece numa espécie 

de sistema de auto-flagelação. O PISA serve, sobretudo, para alimentar esta nossa auto-
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flagelação que faz parte da mentalidade portuguesa, mas nas políticas públicas não sei 

se tem uma influência muito grande. Como a produção dos pseudo chamados rankings, 

não é? Pseudo, não, são rankings feitos pelos jornais, que eu acho que têm um efeito 

constitutivo interno grande para as escolas. As escolas hoje olham para aquilo e dizem 

“Bem, há aqui coisas que a gente deve fazer, isto não está a correr bem…”, eu acho que 

isto é muitíssimo positivo. As políticas públicas não sei… 

NA: Aquele exemplo que deu há pouco dos resultados do PISA realçarem….porque a 

questão da repetência ou da retenção é parte do problema e não parte da solução… 

ME3: É. Mas eu julgo que a questão da repetência é uma questão de fundo no que 

respeita às politicas, porque fazer passar a ideia de que ninguém chumba… 

EC: Facilitismo, exacto. 

ME3: Ninguém chumba! É uma ideia devastadora, portanto, o que é que se pretende? 

Não sei se é a Suécia, ou a Inglaterra….estes países, pode-se dizer, que conseguem não 

ter retenções, mas em cada ano 30% dos miúdos têm apoios especiais, têm um apoio 

psicólogo, têm avaliação com os pais, têm aulas extra, têm um acompanhamento, têm os 

trabalhos…uma espécie de um menu de coisas que apoiam os miúdos, como aqui se faz 

em muitos colégios privados. Há aqui muitas escolas privadas em que os miúdos 

chegam ao fim de 2 ou 3 meses e dizem “Tu agora vais ter aqui 4 ou 5 aulas especiais 

para mexer nisto”. Há um projecto interessantíssimo que nós, aliás, apoiámos aqui e 

vocês já ouviram falar, seguramente, se calhar conhecem melhor que eu, que é uma 

coisa chamada “Turma Mais”. O “Turma Mais” que é uma coisa lançada pela 

Universidade de Évora, em Estremoz, é uma coisa muito engraçada porque é uma coisa 

que tem…em cada ano de escolaridade há 4 turmas e depois há o que eles chamam a 

“Turma Mais” e esta turma é uma turma a que todos os miúdos pertencem por ciclos, 

isto é, há uma semana em que os melhores daqui, os melhores daqui, os melhores daqui 

e os melhores daqui reúnem-se na turma mais e têm o acompanhamento especial. Na 

semana seguinte, têm aqui os tipos do meio, uns e outros, e vêm à “Turma Mais”. E 

depois vêm os piores, os piores também vêm. 

NA: É uma organização da diferenciação, não é? 

ME3: É uma organização da diferenciação, mas que não faz aquela coisa terrível que é 

dizer “Os melhores ficam na turma A, os do meio ficam na turma B e os maus ficam na 
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turma C”. Eles estão todos misturados e, depois, há uma turma a que todos pertencem e 

isto aparece muito, quer dizer, não sei quantos anos isto já tem, talvez uns 5, nós 

começámos a apoiar há uns 3 anos. Os resultados são muito razoáveis, houve uma 

melhoria significativa dos resultados destes miúdos e isto é uma questão de 

organização. Pode-se dizer o seguinte, isto é mais caro, porque nós para cada 4 turmas 

temos professores para 5, isto é mais caro, tem um plus em termos de cifrões.  

NA: Sim, mas poupa-se eventualmente na retenção. 

ME3: Pois, poupa-se. Não podemos ter uma visão economicista disto. Há muitas 

formas e isto só se pode atacar com alguma imaginação ao nível da proximidade, quer 

dizer, porque os governos podem ter carências. Agora, vamos fazer “Turma Mais” em 

toda a parte!? Se calhar não resulta! Eu acredito muito no funcionamento das escolas e 

ainda hoje ali, nesta coisa da EPIS, foi notório. Há um estudo feito pela McKenzie, que 

é uma entidade completamente autónoma em relação a isto e então diz “Encontrámos 

escolas que funcionam magnificamente, são magnificamente geridas, têm lideranças 

fortes, têm esquemas organizativos internos muito bem montados, são rigorosos na 

análise dos problemas, seguem os planos, têm disciplina, têm as ordenações e os 

regulamentos, têm as coisas bem conduzidas”. Depois, ainda voltando ao PISA, os 

resultados do PISA, que são sempre muito badalados, têm mostrado, até onde eu 

percebo, que há áreas em que os miúdos portugueses se comportam melhor do que 

noutras, por exemplo, no ensino da Matemática. Na Matemática os testes são bem feitos 

e vale a pena fazer ali alguns “distinguo” entre as memorizações e as capacidades de 

raciocínio e a resolução de problemas, etc, e perceber melhor onde é que estão os 

gargalos desta coisa, e penso que há trabalho a fazer. 

NA: Mas, efectivamente, no debate político, essas questões não aparecem, o que 

aparece é a lamúria sobre os resultados… 

ME3: O que aparece é a dizer mal. O PISA devia ser lido no sentido positivo, como 

deveria ser lido no sentido positivo as escolas que têm bons resultados, por que é que as 

escolas têm bons resultados? Por que é que uma escola privada como o Valsassina tem 

excelentes resultados na Matemática? Porquê? Vamos lá ver. É uma escola que se 

organizou em volta da Matemática, tem um esquema organizativo, os professores 

trabalham em conjunto, têm um líder para a Matemática, fazem seminários sobre 

Matemática, conversam com os pais sobre Matemática, levam lá conferencistas a falar 
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sobre Matemática, motivam os miúdos para a Matemática, incrementaram a 

participação nas „Olimpíadas da Matemática‟, quer dizer, têm uma preocupação 

constante com Matemática. E, a Matemática não é uma disciplina como outra qualquer, 

tem características muito especiais e, portanto, esse esforço é no fundo compensado, as 

escolas investem e obtêm resultados e é bom para os miúdos e é bom para as famílias e 

é bom para as escolas. Isto, passa-se o mesmo nas escolas públicas. Não estou a dizer 

nada que seja... 

NA: Sim, sim. Aliás, com esses exemplos que referiu há pouco… 

ME3: São muitos.  

NA: Pensando no PISA do início, aquele 1º ciclo em que estava no princípio, não tinha 

muito impacto, e pensando na evolução destes 3 ciclos que já decorreram, como é que 

vê a sua influência, mesmo que implícita, nas políticas educativas que foram sendo 

desenvolvidas nos últimos 10 anos? Por exemplo, ao nível da construção de 

instrumentos de avaliação, o desenvolvimento de dispositivos de avaliação externa dos 

alunos, os exames nacionais, as provas de aferição…Portanto, acha que do ponto de 

vista das políticas que foram sendo desenvolvidas pelos vários governos, embora não de 

uma forma explícita, o PISA enquanto modelo de produção de informação, tanto do 

ponto de vista técnico como do ponto de vista da identificação de problemas, tem tido 

alguma influência, mesmo que não explícita? 

ME3: Não estou convencido que tenha tido grande influência. Eu sou um observador 

externo, não estou convencido que tenha havido. Pode ter havido preocupação, quer 

dizer, há uma preocupação muito grande, designadamente com a Língua Materna e com 

a Matemática, mas isso pode ser mais uma coincidência do que uma consequência, não 

é? A incidência que hoje se faz sobre os programas da Matemática, sobre este programa 

da Matemática que está em execução, que não sei se é bom se é mau, se tem bons 

resultados se não tem, isso o tempo o dirá. Na Língua, é a mesma coisa, o país tem feito 

um certo esforço na língua, tornou-se uma matéria mais… 

NA: Mesmo ao nível, por exemplo, no caso da língua, do Plano Nacional de Leitura… 

ME3: Sim, sim. Eu penso que aí tem-se feito um enorme progresso, na minha 

perspectiva. Acho que o Plano Nacional de Leitura é uma grande iniciativa e além de 

ser uma grande iniciativa é um programa que está um bocadinho para além da própria 
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escola, quer dizer, é uma coisa que corta transversalmente a sociedade portuguesa. Eu 

acho que esse é um salto imenso. Se a gente conseguisse pôr os miúdos todos a ler, 

transformar os miúdos todos em leitores, tínhamos o problema da educação resolvido, 

não é? Fica resolvido, porque os leitores são pessoas insaciáveis e uma vez adquirido o 

hábito de ler a pessoa torna-se leitor e vai por aí fora. Agora, assim propriamente você 

dizer-me “as políticas públicas foram muito influenciadas”, a ideia que eu tenho é de 

que a influência directa foi muito menor… 

NA: Por exemplo, nas linhas políticas do actual executivo? Que tem uma politica muito 

proactiva, muito interventora…. 

ME3: Em termos da proactividade do actual governo há aqui um conjunto de medidas 

sobretudo na área da gestão das escolas, das carreiras docentes, da avaliação, do modelo 

de gestão, dos horários, dos cumprimentos, da disciplina…eu julgo que aí houve muitos 

aspectos que são muitíssimo positivos e que a escola absorveu; com maior ou menor 

dificuldade, conseguiu absorver. Nesta questão da avaliação, que não tenho dúvida 

nenhuma quanto à importância dela, a minha única crítica, o único ponto que me parece 

um bocadinho menos conseguido é a avaliação ter aparecido mais do lado da punição do 

que do lado do incentivo ao mérito, porque a avaliação não é para punir as pessoas, é 

para premiar, para distinguir pela positiva, não é para descriminar negativamente e dizer 

“Tu não prestas, vais-te embora”, é para dizer “Estão aqui os bons e os bons têm isto a 

mais que os outros” e esse aspecto é uma mais-valia do sistema. Acho que o sistema de 

avaliação, qualquer que ele seja, qualquer que venha a ser o modelo, daqui por 5 ou 6 ou 

10 anos, ou ele compensa o mérito ou se apenas serve para punir não atingirá os 

objectivos.  

EC: Senhor professor, do seu ponto de vista, quais são as razões que justificam o 

aumento do número de países que têm aderido? Começámos com 40 e poucos países e 

agora estamos com 67 para 2009, já neste último ciclo. O que é que justifica, do seu 

ponto de vista, esta adesão? Esta necessidade que os países têm, de aderir? 

ME3: Nós temos caminhado para uma muito maior interligação entre o mundo. O 

mundo é muito mais pequenino, a mobilidade é muito grande, as pessoas movem-se 

com uma grande facilidade, as telecomunicações e os computadores permitem-nos hoje 

que a informação esteja toda on-line, nós hoje sabemos tudo instantaneamente, até 

sabemos de mais, na minha perspectiva, não há cabeça que aguente esta informação 
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toda! E, portanto, quando os países percebem que há organismos, instrumentos ou 

organizações que tratam as questões de um ponto de vista global, a chamada 

globalização (que é sempre um termo muito complicado), mas isso leva a que muitos 

países digam “Bem, nós também não podemos ficar de fora, quer dizer, não há nenhuma 

razão para ficarmos de fora, nós não somos menos que os outros, e portanto, nós 

fazemos parte da comunidade internacional”. Agora, isso traz-lhes enormes 

responsabilidades, porque o objectivo do PISA não é em si mesmo também ter um 

aspecto que politiza: “Aquele é pior”. Não! O objectivo é ir gradualmente aproximando-

nos todos dos níveis mais elevados, é puxar pelas médias para que as pessoas saibam 

mais, vão mais longe na sua educação, tenham maiores competências, tenham maiores 

saberes, saibam mais, tenham um maior conhecimento, é o conhecimento das coisas, 

não é!? E isto está muito relacionado com estes instrumentos de análise, quer se queira 

quer não, isto é um instrumento magnífico! Os miúdos são confrontados com uma prova 

e essa prova é depois comparada internacionalmente e a gente sabe que um miúdo de 15 

anos português fez uma prova que é igual ao de um menino americano ou de um 

menino mexicano ou de um menino tailandês, o que for… 

NA: Um dos aspectos que tem vindo a desenvolver-se ao longo destes 10 anos, no 

PISA, tem sido a sua complexificação, ou seja, para além dos seus instrumentos básicos 

que são os testes de avaliação dos conhecimentos e das competências dos alunos há um 

conjunto de dispositivos - questionários de contexto sobre o background sócio 

educativo, sobre o background da organização “escola” -. Digamos que o 

empreendimento PISA se complexificou e a quantidade de informação que ele agora 

disponibiliza é muito superior àquela que inicialmente… 

ME3: Eles hoje fazem cruzamento de dados de imensas coisas…os anos, os níveis 

socioeconómicos… 

NA: Uma das questões que o último ciclo teve em relevo tem a ver com a própria 

organização da escola, com o problema da herança escolar…há uma série de novos 

elementos, novos dados, que depois o PISA tenta relacionar com a questão da eficácia 

da educação, não é? E isso faz-me chamar a atenção e perguntar o que é que acha deste 

alargamento do PISA que, no fundo, tende a ter informação disponível para todas as 

políticas… 
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ME3: Isto é simples, você tem um instrumento que começa por ser relativamente 

simples, mas depois percebe que o instrumento, primeiro, foi pegado pelos utentes, e, 

portanto, há volta disto eles foram enchendo, foram metendo mais e mais informações, 

porque isto permite ir mais fundo: Quem são os miúdos que vão fazer os exames? De 

onde é que os miúdos vêm? Quanto é que ganham? A quantos quilómetros estão da 

escola? Em que ano estão? O que é que faz o pai? O que é que faz a mãe? E o avô? 

Viajou, ou não viajou? Lê, ou não lê? Tem níveis de leitura ou não tem? Tem livros em 

casa ou não tem? Isto, a certa altura, é um manancial enorme de informação, que 

permite mais, e mais. Claro que também não se pode complexificar isto a um ponto tal 

que a certa altura torna-se insuportável, não é? As pessoas não conseguem, as escolas, 

os inquéritos e os miúdos…não sei se foi o PISA que fez, ou se foi a OCDE…A OCDE 

fez, por exemplo, um estudo particularmente interessante sobre os níveis de leitura. Eu 

tenho-me interessado muito sobre os níveis de leitura, e os estudos mostram que os 

meninos, os estudantes, os alunos que vêm de meios socioeconómicos menos 

favorecidos, ou mais desfavorecidos, conseguem, através da leitura, isto é, tornando-se 

leitores, tendo acesso aos livros e lendo e tendo altos níveis de leitura, conseguem 

ultrapassar este handicap negativo que têm. Eu acho que este é um resultado magnífico, 

magnífico no sentido de que é uma indicação. Púnhamos os alunos a ler! Vale a pena! 

Os miúdos melhoram muito nisto. Depois, há aqui aspectos que eu não sei se estão 

devidamente acautelados se não, que é uma das áreas em que eu me distingo, como 

Engenheiro Mecânico, de alguns pedagogos e das áreas das educações, que é 

relativamente ao ensino da Matemática. Nós organizámos aqui, a semana passada, um 

seminário sobre o ensino da Matemática, com o Nuno Crato, e trouxemos uma série de 

estrangeiros, dois americanos e um israelita, que falou magnificamente. Aquilo que a 

mim parece, não sei se o PISA algum dia poderá revelar isto, mas a importância que se 

deve atribuir e que hoje se atribui a alguns aspectos do ensino e da aprendizagem que 

estavam um bocadinho mais abandonados e aqui, nem tanto ao mar nem tanto à terra, 

quer dizer, o ensino nem é totalmente centrado no aluno, nem é feito só em contexto, 

mas também não pode ser feito só em abstracção, nem sempre fora do contexto. Há aqui 

uma necessidade de uma síntese, há aqui uma necessidade de encontrar um equilíbrio. 

NA: E essa passagem que é central, na Matemática, a passagem do concreto ao 

abstracto, que é preciso construir a partir do concreto mas fazer com que os miúdos 

consigam construir os conceitos, não é?  
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ME3: Há aqui muita matéria que „os pisas‟ acabam por…a parte das políticas públicas, 

em Portugal é sempre difícil, a gente nunca sabe bem o que é que motiva as políticas 

públicas.  

NA: Voltando à questão da autonomia que é, digamos, uma política central, foi uma 

política central na sua actuação, como é que vê… Se tivesse que utilizar os dados do 

PISA para justificar uma política de promoção de autonomia das escolas, acha que isso 

seria possível?  

ME3: Fazer uma correlação entre os resultados? 

NA: Sim. Ou dizer “Os resultados do PISA, a informação que o PISA me disponibiliza 

permite-me fundamentar políticas de promoção de autonomia das escolas”. 

ME3: Quer dizer, no pressuposto de que a autonomia da escola é capaz de resolver 

algumas das questões que estão por trás, que estão a montante daquilo que são aqueles 

resultados... Porque se nós, por exemplo, chegarmos à conclusão de que os miúdos de 

15 anos que estão no 7º, 8º ou 9º ano têm resultados que são comparáveis, em termos 

internacionais, e que são bons e a gente consegue fazer melhorar, eu diria que as escolas 

têm que ter programas de combate à repetição e de combate ao abandono e, tendo isso 

em mente, tendo em mente que eles podem ter programas, trata-se de saber é que tipo de 

programas. Vamos fazer um programa de combate ao insucesso? 

NA: Nacional, igual para todas as escolas? 

ME3: Do Minho ao Algarve? Não me parece. Parece-me, sim, é que as escolas são 

capazes de resolver muitos problemas, mesmo para os quais não estiveram preparados. 

NA: Porque, o know-how, se existe é nas escolas. 

ME3: Claro. Não há know-how noutro sítio. Onde estão os professores. É quem sabe, e 

os professores no fundo são capazes. Se nós olharmos para o que foi em Portugal o 

problema sério de, em 15 anos, termos passado de um país praticamente 

monolinguístico para um país plurilinguístico e multi-ético e multicultural; demos um 

salto enorme, e as escolas foram capazes! 

NA: E adaptaram-se e acolheram-nos. 
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ME3: Acolheram os miúdos que falavam crioulo, que falavam mandarim, ucraniano e 

conseguiram, mercê de muito trabalho, seguramente, muito bom senso, muito 

equilíbrio, muito apoio, foram capazes e apoiaram-se e as escolas organizaram-se para 

enfrentar um problema tão conhecido. Não há nenhum professor em Portugal, penso eu, 

que tenha sido treinado para dar aulas a miúdos que não têm na língua materna o 

Português, e as escolas foram capazes de resolver este problema. As escolas, e o caso 

que eu dei há bocadinho (e há variadíssimas pelo país), as escolas são capazes de 

enfrentar o problema da Matemática; e o problema da Matemática não é só para os 

meninos super inteligentes, temos que estar mobilizados para isso! Eu acho que as 

escolas se mobilizam à volta de um projecto que seja delas e não se mobilizam à volta 

de um projecto que lhes seja imposto ou vendido. 

NA: E daí a importância de… 

ME3: Daí a importância absoluta. Eu, cada vez estou mais convencido de que a 

autonomia não é a panaceia, mas é um elemento fundamental na alteração do 

funcionamento disto. Menos Ministério e mais escolas, menos sindicatos e mais 

professores, é o que precisamos. Precisamos das escolas com voz. 

EC: Voz própria. 

ME3: As escolas não têm voz. Houve esta coisa dos debates, mas os debates são o 

Ministro e os sindicatos, como se as questões da educação fossem redutíveis a um 

debate entre dois protagonistas, que são importantes, mas não são “os” protagonistas. 

Então, e as escolas? Os professores, ao serem representados neste processo apenas pelos 

sindicatos… os sindicatos têm uma visão sindical, as escolas têm uma visão 

institucional, é da responsabilidade que a escola tem. Eu lembro-me, uma vez, no 

Instituto Superior Técnico, falava eu sobre variadíssimas coisas da educação e a certa 

altura houve um miúdo que me disse “Você está completamente enganado, isto agora 

com os computadores…isto não vai haver professores…” e eu disse “Você desculpe lá, 

eu acho que quem está enganado é você, você é que está redondamente enganado, 

porque a educação não é um problema de transmissão de conhecimentos dado com um 

computador, quer dizer, é para um tipo maduro”. Eu, por exemplo, meti-me nesta coisa 

dos petróleos há 9 anos, quando vim do Governo. Cheguei aqui e o Dr. Rui Vilar disse 

“Por que é que você não vai para os petróleos, que eu precisava de um apoio” e eu disse 

“Para os petróleos? O que é que eu vou fazer para os petróleos?” e eu fiz uma 



269 
 

aprendizagem dos petróleos e fiz por mim, e tinha 50 e tal anos, era uma pessoa madura, 

tinha um razoável conhecimento do mundo e adaptei-os, estudei imenso, nunca tive 

aulas e não sou um especialista, mas penso que sou capaz de dar um certo contributo. 

Nas escolas, são os professores, é como os médicos, nos hospitais. É como 

imaginarmos, nos hospitais, só haver ressonâncias magnéticas, tacs, radiografias, 

ecografias e médicos não…há aqui uma relação, sobretudo na educação, e vocês 

conhecem isso melhor que eu, há aqui uma relação até no início, sobretudo quando eles 

são pequeninos que é uma relação até com muito afecto, muito afectuosa, é uma coisa 

muito especial, isto depois vai-se mudando, não é? A certa altura, no Ensino Superior, 

quer dizer, ao que eu me refiro é ao acto de ensinar e aprender que está muito 

relacionado no início com uma certa dose de afecto, uma relação um bocado afectivo, 

mas depois isto vai-se perdendo e a relação acabou-se, é uma relação estritamente 

profissional. Está aqui este que ensina e o outro que aprende. Eu não tenho medo da 

palavra ensinar, porque às vezes evita-se, e o professor é o que apoia e leva a descobrir. 

Não leva nada! Eu dei aulas 10 anos e no Instituto Superior Técnico eu chegava à aula e 

levava umas coisas que ensinava e depois os tipos aprendiam e depois, com o passar dos 

tempos, eles progrediam e já sabiam mais do que eu, e é esse o objectivo. O que é o 

grande professor? O grande professor é o tipo que leva a cultivar nos outros, a 

progredir, a interessar-se, a aprender, a saber e a ficar com o instrumento para ir por aí a 

fora… 

NA: E construir o seu próprio caminho. 

ME3: Construir o seu próprio caminho e vai por onde quiser. Eu sou um leitor, não 

digo compulsivo, mas leio muito e vejo muito pouca televisão, o que é uma coisa que 

faz parte da defesa da integridade mental, da sanidade mental de qualquer pessoa deste 

país. Uma pessoa ler e uma pessoa gostar de ler e ter prazer em ler, eu acho que é uma 

coisa única e as pessoas não se capacitam de que a leitura é insubstituível, tem um efeito 

absolutamente encantatório; tiramos do livro o efeito que quiser e isso é uma 

coisa…temos de respeitar isso. 

NA: Penso que já, mais ou menos, tocámos nos nossos tópicos todos. 

EC: A questão da investigação científica: o Senhor Professor acha que, do ponto de 

vista da investigação científica, há algum impacto do PISA no modo como se faz 

investigação científica, isto no caso português, em educação.  
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NA: Nota esses efeitos? 

EC: Qual é a sensibilidade do Senhor Professor? 

ME3: Eu não posso falar em termos específicos, mas em termos globais eu penso que 

os resultados do PISA criaram um caldo cultural diferente, as pessoas pensam de uma 

forma diferente em relação ao PISA, quer dizer, o facto de nós nos compararmos com 

outros países e saber que estamos acima ou estamos abaixo, isto faz parte desta 

comunidade. Nós não estamos aqui a dizer nada que as pessoas não saibam, o que eu 

disse aqui está tudo escrito e a ideia que eu tenho é de que isto hoje faz parte, está 

assumido pela sociedade portuguesa estas discrepâncias, estas heterogeneidades e estes 

contrastes, porque o país é feito de contraste, é um país com muitos contrastes, com 

muitos altos e baixos, gente muito rica e gente muito pobre, gente que sabe muito e 

gente que não sabe nada, é um país muito contrastado, muito pequenino, mas muito 

contrastado. Somos, assim, uma espécie de Estados Unidos, aliás, os resultados do PISA 

são muito parecidos, entre nós e os Estados Unidos. Ainda no Sábado disse, no dia do 

Engenheiro, (eles ficaram a olhar para mim) “Nós temos resultados muito parecidos 

com os americanos”, quer dizer nós somos o 32º e eles são o 33º ou o 23º e o 24º, é uma 

coisa assim, o que significa que há picos. 

NA: Não só em termos das médias, mas em termos do desvio padrão. 

ME3: Exactamente. Tem alguma importância. Eu acho que a autonomia é o fundo 

disto, é preciso caminhar muito rapidamente para uma grande autonomia das escolas. 

Ora, isto passa por uma coisa, uma coisa que é complicada, que é: para autonomizar as 

escolas públicas é necessário que os cidadãos assumam os seus deveres de cidadania. 

NA: Que se apropriem. 

ME3: E passem a participar na gestão das escolas. As escolas devem ser geridas com a 

comunidade e devem ter uma participação externa. Nós, muitas vezes, olhamos para a 

participação externa como a participação dos pais dos meninos que estão nessa escola e 

não como os cidadãos daquela comunidade que participam na gestão e não têm nada já 

a ver com a escola, tiveram lá o filho há 15 anos ou podem estar afectivamente ligados à 

escola por outra razão qualquer, mas não é por isso que eles estão lá. Eu lembro-me, em 

Inglaterra, em 96, que eu estive lá com a Maria José Rau e nós fizemos uma visita muito 

completa, visitámos imensas escolas e as local authorities e eu conheci o David 
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Blunkett - que era, aliás, um homem encantador - e recordo-me de ter encontrado 

escolas em que o Border Directors era presidido por uma pessoa que não tinha ninguém 

na escola, nem tinha a mulher, nem tinha um filho, nem tinha uma filha, não tinha nada; 

ele era um cidadão que era o Presidente do Conselho da Escola, tinha o Head Master 

que era quem mandava naquela coisa toda, e era um exercício cívico. 

NA: Eu acho que é um problema da questão da tradição da participação comunitária que 

não é redutível apenas à área da educação, é um dos problemas que nós temos na nossa 

sociedade. 

ME3: Gravíssimo! 

NA: Essa questão, depois, reflecte-se na questão da autonomia da escola, mas noutras 

áreas também. Muito obrigado, foi muito gentil da sua parte ter-nos dado este 

bocadinho.  
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Protocolo de Entrevista - Antigo Ministro da Educação (ME4) 

Entrevistado: ME4 

Entrevistadores: NA e EC 

Data/Hora: 3 de Fevereiro de 2009, 10H00 

NA: O projecto chama-se KNOWandPOL e é a relação entre o conhecimento e a 

decisão política. Tem duas grandes áreas: a Educação e a Saúde. E, no fundo, a ideia é 

um pouco investigar como é que o conhecimento científico é mobilizado nos processos 

de decisão política. É um projecto grande, demora 5 anos, tem um consórcio com 12 

Universidades, de 7 países, e, portanto, tem múltiplas vertentes. Uma vertente que nós 

trabalhamos aqui, em Portugal, e de que somos responsáveis, em termos de coordenação 

internacional, é o estudo do PISA enquanto instrumento; instrumento, ao mesmo tempo 

político e científico, que está na fronteira entre a produção de conhecimento e a 

produção de políticas e a ideia era…evidentemente, nós temos outras fontes de recolhas, 

temos estado a trabalhar em tudo aquilo que aparece na comunicação social, na 

produção científica, mas há também entrevistas com responsáveis e decisores políticos. 

Já tivemos oportunidade de entrevistar o Professor Marçal Grilo, o Professor Júlio 

Pedrosa, o Professor David Justino… 

EC: A Professora Glória Ramalho, a Dra. Lídia Padinha, o Professor Carlos Pinto 

Ferreira… 

ME4: Já entrevistaram o Professor Carlos Pinto Ferreira? Ele agora é que está… 

EC: Já, já. Exactamente… 

ME4: Este ano, temos PISA. Estamos, por exemplo, com o PISA, a fazer pela primeira 

vez um estudo da relação entre….não é com o PISA, peço desculpa. É com o GAVE, 

mas não é com o PISA: é sobre a relação entre os resultados obtidos nas provas de 

aferição, no 4º ano de escolaridade, e a frequência, por parte dos professores, das acções 

de formação.  

NA: Eu penso que o Professor Carlos Pinto Ferreira nos falou disso. Portanto, o 

objectivo da entrevista é um pouco esta interface, pedir-lhe comentários sobre esta 

interface do PISA, entre a política e o conhecimento. E, depois, há uma outra vertente 
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que nós também estamos a estudar, e também nessa lógica de mobilização do 

conhecimento científico para a decisão política, que tem a ver com a questão da gestão e 

autonomia das escolas. Portanto, essa é uma vertente nacional, cada país estuda a sua 

política concreta, nós escolhemos estudar essa, porque achamos que é uma política 

central, na área da educação. A questão do PISA é comum a todos os países. A ideia é 

um pouco esta… 

ME4: É muito uma visão pessoal, não é? 

NA: Exactamente! Não é o institucional que nós pretendemos… 

ME4: Não, porque pode haver aqui, também, alguma deformação profissional, não é? A 

relação entre o conhecimento, a informação e a tomada de decisão política é muito 

antiga, não é? Eu acho que é, até, essencial, foi essencial, e continua a ser essencial à 

definição das próprias políticas públicas, a construção do Estado. A origem da palavra 

Estado e Estatística é a mesma, porque, justamente, há uma necessidade de conhecer, na 

altura, o dimensionamento das populações e da sua distribuição geográfica, localização, 

etc, os primeiros grandes inquéritos à condição operária, que são ainda feitos no século 

XIV e, portanto, há muito impulso dado à estatística e à observação e inquirição de 

determinadas populações; também a cartografia é tributária deste mesmo princípio de 

conhecer para decidir, para decidir sobre território, para decidir sobre as pessoas e, 

portanto, eu acho que é uma relação muito estreita. Depois, há quem não decida sem 

informação e há quem considere irrelevante a informação para decidir. Aquilo que eu 

penso é que – e por isso eu dizia que é muito uma visão pessoal e pode existir aqui 

alguma deformação profissional – eu considero impossível decidir sem ter a informação 

necessária para o fazer e acho que a Sociologia aqui dá um contributo importante à 

definição das políticas públicas, porque distingue…De facto, a Sociologia é o facto de 

se debruçar, observar, reflectir e analisar sobre grupos e, portanto, quando tratamos de 

grupos a questão do dimensionamento, digamos assim, é muito importante. Sendo 

importante o dimensionamento, a informação, pelo menos esta de base estatística, que 

nos dá a ideia, é muito diferente estar a decidir sobre um problema que afecta 1000 

pessoas ou um problema que afecta 10.000 ou que afecta 100.000, portanto, isto é uma 

sensibilidade, que eu acho que é muito da minha área de formação, portanto, quando 

comparo ou quando se compara com áreas de formação como a Filosofia, ou como a 

Psicologia, ou como a Economia, há de facto aqui uma diferença e penso que a 
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Sociologia contribui fortemente para a ciência política e até para o domínio das políticas 

públicas justamente com esta visão, digamos assim, mas isto é muito pessoal.  

NA: Por exemplo, em 2007, quanto teve de fazer a gestão da divulgação pública dos 

resultados do PISA que foram repetidos em 2006, como é que isso foi?  

ME4: Eu acho que não foi em 2007 que eu fiz. Eu acho que fiz a divulgação dos 

resultados do PISA ainda em 2005. Foi o meu primeiro acto público, foi em Abril de 

2005. 

NA: Ainda do processo anterior… 

ME4: Em Abril de 2005, e está aí o discurso que fiz na altura. Em Abril de 2005, foi 

um dos meus primeiros actos públicos, eu tinha tomado posse em Março, portanto, em 

Abril, eu acho que a 25 ou 26 de Abril, os dados já estavam aí, já existiam quando eu 

cheguei e, portanto, divulguei-os publicamente, estive na cerimónia, podia não o ter 

feito, porque eram dados que não  reportassem ao meu período de governação. Nessa 

altura, estudei e analisei os dados e tomei uma série de decisões políticas com base nos 

resultados do PISA, aos quais adicionei alguns outros elementos que, entretanto, tinha 

pedido para serem recolhidos e que me pareceram muito importantes, designadamente, 

sobre formação inicial e a formação contínua em Matemática, dos professores do 1º 

ciclo, a que adicionei os resultados das provas de aferição, portanto, fui olhar para as 

provas de aferição feitas nos anos anteriores, os resultados do PISA, etc, e com esse 

conjunto de informação relativo aos resultados, a Matemática…ainda não tínhamos 

exames no 9º ano, fizemos nesse ano, e lá estão…a estabilidade do corpo docente, a 

colocação de professores por 3 anos, e lá está o programa de formação contínua em 

Matemática para o 1º ciclo e lá está a alteração do modelo de formação inicial de 

professores. Eu percebi, nessa ocasião, nos primeiros meses de governação, com base 

nos dados que mandei recolher, justamente para essa sessão, que um professor do 1º 

ciclo podia chegar à conclusão do seu curso sempre com resultados negativos a 

Matemática, portanto, não lhe era exigido nada e as componentes de Matemática na 

formação inicial podiam estar ausentes, portanto, esses dados ainda aí estão, foram 

recolhidos nessa altura.  

NA: Mas, depois, teve de gerir o processo seguinte, digamos, o ciclo seguinte do PISA, 

não é? Em que já houve o tomar de decisões sobre a amostra, sobre as escolas que 



275 
 

seriam seleccionadas, sobre a gestão da informação resultante do relatório internacional 

que é publicado em 2007 e, depois, a produção do relatório nacional, como é que 

isso…? 

ME4: Tudo isso se passa de forma independente, não é? É o GAVE que faz, não há 

nenhuma intervenção política. Organiza, de acordo com as metodologias e orientações, 

que os próprios grupos de trabalho produzem. Aquilo que fizemos foi viabilizar e 

estimular muito a participação da equipa portuguesa nos fóruns internacionais, aí houve 

grande estimulo a que se formasse gente, a que se atribuíssem recursos, que os 

apuramentos fossem feitos com rapidez, por exemplo, no que respeita às provas de 

aferição, mas isso é uma coisa…eu sou utilizadora de dados estatísticos da área da 

educação, há muitos anos, e a principal característica desses dados era o seu atraso, 

nunca existiam dados a tempo e horas, atrasos de 5 ou 3 anos, era uma coisa vulgar. 

Recordo-me bem de um episódio, eu acho que, em 2001 ou 2000, sai um relatório da 

OCDE sobre a situação económica do país em que se revelam, pela primeira vez, 

naquela altura, em muitos anos, os dados do ensino secundário, em que se percebe que 

tínhamos um buraco no ensino secundário. Recordo-me bem que o Ministro Mariano 

Gago me telefonou, e eu estava no Observatório, a perguntar, o que é isto? O que é que 

se passa com os dados da Educação? O que é que está a acontecer com o secundário? E, 

bom, “não há dados, desde 1995” dizia-lhe eu e “eu acho que ninguém saber o que é 

que se está a passar com o secundário”, estávamos em 2000 e não havia dados desde 

1995, “bom, mas é preciso saber o que é que se passa, que dados há”, lá fui procurar 

dados sobre o ensino secundário. A seguir, em 2001, saem os dados do censo, e eu já 

estava menos ocupada no Observatório e, portanto, obtive do INE os micro-dados de 

1991/2001 e fiz um trabalho, uma pequena exploração de dados, aliás, que está 

publicada, sobre os efeitos do insucesso e do abandono escolar na década de 91 para a 

de 2001, sobre o défice de qualificação da população activa adulta; e o que se descobre 

entre um censo e outro é um novo segmento, que surge na população activa, que afecta 

toda a população, mas particularmente os jovens com menos de 24 anos e menos de 35, 

que têm os níveis de ensino incompletos. Imaginem que, no censo de 1991, tem 

qualquer coisa como 150.000 activos, agora não me recordo bem do nome, e em 2001 

isto passa para qualquer coisa superior ao meio milhão de activos que têm um nível de 

qualificação incompleto, ou o 9º ou o 12º. Os dados são muito impressionantes, porque, 

só no segmento com menos de 24 anos, tem 500.000 jovens com menos do 9º, com o 9º 
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incompleto ou com o 12º incompleto. E, portanto, no censo, revela-se o efeito do 

insucesso e do abandono, mas eu acho que, ao nível das estatísticas da educação, 

durante muitos anos, não foi possível governar com este conhecimento, simplesmente 

porque estas coisas não existiam. E, portanto, o que é que tivemos? Hoje, com as séries 

completas, quando se olha, o que é que se percebe, que aconteceu naquela década? 

Década e até mais tempo: diminuímos a taxa de cobertura, diminuímos o número de 

alunos em termos relativos, as taxas de insucesso e de abandono mantiveram-se 

estáveis, o número de professores aumentou, ou seja, nós tivemos um sistema de ensino 

secundário dimensionado imagine para ter a entrar 100.000 alunos, imagine que cada 

ano entravam 100.00 ou 80.000, não interessa agora a dimensão da conta, entram, mas 

no 2º ano já só lá estão metade; quando passam para o 11º, portanto, toda uma estrutura 

na escola, imagine que isto significa desperdício e ineficácia, no 11º já só estão metade 

e, depois, no 12º ainda estão menos e, portanto, as turmas iam diminuindo, a estrutura 

era a mesma, os resultados não eram nenhuns e isto significa que os jovens saíam…isto 

configura um novo problema, já não é o problema do défice histórico de qualificação, é 

um novo problema de défice de desqualificação, são novos adultos que não têm 

qualificação, não é porque não tinham tido escola no seu tempo, é porque a escola não 

foi uma oportunidade, a escola não constituiu uma oportunidade. E, depois, diz-se que 

se está a atirar as culpas para a escola, rapidamente, fazemos o discurso da culpa, mas 

não é esse o problema, o problema é ter a capacidade de analisar os factores, e os 

factores são múltiplos. Identificou-se um que se impõe, tem uma importância em todo 

este sistema, que são os cursos tecnológicos, porque quando se observam os dados de 

forma mais desagregada percebe-se que o grande contributo, se no conjunto do 

secundário, o insucesso é na ordem dos 40%, nos cursos tecnológicos é de 70% e, 

portanto, é uma oferta formativa claramente inadequada e, depois, quando se olha para 

os cursos de formação profissional, percebe-se que as coisas são melhores, mas iniciou-

se uma reforma do secundário em 1996, eu acho que se percebia que as coisas não 

funcionavam, mas isto não estava medido, isto não era conhecido nos seus pormenores, 

portanto, iniciou-se uma reforma do secundário. Na minha opinião, aquilo que se veio a 

concretizar como reforma não corrigia alguns destes defeitos, por exemplo, mantinha os 

exames para os cursos tecnológicos e alargou exames aos cursos profissionais numa 

lógica de prosseguimento de estudo, que era totalmente inadequada, e já é no nosso 

governo que isso acaba, porque: - Qual é o sentido de ter um exame de Filosofia 

obrigatório para concluir um curso profissional? Não se colocava, imagine, num curso 
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de Electrotecnia, os jovens não faziam nenhum exame da sua área de especialidade para 

ser concurso de Electrotecnia, todavia, tinham de fazer um exame de Filosofia. Portanto, 

a reforma ainda continha elementos que revelavam que não se tinha reflectido o 

suficiente sobre o conhecimento, apesar de tudo, já disponível para este problema. 

NA: Acha que o PISA ajudou a construir uma nova maneira de conceber a decisão 

política, justamente nessa perspectiva de estar mais atento aos resultados e aos dados 

objectivos?  

ME4: Eu identifico aqui um contínuo. Eu penso que os países se confrontaram… 

porque eu acho que o PISA não começa com o PISA, começa com os estudos de 

literacia, acho que começa com outros que vêm procurar responder a uma dúvida, a uma 

preocupação sobre a qualidade das aprendizagens. Sim, senhor, os países, mais ou 

menos, conseguiram concretizar as escolaridades longas, digamos assim, abranger…a 

ter taxas de cobertura próximas dos objectivos, 100% nos vários níveis de escolaridade, 

ter os jovens todos na escola, concluir com êxito os seus níveis de ensino, mas são as 

dúvidas sobre a qualidade das aprendizagens e das competências efectivamente 

adquiridas e, portanto, há muitos estudos que começam até, em algumas Universidades, 

coisas dispersas e que, depois, se organizam e em que a preocupação é, de facto, medir 

essa qualidade, o que é que de facto fica. Agora, eu acho que isto corresponde a um 

novo patamar de exigência no que respeita aos sistemas de ensino. Nunca antes os 

sistemas de ensino foram objecto de uma tão grande exigência, não há memória! Há 

muito quem tenha a nostalgia dos sistemas de ensino do passado, considerando que os 

exames antigamente é que eram exigentes. No passado, estamos sempre a falar de um 

sistema que tem uma natureza completamente diferente, e eu gosto sempre de referir um 

dado que é na minha geração, apenas 7% dos jovens, aos 18 anos, estavam na escola, 

portanto, podiam ser exames muito exigentes, mas destinavam-se apenas a 7% de 

jovens, muito escolhidos. Eram processos de selecção muito escolhidos, não significa 

que fossem melhores ou piores que os outros eram muito escolhidos, não estavam todos 

na escola, e hoje a escola tem toda a população, todos os jovens na escola, e está 

confrontada com níveis de exigência e aferição do seu trabalho que não tem nenhum 

paralelo com o passado, portanto, isto é um novo patamar de exigência.  

EC: Que tem, depois, impacto, Sra. Ministra, em políticas concretas? 
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ME4: Tem, tem impacto em políticas concretas, posso falar no meu caso. Acho que tem 

de ter dois tipos de impacto: impacto na decisão política, na organização de programas 

de intervenção que visem melhorar a qualidade das aprendizagens, que visem 

justamente responder àquilo que é o anseio ou que é a perplexidade que desencadeia a 

necessidade do PISA, e tem que ter também outro tipo de impacto, num nível mais 

localizado. Repare, nós tivemos, durante 10 anos, exames no ensino secundário, foram 

introduzidos em 1996 e temos até hoje, já lá vão mais de 10 anos. Esses exames eram 

divulgados, depois, a páginas tantas, até foram divulgados publicamente fazendo-se 

rankings das escolas a partir desses mesmos resultados, mas nunca esses resultados 

foram, de forma sistemática, devolvidos às escolas, nem nunca foi exigido nada às 

escolas, nem aos professores, para responder àqueles resultados. Essa foi uma das 

primeiras medidas que também tomei, mesmo com os exames de 9º ano e com as provas 

de aferição. As provas de aferição passaram a ser universais e os resultados das provas 

de aferição também se obtinham 3 anos depois, portanto, não beneficiavam nada, nem 

ninguém e só serviam para o país carpir sobre aqueles resultados e, portanto, uma das 

exigências que pus ao GAVE foi que se fazem as provas em Maio, no final do ano 

lectivo, e, depois, no início do ano lectivo, os professores têm que conhecer os dados, 

têm que ser individualizados e cada professor tem de conhecer os dados desagregados. 

Isso foi feito no primeiro ano em que tive a responsabilidade das provas de aferição, 

foram devolvidos escola a escola e são, ainda hoje, em relatórios, em que os professores 

podem perceber, e nos relatórios nacionais, isso também se percebe, e agora estamos a 

ir mais longe que é cruzar isso com a frequência, ou não, de formação contínua, 

portanto, é levar mais longe esses processos, mas sempre no sentido de devolver aos 

actores – que não podem ser desresponsabilizados. A qualidade do ensino não respeita 

apenas às políticas, respeita também às práticas, à execução e, portanto, eu acho que tem 

que haver aqui vários níveis, não é dizer que os problemas estão todos na escola, ou na 

formação dos professores, não é dizer isso, é dizer que, da mesma forma que ao nível 

político tem que se tirar todas as consequências dessa informação, também ao nível 

local essa informação tem de ser conhecida, tem de ser apropriada, tem de ser 

trabalhada para que se possam tirar ilações. E a mim, o que me parecia evidente era que 

os resultados dos exames tinham de ser devolvidos às escolas, aos professores, tinham 

que se criar condições para que se promovessem um bocado nas escolas reflexão sobre 

os resultados dos exames e os professores possam olhar para aquilo e pensar “porque é 

que temos tão maus resultados a Física ou a Química? Porque é que esta turma difere 
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daquela?”, a reflexão habitual, e a escola poder organizar-se de maneira diferente e foi 

assim que surgiu o Plano de Acção para a Matemática, o primeiro exame do 9º ano em 

que é devolvido às escolas e é dito às escolas “agora digam ao poder político com base 

na análise que produziram independentemente das análises que de forma agregada se 

possam fazer, digam cada escola quais são os recursos, os meios, as razões” porque foi 

um grande debate promovido, identificados muitos factores, foi feito um esforço para 

que cada um assumisse as suas responsabilidades. Tive várias reuniões com os 

professores, em que eles diziam “a culpa é das famílias”, está bem, mas o Estado não 

paga às famílias, o Estado está a pagar é às escolas e é bom que cada um assuma a sua 

responsabilidade e, portanto, fazer centrar nessa preocupação de como a 

informação…não é arranjar um culpado, é dizer o que é que está ao alcance das minhas 

mãos fazer, isto é uma atitude de uso da informação. E, portanto, é isso que, também ao 

nível da decisão política, se procurou fazer, pelas dúvidas das escolas, analisados os 

resultados, ter análises mais finas em função da distribuição geográfica, em função de 

vários tipos de apuramentos, acabou por se desenhar o Plano de Acção para a 

Matemática, que permitiu dotar as escolas de outros recursos… 

NA: E montar o dispositivo de formação dos professores de Matemática, não é? 

ME4: Esse foi ainda anterior ao do 1º ciclo. O programa de formação para Matemática 

do 1º ciclo foi anterior ao Plano de Acção para a Matemática, depois foi estendido ao 2º 

ciclo, já no âmbito do Plano de Acção para a Matemática. Uma dinâmica que vai 

permitir, sobretudo, com tempo, melhorar, melhoraram-se várias coisas, melhora-se o 

trabalho em equipa, no interior da escola, que é muito importante reforçar, o trabalho é 

muito individualizado, muito atomizado, as escolas são uma espécie de espaço onde se 

vai fazer exercício de actividade liberal e não pode ser, é essencial o trabalho em 

equipa. A maior parte dos problemas com que os professores se confrontam, na sala de 

aula, e em educação, não são possíveis de resolver individualmente, tem que ser 

problemas partilhados, envolvidos vários actores, tem de ser a organização a resolver. E, 

portanto, o Plano de Acção da Matemática serve também para isso, mas, portanto, o 

PISA, eu acho que tem a vantagem, ao contrário dos exames, de ter referenciais 

internacionais, em que os países se podem comparar entre si. É evidente que há um 

problema de base no PISA, que é a questão dos currículos e dos programas e, portanto, 

os testes do PISA respeitam a um referencial programático, digamos assim, que não é 

igual em todos os países e uma parte das diferenças dos países resultam dessas 
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diferenças de programas de currículo, digamos assim. Mas, na minha opinião isso são 

tudo problemas que se resolvem, não é essa a questão, a questão é que o instrumento é 

muito importante, porque permite ter um conhecimento sobre os resultados, os 

adquiridos, as competências, a qualidade daquilo que se ensina, daquilo que se aprende, 

com a cooperação internacional. Permite aos países perceberem que têm problemas 

semelhantes, permite aos países terem estratégias comuns e a área da educação tendo 

beneficiado sempre muito das comparações internacionais, porque é o que permite os 

países irem actualizando a sua ambição. Na realidade, não há uma agenda internacional 

para a educação, pelo menos uma agenda explícita… 

NA: Mesmo ao nível da União Europeia? 

ME4: Não há. Há, ao nível do Ensino Superior, houve, com Bolonha, mas não há, na 

área da educação. É sempre considerada uma matéria política nacional e não há, o que 

não significa que não se esteja a construir. É uma espécie de paradoxo, porque, apesar 

dos países beneficiarem desse contexto internacional não há, de facto, uma agenda 

política e o PISA pode permitir perceber que há problemas comuns e que pode haver 

vantagem na definição de políticas, também, tendo em atenção o mesmo tipo de 

referenciais e o mesmo tipo de preocupações. 

NA: Falou, há pouco, do Plano de Acção para a Matemática, da formação de 

professores para o 1º ciclo, na área da Matemática. Que outras questões politico-

educativos enfrentou, nestes anos, em que a informação fornecida pelo PISA, ou o olhar 

do PISA para o conhecimento político, possa ter sido usado por si, ou possa ter sido 

entendido como um fundamento ou uma legitimação da decisão, ou de uma orientação 

política tomada?  

ME4: A questão da repetência, por exemplo. Quando se olha para as características da 

amostra da população que é coberta pelo PISA, nos diferentes países, percebe-se que há 

países em que o fenómeno da repetência tem determinado o efeito sobre os resultados. 

O Professor Pinto Ferreira fez até um trabalho; no fundo, o que permite ver é que se não 

tivéssemos alunos repetentes, no sistema, os nossos resultados eram mais próximos da 

média da OCDE, ou mesmo, iguais, à media dos países da OCDE, mas eu penso que 

para a decisão política sobre esta matéria, a decisão não pode ser exclusivamente 

política, pode haver lugar a uma decisão administrativa, mas tem que haver um lugar à 

alteração de práticas, tem que ser uma abordagem sistémica do problema, não é uma 
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questão de se proibir a repetência como há muito quem faça essa provocação. Por 

exemplo, o PISA ajuda a reflectir e a compreender melhor, mas não é suficiente, nós 

precisávamos de completar a nossa informação e o nosso conhecimento a partir daquilo 

que o PISA revela, com estudos mais finos, mais aprofundados, porque o PISA, 

conjugado com dados estatísticos, o que mostra é que…a situação, o nó de progressão 

mais crítico, acho eu, mas também não se conhece o suficiente, é o que têm dito, é que 

precisávamos de ter equipas a trabalhar nisto. A nossa repetência começa ao 2º ano de 

escolaridade e, o que tudo indica, do pouco que se conhece - e conhece-se pouco - o que 

tudo indica, e as indicações que recebo é das visitas às escolas ou das conversas com os 

professores - porque, não há estudos - é que o problema, no 2º ano de escolaridade, tem 

que ver com a leitura, as crianças não aprendem a ler com segurança, com confiança, 

lêem mal e, portanto, começa aí. Uma professora, perante um grupo de crianças, em que 

3 ou 4 delas não aprenderam a ler, aquilo que é a decisão tradicional é repetir, fica mais 

um ano para, no ano a seguir, aprender. Também muitos estudos nos revelam que isso 

não é solução porque, no ano a seguir, não aprendeu, vai repetir e regride e começa 

aqui, aos 7 anos, com as dificuldades de aprendizagem na leitura, que depois tem efeitos 

nas aprendizagens das outras matérias, no estudo; para estudar, precisa de saber ler bem, 

se não lê bem não estuda, na compreensão dos enunciados da Matemática, sobretudo, 

quando são problemas. Parece residir aqui o essencial dos nossos problemas, como é 

que isto se resolve? Acho que era preciso conhecer mais mas, de novo, tenho para mim 

que pode haver lugar à decisão política, pode haver lugar a uma decisão ainda de 

enquadramento legal, digamos assim, no que respeita à organização ou dos ciclos de 

ensino ou de regras de organização das escolas ou constituição das turmas, pode haver 

algum intervenção a este nível, mas há seguramente uma intervenção ao nível das 

práticas pedagógicas quotidianas, mas o professor tem de saber o que faz, tem que ter 

um conhecimento para enfrentar uma coisa que é nova, porque também temos todos 

pouca percepção de quão novo tudo isto é. Há 30 anos a repetência, no ensino básico, 

não era de 10%, como agora, era de 60%, ou seja, metade das crianças que tentavam 

aprender a ler e a escrever, que era o que se lhes ensinava no ensino básico há 30 ou 40 

anos, metade não aprendia de facto a ler e a escrever, mas nós construímos um mito de 

que aquela 4ª classe era muito exigente, mas metade não aprendiam, mas o professor 

não tinha sido formado para resolver esse problema. O professor ensinava os que 

aprendiam e havia aquela expressão do “não dá para mais”… 
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NA: „Não tem jeito para os estudos‟… 

ME4: „Não tem jeito para os estudos‟ e, portanto, não era um desafio, não era missão, 

não era algo que se colocasse ao professor como um problema para resolver fazer com 

que os que não davam aprendessem e, hoje, o problema é completamente novo, é muito 

diferente, que é dizer a um professor que tem ensinar todos. A minha pergunta, muitas 

vezes, é essa: se renovou o mandato com os professores, se as sociedades actuais 

renovaram os mandatos com os seus professores, para que isto seja aceite e seja óbvio 

para todos os professores. Eu tenho as maiores dúvidas que este mandato tenha sido 

actualizado, mas independentemente disso, este grande desafio que os professores hoje 

têm que é: “são todos e é obrigatório”. Não é: “são todos os que querem”, são todos! E é 

obrigatório ser para todos, mesmo os que têm deficiência física ou visual ou motora, 

todos, com o que isto significa. E, para este desafio, que é novo – não é só ensinar os 

que aprendem bem, é ensinar todos – o professor tem que ter os instrumentos, e nós 

temos que conhecer quais são esses instrumentos, e é esse conhecimento que, ou não 

está suficientemente produzido, ou não está suficientemente divulgado e difundido para 

que possa mobilizar na formação, nas práticas, e esta é que é a nossa questão e esta 

reflexão é uma reflexão que está muito ideoligizada. É uma pena, porque muitas das 

matérias da educação, quando se discutem as coisas mais ideologicamente…porque 

repare, está-se a discutir ideologicamente a questão da repetência, mas sem discutir 

aquilo que é o princípio ideológico de base, que é este de querermos ter uma educação 

obrigatória para todos, isto é, que é a ideologia. 

NA: Esse é que é o ponto de partida…. 

ME4: Mas este ponto de partida não se discute, e depois vai-se discutir 

ideologicamente, sem referência aos princípios, o princípio da repetência ou os exames, 

não é? Isso é que é errado e afecta muito negativamente as discussões nas matérias de 

educação. 

NA: Essa crença, que alguns identificam no modo de fazer política, na passagem de 

uma política muito centrada na ideologia e nos valores ao nível do discurso político e 

nas práticas, para uma política mais centrada no conhecimento objectivo, não naquilo 

que deve ser, mas naquilo que funciona, aquilo que é eficaz, acha que o PISA tem 

algum peso nessa mudança de olhares sobre o que é fazer política? 
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ME4: Quer dizer, não tenho a certeza, porque o PISA tem servido de arma de 

arremesso para pôr em causa, baseia algumas propostas que vão no sentido de um 

encaminhamento precoce das crianças, a partir dos 10 anos ou dos 12 anos, e na minha 

opinião essas propostas têm uma visão do mundo e da capacidade de aprendizagem dos 

jovens e das crianças que é muito conservadora e, portanto, não tenho a certeza, quer 

dizer, não há bondade intrínseca nos instrumentos e, quando eles são 

descontextualizados. Mas o PISA, em si, contém bons elementos, por exemplo, há 

outras informações do PISA que têm e permitem até basear mais decisões políticas, 

trabalha-se muito a questão, sobretudo nos mais recentes, dos contextos sociais e 

económicos, não apenas da escola, mas também das famílias. Há dados absolutamente 

curiosos e sobre os quais importaria reflectir, por exemplo, há duas ou três informações 

que sempre me ficaram na memória e sempre tenho presente quando faço reflexão sobre 

estas questões, ou sempre que tenho de tomar decisões. Uma delas é que o factor 

explicativo dos resultados, que é o factor mais importante na explicação dos resultados - 

o acesso a recursos escolares por parte das famílias das crianças - do que, propriamente, 

a origem social e económica, ou seja, uma criança, mesmo tendo os pais dificuldades 

económicas, se tem acesso a recursos escolares e formacionais, consegue melhores 

resultados do que…E portanto, não é apenas a condição económica, digamos assim, 

mas a condição sócio-cultural, digamos assim… 

NA: Sim, tem a ver com a pro-actividade dos pais… 

ME4: Sim, e isto é absolutamente decisivo para políticas de apoio à família ou para 

políticas de acesso a recursos económicos, por exemplo, e não quero que me entendam 

mal, mas para falar numa medida política que foi tomada, a decisão de atribuir a cada 

criança, no 1º ciclo, um computador, em casa, a decisão de permitir o acesso em 

condições muito favoráveis a computadores a todos os jovens, que em outros relatórios 

da OCDE já se aponta como sendo decisiva a possibilidade de ter um portátil, e não 

apenas um computador, em casa, mas a possibilidade de um portátil com acesso à 

Internet, o quão isso é mais decisivo do que a percepção de que um computador com 

ligação à Internet pode, a uma criança que não tem livros em casa, aceder a informação 

que nunca acederia; é absolutamente essencial ter presente esta informação de que o 

acesso aos recursos, mesmo a partir de casa, é essencial. Outro dado do PISA, que não 

tem que ver com resultados, mas há um conjunto de gráficos que compara os vários 

países que compara a desigualdade escolar dos diferentes países. A desigualdade 
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medida através da distância que vai entre a escola melhor e a escola pior, em que 

Portugal aparece com o eixo mais longo, portanto, em que é maior a diferença entre a 

melhor escola e a pior escola e medida ainda pela percentagem de escolas que estão no 

eixo negro, digamos assim, não sei se têm ideia desses quadros… 

NA: É no relatório de 2007? 

EC: Do último. Sim. 

ME4: Mas eu acho que também está no anterior. São uns gráficos deste tipo [faz 

esboço] que têm este eixo e depois pontuam as escolas. Este é o quadro negativo, 

porque é: “contexto social e económico”, num dos eixos, é o “contexto social e 

económico mais negativo”, “o contexto mais positivo”, o “contexto e background das 

famílias”, etc, e os resultados escolares, positivos e negativos. Portanto, a percentagem 

de escolas em que se combinam resultados negativos com contextos negativos, também; 

nós temos um número superior de escolas aqui, e a diferença entre esta escola e esta - , 

são as escolas que estão no quadrante positivo - é maior. E isto tem uns graficozinhos 

pequeninos que comparam os países todos, e basta olhar para a mancha para perceber 

que Portugal surge…há países que têm as escolas todas aqui, há países que têm as 

escolas à volta e… Perceber a mancha da projecção das nossas escolas é muito 

impressionante, porque se percebe que necessitamos de políticas que elevem a 

qualidade média das nossas escolas, porque são escolas cujos resultados são muito 

tributários do contexto socio-económico em que escola e família estão e, portanto, que 

precisamos de políticas que intervenham ao nível do território e do apoio social para 

elevar estas condições, para fazer sair as escolas daqui para que os resultados melhorem. 

Estes gráficos são muito impressionantes e podem explicar medidas de política como o 

alargamento da acção social escolar aos alunos, o investimento em escolas que estão em 

pior condição, como são as escolas dos territórios educativos de intervenção prioritária, 

que levou à definição de um programa no QREN, que nos vai permitir investir nestas 

escolas cerca de 100 milhões de euros, e já estamos a investir, portanto, começámos 

salvo erro com 26 ou 36 escolas e vamos, agora, progressivamente, alargando; e o nosso 

objectivo é vir a ter umas 100 escolas, porque começámos nas zonas suburbanas, 

digamos assim, mas em algumas zonas rurais, por exemplo, no Norte, muito afectadas 

pelo desemprego ou pela depressão económica. Há também escolas em muito má 

situação, que precisam destes investimentos, discriminação positiva, obras, escolas 
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novas com bibliotecas novas, com professores contratados; por exemplo, vamos ter, 

neste concurso, a possibilidade destas escolas fazerem o recrutamento dos seus 

professores não pela lista graduada, mas fazendo entrevistas, recrutando os professores 

que lá querem estar e não os que não querem estar. 

NA: Isso dá-me outra pista para lhe fazer outra pergunta que é, então, agora – políticas 

mais centradas na organização do sistema - que tem a ver com a gestão dos recursos 

humanos, com a própria organização da escola, aí onde é que o PISA pode ou teve…? 

ME4: São políticas deste tipo, por exemplo, da discriminação positiva, no fundo, 

recuperámos um programa antigo, dos territórios dos TAPE, analisámos os relatórios 

que foram produzidos na altura: Por que é que alguns TAPE não tiveram resultados 

positivos? Muito investimento…o investimento nem foi muito, mas enfim…algum 

investimento, e alguma atenção, sem resultados, mas também houve escolas em que 

houve resultados. Há escolas extraordinárias, que recuperaram. Então, isso significa que 

as políticas podiam ser reequacionadas e, portanto, foi feito um trabalho em torno disso, 

mas o PISA mostra muito bem a necessidade de políticas deste tipo, porque combina no 

fundo a análise dos resultados, não é? Tem aqui o eixo dos resultados com outras 

variáveis explicativas desse… 

NA: Políticas, mais de natureza distributiva… 

ME4: Não tanto da igualdade, como da equidade, da garantia da equidade do sistema… 

NA: Eu estava a falar agora de políticas mais institucionais, de organização da escola, 

por exemplo, as políticas que tinham a ver com a gestão escolar, porque também a 

questão da liderança… 

ME4: A liderança é absolutamente essencial, como a estabilidade do corpo docente, 

portanto, a colocação por 3 anos dos professores e até esta questão, agora, da 

controvérsia da avaliação. Uma das recomendações do PISA é a observação de aulas, 

não sei se estão recordados. Há um gráfico também, que mostra a percentagem de 

estudantes cujas aulas têm alguma observação, e é impressionante a situação de 

Portugal na comparação com outros países, a diferença é total. Havia várias alternativas 

de introdução dessa medida, os modelos são os mais variados, mesmo cá também 

temos, nas escolas privadas, em que é o Director que observa a aula ou manda observar, 

nós considerámos localizar este mecanismo, que é um mecanismo essencial de controlo 
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da qualidade das práticas educativas, digamos assim, no quadro do departamento, 

dentro da escola, no pressuposto de que esta inserção poderia permitir correcções 

imediatas, um tratamento da situação imediato; ou seja, é o coordenador do 

departamento disciplinar que observa as aulas dos colegas mais jovens, e pode, no 

quadro das actividades da distribuição do serviço docente, introduzir imediatamente 

correcções e, portanto, este é o sentido. Evidentemente, com muitas reacções, há muitos 

países em que é a Inspecção que observa, os mais variados modelos. Pensámos que, 

apesar de tudo, este contexto local seria mais favorável, há muita água ainda por correr, 

mas a introdução da avaliação, a mudança do modelo de gestão, por exemplo, é uma 

questão também controversa da eleição ou nomeação, por parte do Conselho Executivo, 

destes órgãos coordenadores dos departamentos. Foi bastante controversa, mas embora 

o modelo de gestão anterior funcionasse – fez emergir boas lideranças, nós temos 

óptimos dirigentes de escolas, temos escolas que funcionam muito bem – não nos 

podemos esquecer que a maioria das escolas se encontra aqui [indica gráfico PISA] e, 

portanto, há seguramente aqui efeitos perversos que decorrem… 

NA: Algumas das que estão aí têm a ver com outras fragilidades da liderança escolar. 

ME4: Pelo menos, era o que os Presidentes do Conselho Executivo diziam, “é 

impossível gerir uma escola quando a equipa de gestão intermédia não é da 

responsabilidade” e, portanto, foi absolutamente essencial mudar isso. Algumas escolas 

continuam a manter a prática de ouvir, de propor aos professores que elejam, que 

indiquem qual é o professor que deve ser coordenador do departamento, mas enfim, é, 

pelo menos, dada a possibilidade ao Director da Escola, ao líder da escola, de escolher a 

sua equipa, nos vários departamentos, com efeitos perversos que estas soluções também 

têm, não é? Depende também da cultura organizacional, mas penso que uma parte dos 

nossos problemas é esse que lhe dizia, dos resultados, isso não é muito evidente nos 

relatórios do PISA, mas a combinação dos relatórios do PISA com outras fontes de 

informação – porque as fontes de informação não funcionam por si só, como eu lhe 

disse, logo no primeiro relatório do PISA que eu divulguei eu senti necessidade de ir ver 

o que se passava nas provas de aferição, porque o PISA respeitava apenas às crianças 

que têm 15 anos. A formação inicial de professores, a formação contínua, quer dizer, 

mobilizou-se um conjunto de informação para conseguir compreender o que era 

necessário fazer. No caso do PISA, é a mesma coisa, porque a questão do modelo de 

gestão… não há modelos perfeitos, nesta situação, como em muitas outras. O nosso 
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objectivo, e o objectivo de todos, penso que isso é um desígnio quase natural, é procurar 

as melhores soluções, em cada momento, e em cada contexto, dar um contributo para 

uma solução melhor e isto vai continuamente progredindo. No caso do modelo de 

gestão, o anterior, é evidente que já corresponde a um progresso em relação ao anterior, 

e este, aquilo que esperamos, é que seja um progresso em relação ao modelo anterior, 

mas as nossas escolas, de facto, eram espaços de trabalho atomizado. Alguns 

professores diziam-me, nesta contestação, que as duas coisas piores que tinham sido 

feitas eram: uma, exigir uma maior presença dos professores na escola, isso é uma coisa 

que os professores não queriam porque tinham um entendimento da profissão, 

sobretudo a partir de determinada altura da profissão, a meio tempo, combinavam com 

presenças no privado e aqui e ali, segunda coisa que esses meus amigos professores 

dizem terrível que se fez, portanto, a exigência de permanência da escola não queriam, a 

segunda exigência era a prestação de contas (…) “a nossa vida era chegávamos a 

Setembro à escola e qual é o meu horário? Dá cá o horário” e pronto, a pessoa vai à 

escola, dá as aulas e vem embora e vai à escola faz as reuniões e vem embora, e essa 

coisa de agora prestar contas e reuniões de grupo e decisões, isso é tudo uma…é a 

ausência de condições para que a escola funcionasse verdadeiramente como uma 

organização profissional, que é o que tem de ser, de trabalho articulado, integrado e 

dirigido e, portanto, estes princípios de organização hierárquica eram muito débeis, na 

escola, praticamente inexistentes, e isso é absolutamente essencial para se conseguir 

resultados, não é o professor sozinho, em sala de aula, se não tiver um contexto 

organizacional que estimule e que enquadre uma orientação por determinados 

objectivos, não é o professor na sala de aula sozinho que consegue, alguns fazem 

milagres, mas milagres em cima de condições já muito favoráveis, porque nas zonas 

difíceis…porque os problemas do país no sistema educativo são as zonas difíceis, é 

aquela margem que ficou quando se definia a obrigatoriedade porque aqueles cujos pais 

e avós andaram na escola esses estão lá, no sistema já estavam e não oferece nenhuma 

dificuldade, é mais do mesmo, é igual àquilo que se fazia no passado, a diferença actual 

é a obrigatoriedade e todos, todos significa que estamos a atingir segmentos, cujos avós 

ou pais nunca foram à escola, que não têm condições, não têm sensibilidade, que não 

querem, há pessoas que me dizem que não querem estar, mas o país decidiu que era 

obrigatório e se é obrigatório temos de criar condições, “ah, mas a família”, mas o 

Estado não paga à família, o Estado paga à escola para cumprir essa missão, portanto, 

temos aqui um trabalho a fazer, mas já estamos na zona de dificuldade, isto já não é 
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igual ao passado, isto é uma coisa muito diferente, a querer recursos diferentes, a querer 

práticas diferentes… 

NA: E atitudes diferentes perante a profissão, não é? 

ME4: Diferentes e também uma organização, digamos assim, que proteja os professores 

e que lhes dê retaguarda, porque o professor não pode estar sozinho na sala de aula, com 

uma turma de alunos, que não quer aprender. Como é que o professor pode resolver um 

problema desses, sozinho? Não pode! Ninguém pode resolver um problema desses e, 

portanto, tem que haver uma estratégia de organização, em que se avalia se o professor 

está sozinho ou se há uma equipa de professores, se essa equipa de professores é da 

mesma disciplina ou é de disciplinas diferentes, qual é o horário que se dá àquela turma, 

há um conjunto de decisões associadas a esta exigência da escolaridade obrigatória que 

tem que ser uma organização a resolver, e esta organização tem que funcionar com os 

princípios hierárquicos, com liderança forte, com condições, digamos assim, de 

comando e de orientação que eu acho que o anterior modelo não permitia de facto à 

maior parte das escolas. 

NA: Isso, do ponto de vista estrutural, mas aí entra também a questão da autonomia, 

não é? Quer dizer, estruturalmente ter essa capacidade mas também ter capacidade de 

tomar decisões. 

ME4: A autonomia é, sobretudo, importante por causa da diversidade. Isto leva-me ao 

problema da diversidade, porque eu acho que tivemos anos e anos um sistema educativo 

para crescer para a massificação, mas mesmo até no período do Estado Novo, que não 

era a massificação o princípio, era o da igualdade de tratamento e de recursos, ou seja, 

partia-se do princípio de que para garantir a igualdade de acesso, a igualdade de 

oportunidades, era necessário que as escolas fossem iguais em todo o lado, os livros 

iguais em todo o lado, os professores iguais em todo o lado e, portanto, os princípios da 

uniformização…pensava-se, na altura, que era essa uniformização que nos dava a 

garantia da igualdade de acesso e tratamento e, portanto, as escolas primárias são iguais 

a Norte e Sul do país, aquilo é „chapa três‟, os professores são todos iguais, até o 

material escola é todo igual, desde a régua, havia aqueles kits que as escolas recebiam, e 

não havia cá diversidade nenhuma. Talvez isto fosse o adequado e isto tinha tradução, 

não é só no ensino básico, os cursos de Engenharia de 1930 tinham todos tido origens 

diferentes, os cursos de Engenharia no Instituto Superior Técnico do Porto eram 
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programas diferentes, durações diferentes, etc e a partir de 1930 tudo se uniformiza, 

portanto, a uniformização dos programas e dos modos de funcionamento, não era só ao 

nível do ensino básico, ao nível do ensino superior também houve essa preocupação do 

Estado Novo, tudo igual! No pressuposto de que isso é que dava ao sistema a garantia 

de uma igualdade. O que hoje sabemos é que, sobretudo, quando a exigência é a tal 

exigência de alargamento, de cobertura total, de uma escolaridade tão longa quanto 

possível para todos, este todos exige, eu diria, como princípio de organizadora de 

diversidade, a diversidade, o respeito pela diversidade, sem uma diversidade de 

instrumentos, de situações, etc, nós não conseguimos responder a este desafio. Não é 

possível cumprir a exigência da obrigatoriedade e da universalização, digamos assim, 

do acesso em condições de equidade, porque agora já não se trata de em condições de 

igualdade, trata-se de condições de equidade, se mantivermos o princípio da 

uniformização, digamos assim, na atribuição de recursos. E isto é que eu acho que, no 

nosso sistema de ensino, se manteve durante demasiado tempo, quer dizer, a 

escolaridade obrigatória de 9 anos data de 86 e nós tivemos concursos de colocação de 

professores, que é para mim ainda o paradigma do instrumento de uniformização até 

2006, e não é possível o concurso, que é um instrumento que obedece a este princípio 

da uniformização, ou seja, distribuem-se os recursos docentes o mais qualificado, o 

mais rico, o professor é a maior riqueza que uma escola tem e esse recurso, o mais rico e 

o mais valioso, é distribuído como se as escolas fossem todas iguais, e as escolas não 

são iguais, as escolas são muito diferentes e isso levou a que, no último concurso, isto 

são dados do último concurso, 83% dos professores concorriam a 13% das escolas. Ao 

fim de 20 anos com este mesmo mecanismo, que isto não muda, estes 13% de escolas 

são sempre as mesmas, os 83% de professores é que vão variando, mas são sempre 

todos, nas várias gerações, a convergir para as mesmas escolas. Levou a que existam 

escolas onde só há professores de 8º, 9º e 10º escalão e outras escolas onde não há 

professores de 8º, 9º e 10º escalão. Tem escolas onde todos os professores querem estar 

e tem escolas onde nenhum professor quer estar. No primeiro ano em que eu fui 

Ministra houve escolas onde nós fizemos a colocação de 18 professores, significa mais 

do que 1 por mês, ou seja, colocávamos e ele abandonava. E, portanto, instrumentos de 

gestão que ainda obedecem à lógica da uniformização quando os problemas que as 

escolas têm para resolver só se resolvem com a diversidade de instrumentos, quer dizer, 

há aqui e, na minha opinião, mantiveram-se, a questão das obras dos edifícios, a questão 

do conjunto dos recursos, do próprio orçamento das escolas. Tratam as escolas como se 
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fossem iguais e as escolas não são iguais e são ainda menos iguais agora porque quando 

se olha, por exemplo, para os edifícios escolares, o que é que tem? Tem as escolas do 

início de século, alguns edifícios ainda anteriores, muito poucos, mas tem, depois, 

sobretudo, os antigos liceus e as antigas escolas técnicas, são cerca de 100, eu acho que 

eles nunca foram mais de 120, mas nós hoje temos básicas e secundárias, cerca de 1200. 

Não tem nada que ver, mas o que é que houve? Aqui, a política de território também foi 

muito inimiga da escola, o que é que fez? Estas escolas técnicas, os antigos liceus, eram 

construídas no centro da cidade, elas eram escolas de cidade, tinham esta centralidade, 

eram escolas da cidade, vinha gente de todo o país, os alunos eram poucos, mas era 

abrangente, confluíam para o centro da cidade e aquilo era património da cidade. Com a 

massificação, passámos a ter, não escolas de cidade, mas de bairro, em que os bairros 

são, muitas vezes, bairros sociais e a escola, até a sua construção se vê, que é uma 

escola social, não é uma escola património da cidade, não é uma escola que se afirme 

com qualidade, mas depois podiam ter construído, não podíamos porque não havia 

recursos, é evidente. Tudo muda na configuração da escola, há escolas com uma 

fachada imponente, como ali no Camões ou no Maria Amália, no Pedro Nunes quem vê 

aquilo é um edifício que se impõe, passa na D. Dinis, ou na D. Pedro IV, e nem fachada 

tem… 

NA: Nem se percebe que é uma escola. 

ME4: Tem uma rede, um gradeamento, não tem fachada, não tem nome, portanto, a 

escola perdeu… 

NA: Proeminência. 

ME4: A proeminência que tinha e o espaço físico, e isto é apenas um aspecto, um 

revelador ou indicador de um fenómeno, na minha opinião, mais dramático, que é que a 

associação entre a política do território e a política educativa foi, muitas vezes, muito 

negativa, porque se pressupunha que a escola, um espaço qualificado, num contexto 

social negativo, se podia afirmar pela diferença mas, na realidade, a escola não teve os 

recursos para se afirmar pela diferença, porque se dava a esta escola o mesmo que se 

dava aquela, igualzinho, e esta escola precisava de mais, precisava de ter tido o dobro, 

precisava de ter tido os tais instrumentos da diversidade para….agora, uma política de 

atribuição de recursos ou de gestão de recursos assente na diversidade supõe uma 

avaliação, uma capacidade de avaliação, de autonomia, de gestão muito diferente e, 
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portanto, eu acho que, a páginas tantas, a autonomia, não apenas uma aspiração dos 

actores locais, digamos assim, que aspiram naturalmente, os pais aspiram a participar, as 

autoridades locais aspiram a participar, os professores aspiram também, portanto, eu 

acho que essa autonomia é uma aspiração social hoje generalizada, mas essa é apenas 

uma parte da questão. A outra questão é que a autonomia permite uma gestão de 

recursos diversificada, digamos assim, quer dizer, é uma exigência que é, também ela, 

uma exigência da concretização destes objectivos. É impossível atingir os objectivos da 

escolaridade obrigatória e para todos, e eu volto sempre aos mesmos princípios, com os 

recursos e os modos de gestão anteriores porque não são os adequados. 

NA: Queria perguntar-lhe se essa marginalização da escola, no espaço público local, 

não estará também relacionada e a minha pergunta era esta…o alheamento do poder 

local em relação à política educativa e um pouco esse divórcio que tradicionalmente 

existe em Portugal, portanto, a ideia de que a educação é do Ministério, do Governo… 

ME4: Sim, as autarquias tinham que ceder os terrenos e cederam os piores! Outro dia, 

fui a uma escola, em Vila Franca, que está a desabar! Sabe o que é que isto significa? 

Uma escola com 20 anos que está a desabar?! Como é que isto é possível?! Quem é que 

defendeu as escolas?! Como é que isto foi possível aceitar? Eu sei como é que foi 

possível e não podemos ser injustos. A pressão do crescimento não permitiu ter 

cuidados e exigências, como se teve em períodos anteriores. Eu acho que uma parte dos 

problemas são explicados por aí e provavelmente não tinha sido possível encontrar uma 

solução melhor mas, de facto, se tivesse havido um envolvimento das autarquias, há 

mais tempo, e de uma outra forma, quando se iniciou este processo podia ter sido 

diferente. Mas eu acho que também havia aqui alguns princípios ideológicos, diria, 

alguma visão do problema, que atribuía à escola, eu acho que até são por razões 

bondosas, e o que eu acho é que se exigia demais à escola, sem se lhes dar os recursos 

que era a visão de que a escola, o espaço mais qualificado, podia contrariar as lógicas de 

degradação do território, não é? Nós temos alguns exemplos, há escolas extraordinárias. 

Ainda no outro dia fui a um bairro aqui perto de Lisboa e havia uma escola 

absolutamente extraordinária, que a pessoa fica comovida, como é que é possível uma 

escola que, num meio tão adverso, se afirme? Pintadinha, impecável, com profissionais 

extraordinários! 
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NA: É no concelho da Amadora? A do concelho da Amadora é espectacular, nesse 

aspecto. 

ME4: É uma aqui, na Bela Vista, que agora integrámos na Pedro de Santarém. Acho 

que não é Amadora, acho que é Benfica. É uma escola extraordinária, mas há outras 

como a outra em Beja, exactamente a mesma situação, muito semelhante, o mesmo tipo 

de bairro, até parece que estou a ver as escolas, em que os professores me pediram que 

fechasse a escola! Fechasse a escola! É impossível! Isto para lhe dizer o quê? Só é 

possível a escola afirmar-se, só seria possível afirmar-se neste espaço se tivesse recursos 

que não podem ser igualmente distribuídos, tivesse autonomia e capacidade para avaliar 

as situações em cada momento, em cada situação e puder intervir. Ora, isto não se faz 

num quadro de grande centralização e uniformização. 

NA: E, portanto, que balanço é que faz destes quase 4 anos em relação a esses 

progressos em termos da autonomia da escola? 

ME4: Acho que há muito caminho para fazer, muito caminho para fazer. 

NA: No que diz respeito à questão dos contratos de autonomia, porque numa primeira 

fase pareceu ser uma estratégia… 

ME4: Os contratos. Passou um ano, mas, depois, com os contratos de autonomia, foi 

possível assiná-los ao abrigo da legislação do modelo de gestão, que mudámos e, 

portanto, estamos agora à espera, estamos num período de impasse para verificar a sua 

concretização e aplicação nas escolas e, depois, então, reequacionar de novo a questão 

da autonomia. Mas há aqui uma questão que é de fundo, na minha opinião, e que não 

tem sido nunca equacionada, nunca vi isso ser equacionado nos debates, e foi um 

problema com que eu me defrontei quando foram assinados aqueles contratos de 

autonomia. Repare, andaram um ano a estudar aqueles contratos de autonomia, um ano, 

e no final eles foram assinados porque eu pus a mim própria como objectivo assiná-los 

no início do ano lectivo seguinte, em Setembro. Isso significou que passou aqui, no meu 

gabinete, uma equipa, o mês todo de Agosto, a tratar dos contratos de autonomia e que 

os dois fins-de-semana anteriores essa equipa esteve aqui comigo em que eu disse 

“esses contratos são para assinar” e os problemas eram…Todos os dias havia um 

problema novo, irresolúvel, “a legislação não tinha enquadramento”, tudo coisas novas 

e, portanto, só a determinação de dizer “esses contratos vão ter que ser assinados, 
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porque há aqui um compromisso político e se não assinarmos nós nunca vamos ter 

contratos, nem autonomia das escolas, portanto, há ali a acção voluntarista, quer dizer, 

contra ventos e marés, nós vamos assinar estes contratos para dizer às escolas e para 

dizer ao país que é possível assinar contratos de autonomia, é possível dar mais 

autonomia às escolas, apesar de problemas e dificuldades” até de enquadramento legal. 

Sim senhora, autonomia às escolas para contratar e recrutar professores, que é 

absolutamente essencial. Nós temos o Estatuto da Carreira Docente! São instrumentos 

contraditórios, não é? A Lei do Orçamento e da Administração Pública impõe 

constrangimentos às escolas ou a Lei do Património e, portanto, o que resta é 

absolutamente secundário, irrelevante para decidir os destinos da escola. E porque é que 

isto assim é; e há uma discussão que, na minha opinião, nunca existiu, e que é 

absolutamente essencial que se faça que é: a autonomia tem que ir a par de uma maior 

responsabilização, de um recuo daquilo que é a Administração Central, digamos assim, 

daquilo que é o Ministério da Educação e o desenvolvimento dos instrumentos de 

controle. Não tem sentido dar autonomia, porque a autonomia não é um movimento de 

privatização das escolas, é um movimento de responsabilização das escolas. Se se 

responsabiliza, a par tem que se desenvolver instrumentos de controlo e de avaliação 

que permitam dar ao país garantias de que se mantém a qualidade, e até se eleva a 

qualidade do serviço publico da educação, e isto é que não se está a desenvolver. Não é 

possível celebrar contratos de autonomia, desenvolver, devolver, ou dar, ou atribuir 

mais autonomia às escolas, se não houver um sistema de avaliação estável em rotina 

consequente. Não é possível, se não houver instrumentos de controlo dos gastos 

públicos, etc, e nada está preparado, porque o Ministério da Educação está organizado, 

ainda, no paradigma antigo da uniformização de instrumentos, da centralização, etc. E, 

portanto, este movimento tem que ir a par da reforma do próprio Ministério da 

Educação, que recua em algumas áreas e desenvolve outras, designadamente, estas áreas 

do controle e da avaliação, porque, repare, o que é que se passou no 1º ciclo? Agora, 

para não estar a comparar com a autonomia das escolas, mas com as competências para 

as autarquias. Há 20 ou há 30 anos, não sei há quantos anos, é que se fez essa 

transferência, o Ministério da Educação nunca teve instrumentos de controlo e de 

regulação disso! As escolas estavam num estado miserável! Havia autarquias que 

faziam, mas faziam porque queriam, porque entendiam fazê-lo. De resto, as que não 

faziam o Ministério da Educação não tinha nenhum instrumento de intervenção e, 

portanto, isso não pode acontecer. O que tem de acontecer é que transfere-se, mas tem 
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que residir, em alguma parte do Estado, a competência de avaliação e de controlo, de 

acompanhamento, porque senão aquilo que se faz é o abandono e o que é que aconteceu 

em algumas autarquias? Aqui, em Lisboa, o que é que aconteceu? Acabou o serviço 

público de educação, a nível do 1º ciclo não há escolas, simples, não há escolas de 1º 

ciclo, porque a autarquia entendeu que isso…a vereação estava entregue ao Partido 

Comunista, que entende que as matérias da educação são do governo central e não do 

governo local e, portanto, cada escola que fechava por degradação do edifício já não 

abria, e fecharam nos últimos 20 anos mais de 100 escolas. Eu salvei algumas quando 

cheguei, 2 ou 3, salvei. 

NA: Sim, eu lembro-me de ter uma conversa com a Dra. Rosália Vargas, quando ela 

tomou posse, que estava alarmada com o parque que encontrou… 

ME4: Simples! E em outras autarquias o caminho podia ser o mesmo. A oferta é 

privada. Uma família, na cidade de Lisboa, um dos problemas com que se confronta é a 

oferta pública do ensino do 1º ciclo, e pré-escolar ainda é pior! O pré-escolar apenas 

12% é público. Quem é que sabe isto? Ninguém sabe. Eu soube quando cheguei e fui 

tomar conta do assunto. Onde é que esteve o Ministério da Educação para controlar e 

fazer….podia ter sido uma decisão deliberada, podia ter sido uma decisão consciente, há 

aí muitos autarcas que hoje defendem isto, as parcerias público-privadas e, portanto, não 

é neste modelo, mas em Lisboa isto aconteceu, não há serviço público de educação ao 

nível do 1º ciclo, ao nível das necessidades da população, a população não é servida 

sem que tivesse havido uma decisão política e isto não pode acontecer no caso da 

autonomia das escolas porque o risco é enorme. O risco de convergência de interesses 

privados, seja dos professores, seja dos pais, sobretudo quando convergem, quando o 

interesse da escola é ter só meninos de bem e o interesse dos pais é que naquela escola 

só haja meninos de bem, por exemplo, quando isto converge quem defende o interesse 

público?  

NA: O resultado é a Escola Secundária de D. Maria, em Coimbra… 

ME4: Não fui eu que disse! 

NA: Fui eu! É o protótipo dessa escola… 

ME4: Ali, houve convergência de interesses. Sabe o que é que fez o Presidente da 

Câmara? Foi a única câmara. Sabe o que é que fez o Presidente da Câmara, nessa 
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escola? Designou como representantes no concelho transitório mais 3 pais. A autarquia 

pode designar 3 representantes, os pais podem designar, não sei se são 2 e, portanto, 

naquela escola não há representação de interesse público, o Ministério da Educação não 

está, e o governo local também não, e o que é que aquele Presidente da Câmara fez? Eu 

soube isto na Sexta-feira, já falei com ele e vou mandar pedir um parecer jurídico para 

ver se anulo aquelas designações que ele fez, apesar de ele não estar de acordo com isto 

e, portanto, naquela escola há uma sobre-representação dos pais, com todos os 

problemas que temos, há uma sobre-representação dos pais, por decisão da autarquia e, 

portanto, falar da autonomia, em abstracto, ou apenas por princípios ideológicos, sem os 

instrumentos que, depois, são absolutamente necessários para que a autonomia se 

traduza em elevação da qualidade do ensino público, que é disso sempre que se está a 

falar, há muito trabalho a fazer que não está feito, muito caminho para andar. E, isso, eu 

aprendi e achei que a discussão sobre a autonomia das escolas era pura retórica, quer 

dizer, há imensa gente que fala, escrevem-se textos e artigos, há muito retórica sobre a 

autonomia das escolas, mas, ali…a decisão de assinar um contrato de autonomia, levar 

até ao fim essa decisão e retirar dela todas as consequências, dessa experiência todas as 

consequências, vou-lhe dizer, que foi das experiências mais difíceis que aqui vivi. Foi 

apenas um ano em que houve várias pessoas a trabalhar sobre isso e, no final, aqueles 

contratos só foram assinados – tenho que revelar com toda a franqueza – porque eu, no 

mês de Agosto, decidi que, em Setembro, eles iam ser assinados, houvesse o que 

houvesse, eles iam ser assinados e foi feito o trabalho aqui, no gabinete, e no fim-de-

semana anterior ainda foi com telefonemas para os Presidentes dos Conselhos 

Executivos, a discutir aspectos de pormenor. 

NA: Porque eles estão, realmente, à contra corrente (01:11:41) da lógica de 

funcionamento do sistema. 

ME4: De toda uma lógica de funcionamento do sistema. E, portanto, fez-se um diploma 

da autonomia, mas não se tratou de fazer repercutir aquelas exigências nos outros 

instrumentos e, sem isso, não é possível. Portanto, tem de se caminhar muito na 

atribuição dos recursos humanos às escolas, designadamente, os professores, na 

atribuição dos recursos financeiros, patrimoniais, tem de se evoluir muito e, sobretudo, 

o Ministério da Educação tem que reconfigurar, digamos assim, a sua missão que tem 

que passar a ser, sobretudo, das grandes orientações; também a atribuição de recursos, 

admito que sim, de forma diferenciada, nunca, de forma uniformizada. Tem que ser por 
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projecto, tem de ser em função das iniciativas locais, mas também das necessidades 

locais, da identificação de necessidades e eu diria que, em termos mais do ordenamento, 

do enquadramento da acção educativa, nada está preparado para esta autonomia. Há 

aqui uma vontade, há aqui um desejo, nuns casos ideológicos, noutros casos, mais de 

aspiração à participação social, ou até política, mas nada está preparado e o 

instrumento…para mim, o paradigma do antigamente e no qual é muito difícil mexer, 

como se viu, aliás a grande alteração que introduzimos foi a fixação por três anos e 

alargámos a possibilidade das escolas contratarem, para substituição; agora, 

introduzimos as TAPE, as escolas em territórios educativos de intervenção prioritária 

entram no concurso antes, e fazem uma selecção, por escola, e, portanto, fixam os 

professores antes da grande roda do concurso. Mas isto são apenas pequenos passos, o 

grande passo não foi dado nesta matéria. 

NA: O grande passo é? 

ME4: O grande passo é a contratação por escola, cada escola, cada região, uma coisa 

mais localizada. Estamos numa fase em que os alunos não estão a crescer, as 

necessidades são conhecidas, o planeamento é possível, porque não temos incrementos 

do número de alunos incontroláveis, não temos nada disso, temos uma situação 

perfeitamente estável, não precisamos de andar a construir escolas novas, não 

precisamos de andar a formar professores. Até para dinamizar os mercados locais de 

trabalho era absolutamente essencial passar para uma lógica de contratação local, como 

os hospitais. Os hospitais contratam os seus enfermeiros e os seus médicos, as 

universidades contratam os seus professores, tudo se passa como no céu? Não! Não se 

passa como no céu mas… 

NA: Sim, é fazer uma análise com os benefícios… 

EC: Senhora Ministra e quais são as principais referências científicas, técnicas e 

políticas que a orientam? Em quem é que a Senhora Ministra se apoia? Publicações, 

pessoas para….na área do conhecimento científico… 

ME4: Essa pergunta, não lhe sei responder.  

NA: A ideia é: o conhecimento científico produzido em Portugal, sobre a educação, tem 

sido relevante para a tomada de decisões políticas, ou é um conhecimento muito mais 

difuso na comunidade científica internacional? 
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ME4: Vamos lá ver….quando foi o Conselho Nacional de Educação…eu não sou uma 

pessoa que tenha origem no mundo das Ciências da Educação, não é? Quando 

chegámos ao Governo, em 2006, a Lei de Bases fazia 20 anos, e pareceu-me importante 

apoiar o Conselho Nacional de Educação para que se promovesse um debate. 

Infelizmente, o CNE foi muito capturado pela discussão conjuntural das aulas de 

substituição e, na minha opinião, não soube subir um patamar para se distanciar do 

ruído das aulas de substituição, não soube, foi também surpreendido e apanhado, mas 

uma das dimensões deste debate que eu, pessoalmente, tinha sugerido que fosse 

desenvolvido neste debate era um levantamento dos contributos da investigação 

científica na área das Ciências da Educação; os contributos adquiridos, as áreas 

científicas e disciplinares vão evoluindo e vão-se sedimentando alguns adquiridos e, 

portanto, que fosse feito um apanhado daquilo que eram já contributos sedimentares, 

estáveis, mais ou menos partilhados pela comunidade científica da área das Ciências da 

Educação. E foi feito, este levantamento foi feito. Há um livro publicado, por acaso, 

acabei de o ler há muito pouco tempo, era um dos livros que trazia, para perceber... E, 

portanto, se me pergunta qual é a minha orientação, eu acho que a minha orientação 

política é no sentido de aceitação dos princípios da escolaridade obrigatória, tão longa 

quanto possível, e para todos. As razões evocadas para a aceitação destes princípios 

podem ser razões ideológicas, razões humanistas ou razões económicas, pode mobilizar 

muitas e eu considero que todas são aceitáveis, eu diria que é um processo 

civilizacional, digamos, uma evolução à qual não escaparemos. O modo como isto se 

concretiza, se é de total abertura ou de alguns fechamentos, já tem que ver com uma 

orientação mais pragmática, na definição das políticas públicas, e aí também me oriento, 

ainda, ao nível dos princípios ideológicos pela defesa da maior abertura possível, no 

pressuposto de que as pessoas aprendem muito ao longo da vida. Quantas mais 

oportunidades lhes foram dadas, mais longe elas podem chegar e, portanto, sempre na 

concretização destes princípios, com a salvaguarda de condições não apenas de acesso, 

não apenas de igualdade de oportunidades no acesso, mas de garantia de equidade no 

acesso. Hoje, sabemos que não chega a igualdade de oportunidades, é necessário dar, 

também, trabalhar, garantir a equidade no acesso, o que significa a tal diversidade que 

há pouco falávamos. Depois, por formação e na minha área, quer dizer, um académico 

está habituado a trabalhar e eu acho que é uma metodologia muito própria da nossa área. 

Provavelmente, há muitas outras áreas profissionais e cientificas que trabalham com o 

mesmo método, digamos assim, que é o trabalho sobre dossiers. A pessoa tem um 
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assunto para resolver, ou um dossier – estuda o dossier – e estudar o dossier significa 

consultar tudo o que está acessível sobre aquele tema, essa é, eu acho, a especificidade 

de quem trabalha na investigação, ou para quem é académico. Tem um tema para tratar, 

tem um dossier para resolver e, portanto, reúne o máximo de informação, de contributos 

possíveis, de diferentes vertentes, e tem uma proposta para a resolução. E, portanto, é 

mais de método eu diria, passados os princípios, depois é uma questão de método de 

trabalho e aqui o que eu considero é que esta preocupação de ouvir, que é uma coisa 

muito da minha área de trabalho, em geral, da área académica, e depois da Sociologia, 

em particular, que é do diagnóstico, de ouvir, estudar, verificar tudo o que há e depois 

decidir. Acho que a Sociologia tem em comum com outras áreas, por exemplo, com 

outras áreas profissionais, como a Engenharia, que é a orientação para a resolução de 

problemas. Nem todas as áreas disciplinares têm essa orientação. Há muitas áreas 

disciplinares que têm uma orientação mais para a reflexão, para a análise e para o debate 

e menos para a resolução de problemas. A Engenharia é muito orientada…a construção 

de uma ponte é para resolver um problema de ligação entre duas margens de dois rios, 

resolve problemas de pessoas e é muito a Engenharia moderna, a engenharia que se 

desenvolve a partir de meados do século XIX, sobretudo aqui em Portugal, que é para 

resolver problemas das pessoas, ao contrário de épocas anteriores, em que a Engenharia 

construía os palácios dos reis, as igrejas, as fortificações militares. Há, depois, uma 

outra orientação, que é a construção de estradas, de pontes, que é servir as populações, é 

resolver problemas concretos das sociedades modernas, a construção de casas, a 

electrificação, a canalização e saneamento, uma série de áreas em que a orientação 

dessa área disciplinar é a resolução de problemas, com a mesma metodologia: um 

dossier, ouve, estuda e um contributo para a resolução dos problemas. E eu acho que a 

Sociologia tem isso em comum com a Engenharia, é uma orientação para a resolução de 

problemas colectivos, de grupos, porque também há outras áreas, por exemplo, a 

Psicologia, que também procura resolver problemas de pessoas, a Filosofia reflecte em 

problemas também, muitas vezes, individuais, mas é o debate e a reflexão sobre e não 

a…e depois também a base…enquanto que a Filosofia aquilo que procura é a coerência 

interna, a Sociologia procura a coerência externa, portanto, tem aqui os factos, têm ai 

uma relevância que não tem na Filosofia, por exemplo. Eu acho que há aqui traços, 

alguns traços, mas eu diria que beneficio muito sobretudo da orientação geral da minha 

área disciplinar. E eu acho que comecei por dizer isso...a minha área disciplinar de 

origem, o que não significa que isso me faça diferente. Acho que é uma especificidade, 



299 
 

mas outras terão outras vantagens, quer dizer, eu admito que possa haver para o 

exercício do mesmo cargo recursos diferentes destes, que sejam igualmente válidos, e 

que também permitam obter resultados e uma intervenção eficaz e eficiente, quer dizer, 

não estou a dizer que é isto que faz a diferença, é isto que faz ser melhor ou pior, não. 

Se me pedir, como me pediu, para arranjar um racional para esta…para a orientação que 

imprimo, eu diria que é essa, que considero que sou tributária. Depois, procuro toda a 

informação, sobretudo, relatórios internacionais. Se fosse ali, ao meu gabinete 

veria…isso procuro sempre, se vou fora ou se procurar a literatura mais recente, os 

trabalhos que são muito…Portugal tem uma enorme vantagem, a nossa Sociologia, e 

penso que as Ciências da Educação, também, têm uma vantagem que é esta orientação 

pluri-paradigmática, digamos assim.  

NA: Nos outros países não se vê tanto. 

ME4: Não se vê, não. Na França, por exemplo. 

NA: Na França, por exemplo, são muito fechados. 

ME4: É. Aquelas correntes em torno do Bourdier são muito fechadas sobre si próprias, 

pouco disponíveis para abrir a outros paradigmas de reflexão, e eu acho que esse é um 

traço nosso, da nossa Sociologia. 

NA: É um traço também da juventude, porque a Sociologia, em Portugal, é mais 

recente… 

ME4: É mais recente. Pode ser simplesmente um efeito geracional, como entrámos 

mais tarde, acabámos por ter já acesso…há um crescimento menos enfeudado, na 

origem, portanto, eu acho que nós beneficiamos todos um pouco dessa abertura pluri-

paradigmática, digamos assim. E, depois, acho que também beneficiamos, mas isso eu 

não vejo como muito presente nas Ciências da Educação, por exemplo, este traço eu não 

vejo, mas que eu acho que é um traço da Sociologia, e acho que é negativo não existir 

este traço nas Ciências da Educação, que é a disponibilidade para o apoio à definição de 

políticas públicas. Um dos trabalhos pioneiros na nossa área, na área da Sociologia, que 

por acaso tem uma fronteira com as políticas públicas e as Ciências da Educação é um 

trabalho de investigação feito, e eu refiro isto muitas vezes porque é, para mim, um 

exemplo, o trabalho de investigação feito pela equipa do Professor Sedas Nunes, que é 

um dos primeiros trabalhos na área social sobre a Universidade Portuguesa, em que se 
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debate, pela primeira vez, a origem social dos alunos nas universidades. É um trabalho 

pioneiro, que eu acho que combina bem estas características, que hoje ainda estão 

presentes na nossa orientação disciplinar, e que é tributária justamente destas condições, 

que é um trabalho para apoio à reforma Veiga Simão, absolutamente essencial. 

Percebem-se as ligações entre os resultados daquela investigação e aquilo que veio a ser 

definido como orientação política para o desenvolvimento do ensino superior em 

(01:26:32) Portugal e é a disponibilidade, portanto, uma orientação pluri-paradigmática 

já presente, naquela altura, muito mais disponível para a observação e consideração dos 

factos, uma Sociologia empírica, em que essa análise está muito presente, já se fazem os 

tratamentos estatísticos ainda muito incipientes, mas tudo isso está presente… 

NA: Outros traços mais ao nível de estudos de caso, mais qualitativo também aparece… 

ME4: Também. Mas, sobretudo, uma disponibilidade para oferecer pistas para a 

definição de políticas públicas. Isto, eu não sei se está presente nas Ciências da 

Educação. Alguns textos que eu leio, por exemplo, este livro que acabei de ler, a marca 

que eu sinto é a da necessidade de um espírito crítico, sempre, por condição, e o espírito 

crítico é muito importante de distanciamento, mas cultivar a atitude de distanciamento, 

sempre e por princípio, significa que se é totalmente inconsequente para a atribuição de 

políticas públicas, não se é útil, não há nenhuma utilidade, no limite, não há nenhuma 

utilidade. É um bocadinho como este sindicalismo de oposição, de recusa da 

participação, de envolvimento ou de compromisso, digamos assim, a recusa do 

compromisso político, e, todavia, há uma certa atitude que eu considero até um pouco 

cínica, porque, na realidade, por vezes, ocorrem compromissos políticos, por vezes, 

ocorrem, não explícitos. E portanto, é pouco útil. 

NA: Um pouco inconsequente. 

ME4: É, um pouco inconsequente. E, depois, acaba por cair num meio, numa espécie 

de atitude também em que o desafio é encontrar a frase mais bombástica, o argumento 

mais… 

EC: O Sound Byte. 

ME4: Sim, um pouco. Até a expressão escrita, muito barroca, muito redonda, muito em 

torno da procura do argumento atrás do argumento e aquilo é, de facto, muito estéril, 

não produz contributos, não diz “faça-se assim, há dificuldades aqui vá-se por aquele 
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caminho”, não, é destrutivo. É isso mesmo: destrutivo! E pouco orientado para a acção e 

para a intervenção. Faz-me lembrar, um pouco, aquelas pessoas que acham que o 

dinheiro é uma coisa sobre a qual não se pode…têm nojo do dinheiro, bom, mas nós 

precisamos de o usar e consideram que tudo o que seja tocar no dinheiro já é uma 

orientação interesseira. Percebe o que eu quero dizer? 

NA: Há muitos cientistas para quem a política é sujar as mãos.  

ME4: Sim, é um pouco. Esse nojo, é isso mesmo, o nojo da política, mas é 

absolutamente essencial, na minha opinião, que as Ciências Sociais, em geral, não 

apenas a Sociologia, mas as Ciências Sociais, em geral, possam ter essa utilidade, o que 

não significa que não haja margem à crítica ou ao espírito crítico, mas se a orientação é 

permanentemente de destruição…e repare e agora já estou a falar completamente em 

pensamento livre, porque não tenho nada de objectivo, ou muito rigoroso sobre isso, 

mas às vezes a facilidade com que – a partir das escolas, dos professores que vimos nas 

manifestações e nos blogues – se critica, o descomprometimento e irresponsabilidade do 

que se diz, a inconsequência do que se diz, a ausência total de compromisso, até com a 

sociedade; quando se ouve, às vezes, relatos dos professores “estou farta, reformei-me 

ontem…”, era uma coisa nos jornais que me chocou. Era a propósito até da discussão do 

diploma sobre trabalho voluntário. O jornalista foi ouvir uma professora que diz “eu 

reformei-me porque estava farta da escola e dos alunos”, a ligeireza com que uma coisa 

destas se diz, como é que é possível? E esta desresponsabilidade e ligeireza com que, às 

vezes, se ouve falar nas escolas, no mundo à volta das escolas é um bocadinho…tem 

esta legitimidade da crítica, não é? Posso ser crítica… 

NA: Qualquer pessoa tem uma opinião. O Professor Pinto Ferreira dizia-nos, assim, a 

propósito do debate público sobre o PISA: mas é um pouco desmotivante porque, 

repare, eu vou à televisão e estou no fórum da TSF e a minha opinião vale tanto como a 

de um indivíduo que diz a maior barbaridade. Ele disse que se sentia incomodado. É a 

ideia da desvalorização da opinião informada, não é? Num determinado contexto… 

ME4: A democracia. Sim, isso é verdade, mas o que eu acho é que esta obsessão de 

uma certa…algumas correntes, mas eu acho que é muito presente nas Ciências da 

Educação. Quando se lêem os textos é muito esta coisa hipercrítica, hiper-destrutiva, 

hiper-corrosiva, em que se anda à procura do argumento mais chocante, da frase 

mais…a total insensibilidade para os factos, por exemplo. Os factos são irrelevantes, o 
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que interessa é…faz deslocar as Ciências da Educação para patamares que não são os 

das Ciências Sociais. Quando o facto é irrelevante já não estamos a falar de Ciências 

Sociais, estamos a falar de uma outra coisa. Mas, a mim, em qualquer caso, a mim, 

continua-me a inspirar. Eu procuro sempre, e sempre vão chegando contributos e textos. 

Agora, é muito impressionante, lá fora, a quantidade….nós temos, ainda, uma massa 

crítica, de reduzida dimensão.  

NA: Sim, paroquial. 

ME4: É. Há imensos estudos que deviam e podiam ser lançados. Este, por exemplo, da 

repetência ao 2º ano de escolaridade, não vale a pena discutir a repetência sem se 

perceber porque é que as crianças aos 7 anos repetem. Se é a leitura, então, por que é 

que é a leitura? Quer dizer, tem que se levar mais longe o nosso conhecimento. 

NA: Senhora Ministra muito obrigado! 
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Protocolo de entrevista - Director do PISA – Andreas Schleicher 

(AS) 

 

Interviewee: Mister AS, Head of the Indicators and Analysis Division (OECD) 

Interviewers: Luís Miguel Carvalho (Associate Professor, University of Lisbon) and 

EC (Doctoral Grant/Researcher, University of Lisbon) 

Date/ time: January 16th 2009, 14h 

Place: OECD, Rue André Pascale, 2, Paris 

PART I 

LMC: What are the main challenges and the main achievements you think that PISA 

have faced all along the years? 

AS: I think that challenges would be to transfer the debate that is focused on the input 

of education in the past, „how much do you spend‟, „how many chairs‟, „do you have 

how many teachers‟, to transform that debate into a debate that looks at the results 

achieved and to compare those results. Every education system can say that we have 

improved, every education system is doing better today than it was yesterday, but the 

real question today is the pace of change quickly enough to keep up a front in a global 

war. Unless there is a motivation of PISA I talk about the challenges of PISA because if 

you make that your target, what are the competences that matter for people? What are 

the competences that matter for people? Reading, math, science, yes, but there are lots 

of other things that we have not been able to measure yet, I think that there are lots of 

knowledge gaps in PISA. We would like to know something about cross competences, 

we would like to know something about foreign languages competences, so the struggle 

to capture what is relevant and to make it comparable is not finished, but that‟s the 

ambition of the project. Other challenge we‟ve faced from the beginning is the fact that 

we can collect a lot of information but how do you use that information to have teachers 

teaching better? Students learning better? Schools to become more effective?  It‟s 

meaningfully analysing this information. The media are devoted to rankings, fine, it‟s 

easy to do, and it doesn‟t hurt anyone. If you want to use the information productively 

you have to feed it back to teachers and students and a very intelligent analysis. I 
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believe that‟s very important, I think that the achievement of PISA has been that it has 

put education in a global frame. Who looked at Finland before PISA? Who looked at 

Canada? Now, people do, they travel there, and they talk about what people do 

differently, and some other diversity in education, that we have globally, has become 

tangible. Traditionally, you as a teacher know your own school, you know your own 

country and it‟s very hard in education to look upwards and I think that‟s been the 

ambition that has been achieved but there are lots of challenges. Again, broadly, a range 

of competences. If you only measure maths, science and reading you risk to be 

criticized rightly so that people say “Well, what about all the other things? You only 

measure the things that can be easily quantified and for students to be successful they 

need lots of other things”. I want to mention analysing this linking information of PISA 

back to the work of teachers is another important dimension, there are lots of huge 

challenges that we face. I think the great thing about PISA, as I perceived, it‟s not the 

project run by international organisations, I mean, our role…we have 5 people here 

working on PISA, we cannot make a difference. The success of PISA is set to establish 

a real international network of experts who exchange and use opinions, which struggle 

and fight…”what is mathematics? How it should be defined?”….a lot of debates about 

it.   

LMC: Yes, you are 5 people but you‟ve assembled all of this people and put them 

working together, so this is a very important thing, because we imagine that different 

individuals, different interests, different ideas about what should be done, among other 

things... in that context your work is very important in trying to introduce coordination 

and cooperation between this people. Again, what kind of challenges, how do you cope 

with this diversity in order to put them working together? 

AS: From the beginning it had always been my ambition not to build a burocracy. A 

burocracy is someone who directly manages the project and we cannot do this, possibly 

even if we had 50 people here it wouldn‟t work. The image I had was the image of a 

catalyst. You know, I catalyst the substance….the substance doesn‟t matter, but the 

presence matters, basically being able to get the right people to the room at a politically 

level, at a scientific level, a technical level, let them negotiate, let them discuss. There 

have been times when there was difficult to find an agreement and then we play a part. 

Now, countries have a lot of trust in the OECD but most of the hard negotiations are 

done among experts from the countries and the expert groups are checked by the 
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country, not by us. They try and they usually find an agreement. Actually, you would be 

very impressed because many things that are very controversial in your own country or 

in my own country, you know, you can bring three mathematicians from your country 

on a table and they will not agree about geometries, very different views because they 

are various narrow interest groups, they‟re various most sort of strong lobbies in 

countries on different scenes, and we assemble people across countries and suddenly 

you see how small minded is your own debate, my own debate and you will see 

suddenly “Oh, this is the bigger picture, people are actually willing to do things they 

would never do nationally”. The concept of PISA, the concept of competence… 

EC: Would you say that you are talking a different language here? 

AS: It‟s just sort of a high level of structure and a willingness to take risks. Basically, if 

you define a national exam everybody will say “Oh, what score will my child get? How 

will I compete as a school?”…this is not relevant in this debate. We can talk about 

competence; we can access for example what are the principal attributes of PISA, that 

we give the students tasks they have not seen before because we are not interested that 

they remember what they are taught, no, we are not interested in this, we want to know 

if they can extrapolate from what they have learned, if they can apply the knowledge in 

a novel situation that they have not seen before. We can do that because there are not 

stakes attached. Imagine you as a teacher, you would see that your students had been 

giving a task that you haven‟t taught, you would get crazy, you would say “That‟s 

totally unfair, that‟s ridicule”. As I was saying, our debate is so that the frame that we 

have established is such that we can‟t afford that, to do things that are differently 

internationally. 

LMC: I have two questions: one thing is that in a way you are saying that the main 

negotiations about what comes as knowledge, knowledge-based for producing PISA and 

the knowledge produced by PISA is negotiated at a level of the experts, this is one idea, 

but your work here is in a way to give them a previous frame, a larger frame in which 

this debate will take place, is that the idea?  

AS: Yes. 

LMC: The second idea is about the burocracy, of course when we read the papers on 

the program we see all this groups of NPM [National project managers], PGB [PISA 
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Governing Board], the experts, among others, they all have these roles firmly defined, 

but what do they actually do in PISA? What are the contributions of these different 

partners for PISA? 

AS: In a ground level, we have expert groups of mathematics, reading, science and so 

on, they are the scientists. Then, we have the PISA Governing Board who puts all of 

this together and then negotiate the conflict and interests among countries; they decide 

what way we want to give to this competence, how many multiple choice questions do 

we have, how many open questions. The PISA Governing Board is the body that 

actually strategically manages the project, that‟s just the tough part.  

LMC: For instance, what kind of purposes and questions do they introduce? 

EC: What are the issues? 

LMC: Because, in a way, in PISA you have the knowledge but you have a knowledge 

that must be relevant for policy makers, so the policy makers have this opportunity of 

intervening in the definition of knowledge. Isn‟t that right? 

AS: Not really. I mean… 

LMC: What kind of issues and questions do they raise about that? 

AS: The questions are manifold. The questions for us are basically how do we make the 

material that you have from the countries, how do you devise a test there is equally fair 

to all countries. I don‟t think that in a politically level interferes as a scientific level, 

with the OCDE doesn‟t allow that. We want PISA to be a scientific project really, it‟s 

really. Sometimes when are published results, some countries aren‟t happy with 

certain… 

LMC: Sometimes they phone you. I read an interview from you in a Brazilian 

newspaper and you talk about people that phoned you… 

AS: Yes, sure. But is has no really impact. I mean, the OECD is an independent 

organization but now people understand that. So, the role of the PISA Governing Board 

it‟s basically to alliance scientific interests across countries and to work on the 

interpretation of the results. Actually, the members of the PISA Governing Board are 

public, so if want to speak with some of them it would be a great thing to do. 
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LMC: We have done it in Portugal, Scotland… 

AS: But I must say that the PISA Governing Board is the most important and central 

body of the project. It has been the most difficult one because they have so many 

different…nobody can never be perfectly happy in a project which is run by 30 

countries and then the National Program Managers they‟re not so warned, they are just 

the operators, they basically just managed the project. 

LMC: And the Consortium? 

AS: The Consortium is a contractor who basically does what the PISA Governing 

Board decides. So, if the PISA Governing Board decides that in 2009 we want to try an 

assessment of electronic reading then we asked them to do that. 

LMC: It is more methodological, development of things...? 

AS: Yes. You need to distinguish two types of agents. One type of agent is the one who 

devises ideas, decides, and so on and that‟s the PISA Governing Board and the expert 

groups and the National Project Managers and the Consortium that is (?) [11:50]  

LMC: So, the expert groups are very important for PISA? There must be very good 

criteria about choices of these experts. Can we talk a little bit about that? 

AS: Yes. Basically, the countries agree on the criteria for choosing the experts. In the 

first PISA round, the experts were proposed by the countries, they make a list, they 

negotiated, they viewed their CV‟s, it‟s normal because they try to get the most 

reputable experts in there, but now it‟s going the other way around. Usually, the expert 

groups because they exist they propose nominations and then the PISA Governing 

Board puts them together, but at the beginning sort of the Governments choose the 

criteria and now the expert groups they grow and they are independent structures. It‟s 

actually quiet interesting in the field of education particularly in the subject matter, there 

is a lot of agreement on who the leading people are on different fields, I was surprised 

by this. Mathematics is very easy, science is okay, and the hardest part is reading 

because there are very different ideas about what reading is, some people say “Well, 

reading is about processing documents”, other people says “Reading is about literary, 

reading poets and so on”. So, this has been the most difficult part, but the choices of the 

experts matters, in science and mathematics it is not so important. 
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LMC: But you have something to do with that choice!? 

AS: Yes. We usually have but now less and less, because usually the expert groups they 

propose new experts when they need someone and we say yes. At the beginning yes, we 

had a lot of role to play in this making. 

LMC: One thing you talked about is your intention towards protecting the production 

of knowledge or what you call inputs, but for instance in 2004 when you began to 

review the objectives and the design of PISA one of the reasons was because there were 

new emerging policy issues and also the experience, the factors of experience.  What 

kind of things happened?  

AS: As always we have a continuum process of evaluation like what you read here. It‟s 

basically designed to find out what are the emerging priorities; PISA has always meant 

to stay relevant and to keep evolving as the project evolves and we‟ve to have good 

ears, our role at the OECD is really to listen carefully because the risk with PISA, and 

with every assessment, is that you do what is easy to do, you go for the lowest common 

dominator of all countries, everybody is happy, everybody agrees but it‟s not really 

relevant, you are really moving the education forward, you want to listen to the most 

innovative ideas about innovation, assessment, education and that‟s sort of something 

that we have to push forward, otherwise if you wait and if you don‟t do this evaluation 

you will just be driven towards the easy part, the lowest common dominator, that‟s 

always a risk. What I like at the OECD is that the scientific integrity of the work is what 

ultimately decides. I can tell you, there are lot of difficulties, of course! When we 

published our last record there was a country that said “We don‟t want to have data on 

the environmental science about global warming, we don‟t want this on the test” and 

this happened but the test for PISA is at the end of the day we included that, so these 

concerns are there, they‟re expressed, they‟re discussed but at the end of the day if the 

scientists agree that we have people who needs to be aware about global warming , 

about climate changes, carbon dioxide and all these things, then we do that. In my 

career here I never experienced a situation where the scientists didn‟t have the final 

word on that, but for me I wouldn‟t work here if that wouldn‟t be the case, because 

otherwise you lose… 

LMC: I just want to introduce another question: several years ago Postlethwaite 

reflected on this work, on international comparisons, international studies, he wrote 
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about the need of a new gender of person who acts between knowledge and policy 

makers and he talked about an information broker. Does that image represent your 

work? How do you portray and define… 

AS: I think PISA is such... I‟m not sure about the OECD, but I think our role is not only 

of an information broker, but I think PISA is really about you have a reality in 

classrooms and you have public policy and they are often divorced, you know that this 

kind of decisions that are made in public policy they have often fairly little do to with 

the real work of teachers in classrooms and so on and PISA enables you to connect the 

two because you do see what is happening intercourse and in that sense it generates the 

knowledge that makes the reality of education accessible and also I think most 

importantly the task you want is possible, you see a knowledge broke a lot in the hands 

of not just doing a photograph but shows you how the world could look like. I‟ve 

recently been in Brazil and people often tell you “Well, it‟s totally unfair to compare 

Brazil with Japan”, and probably it‟s unfair but it‟s a perspective. Japan is…well, as 

some parts of the world are today you better know about it even if you choose that it‟s 

not appropriate to compare. In that sense I think a broker is a negotiator and we don‟t do 

that, we are more like a mirror. We have a mirror; you can look at it and you can see 

how the world looks, if you don‟t like it you don‟t look at it.  

LMC: For instance, at the beginning of our conversation you talked about this 

challenge of how can I translate all this data in meaningful analysis for people, for 

policy makers, for teachers, among others, and I think, for instance, the making of 

reports is a very important task…. 

AS: Yes, sure. I think quite right in that sense but you need to distinguish very carefully 

between two things: one is the generation of the evidence, that‟s the PISA study, and the 

other is our role in communicating the results and we actually have physically separated 

the two. So, the second part is clear when the knowledge broker should come in, clearly 

remedied the reports, we try to communicate the policy making, and so on, but that fight 

has hardly influence the generation of information. You know how we did this? Every 

PISA cycle takes 5 years to complete but we report the results every 3 years, so that you 

cannot possibly…like in 2009 we run the next assessment but in 2010 we publish the 

results and by that time we have already implemented the 2012 assessment, so that you 

couldn‟t say “I don‟t like this result in 2009 so I‟m going to change to the 2012 
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assessment”, so we have really made it impossible to have that, which is very important. 

If you have 5 years on the cycle you would have a great temptation of policy makers to 

say “Oh, I‟m not so great on this striking, so let‟s try…” but that‟s the way it‟s been 

done. We always publish the results when the next cycle is in the field.  

LMC: But these reports are made by you with your staff!? 

AS: Yes.  

EC: Regarding the reports could you describe a little how are the reports prepared? 

How do you manage evolving so many people and getting that result? 

AS: Basically the preparation of the reports is the work of the PISA Governing Board. 

The PISA Consortium prepares all the numbers, tables, huge amount of tables, and 

then… 

LMC: It is a technical report… The final version is a technical report, is that right? 

AS: The technical report is only about the methodology. The Consortium prepares all 

the numbers; we at the OECD prepare the text, the draft, the text is discussed with the 

countries, with the experts… 

EC: How do you manage that discussion? By email, meetings, phone, how do you 

manage? 

AS:  There are three phases in this process. The first is the phase were we discuss 

[phone call]…on the reporting side we developed an outline and that outline is 

discussed in the meeting with countries, then we collect all the tables and we send them 

out by emails, the countries usually send us lots of commends, like on this report the 

last time I counted there were 5.000 pages of comments, from the experts, from the 

countries and so on. We prepare the second version, read again, convene the countries, 

we discuss it and we incorporate the changes and then at the end we must make sure 

that all the countries are happy with the text and every country has to sign off on the 

report and then we publish it, but I must say that this report is only one product. 

Actually, together with this report we publish a data and analysis manual, which is the 

one that encourages researchers to do reports. You know, this report is very important 

and my dream is that in 10 years time, yes this report will exist but 50 others reports 

will exist, produced by your universities, produced by thinkers, produced by….that‟s 
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where we need to get. Today, the world listens to interpretation of the data like this, I 

hope in the future the world really listens to every little data so people will find the data 

on the web and they will make their own conclusions. There may be controversies, they 

may not agree and here with the report we always have to make sure that what we say is 

basically…you will not find any opinions in this book, we can‟t do that, but I think I‟ve 

nothing against preparing opinions, I think opinions will be great, if lots of people have 

lots of opinions about things publish them and we‟re working on this. I mean the on-line 

database that we‟ve put out on the web is the first step, because we have realized that 

many people find it too difficult to use we‟ve now developed the manuals and I really 

hope that in a long term there will be a different balance in the use of the data and the 

interpretations that we have here. For example, in September this year we will have a 

conference of researchers, an international research conference, where we want to bring 

people together who have analysed the data and see not thinking the process. I think we 

now have a good evidence base, but the use of that evidence base by the research 

community is really something that we need to further strength because PISA is an 

independent evaluation instrument so it‟s important that there‟s also a real sort of high 

level independence in the use of that information 

LMC: There is a kind of a commitment for data and evidence against opinion, in a way. 

I remember a presentation made in Tokyo when your last sentence was to remember 

“without data, you are just another person with an opinion”, so this is a strong idea. 

How do you evaluate the impact of PISA in public policy and the policy makers? This 

is an evaluation of policy makers about your work? 

AS: No, this is an evaluation of three researchers about the impact. I think the impact 

has to be variety. Education is a field that in my view has been dominated by ideas, 

ideologies, and opinions and so on. It‟s not a field very rich in data and what PISA has 

done it has made it more difficult for politicians to just come up with their own 

opinions. For example, in my own country, in Germany, people used to say that we 

have spent equal amounts on the schooling so we have reached equality and 

opportunities, we‟ve solved the problem. PISA shows that no. Social background 

strongly connects with the learning outcomes. So I think that‟s the first impact that 

PISA had from the beginning, basically showing policy makers which statements they 

can justify and which not. That‟s actually a very important positive impact. Of course, 

policy makers everywhere use their evidence very selectively, you know, if you do a 
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reform in a certain direction you choose the pieces of information that fits that reform, 

it‟s clear, you can see lots of examples of that where selective use of information is a 

problem, but again I think the solution to that problem is to produce more research, 

more evidence, evidence is something that nobody should have monopoly on. That‟s 

also why on the day that we publish the report we put every student‟s records on the 

web, everybody can contest them and we have to encourage people to do that. I think 

the more it happens the more we‟ve provided better evidence based for policy makers 

and to no limited selected of use. I mean, in some countries, if talk about my own 

country PISA has changed a lot of things, it has encouraged government to put a lot of 

more money into education, the federal government has increase his spending by 43%, a 

lot of money really put into education, it has put the issue of equity on the table which 

people before wouldn‟t discuss this. So, equity is the issue of high ideologists and 

suddenly they‟re going to do something about it and they‟re actually working on this, 

increasing schooling time, making better education for immigrant students, they discuss 

the structure of the schooling system and so on. That‟s happening. The idea of 

competence of PISA is actually very interesting. I mean, that impact I never expected. 

In Japan, for example, what‟s the biggest impact of PISA? Not the ranking, they do 

quite fine, but the concept of competence. The Japanese have seen “Well, I‟m not to 

pre-test tasks where we just test knowledge , we do fine” but on another PISA tasks that 

asks you to constructively use evidence of knowledge where they‟re not so well, so 

what the Japanese do is “Okay, we are using now those kind of tasks so has influenced 

the way…” 

LMC: In structure and curriculum. 

AS: In structure and curriculum and that I never expected because PISA was not 

designed to do that. The tasks in PISA, you cannot teach for PISA tests, so it‟s 

influencing a kind of constructing policies in some countries. It varieties by country, in 

other countries very little is happening. I mean, this country, France, not so much.  

EC: According to the reports there is more people working in the Secretariat especially 

to support the preparation of the PISA report. Can we talk of a greater concern with the 

issues of dissemination or there are other reasons? In the report we have the information 

that in 2000 you were 5 working at the report, in 2003 you were 7 and then you were 12 



313 
 

in 2006. This is people with a certain type of expertise and know-how and my question 

is if this means a concern with the issue of dissemination, a greater preoccupation… 

AS: Actually, not really. The resource space for PISA at our level has not increase 

really because there are various differences now from to 2000. In 2000 we had one 

survey, now we have three, so we do the 2005 assessment to 2009 and most of that stuff 

is burocracy. We have really only two people working on that analysis idea, but also 

again because the temptation is if I had ten people here in my division I would do a lot 

of analysis, but I would do more interpretation rather that encourage the world to do that 

and that is really what we have to work for. I think we should limit ourselves, this is 

descriptive analysis, it‟s more or less describing how the world is, it doesn‟t tell you 

how to make the world better and I think that is something which one must be very 

careful. If I had ten people I would have lots of questions, I would have a lots of 

research ideas that I would like to pursue, but I think that‟s sort of the idea… 

EC: It‟s the first time PISA has two international contractors. Why? 

AS: Every three years we do „Call for Tender‟ and turned out that one contractor was 

better on that part and the other was better on that part and we could have chosen one or 

choose the other for everything or you could say “Well, we take you for that and your 

for that”, and that‟s what we did basically.  I actually hope that we‟ll continue in the 

future, like for the next 2012 assessment I‟ve broken the „Call for Tender‟ into 5 parts, 

so potentially we could get 5 different contractors. This is another area where we need 

to involve more and more people and expertise because after 9 years people define 

PISA by what it is and not by what it should be, you see, and the longer you work you 

have a kind of dilemma and keeping in wait we need more contractors. 

LMC: We put this question in part because when we see this divided between a part 

that works on the texts and learning issues and the other part works with the contexts, 

the primitive questions, it‟s a kind of two streams of knowledge, it‟s like the knowledge 

more from sociology on the context and the knowledge more from learning psychology 

on the other one. Which are for you the main streams of knowledge that built PISA? 

AS: Actually, I don‟t know if you ever read this but we did a book – DESCO –  it‟s a 

definition and selection of competences. The Portuguese should read because that‟s the 

source of PISA. It is a project we had over 5 years where we had anthropologists, 



314 
 

psychologists, labour economists and all these people telling us what is competence, 

what does it mean to do well in life, what is a successful life and they come up with 

different answers. They were the inspiration of much of the concept of competence that 

we had, it‟s sort of theoretical but it‟s very interesting and we find a reference on our 

website for it. It‟s a great project. I mean, the governments tell us that it was a waist of 

money because it was not conclusive and it was very sort of abstract but I don‟t think it 

was, it was a really great inspiration because if we had only used educators we‟ve have 

quite the common dominator of national curriculum. Like the TIMSS survey, before I 

worked for the OECD I‟ve worked for TIMSS and this is very easy to do. We just look 

at the national curriculum and you say “Okay, I‟ve test that” and then you just look at 

how the world is, you don‟t move that forward. This was for us the inspiration for the 

concept of competence and then afterwards we‟ve worked on dimensions that were very 

important for us, like psychometrics, how do you make sure that you robustly measure 

what you want to measure, statistics, as all the major logical fields really are very 

central to this. There is a big debate about it, you know, in some countries they test a lot 

of these multiple choice questions and in other countries they don‟t do that at all. So you 

need to find an instrument that accommodates different, we call it Quest Culture 

Validity and Psychometric Equivalence, those are the two things that you need to 

struggle with and I don‟t think that we have a perfect solution but we are working. 

LMC: I understand very well that the core place of these methodological questions and 

theoretical questions and when I see your frame, for instance, when you pick this report 

and you go on the different chapters they have a kind of a conceptual structure, you 

have the learning, you have the context of learning, school organization, you have the 

quality, the inputs, you have the „yes questions‟, so you have this more sociology issues, 

school organization, so you have also other kind of not disciplines but lines of inquiring 

that you put in this project… 

AS: Yes, but it is small parts, because this is where the scientific debate is more or less, 

there is not much discourse about it. The other part on the DESCO is the part that is 

unresolved; nobody knows the school organization perspective, the sociology 

perspective. Generation of researchers have worked on this and when we put an expert 

group of people from Brazil, United States, France, Germany or Japan together they 

agree in three days but the other part is where the stakeholders have very different views 

on that.  
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2ª Parte 

 

LMC: The 2003 [Report] has a very different editing: with two texts, one on the left, 

the main text and some guidelines for the readers, like you would imagine different 

readers. 

AS: No. Actually, we wanted to do this sort of subtitles but we just didn‟t have time, it 

was too much. I like it because you can get a quick overview of the text. 

LMC: In your opinion, what are the standards for a text of quality? You write this with 

your team but you also have thematic reports prepared by other people and of course 

you probably have some standards for reports like this. 

AS: The first thing we do is a scientific peer review so you can find the names in the 

forward; we‟ve got eight people here who basically look at the material. The countries 

reviewed it but also the experts reviewed it, we call it a scientific peer review and that‟s 

the main process we have and for the thematic report is the same. Thematic reports are 

not prepared by us but other authors and up until that we do a technical review first to 

see if it‟s accurate and then the peer review of experts… 

LMC: But a good report for you is like… 

AS: A good report is one that tells a very clear story, that our part is always to find, can 

you find an objective interpretation of those data. I could have written 10 pages with 

each of these indicators saying what I believe they tell me but that‟s not what we do in 

this report, eliminate ourselves to things that we‟ve seen. A good report, offering 

something in substance, should be accessible to people, understandable. Our reports 

probably are a bit to complicate. I think that‟s the price…if I would get a journalist to 

work on this they would do everything much clear, much simpler but you lose 

accuracy… 

LMC:  It‟s a difficult balance between… 

AS: I think that if we have to make a choice we always go for the accuracy even if it‟s 

more complicated. 
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LMC: What can we expect from PISA in the next years? I was thinking because PISA 

is going to be in a way linked to other projects, like PIAAC [The Programme for the 

International Assessment for Adult Competencies]. What kind of links are going to be 

made between PISA and PIAACS? 

AS: I think there are three things that we want to do. First of all we have worked very 

hard to get a broader range of competences covered. One area which is very important 

for us is to capture interpersonal skills. 

LMC: And why is that? 

AS: Because it‟s so important in daily life, how you interact with others, how you 

communicate, how you collaborate with people, how you work in multicultural, 

multipluralistic settings and working in heterogeneous groups. The results offer a 

second (?) [3:30] very important class of competences, but school is so different from 

this. At the end of school you get your individual certificate, people tell you it‟s 

wonderful that you can work with others but at the end you get your individual 

certificate. School tells you don‟t let the others look at what you do because then they 

lower your standard. That‟s the mentality we work in school and if we want to change 

this we have to have the measures that value those kinds of things. That‟s one area that 

we‟ve worked very hard but it‟s very difficult to do. The other area is to link our work 

to results of education more closely to the learning environment, we have endure, we 

will be publishing a new survey on teachers and teaching, which is a very interesting 

instrument, I think it‟s probably more interesting then PISA has he talks about the work 

of teachers a kind of  (?)[04:20] systems, a various of work and so on. That‟s the other 

challenges to link PISA more closely to the fact that they influence nowadays so that 

you can basically feed that information back more effectively into improvement for 

education and the third challenge is what you just mention, to link school results more 

clearly to the future success of people. With PIAAC the quick ambition is to measure 

the skills in the adult population and the social and economic outcomes that we observe 

and how people use those skills. For PISA we only know what skills people have but 

when you look at adults you actually know what do they do with those skills, how do 

they use them and then we have already started in some countries to do a longitude 

study in fifteen year olds in Canada, Australia and Denmark, we followed them, so we 

know what happens to them and we know what kind of attitudes, what kind of 
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competences matter for them really grow older. This are the three big strands of work 

but it‟s a slow process, you know, working with 30 countries is very tiring, very slow… 

LMC: Do you have to deal with the criticism from the scientific field? Does that affect 

you? 

AS: Yes. I think it‟s actually very useful, that‟s why we put all of our material on the 

web, because we get a lot of ideas from that. I must say that there is two types of 

criticism: one there is the one we get very often that it‟s very superficial, people just say 

“Oh, we disagree”, and so on, but they don‟t study this properly, takes a lot of time but 

it‟s not very harmful, but there are people who do a really good research and find the 

limits of the studies, for example the coverage of competence or telling just a cross 

cultural comparability of the measures, finding limitations of our measurements on 

social background. They were designed to be comparable and that‟s really the criticism. 

We try to involve those people; often they help us to improve the instruments. You 

cannot improve a project like this in the close doors of the organization; only by an 

open scientific process do you learn what‟s wrong. It‟s an ongoing story, I mean, in 

every cycle we accomplished a lot, PISA has improved a lot, but we see many things 

that we still need to improve, if we discover everything now there will be no issues and 

the more people really get engaged. The typical criticism that we often get is “I look at 

this task and this is not what I teach to my students and so it‟s not relevant”, that doesn‟t 

make any sense because we‟ve study all of those things, we know that those tasks were 

worked across countries and cultures, we have tested for cross cultural comparability, 

for linguistic equivalent, for psychometric equivalent, all the things have been actually 

tested but the problems of this studies go must deeper. I also think that the overly 

simplistic views, the selective views of the information and the policy debate are a 

problem that we have to live with. Selecting information is better than having no 

information. 

LMC: Because sometimes it seems that the debate are all on the surface of things and 

won‟t go further on the discussion, a discussion about systems… 

EC: It‟s quite superficial sometimes. 

AS: Yes, but it is various. I must say for compare the public debate in the year 2000 on 

PISA and now a lot has happened. In the year 2000 I was very frustrated by the media 
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discussion of PISA, it was so simple and today we have really people who takes things 

very seriously, who look at the substances. The Economist, for example, one of the last 

articles had an article about migration which really runs deep into the problems and they 

had a two hours interview about Sierra, and they wanted to understand the situation, of 

course they have to right two pages out of it but the substance behind that it was not 

simplistic. It was a real effort to understand it and I think that it‟s happening more and 

more. I take that as a learning process at all the levels. 

LMC: We also created a sample of articles published from 2000 until today around 

PISA and of course we see the growth of articles and not only in education, the main 

area was economics. It‟s an area where you find the PISA data mobilized to their 

discussions and that‟s something you would like to see…. 

AS: Yes. I mean, education is a social phenomenon. That‟s my personal view but part 

of the problem of education is that is a debate of people who hold it closed for centuries, 

nothing comes in from outside and nothing goes out to the outside and that‟s why 

educations systems, that‟s why schools today don‟t look like they did a 150 years ago. 

The way we teach, the way we learn, all of that hasn‟t really change but our world has 

changed, but we are really still preparing as an industrial mind set people at schools. I 

think if education debates economics and other things that‟s the way to go. For 

example, I worked a lot with teacher unions on this. At the beginning of the year 2000 

we had very difficult discussion with teacher unions and teacher organizations because 

they saw this was just another ranking and so on and today we have really good 

relations with them. They are one of the most proactive users of this, every meeting they 

have…and I invited them. In England this was actually very interesting. In 2003 the 

four biggest teacher unions promulgated PISA and they basically said “We don‟t want 

that, it‟s an error, the accountability system and so on” but then we worked with them 

and when they understood what PISA is in the year 2006 they wrote a letter to all the 

schools telling them “Please, participate this is not use against us, this is something an 

objectify way of looking at what we can learn from other countries”, so the four biggest 

unions wrote to the schools telling them the opposite they told us three years ago 

together with the OECD, with us, there was a real…in other countries like Mexico,  a 

country where the unions and the government have a very bad relationship…this 

information is now being accepted has one way of looking at education and there‟s still 

a lot to be done, I think. I‟m overall encouraged by the process, the process that 
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transparent in education has become an issue…as a politician, in many OECD 

countries, you can no longer just say “We‟re fine” or “We‟re not fine”, and people 

questioned that. If they don‟t use PISA they start to use other evidences, PISA was a 

starting point but I think there are more and more instruments of this type that put an 

empirical underpinning in what‟s happening in education. 

LMC: Andreas, thank you very much for the time that you gave us today. 

EC: It was precious to us. 

AS: It was a pleasure to meet you. When will the report be published? 

LMC: Well, now we will have a first draft report at the end of April and then we will 

discuss this report in November. In October, in Lisbon, we will have a general assembly 

of the group to discuss the report on PISA, the production of this report, and the reports 

on the National Reception of PISA. The reports on reception are reports about how 

educational authorities use and mobilize PISA and how PISA is presented in public 

debate, so it‟s mainly about the presence of PISA in the press and the debates on the 

press. We will be working on this until November and then the reports will be 

published.  
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Mapeamento diferenciado pela natureza da publicação 
LEGENDA: Tipo de artigo: Análise secundária2. Análise dos resultados; 3. Apresentação do survey; 4. Recurso metodológico; 5. 
Impacto/recepção; 6. Controvérsias; Foco – nível de análise; Autor: OCDE/ACER/ experts 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Anderson, J. O., Lin, H-S, Treagust, D. 
F., Ross, S. P., Yore, L. D. (2007). 
«Using Large-Scale Assessment 
Datasets for Research in Science 
and Mathematics Education 
Programme for International 
Student Assessment (PISA)». 
International Journal of Science 
and Mathematics Education 
(2007) 5: 591-614. 

A fim de dar exemplos do trabalho que pode ser 
realizado com estes dados, descrevem e discutem os 
resultados gerados a partir de PISA 2000 e PISA 
2003, em termos de comparações internacionais de 
desempenho e os modelos padrões relacionais dos 
estudantes, casa e características da escola. Nós 
fornecemos insight a partir do recente teste-piloto 
realizada em Taiwan para o PISA 2006, que tem um 
enfoque na literacia científica. Discutem as 
implicações e potencialidades dos dados de 2000 e 
2003 para facilitar a investigação científica sobre a 
literacia científica e matemática e antevêem o PISA 
2006, e as potencialidades dos relatórios da OCDE e 
dos resultados/dados do PISA para os investigadores.  

(3) 
Apresentação  
‗survey‘ 
 

2000 
2003 
Taiwan 
 

 

Ammermueller, A. (2007).  «PISA: What 
makes the difference? Explaining 
the gap in test scores between 
Finland and Germany».  Empirical 
Economics, 33:263–287. 

A grande diferença no nível e variação do 
desempenho dos estudantes no PISA 2000, entre a 
Finlândia e a Alemanha. Analisa por que os 
estudantes finlandeses mostraram um desempenho 
significativamente mais alto ao calcular as funções 
educativas de produção para ambos os países. 

(2) Análise 
resultados 
 

PISA 
2000 
Aleman 
Finlând 

 

Bautier, E., Rayou, P. (2007). «What PISA 
really evaluates: literacy or 
students‘ universes of 
reference?», Journal of 
Educational Change (2007) 8:359–
364 

 

Realça o facto de que o PISA, tal como com outros 
inquéritos similares, avalia a compreensão dos alunos 
e as resposta que estes dão, por escrito, a 
determinados textos. É exactamente aquilo que 
consideram ser importante para estudar nas 
dimensões sócio-culturais. Responder correctamente 
aos itens PISA pressupõe, naturalmente, a aquisição 
de conhecimentos intelectuais ou mecanismos que 
possam facilitar um certo currículo escolar formal, 
mas também (especialmente) a capacidade de 
mobilizar os elementos relevantes no contexto 
solicitado pelo exercício. O aluno tem de interpretar a 
situação, para se adaptar ao ‘formato’ das perguntas 
colocadas pelos diversos itens do teste, e este parece 
nunca totalmente dominada por parte de todos os 
alunos que geralmente parecem capazes para lidar 
com o questionário PISA. 

(6) 
Controvérsias  

  

Below, S. V. (2007).«What Are The 
Chances Of Young Turks And 
Italians For Equal Education And 
Employment In Germany? The Role 
Of Objective And Subjective 
Indicators». Social Indicators 
Research, 82: 209–231 

 

Tal como o recente PISA demonstrou, o contexto 
social desempenha um papel mais importante na 
Alemanha do que na maioria dos outros países 
desenvolvidos, para se alcançar uma sólida 
educação, o que é especialmente verdade para os 
jovens migrantes. O presente documento trata da 
questão, qual o nível da educação e qualificação que 
os migrantes na Alemanha alcançam, e como as suas 
chances de conseguir títulos e cargos são 
comparados aos alemães. Em primeiro lugar, é dada 
uma visão geral sobre os resultados dos estudos, 
sobre a participação educativa, graus, e 
desigualdades sociais entre os migrantes. Então 
mostro, com base em dados de 2000 da BiB-
Integração Survey, que os jovens turcos e italianos 
tenham atingido baixos níveis de educação 
superiores aos alemães. Por último, gostaria de 
discutir as possíveis razões e agências que podem 
causar estas conclusões, que são depois 
escrutinados por análises empíricas. Conclui-se que a 
sub-representação no que diz respeito aos graus de 
ensino superior e profissional dos jovens italianos e 
turcos está claramente relacionada com o baixo nível 

(2) Análise 
resultados 
 

2000 
Alema 
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educacional dos pais, bem como factores de 
integração e de atitudes. Torna-se óbvio, no entanto, 
que os turcos têm chances menores que não podem 
ser explicados pelas qualificações dos seus pais ou 
outros factores. Este é também o caso dos imigrantes 
da segunda geração 

Bråten, I.,  Samuelstuen, M. S. (2007).  
«Measuring strategic processing: 
comparing task-specific self-
reports to traces». Metacognition 
Learning, 2:1–20. 

Usa uma amostra de 177 alunos noruegueses e os 
testes de literacia do PISA para aplicar técnicas de 
metacognição e compreensão textual. 

(3) Recurso 
metodológico 

PISA 
literacy 
tests 

 

Bratti, M., Checchi, D., Filippin, A. (2007). 
«Geographical Differences in 
Italian Students' Mathematical 
Competencies: Evidence from 
Pisa 2003». GDE (Giornale degli 
Economisti), Bocconi University, 
66(3): 299-333. 

Investigamos a existência e a dimensão das 
diferenças geográficas das competências 
matemáticas dos alunos italianos, combinando dados 
do PISA 2003 com informações sobre as condições 
económicas locais e dados administrativos ao nível 
das escolas. 

(1) Análise 
secundária 
 
PISA +informaç 
administrativa 
(escolas italian) 

 

2003 
Itália 

 

Brunner, M., Artelt, C., Krauss, S., 
Baumert, J. (2007). «Coaching for 
the PISA test». Learning and 
Instruction 17, 111-112. 

 

‘Coaching’ é conhecido por melhorar os resultados 
dos alunos nos testes com elevada relevância 
pessoal (‘‘high-stakes tests’’). Investigam se o mesmo 
é válido para um teste que não tem relevância directa 
para os alunos (''low-stakes tests''). Querem saber se 
o desempenho na leitura e matemática, no PISA, 
pode ser incentivado por um ‘treinador’ (e 
administrando um pré-teste). Os resultados mostram 
que apenas os efeitos combinados de pré-teste e 
treino têm efeitos positivos significativos sobre o 
desempenho estudantil. Discutem implicações para a 
interpretação de programas de avaliação em larga 
escala. 

(1) Análise 
secundária  
 

2000, 
2003 
Alema 

Artlet -Co-
autora PISA 
2000/Other 
experts 
questidevelopm
ent 
2000/2000Plus
2003B – co-
auor/NPM 
2000/citado 

Dohn, N. B. (2007). «Knowledge and 
Skills for PISA—Assessing the 
Assessment». Journal of Philosophy 
of Education, 41(1): 1-16. 

 

Critica a metodologia do PISA. Argumenta-se que o 
PISA é invalidado pelo facto de a metodologia 
escolhida não constituir uma adequada 
operacionalização da questão em análise. Por isso, 
ao contrário do que defendem, o PISA não é uma 
avaliação dos "conhecimentos e capacidades para a 
vida" dos estudantes, mas apenas de "conhecimentos 
e capacidades em situações avaliação". Mesmo esta 
última forma de avaliação não é totalmente fiável, 
devido a problemas ao nível de itens e por causa da 
inerente confusão entre avaliação relativa e absoluta. 

(6) 
Controvérsias 

  

Calero, J (2007). «Evaluating educational 
services: the performance of 
public and private institutions 
measured by PISA-2003». 
Hacienda Publica Espanola, 
(183): 33-66 2007. 

O principal objectivo deste trabalho é analisar o efeito 
da instituição educacional, e, especificamente, a sua 
propriedade pública ou privada sobre os resultados 
do sistema educativo espanhol. 
 

(1) Análise 
secundária 

2003 
Spain 

 

Fuchs, T., Wößmann, L. (2007). «What 
accounts for international 
differences in student 
performance? A re-examination 
using PISA data». Empirical 
Economics (32):433–464. 

Com base nos dados preciosos do PISA estudam as 
funções internacionais educativas de produção. Estes 
permitem fazer uma avaliação rigorosa dos 
determinantes das diferenças internacionais do 
desempenho estudantil, em geral, e da ligação entre 
as instituições escolares e o desempenho dos alunos 
em particular. 

(2) Análise 
resultados 
 

 Citado em 
2000/2006 

Jæger, M. M. (2007). «Economic and 
Social Returns To Educational 
Choices: Extending the Utility 
Function». Rationality and 
Society. Sage Publications, 19(4): 
451–483. 

Desenvolve um modelo de escolha racional de 
tomada de decisão educacional dos estudantes 

(1) Análise 
secundária  

Dinam  

Kivirauma, J., Ruoho, K. (2007). 
«Excellence Through Special 
Education? Lessons From The 
Finnish School Reform». Review of 
Education, 53 (3):283–302. 

Centra-se na ligação entre educação especial a 
tempo parcial e os bons resultados dos estudantes 
finlandeses no PISA. Após um breve resumo do 
sistema escolar compreensivo e do ensino especial 
na Finlândia, são analisados os resultados PISA. 

(2) Análise 
resultados 
 

2000, 
2003 
Finlând 
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 Existe na Finlândia maior investimento da educação 
especial dirigida a problemas linguísticos é mais 
elevada na Finlândia, de entre os países, o que 
subjaz aos bons resultados do PISA. 

Marks, G. N. (2007). «Do Schools Matter 
for Early School Leaving? 
Individual and School Influences 
in Australia». School 
Effectiveness and School 
Improvement, 18(4): 429-450. 

A importância da escola no abandono escolar é 
avaliada no contexto australiano utilizando dados 
longitudinais com base no PISA 2003. 
 

(2) Análise 
resultados 
 

PISA 
2003 
Austrá 
 

ACER 
 Marks 
(questdeve
lopmen200
0 

Mons, N. (2007) «L‘évaluation des 
politiques éducatives. Apports, 
limites et nécessaire 
renouvellement des enquêtes 
internationales sur les acquis des 
élèves.» Revue internationale de 
politique comparée. Dossier : Les 
politiques éducatives comparées, 
14 (3): 409-423. 

Apresenta a base filosófica e o desenvolvimento 
histórico das avaliações internacionais quantitativas; 
os seus contributos e limites; as necessidades de 
renovação, com as alterações necessárias na 
concepção dos inquéritos, na sua leitura e 
exploração. 
 

(6) 
Controvérsias 

  

Maslowski, R., Scheerens, J., Luyten, H. 
(2007). «The effect of school 
autonomy and school internal 
decentralization on students' 
reading literacy», School 
Effectiveness and School 
Improvement, 18:3, 303 – 334. 

Ao longo das últimas 2 décadas, um grande número 
de países tem estado envolvido na descentralização 
das tomadas de decisão das escolas. Acredita-se que 
a descentralização melhorará a qualidade da 
escolaridade. Baseado numa análise secundária dos 
dados, este estudo tem como objectivo testar até que 
ponto esta hipótese é apoiada por dados empíricos. 
Para o efeito, 4 domínios de autonomia e 
descentralização internas são tomadas em 
consideração: gestão do pessoal, recursos 
financeiros, políticas estudantis, e currículo. 

(1) Análise 
secundária  
 

2000  

Rangvid, B. S. (2007) «School 
composition effects in Denmark: 
quantile regression evidence from 
PISA 2000». Empirical Economics 
33:359–388. 

Combina informação do PISA 2000 com dados 
registados na Dinamarca para calcular qual o efeito 
que a mistura sócio-económica de alunos tem nas 
pontuações dos estudantes. 
 

(1) Análise 
secundária 
 
PISA + registos 
administra 

Dinama 
PISA 
2000 

 

Rautalin, M., Alasuutari, P. (2007). «The 
Curse of Success: the impact of the 
OECD's Programme for International 
Student Assessment on the 
discourses of the teaching 
profession in Finland». European 
Educational Research Journal, 6(4): 
348-363. 

Analisam a interpretação pelos professores 
Finlandeses do êxito nacional no PISA e a sua 
influência nas políticas educativas futuras. A análise 
mostra que o êxito é explicado principalmente pela 
perícia dos professores finlandeses e pela sua 
formação universitária; e argumentam existir uma 
discrepância entre os bons resultados do PISA e os 
escassos investimentos no sistema de ensino 
finlandês, a deteriorada rede escolar e a apreciação 
pobre do sistema de ensino na Finlândia.  

(5) 
Impacto/Recep
ção 
 

Finlândi 
PISA 
2000 
2003 

 

Rindermann, H (2007). The g-factor of 
International Cognitive Ability 
Comparisons:The Homogeneity of 
Results in PISA, TIMSS, PIRLS and 
IQ-Tests Across Nations,  European 
Journal of Personality , 21, 667-706.   

 

Defende que as diferentes escalas de habilidades 
cognitivas de um mesmo teste (ex. escalas verbais, 
matemáticas, de ciências e figurais dos testes de 
inteligência ou de testes de avaliação escolar como o 
PISA ou o TIMSS) e as diferentes abordagens 
teóricas e de medida (psicométricas, competências 
cognitivas, estágios piagetianos, desenvolvimento 
cognitivo, tarefas de vida real) medem, na verdade, 
um construto comum: a capacidade para pensar (que  
o autor nomeia como sendo ‘inteligência’. Como 
evidencia da homogeneidade das diferentes escalas, 
Rindermann (2006, 2007) aponta para as altas 
correlações entre elas e, consequentemente, a 
presença de um forte fator g (inteligência geral).  

(6) 
Controvérsias 

  

Schleicher, A. (2007). ―Can 
competencies assessed by PISA 
be considered the fundamental 
school knowledge 15-year-olds 
should possess?‖, Journal of 
Educational Change 8(4), 349-357. 

Apresenta a génese do PISA, as razões políticas que 
lhe subjazem, os objectivos. Evidencia o elevado grau 
de previsão das competências avaliadas e as 
potencialidades do PISA que dá aos políticos as 
ferramentas necessárias para melhorarem a 
qualidade, a equidade e a eficiência dos sistemas 
educativos. 

(3) 
Apresentações 
do ‗survey‘ 

 Secret 
PISA 



324 
 

Schneeweis, N., Winter-Ebmer, R. (2007). 
«Peer effects in Austrian 
schools». Empirical Economics, 
32:387–409. 

Este estudo aborda a produção educativa na Áustria 
e está centrado no impacto que os colegas têm nos 
resultados académicos dos outros estudantes. 
Regressões quantílcas. 

(1) Análise 
secundária  
 

2000, 2003  

Strakova, J  (Jun 2007). «The impact of 
the structure of the education 
system on the development of 
educational inequalities in the Czech 
Republic». Sociologicky Casopis-
Czech Sociological Review 43 (3): 
589-610. 

Analisa o impacto da estrutura do sistema educativo 
checo na relação entre o desempenho dos 
estudantes e os seus antecedentes familiares; tem 
em conta etapas diferentes do percurso escolar na 
República Checa e em sistemas com elevados 
desempenhos (Canadá, países Nórdicos). 

(1) Análise 
secundária 
 
 

Rep. Checa 
TIMSS 
1999; 
PIRLS 
2001; PISA 
2003 

 

Siddiqi, A, Subramanian, S.V., Berkman, 
L., Hertzman, C., Kawach, I. (2007). 
«The welfare state as a context for 
children's development: a study of 
the effects of unemployment and 
unemployment protection on 
reading literacy scores». 
International  Journal of  Social 
Welfare, 16 (4): 314-325 OCT 2007  . 

Tendo por base os dados do PISA e utilizando 
análises multi-níveis, analisou-se se a relação entre o 
estatuto parental de desempregado e o grau de 
literacia na leitura dos alunos é modificado pelo nível 
de protecção ao desemprego providenciado pelas 
nações. 

(1) Análise 
secundária 

  

Ylä-Anttila, P., Palmberg, C. (2007). 
«Economic and Industrial Policy 
Transformations in Finland». 
Journal of Industry, Competition 
and Trade, 7:169–187 

Discute o papel da política industrial no 
desenvolvimento Finlândia, que encabeça vários 
rankings de competitividade e ficou em primeiro lugar 
nos estudos PISA da OCDE. 
 

(5) 
Impacto/recep
ção 
 

Finlân  

Turner, R. (2007). «PISA – The 
Programme for International 
Student Assessment: an 
overview». Journal of Applied 
Measurement, 8 (3): 237-48. 

 
 

Descrição dos objectivos do projecto, suas principais 
características organizacionais (participantes, 
procedimentos e estrutura organizacional, principais 
etapas de execução) e os seus principais 
componentes técnicos (concepção do teste, 
desenvolvimento do teste, amostra, operações de 
avaliação, dimensionamento e análise dos dados, e 
apresentação de relatórios). Conclui com uma 
discussão detalhada sobre a construção de escalas 
de proficiência utilizadas para relatar os resultados de 
PISA matemática. 

(3) 
Apresentações 
do ‗survey‘ 

 ACER 
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Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Afonso, A., Aubyn,  M. St. (2006). 
«Cross-country efficiency 
of secondary education 
provision: A semi-
parametric analysis with 
non-discretionary inputs». 
Economic Modelling, 23: 
476– 491. 

Estudam a eficiência das despesas na provisão da 
educação através da comparação do output 
(resultados PISA), de 25 sistemas educativos 
principalmente da OCDE, com os recursos empregues 
(professores por aluno, o tempo passado na escola). 
Mostram que a ineficiência está fortemente 
relacionada com o PIB per capita e as habilitações 
educativas dos adultos. 

(1) Análise 
secundária 
 

PISA 
2003 

 

Andrade, J. E. F (2006). «Los 
estudios internacionales 
del rendimiento y los 
países en vías de 
desarrollo: participación, 
resultados y relevância». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 131-
152. 

Analisa a participação e os resultados dos países em 
desenvolvimento em 6 estudos internacionais, incluído 
o PISA 

(2) Análise 
resultados 
 

TIMSS 
/PISA 

 

Arias, R. M. (2006). «La 
metodología de los 
estudios PISA». Revista de 
Educación, extraordinário: 
111-129. 

 

Faz uma apresentação valorativa da qualidade metodológica 
do PISA a partir dos critérios de qualidade estabelecidos para 
as avaliações internacionais pelo Board of International 

Comparative Studies in Education (BISCE), descrevendo os 
aspectos metodológicos do PISA 2003 e resumindo as 
principais actividades no desenvolvimento dos 
instrumentos de recolha de dados, tradução dos 
instrumentos de avaliação, desenho da amostra, 
análise dos dados e apresentação dos resultados. 
Apresenta críticas. 

(6) 
Controvérsias 

2003  

Barone, C. (December, 2006). 
«Cultural Capital, Ambition 
and the Explanation of 
Inequalities in Learning 
Outcomes: A Comparative 
Analysis». Sociology; 40(6): 
1039-1058. 

Este artigo é dedicado à explicação da influência das 
origens sociais no desempenho do estudante. Mostra 
como o capital cultural proporciona uma relevante 
descrição das desigualdades escolares. Recurso à 
teoria de Bourdieu 

(2) Análise dos 
resultados 

  

Barriga, A. D. (2006). «Las 
Pruebas Masivas. Análisis 
de sus diferencias 
técnicas». RMIE, 11 (29): 
583-615. 

A partir de três perspectivas, analisam-se os testes 
EXANI-I testes de admissão ao ensino superior) e  o 
PISA. O autor analisa as seguintes teorias: do teste, o 
que subjaz a cada instrumento, de aprendizagem, 
utilizadas para construir as respostas; e o conteúdo, 
por trás das respostas a matemática e à língua. A 
conclusão é que os testes mexicanos estão 
conceptualmente uma geração atrás dos testes 
utilizados pela OCDE. 

(6) 
Controvérsias 
 

  

Bautier, E., Crinon, J., Rayou, P., 
Rochex, J-Y (2006). 
«Performances an 
littéracie, modes de faire et 
univers mobilisés par les 
élèves: analyses 
secondaires de l‘enquête 
PISA 2000». Révue 
Française de Pédagogie, 
157, 85-101. 

Análise secundária e complementar aos testes do 
PISA sobre literacia, da qual resulta o questionamento 
das questões da literacia e dos pressupostos 
metodológicos e psicométricos do PISA 2000, 
contestando-se a lógica do ‘palmarés’ na qual os seus 
resultados foram amiúde publicados e comentados. 
Interrogação crítica quanto aos pressupostos 
metodológicos e concepções teóricas respeitantes à 
que presidiram a elaboração e implantação do PISA 
no domínio da literacia  
 

 (6) 
Controvérsias 

2000  

Bonnet, G. (2006). «Tener 
presentes las 
singularidades lingüísticas 
y culturales en las 
evaluaciones 
internacionales de las 
competencias de los 
alumnos: una nueva 
dimensión para PISA?». 

Apresenta algumas das dificuldades específicas 
relacionadas com os objectivos e métodos dos 
programas de avaliação comparativa dos alunos, 
sobretudo no âmbito do estudo PISA. Inquire sobre a 
origem destas dificuldades, linguísticas e culturais, e 
os limites delas decorrentes, ao mesmo tempo que 
sugere uma abordagem complementar. Esta 
abordagem reside num recurso adaptado aos 
procedimentos nacionais de avaliação efectuado nas 

(6) 
Controvérsias  
 

França 
2000, 
2003 

PISA 
governing 
board:Fran
ce 2000-
2006 
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Revista de Educación, 
extraordinario 2006: 91-109.  

línguas maternas dos alunos. Sugere o seu uso como 
complemento da presente metodologia, como uma 
maneira de diminuir a importância dos registos dos 
países e uma forma de fornecer informações precisas 
sobre cada país a partir de um ponto de vista 
pedagógico, e não apenas tendo em conta os 
diferentes sistemas de ensino. 

Bottani, N. (2006). «La más bella 
del reino: el mundo de la 
educación en alerta con la 
llegada de un príncipe 
encantador». Revista de 
Educación, extraordinario 
2006: 75-90. 

Este artigo tenta fornecer um panorama crítico da 
história das avaliações internacionais em larga escala 
com início nos anos cinquenta do século passado. A 
importância do IEA, neste domínio é valorizada. 
Desde a entrada em cena de a OCDE em 1993, a 
política internacional de avaliação toma um novo rumo. 
As características do projecto PISA, que tem uma 
coerência diacrónica, está concentrada em três 
domínios e avaliar os níveis de competência, em vez 
de conhecimentos currículo específico, as suas 
conclusões tornar uma arma poderosa influência sobre 
a educação das políticas em muitos países. 

(6) 
Controvérsias  

  

Carrodeguas, J. G. (2006). «El 
estudio PISA en Galicia: 
pasado, presente y futuro». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 515-
520.  

 

As repercussões do PISA na Galiza só se fizeram 
sentir a partir 2003, em 2006 os dados serão tratados 
independentemente dos resultados Espanhóis. 
Considera que o PISA e os seus resultados serão o 
ponto de partida para uma reflexão sobre o modelo 
educativo espanhol. Propõe que o modelo teórico do 
PISA seja tido em conta na elaboração dos currículos, 
e também nos programas de formação contínua de 
professores. Aconselha a sincronização dos diferentes 
processos de avaliação a ter lugar nos centros 
educativos, para que não haja acumulações/ 
sobreposições com os períodos de avaliação interna. 

Defensor PISA 
2003 

 

Collera, A. P. (2006). «PISA 2006, 
un reto estimulante y una 
palanca para la mejora de 
la educación en Asturias». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 497-
505.  

Explica o interesse da Região Autónoma das Astúrias 
em integrar o PISA como amostra autónoma, tendo 
em vista atingir a melhoria do ensino nas Astúrias. 

Defensor PISA 
2006 

 

Consejería de Cantabria (2006). 
«PISA 2006: un marco 
adecuado». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 507-513.  

 

Em 2006 10 comunidades autónomas aumentaram a 
amostra do PISA. Cada uma delas receberá, além do 
resultado global, informação mais completa, mais 
próxima da sua própria situação, sobre as diversas 
áreas avaliadas. No caso da Cantábria, a ampliação 
da amostra significa que a avaliação constituirá 
praticamente um census survey, com inequívocas 
vantagens.Por outro lado, as escolas poderão 
proceder a uma análise dos seus próprios resultados, 
e, por outro lado, graças a esses resultados, o 
Ministério Regional  de Educação irá ter uma visão 
global que permita observar com alta resolução, a 
realidade escolar nas áreas avaliadas. O PISA deve 
ser encarado com optimismo, como uma oportunidade 
para o aperfeiçoamento do sistema de ensino. 

Defensor PISA 
2006 

 

Draper, J. M. (2006). «La selección 
y formación del 
profesorado: clave para 
comprender el excelente 
nivel de competencia 
lectora de los alumnos 
finlandeses». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 237-262.  

A Finlândia destaca-se pelos seus resultados em 
todos os indicadores internacionais (OCDE, IEA), 
especialmente pela extraordinária qualidade dos seus 
alunos na leitura. Analisa o sistema educativo 
finlandês, com o objectivo de descobrir qual a variável 
responsável pela eficácia, na literacia da leitura dos 
estudantes. Conclui que se deve à formação de 
professores para o ensino primário e secundário" (que 
inclui a selecção prévia à entrada na universidade, a 
formação teórica universitária e a formação prática). 
Utiliza o método comparativo constante, comparando o 
caso finlandês com outros países nórdicos, e 
sobretudo com o caso espanhol. Propõe um modelo 
explicando o funcionamento dos sistemas de ensino e 

(2) Análise dos 
resultados 
 

2000 
Finlândi 
países 
nórdicos 
Espan 
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faz sugestões para a melhoria tanto do sistema 
finlandês como do espanhol. 

Ertl, H. (2006). «Educational 
standards and the 
changing discourse on 
education: the reception 
and consequences of the 
PISA study in Germany», 
Oxford Review of 
Education, 32:5, 619 – 634. 

Analisa a forma como o PISA influenciou o discurso 
educacional na Alemanha, as inquietações causadas 
pelos resultados e a re-avaliação de outras 
comparações internacionais que tinham apresentado 
um retrato tb desfavorável. Evidencia as três principais 
áreas afectadas pela recepção do PISA na Alemanha: 
o discurso político, os processos de desenvolvimento 
do currículo e o discurso académico sobre a 
educação. 

(5) 
Impacto/recep
ção 

Alema  

Esteban, G. F., Baldellou, J. L. C., 
Julià, F. F. (2006). «Las 
desigualdades del sistema 
educativo a través del 
estudio PISA 2003». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 399-
428.  

A Equidade na educação é um dos parâmetros que 
caracteriza a avaliação desenvolvida pelo PISA. Neste 
sentido, a exploração e análise dos resultados do 
PISA é um importante complemento que ajuda a 
detectar e identificar os elementos e aspectos do 
sistema educativo que inibem ou fomentam situações 
de desigualdade educacional. Aborda a complexa 
questão das desigualdades educativas no âmbito 
territorial da Catalunha. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 
 

2003 
Espanha 

 

Esteras, M. J. T., Larrondo, G. H., 
Cea, J. M. (2006). «El 
programa PISA en un 
modelo integral e integrado 
de evaluación del sistema 
educativo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 481-
495.  Inspecção Aragão 

As contínuas mudanças sociais presentes nas 
sociedades exigem uma rápida adaptação às 
necessidades educativas e de formação dos cidadãos. 
A gestão educativa aragonesa, escolas, professores e 
sociedade no seu todo devem ter informação fiável 
sobre a situação do seu sistema de ensino, para que 
este possa adaptar-se às necessidades da sociedade. 
O PISA fornece informações relevantes sobre as 
principais capacidades que os cidadãos podem gerir e 
aprender ao longo da vida. Para lá dos seus riscos, o 
PISA é significativo de um modelo de avaliação que 
ajuda o processo de tomada de decisão nas políticas 
educativas, os processos de ensino e de 
aprendizagem e o envolvimento de toda a sociedade 
na melhoria contínua do sistema educativo. 

Defensor PISA 
2006 

 

Ferreras, F. (2006). «Participación 
de Navarra en la evaluación 
PISA: razones de una 
decisión». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 531-542. 

Governo Navarra 

O governo de Navarra tem vindo a adoptar decisões 
importantes na melhoria do serviço prestado. Nesta 
medida, o PISA adquire especial importância, pois 
tornou-se um referente da avaliação dos sistemas de 
ensino: estabelece objectivos ligados  às 
competências-chave, fornece informações sobre os 
conhecimentos e as competências  dos estudantes, 
permite comparar resultados de diferentes países, 
promove o estudo  de tendências, oferece dados sobre 
os factores associados ao desempenho e impulsiona  
conhecimentos de boas práticas educativas dos 
sistemas educativos com bons resultados. 

Defensor PISA 
2006 

 

Gil, J. M. S. (2006). «Aprender a 
los 15 años: factores que 
influyen en este proceso». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 171-
193.  

 

Discute as razões pelas quais os resultados do PISA 
levantam ondas de preocupação e polémica em 
países que não aparecem no topo da lista, ao mesmo 
tempo que analisa as limitações dos elementos da 
prova, de papel e lápis. Considera aquilo que hoje se 
sabe sobre a forma como se aprende, bem como a 
influência que o meio familiar e social, a cultura de 
escola e os professores têm nas formas, expectativas 
e predisposição dos adolescentes para aprender. 
Termina convidando as escolas a oferecerem aos 
estudantes do ensino secundário excitantes projectos 
educativos, bem como com algumas perguntas que 
nos podem ajudar a dar conta das características do 
contexto em que hoje os adolescentes constroem a 
sua identidade. 

(6) 
Controvérsias  

  

Goldstein, H. (2006).  «Multilevel 
Structural Equation Models 
for the Analysis of 
Comparative Data on 
Educational Performance». 

O autor recorre a procedimentos estatísticos que 
permitem explorar a plena complexidade dos dados: 
análise factorial multiníveis, modelos de equação 
estruturais, metodologia de Markov Chain Monte 
Carlo. 

(6) 
Controvérsias  
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Public Understanding of 
Science, 15( 2): 243-249. 

Guisasola, F. J. Á. (2006). 
«Aprender de los 
resultados de hoy para 
mejorar la educación del 
mañana». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 431-437. Conselheiro 
Ed Junta de Castelo e Leão 

Aborda o PISA como sendo o caminho certo para 
facilitar a compreensão do sistema educativo 
espanhol. 

Defensor   

Hernández, F. H. (2006). «El 
informe PISA: una 
oportunidad para replantear 
el sentido del aprender en la 
escuela secundaria». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 315-
336.  

 

Reflecte sobre as consequências que podem resultar 
de uma exploração da ideia de aprendizagem presente 
no PISA para repensar as práticas do ensino 
secundário. Para atender a esse fim, revê a recepção 
do PISA, salientando a pouca atenção dada à 
contradição que revela: a escola secundária tende a 
ensinar para a reprodução, ao passo que os testes do 
PISA destinam-se a verificar as capacidades de 
transferência de conhecimentos para situações 
quotidianas; posição que está ligada à abordagem da 
"cognição situada" da aprendizagem. O artigo termina 
por salientar alguns princípios que podem orientar 
práticas escolares em que os alunos se sintam 
envolvidos e aprendam com sentido crítico. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 
 

2000, 
2003 
Espan 

 

Ho, E. SC (2006). «Educational 
decentralization in three 
Asian societies: Japan, 
Korea and Hong Kong». 
Journal of Educational 
Administration, 44 (6) : 590 
– 603. 

Partindo dos dados do primeiro ciclo do PISA, 
identifica e compara a natureza da descentralização 
que emergiu em três sociedades asiáticas, emergindo 
quatro modelos de descentralização. 

(1) Análise 
secundária 

Hong 
Kong, 
Japão, 
Coreia 
do Sul 

NPM-Hong 
Kong 

Linnakylä, P., Välijärvi, J. (2006). « 
Rendimiento de los 
estudiantes finlandeses en 
PISA. Las claves del éxito 
en lectura». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 227-235.  

Interpretam as razões possíveis que subjazem ao 
sucesso dos alunos finlandeses na leitura: 
características do sistema educativo, património 
cultural dentro e fora da escola, interesses dos 
estudantes, formação de professores, práticas 
escolares e a cultura da Finlândia. 
 

(2) Análise 
resultados 

 PISA Finland 
PGB 
2000/03  
Linnakyla – 
Reading 
expert group 
desde 2000 

López, C. M. (2006). «Andalucía y 
el informe PISA». Revista 
de Éducación, 
extraordinário 2006: 477-
480. Conselheira Ed. Junta 
Andalucia 

Andaluzia decidiu participar de forma desagregada no 
PISA 2006. Conscientes dos riscos que correm, 
acreditam que a avaliação permitirá identificar 
dificuldades e realizações, as suas causas, e facilitará 
a tomada de decisão para introduzir medidas que 
permitam melhorar o sistema educativo. 

Defensor   

Marchesi, A. (2006). «El informe 
PISA y la política educativa 
en España». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 315-336.  

Selecciona e analisa os principais dados do PISA e 
estabelece prioridades (8) para a política educativa 
espanhola. 

(5) 
Impacto/recep
ção 

2003 
Espanha 

 

Marks, G. N. (2006). «Are between- 
and within-school 
differences in student 
performance largely due to 
socio-economic 
background? Evidence 
from 30 countries». 
Educational Research, 48 
(1), March 2006, pp. 21-40. 

O objectivo é o de apurar em que medida as 
diferenças de desempenho dos alunos entre escolas e 
dentro das escolas podem ser atribuídas aos recursos 
e  background sócio-económico dos alunos 
 

(1) Análise 
secundária  
 

2000 ACER 

Martín, C. M. (2006). «La 
evaluación del sistema 
educativo». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 315-336.  

Repercussões e influência do estudo PISA em 
Espanha. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 

2003 
Espanh 

PISA Esp 

Meuret , D.,  Morlaix, S. (2006).  
«L‘influence de l‘origine 
sociale sur les 

Faz-se a comparação internacional da forma como a 
influência da origem social se faz sentir nos 
desempenhos dos alunos na área da leitura. 

(2) Análise de 
resultados  
 

2000 
ComparF
rança-
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performances scolaires: 
par oú passe-t-elle?». 
Revue Française de 
Sociologie, 47(1): 49-79. 

Outros 
países 

Moreau, J., Nidegger, C., Soussi, 
A. (2006). «Définition des 
compétences, choix 
métodologiques et 
retombées sur la politique 
scolaire en Suisse». Révue 
Française de Pédagogie, 
157, 43-54. 

Questionam as escolhas metodológicas e conceptuais 
do PISA. Em que medida as competências definidas e 
operacionalizadas permitem a comparação dos 
sistemas educativos ou não introduzem 
enviesamentos culturais e linguísticos? Será que os 
métodos estatísticos sofisticados utilizados permitem a 
transparência e a apropriação dos dados pelos 
destinatários dos resultados: decisores políticos e 
actores das escolas? Numa segunda parte, mostra os 
efeitos dos resultados do PISA acerca da política 
educativa na Suiça e mais precisamente na 
implantação de um projecto de harmonização escolar 
nacional (HarmoS) que se inspira no PISA, 
nomeadamente na abordagem por competências, 
apesar dos objectivos diferentes tais como a pilotagem 
e a regulação dos sistemas educativos. 

(6) 
Controvérsias 
 

2000 
2003 
Suiça 

 

Olsen, R. V., Lie, S. (2006). «Les 
évaluations internationales 
et la recherche en 
éducation: principaux 
objectifs et perspectives». 
Révue Française de 
Pédagogie, 157:11-26. 

Descrevem as várias perspectivas de análises 
secundárias relevantes dos estudos internacionais 
como o PISA e o TIMSS. Para cada perspectiva é 
apresentado um certo número de estudos secundários 
e propostas de continuação de investigação. 
Pretendem demonstrar o forte potencial de 
investigações complementares contidas nestas bases 
de dados internacionais. Objectivo de provar que os 
estudos comparativos sobre os resultados educativos, 
de grande amplitude a nível internacional, não são 
apenas as mais importantes ferramentas de decisões 
a nível político, em muitos países, pois fornecem 
também dados únicos que deveriam incentivar os 
investigadores em ciências da educação de todo o 
mundo a empreenderem a partir delas análises 
secundárias. 

(1) Análise 
secundária 
Lie -Science 
functional expert 
group 2000-
2006 ; Sience 
instrument 
development – 
2006 

 Lie – NPM 
Noruega 
2000 Olsen 
– science 
instrument 
development 
2006 

Orrantia, J. S. (2006). «Los retos 
de la evaluación de 
sistemas educativos». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 457-
474.  

Director del Inst. Aval. País Basco 

As avaliações internacionais e sobretudo o PISA são 
fontes de orientação das políticas educativas do país 
basco. Analisa os resultados obtidos pelos alunos 
bascos e defende sistema de prestação de contas. 

(3) 
Apresentação 
de survey  
 

PISA 
2003 

PGB-
Espanha_2
003 

Pérez, D. G., Vilches, A. (2006). 
«¿Cómo puede contribuir el 
proyecto PISA a la mejora de 
la enseñanza de las ciências 
(y de otras áreas de 
conocimiento)?». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 295-311.  

Tenta mostrar que o projecto constitui um instrumento 
potencialmente útil para melhorar a aprendizagem, o 
ensino e os currículos. O PISA tem sido desperdiçado, 
levando mesmo a interpretações distorcidas, 
prejudiciais para o desenvolvimento de uma educação 
de qualidade. Mostram as virtudes do projecto e a sua 
coerência com as contribuições da investigação 
educacional e indicam estratégias que permitam ao 
PISA desempenhar o seu papel de instrumento de 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Em 
especial, referem a necessidade de superar o baixo 
nível de conhecimento, por parte dos professores, das 
orientações e fundamentações do projecto. Isso tem 
impedido de exercer influência positiva, por isso, 
recomendam uma ampla campanha de informação e 
uma alteração substancial na apresentação dos 
resultados. 

(6) 
Controvérsias 

PISA 
2003 

 

Prats, J. (2006). «El estudio PISA 
2003 en Cataluña: resultados 
y factores contextuales». 
Revista de Éducación, 
extraordinário, 2006: 439-456. 

Descreve o processo de implementação do PISA, na 
Catalunha, as contribuições para a avaliação da 
educação catalã. Descreve e discute os principais 
resultados relacionados com factores contextuais.  
 

(3) 
Apresentação 
de survey 
 

PISA 
2003 

 



330 
 

// ConselhoSuperior Aval. Sistema 
Educ.Catalunha 

Prenzel, M., Zimmer, K. (2006). 
«Études complémentaires 
de PISA 2003 en 
Allemagne: principaux 
résultats et 
enseignements». Révue 
Française de Pédagogie, 
157, 55-70. 

Aborda inúmeros estudos nacionais complementares 
ao PISA: alargamento de amostra; alunos inigrantes; 
testes suplementares em matemática e ciências; 
aplicação aos respondentes do PISA de novos testes, 
mais tarde, para avaliar progressos; entrevistas às 
equipas de direcção das escolas. 

(1) Análise 
secundária 

PISA 
2003 
Alem 

NPM_2003
_Alemanha 

Recio Muñiz, T. R. (2006). «PISA y 
la evaluación de las 
matemáticas». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 263-273.  

Apresentam-se 3 questões matemáticas como 
pretexto para analisar o papel do «realismo» (com 
ênfase na aplicabilidade da matemática em situações 
quotidianas) no contexto dos testes PISA. 

(6) 
Controvérsias 

2003  

Rémond, M. (2006). «Éclairages 
des évaluations 
internatioales PIRLS et 
PISA sur les élèves  
français». Révue Française 
de Pédagogie, 157, 71-84. 

Compara os resultados dos alunos franceses em dois 
inquéritos internacionais sobre a literacia da leitura 
(PISA 2000/PIRLS), comparando-os ainda com as 
últimas avaliações nacionais francesas. Em ambos, os 
alunos franceses obtêm resultados médios de entre os 
30 países. Estas análises permitem perceber as 
características específicas e o perfil dos alunos 
franceses, bem como formular recomendações sobre 
os conteúdos e as estratégias de ensino susceptíveis 
de contribuir para a melhoria das competências dos 
alunos. 

(2) Análise de 
resultados 

PIA 2000 
PIRLS 
2001 
PISA 
2003 
 

Expert 

Rindermann, H (2006). «What do 
international student 
assessment studies 
measure? School 
performance, student 
abilities, cognitive abilities, 
knowledge or general 
intelligence?» 
Psychologische 
Rundschau, 57 (2): 69-86. 

Descrição do que medem as avaliações internacionais 
dos estudantes através da análise das tarefas e das 
relações/associações empíricas. 

(6) 
Controvérsias  

Compar
ativo - 
PISA, 
TIMSS, 
PIRLS 

 

Rizo, F. M. (2006). «PISA en 
América Latina: lecciones a 
partir de la experiencia de 
México de 2000 a 2006». 
Revista de Éducación, 
extraordinário 2006:153-
167. 

Analisa a participação mexicana extraindo 
conclusões relevantes para a aplicação do PISA na 
América latina  Informa sobre as circunstâncias 
peculiares da participação do México neste projecto, e 
fazer algumas considerações acerca dos resultados do 
México e de outros países latino-americanos; reflectir 
sobre o futuro deste tipo de avaliações, e acerca da 
futura participação da América latina, principalmente 
quanto as formas de promover a utilização dos 
resultados, para que possam ser úteis para apoiar os 
esforços de melhoria da qualidade do ensino. 

(2) Análise dos 
resultados 
 

2000, 
2006 

Governing 
Board 
México_ 

Rochex, J-Y (2006). «Social, 
Methodological, and 
Theoretical Issues Regarding 
Assessment: Lessons from a 
Secondary Analysis of PISA 
2000 Literacy Tests». Review 
of Research in Education,163-
212.  

Análise secundária de aspectos sociais, metodológicos 
e teóricos dos testes de literacia. 
 

(6) 
Controvérsias 

2000  

Rochex, J-Y (2006). Introduction 
au dossier ‗PISA: analyses 
secondaires, questions et 
débats théoriques et 
méthodologiques‘. Révue 
Française de Pédagogie, 
157, 5-9. 

 (6) 
Controvérsias  

  

Romero, L. R. (2006). «Marco 
teórico de evaluación en 
PISA sobre matemáticas y 
resolución de problemas». 

Apresenta uma interrelação do quadro teórico da 
avaliação do PISA 2003 (em matemática e resolução 
de problemas) em termos curriculares. Argumenta que 
a noção de competência, eixo condutor do estudo, 

(6) 
Controvérsias 

PISA 
2003 
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Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 275-
294.  

estabelece uma abordagem funcional das 
matemáticas escolares. Esta articulação teórica tem 
uma leitura em termos de objectivos (competências), 
conteúdos (matemáticas escolares), metodologia 
(matematização) e avaliação (tarefas 
contextualizadas), cuja consistência apresenta e 
valoriza. 

Sánchez, E., García-Rodicio, H. 
(2006). « Re-lectura del 
estudio PISA: qué y cómo se 
evalúa e interpreta el 
rendimiento de los alumnos 
en la lectura». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 195-226.  

 

Resumem os estudos PISA, mostrando a sua lógica 
interna e os resultados; apresentam uma re-análise 
das tarefas o que leva a reinterpretações e a uma 
análise crítica dos estudos. Retomam a re-análise, 
para abordar as consequências decorrentes dos 
estudos PISA. Acreditam que existe lugar para uma 
análise técnica do relatório que considere o que foi 
feito nos estudos do PISA à luz do conhecimento 
académico acumulado sobre esta matéria. Analisam 
as lacunas significativas entre aquilo que sabemos 
sobre a literacia (compreensão) da leitura e o que o 
relatório entende que é e a forma de avaliá-la. A re-

análise das tarefas, talvez torne mais compreensível o 
que está a ser avaliado nestas tarefas. A re-análise 
proposta tem pouco impacto sobre a imagem dos 
alunos espanholos, que se mantém inalterada, mas 
introduz algumas nuances para ajustamentos aquando 
da interpretação dos resultados e na hora de se 
extraírem conclusões educativas. 

(6) 
Controvérsias   
 

PISA 
2000 

 

Schleicher, A. (2006). 
«Fundamentos y 
cuestiones políticas 
subyacentes al desarollo 
de PISA». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 21-43.  

 

Faz uma breve apresentação da génese do PISA, das 
razões políticas que lhe subjazem e das tendências 
futuras. Analisa os 4 objectivos do PISA: (a) a 
qualidade dos resultados da aprendizagem, (b) a 
influência do contexto sócio-económico e a equidade 
das oportunidades educativas, (c) a eficácia e 
eficiência dos processos educativos, (d) o impacto dos 
resultados da aprendizagem no bem-estar social e 
económico. Aborda aspectos do desenho técnico do 
PISA, que tornaram possível satisfazer com êxito e 
alta fiabilidade os seus objectivos: a) a amostra 
seleccionada a partir da idade; b) o quadro da 
avaliação, inspirado pelo conceito inovador de 
alfabetização introduzido pelo PISA; c) os 
instrumentos de avaliação; d) o desenvolvimento de 
escalas absolutas de rendimento que permitam 
interpretar as medidas resultantes em termos políticos. 
Salienta ainda o intenso debate provocado pelos 
resultados do PISA, nacional e internacionalmente e a 
consequência de muitos destes países terem levado a 
cabo análises (Alemanha) e reformas (Dinamarca) das 
suas políticas educativas. 

(3) 
Apresentações 
do ‗survey‘  
 

 PISA 

Schleicher, A. (2006). «Where 
immigrant students succeed: 
a comparative review of 
performance and engagement 
in PISA 2003». Intercultural 
Education, 17(5), December 
2006, pp. 507–516 

O relatório analisa os resultados do PISA 2003, 
relativos à escolaridade, nomeadamente o 
desempenho dos alunos imigrantes de 15 anos de 
idade em áreas escolares chave, bem como se 
autoavaliam como alunos e quais são as suas atitudes 
em relação à escola. Foram analisados 17 países com 
populações significativas de alunos imigrantes: 
Austrália, Áustria, Bélgica, Canada, Dinamarca, 
França, Inglaterra, Finlândia, Espanha,  Alemanha, 
Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Suécia, Suíça, USA, Hong Kong-China, Macau-China 
e Federação Russa. 

(3) 
Apresentação 
de survey 
 

PISA 
2003 

PISA 

Thorpe, G. (March 2006). 
«Multilevel Analysis of 
PISA 2000 Reading 
Results for the United 
Kingdom Using Pupil 
Scale Variables» School 
Effectiveness and School 

Os dados da literacia leitura do PISA 2000 no Reino 
Unido são analisados utilizando-se métodos 
multiníveis; escalas variáveis 

(1) Análise 
secundária 
 

UK UK-
NPM_2000 
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Improvement, 17(1): 33 – 
62. 

Trinidad, J. A. (2006). «La Rioja 
hacia la evaluación censal de 
PISA». Revista de Éducación, 
extraordinário 2006: 521-529. 

Governo La Rioja 

O Governo da Comunidade Autónoma de La Rioja 
estabelece como prioridade alcançar um nível de 
excelência nos seus serviços, e em função deste 
objectivo, realiza no domínio da educação várias 
avaliações externas para verificar a situação da no 
território. Participou no PISA 2000 e 2003 com 
carácter de amostra, mas no PISA 2006 participa com 
carácter de recenseamento: a avaliação será feita  a 
2.368 alunos, todos os alunos que no próximo ano 
terão 15 anos. Neste artigo discute a importância das 
avaliações externas e concretamente o PISA e 
justificam-se as razões da decisão tomada. 

Defensor 
3. 

2006  

Turner, R. (2006). «El Programa 
Internacional para la 
Evaluación de los Alumnos 
(PISA). Una perspectiva 
general». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 45-74. 

Dá uma perspectiva geral do projecto PISA, tendo em 
vista debater alguns dos resultados do PISA 2003. O 
Texto centra-se na descrição dos objectivos do 
projecto, dos seus participantes, os procedimentos e 
organização, as principais componentes e 
metodologias, e as características concretas da 
Matemática no PISA, a principal área de avaliação do 
PISA 2003. Oferece-se um breve resumo de alguns 
resultados-chave da avaliação do PISA 2003 em 
Espanha, extraindo conclusões relevantes em matéria 
de política educativa. 

(3) 
Apresentações 
do ‗survey‘ 

PISA 
2003 
Espanha 

 

Verdú, M. M., Esteban, G. F., Julià, 
F. F. (2006). «El estudio PISA y 
la comunidad educativa. 
Percepciones y opiniones 
sobre el proyecto PISA 2000 en 
España». Revista de 
Éducación, extraordinário 
2006: 381-398.  

Dá informações relevantes sobre os diferentes pontos 
de vista dos representantes da comunidade educativa 
sobre o estudo PISA 2000, o seu desenho 
metodológico e do desempenho dos estudantes. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 
 

PISA 
2000 

 

Vrignaud, P. (2006). «La mesure 
de la littéracie dans PISA: 
la méthodologie est la 
réponse, mais quelle était 
la question?». Révue 
Française de Pédagogie, 
157, 27-42. 

 

O objectivo do artigo é mostrar a interacção entre os 
aspectos metodológicos e a forma como a literacia é 
conceptualizada e definida no inquérito PISA. São 
evocados os estudos do IEA, que antecedem o PISA. 
Abordam as teorias psicométricas que fundam os 
modelos de medida utilizados para a avaliação das 
aquisições dos alunos. Insiste sobre as questões de 
validade dos modelos psicométricos que colocam 
fortes constrangimentos sobre a forma como a 
validade medida é construída.   
Apresenta então o modelo de medida usado no PISA 
que pertence à família dos modelos de resposta a item 
(IRT). O PISA privilegiou o modelo dito de Rasch, 
discutem as consequências dessa escolha e abordam 
um ponto muito técnico pouco abordado: o do 
algoritmo utilizado para estimar os parâmetros. O 
procedimento utilizado estima não um valor por sujeito, 
antes constrói a distribuição de competências de cada 
sujeito, insiste nas consequências desta abordagem 
na forma de conduzir a análise dos resultados. Depois, 
discute o carácter realmente unidimensional da 
variável do ponto de vista dos conteúdos e do ponto 
de vista metodológico. Interroga-se acerca da 
aparente contradição que pode existir ao considerar 
em simultâneo as ‘sous-échelles’ e uma ‘escala 
global’. Concluindo, abordam a maneira de interpretar 
a literacia tal como ela é medida pelo PISA 
comparando-a com outros inquéritos que têm em vista 
avaliar o mesmo tipo de competência. 

(6) 
Controvérsia
s  

  

Willms J. D. (April 2006). 
«Variation in 
Socioeconomic Gradients 
Among Cantons in 
Frenchand Italian-

Os resultados do PISA indicaram que a desigualdade 
no desempenho, associada aos antecedentes 
familiares dos estudantes, era relativamente grande na 
Suiça comparada com outros países participantes. 
Este estudo analisa mais pormenorizadamente a 

(2) Análise de 
resultados 
 
 

Suiça 
2000 
Autor:  
Studnt 
engageme
nt at 

Technical 
advisory 
group/Ques
t 
developmen
t; data 
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Speaking Switzerland: 
Findings from the OECD 
PISA». Educational 
Research and Evaluation, 
12 (2): 129 – 154. 

relação entre desempenho de literacia e os 
antecedentes familiares na Suiça 

school_20
00 
Technical 
advisory 
group_200
6  

analysis 
&reporting_ 
2000 
(Canadá) mt 
citado 

 

 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Bielefeldt, T. (2005). Computers and 

Student Learning: Interpreting 

the Multivariate Analysis of 

PISA 2000. Journal of Research 

on Technology in Education, 

37(4), 339-347. 

Análise do estudo de Fuchs & Woessmann (2004) 
sobre computadores e aprendizagem. 

(6) 
Controvérsias 

  

Díaz, J. A. A. (2005). «TIMSS y PISA. 
Dos proyectos internacionales 
de evaluación del aprendizaje 
escolar en ciencias». Revista 
Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 2 
(3): 282-301. 

Aprendizagem das ciências (6) 
Controvérsias 

TIMSS/PI
SA 

 

Domovic, V. (2005). «Educational 
systems' efficiency evaluation 
on the basis of student 
performance: Comparison 
Finland-Germany».   Drustvena 
Istrazivanja, 14 (3): 439-458. 

Discutem-se os resultados do PISA comparando-se a 
Finlândia e a Alemanha: os estudantes finlandeses 
são muito bem-sucedidos contrariamente aos 
estudantes alemães, significativamente abaixo da 
média dos países participantes da OCDE. Conclui-se 
que a elevada qualidade de desempenho educacional 
está intimamente ligada à igualdade de oportunidades 
educativas. 

(2) Análise de 
resultados 

Finlân 
Alema 

 

Duru-Bellat, M. & Suchaut, B.(2005). 
«Organisation and Context, 
Efficiency and Equity of 
Educational Systems: what 
PISA tells us». European 
Educational Research Journal, 
4(3): 181-194. 

Descreve as pontuações médias, dispersão, e 
desigualdades sociais do desempenho dos países 
incluídos no PISA 2003, relacionando esses "produtos" 
com as características económicas e culturais dos 
países. Explora as relações entre as pontuações dos 
alunos e o número de características institucionais dos 
sistemas educativos dos países. 

(1) Análise 
resultados 

2003  

Hanushek, E. A. (2005). «The 
Economics of School Quality». 
German Economic Review, 
6(3): 269–286  

Na sequência de preocupações nacionais recentes 
sobre o desempenho dos estudantes nos testes PISA 
parece clara a relação directa entre as capacidades 
cognitivas dos estudantes, os ganhos individuais e o 
crescimento nacional. Defende-se que o impacto da 
qualidade da escola na economia, sendo que a 
melhoria da qualidade do professor, implicará ganhos 
substanciais no desempenho dos estudantes.  

(2) Análise de 
resultados  

Alema Mt 
citado + 
Woessman
n e 
wöbmann 
(2006) 

Analytical 
&editorial 
support 
 

Ho, E. SC. (2005). «Effect of School 
Decentralization and School 
Climate on Student Mathematics 
Performance: The Case of Hong 
Kong». Educational Research 
for Policy and Practice, 4: 47–
64. 

Este estudo analisa a relativa contribuição de duas 
dimensões da descentralização escolar - participação 
dos professores e autonomia escolar – no 
desempenho escolar dos alunos em Matemática e 
analisa o papel do clima de escola como uma variável 
mediadora entre descentralização e desempenho. 
Usando análise multi-nível, o estudo constata que 
Hong Kong a participação do professor é mais 
importante do que a autonomia escolar para o 
desempenho dos alunos a matemática. 

(1) Análise 
secundária  

PISA 
2003 
Hong 
Kong 

Nacional 
Hong 
Kong/Maca
o 

Marks, G. N (December 2005). «Cross-
National Differences and 
Accounting for Social Class 
Inequalities in Education». 
International Sociology, 20(4): 
483–505. 

Este artigo centra-se em duas questões relacionadas 
com as desigualdades sociais na educação: as 
diferenças transnacionais e a contribuição dos factores 
materiais, culturais e escolares nessa relação. 
Compara transicionalmente a relação entre a classe 
ocupacional dos pais e o desempenho dos alunos na 
literacia da leitura. 

(1) Análise 
secundária 

2000 ACER 
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Waltenberg, F (2005). «Iniquidade 
Educacional no Brasil. Uma 
Avaliação com dados do PISA 
2000». Economia, 6 (1): 67–118. 

Este artigo avalia o grau de desigualdade e de 
iniquidade educacional no Brasil, com base em dados 
provenientes do estudo internacional PISA 2000 

(2) Análise de 
resultados 

Brasil 
2000 

 

White, P., Smith, E. (2005). «What Can 
PISA Tell Us About Teacher 
Shortages?». European Journal 
of Education, 40 (1): 93-112.  

A investigação centra-se nas interpretações dos 
directores acerca da escassez de professores e nas 
suas percepções sobre o impacto no progresso dos 
alunos. Os dados de 25 países estão incluídos na 
análise, permitindo a realização de comparações a ser 
estabelecidas entre os diferentes sistemas 
educativos.’Individual-level analysis – 5416 profs’ 

(1) Análise 
secundária 

2000  

Williams, T., Williams, K., Kastberg, D. 
& Jocelyn, L. (2005). 
«Achievement and affect in 
OECD nations», Oxford Review 
of Education, 31:4, 517 – 545. 

 

Existe uma relação estatística entre o afecto do aluno 
e o desempenho do aluno – alunos que gostam de 
uma temática tendem a ser bem sucedidos na mesma. 
Modelo de equação estrutural não-recursivo aplicado a 
23 países participantes no PISA. O foco é no afecto de 
leitura e no desempenho na leitura. Os resultados 
permitem sustentar que o afecto e o desempenho se 
relacionam mutuamente, embora a natureza deste 
relacionamento varie entre países. 

(1) Análise 
secundária 
 

2000 
 

 

Wynands, A., Möller, G. (2005). «High-
performing students in the 
‗Hauptschule‘—A comparison of 
different groups of students in 
secondary education within 
Germany». ZDM The 
international Journal of 
Mathematics Education, 37( 5): 
437-444. 

Analisam o desempenho em matemática de bons 
alunos do Hauptschule  e os baixos resultados no 
sistema educativo alemão; comparam este grupo com 
os estudantes de outros sistemas de ensino 
secundário na Alemanha (Gesamtschule, Realschule e 
Gymnasiums). Tem baseados os dados PISA. 

(1) Análise 
secundária  

Alema 
2000 

 

 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Duru-Bellat, M., Mons, N., Suchaut, B 
(décembre 2004). 
«Organisation scolaire et 
inégalités sociales de 
performances : les 
enseignements de l‘enquête 
PISA». Éducation & 
formations, 70: 123-131.  

 

Os dados PISA permitem colocar em perspectiva as 
características dos países e dos seus sistemas 
educativos com as capacidades dos estudantes. 
Centra-se na extensão das desigualdades sociais. 
Algumas características dos sistemas de ensino 
ajudam a explicar as variações no grau de 
desigualdade de um país para outro, trata-se 
particularmente do carácter mais ou menos 
diferenciando do sistema, resultante de práticas como a 
repetição, a existência de agrupamentos, ou 
segregação entre as escolas 

(2) Análise 
resultados 

PISA 
2003 

 

Goldstein (2004). «The Education 
World Cup: international 
comparisons of student 
achievement». Cadmo, Ano 
Xii, 2:63-70. 

 (6) 
Controvérsias 

  

Hvistendahl, R., Roe, A. (July 2004). 
«The literacy achievement of 
Norwegian minority students». 
Scandinavian Journal of 
Educational Research,     48( 
3): 307-324. 

Analisam o desempenho de alunos das minorias na 

literacia da leitura, da matemática e das ciências, 

providenciando uma descrição detalhada do que os 

dados revelaram acerca da situação destes alunos na 

Noruega. Além disso, discutem as possibilidades e 

condições para decrescer o gap entre desempenho de 

alunos oriundos das minorias e das maiorias. 

(2) Análise 
resultados 

  

Kjaernsli, M., Lie, S. A. (July 2004). 
«PISA and scientific literacy: 
similarities anddifferences 
between the Nordic 
countries». Scandinavian 
Journal of Educational 
Research, 48(3): 271-286. 

Focalizam-se na literacia científica e nas características 
dos estudantes nórdicos comparados com os seus 
pares. Tendo como base análises de somatório de 
pontuações de grupos de itens, centram-se nas 
diferenças de género relativas a dois tipos de 
competências, compreensão de conceitos científicos 
versus competências de raciocínio científico. 

(2) Análise de 
resultados 

  

http://springerlink.metapress.com/content/v3336n450178/?p=19c21220729e416ead350ad146812dc7&pi=0
http://springerlink.metapress.com/content/v3336n450178/?p=19c21220729e416ead350ad146812dc7&pi=0
http://springerlink.metapress.com/content/v3336n450178/?p=19c21220729e416ead350ad146812dc7&pi=0
http://springerlink.metapress.com/content/v3336n450178/?p=19c21220729e416ead350ad146812dc7&pi=0
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Leino, K., Linnakylä, P., Malin, A. 
(July 2004). «Finnish students‘ 
multiliteracy profiles». 
Scandinavian Journal of 
Educational Research, 48( 3): 
251-270. 

Combinam os dados do PISA, identificando alguns 
perfis de multiliteracia entre os estudantes finlandeses. 
Os diferentes perfis são analisados quanto ao 
desempenho dos alunos, género e background familiar. 

(1) Análise 
secundária 
 

PISA 
nórdico 
2000 

 
Experts/na
cional 

Linnakylä, P., Malin, A., Taube, K. 
(July 2004). «Factors behind 
Low Reading Literacy 
Achievement». Scandinavian 
Journal of Educational 
Research, 48(3): 231-249. 

Embora os resultados do PSA situem os alunos da 
Finlândia e da Suécia entre os melhores leitores da 
OCDE, o desempenho de 7% da Finlândia e 12% na 
Suécia mantêm-se num nível ainda não suficiente para 
futuros estudos ou cidadania activa. Este artigo 
apresenta um estudo comparativo que explora, 
compara e contrasta, através de modelos de regressão 
logísticos de dois níveis, pessoal, os factores 
socioeconómicos e culturais dos estudantes e os seus 
efeitos baixos ao contrário da média do desempenho 
de literacia na Finlândia e Suécia.  

(1) Análise 
secundária 

Finlând 
Suécia 

Linnakyla – 
reading 
funtional 
expert group 
(2000-2006) 

Oberhuemer, P. (March 2004). 
«Controversies, chances and 
challenges: reflections on the 
quality debate in Germany». 
Early Years, 24 (1):9-21. 

Discute as repercussões dos resultados do primeiro 
estudo PISA, que actuam como catalisador em termos 
de re-conceptualização da educação pré-escolar. 

(5) 
Impacto/recep
ção 

Alemanh
a 

 

Olsen, R. V. (July 2004). «The search 
for descriptions of student’s 
thinking and knowledge: 
exploring nominal cognitive 
variables by correspondence 
and homogeneity analysis». 
Scandinavian Journal of 
Educational Research, 48(3): 
325-341. 

Cariz metodológico providenciando uma mensagem 
importante para o futuro das avaliações a larga escala. 
Na análise que faz aos itens daas ciências, procura 
demonstrar que existe informação de diagnóstico 
importante acerca da cognição dos estudantes beyond 
dos resultados globais e das separate item-by-item 
analyses. 
 
 

   

Prais, S.J. (2004). «Cautions on 
OECD‘s recent educational 
survey (PISA): rejoinder to 
OECD‘s response». Oxford 
Review of Education, 30 (4): 
569-73. 

 
 
 

O PISA 2000 colocava os alunos ingleses como fracos 
a matemática; o PISA 2003 colocou-os entre os 
melhores. As razões para este aparente volte face 
foram apresentadas pelo autor em 2003, tendo 
recebido uma resposta cáustica da equipa do PISA (ver 
Adams, 2003).  
Congratula-se por se terem encontrado pontos de 
acordo, nomeadamente  5 factores principais que 
contribuíram para as diferenças de resultados entre os 
inquéritos PISA e relativamente a outros inquéritos 
anteriores: (1) o tipo de questões (relacionadas com 
competências e não com o curriculum, como no 
TIMSS); (2) o ano de escolaridade em que os alunos se 
encontram; (3) taxa satisfatória de resposta da amostra 
das escolas ao inquérito; da mesma forma, (4) taxa 
satisfatória de resposta dos alunos no interior das 
escolas; (5) complexidade computacional dos métodos 
adoptados pelo PISA (com base no Item Response 
Theory). Congratula-se pelo facto de estes aspectos 
estarem agora bem explicitados, perante os leitores, o 
que não sucedia anteriormente. 

(6) 
Controvérsias  

  

Rinne, R., Kallo, J. & Hokka, S. 
(2004). «Too eager to comply? 
OECD education policies and 
the Finnish response». 
European Educational 
Research Journal, 3(2): 454-
86.  

Baseado em análise documental analisam-se as 
relações entre a OCDE e as políticas finlandesas da 
educação. Usa-se como material empírico as revisões 
nacionais e temáticas de Finlândia que, nos últimos 
anos, atingiu o estatuto de ‘bom aluno’ na 
implementação da política educativa e recomendações 
da OCDE.  

(5) Impacto 
recepção 

Finlând  

Turmo «Scientific Literacy and sócio-
economic background among 
15-year-olds – a nordic 
perspective» Scandinavian 
Journal of Educational 
Research, 48(3): 287-305. 

Analisa a relação entre o desempenho dos alunos 
nórdicos e os factores familiares e sociais e culturais. 
Tendo por base os dados do PISA 2000 embora se 
constate haver em muitos dospaíses nórdicos uma 
relação surpreendentemente forte entre home’s 
economic capital e o nível de literacia dos estudantes, a 
análise mostra que a relação entre ambos é 
relativamente fraca na globalidade dos países nórdicos, 

(1) Análise 
secundária 
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o que corrobora investigações anteriores. 

Vandenberghe, V., Robin, S. (2004) 
«Evaluating the effectiveness 
of private education across 
countries: a comparison of 
methods». Labour Economics, 
11: 487– 506. 

O presente documento destina-se a avaliar o efeito da 
educação pública versus privada no desempenho dos 
alunos tendo em conta os dados do PISA e a 
inobservância de certos factores; razão pela qual se 
aplicam são aplicados três métodos numa perspectiva 
comparativa: (1) variáveis instrumentais (IV) regressão; 
(2) as duas fases de Heckman (3) propensão 
pontuação correspondência. 

(1) Análise 
secundária 

2000  

Yip, D. Y., Chiu, M.M., Ho, E. S (2004). 
«Hong Kong Student 
Achievement In OECD-PISA 
Study: Gender Differences In 
Science Content, Literacy 
Skills, And Test Item 
Formats». International 
Journal of Science and 
Mathematics Education, 2: 91–
106, 2004. 

Debruçou-se sobre as diferenças de género na 
avaliação da literacia das ciências dos estudantes 
efectuada pelo PISA. 

(1) Análise 
secundária 

Hong 
Kong 

Nacional 

 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Adams, R.J. (2003). «Response to 
‗Cautions on OECD‘s recent 
educational survey (PISA)‘». 
Oxford Review of Education, 
29 (3): 377-389. 

 
 

Resposta de Ray Adams (ACER), ao texto do Professor 
S.J. Prais, ‘Cautions on OECD’s recent educational 
survey (PISA)’, onde este questionou os resultados do 
PISA 2003, sugerindo que as lacunas metodológicas do 
PISA conduziram a uma aparente melhoria no 
desempenho dos alunos britânicos, particularmente 
quando comparados com os seus congéneres suíços e 
alemães. Em resposta salienta-se que essas conjecturas 
carecem de fundamento quando são testadas com 
dados empíricos e ressalva-se que muitas das críticas se 
devem a uma compreensão e a um conhecimento 
incompletos da metodologia dos estudos internacionais, 
e do PISA em particular. 

(6) 
Controvérsias  

2003 ACER 

Allmendinger, J., Leibfried, S. (2003). 
«Education and the welfare 
state: the four worlds of 
competence production». 
Journal of European Social 
Policy 13 (63): 64-82. 

Oferece uma visão da política educacional pós PISA 
2000, da Alemanha, de interesse para a discussão de 
outros estados membros. Comparam duas definições de 
pobreza educativa, uma baseada nos anos de 
escolaridade ou grau atingido, a outra baseada em 
competências. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 

PISA 
2000 
Alemanh
a 

 

Duru-Bellat, M.,  Mons, N., Suchaut, 
B. (2003). «Contextes 
nationaux, organisation des 
systèmes éducatifs et 
inégalités entre élèves: 
l'éclairage de l'enquête PISA». 
Politiques d'éducation et de 
formation n°9 : p. 95-108. 

Descrevem-se os resultados médios e de dispersão dos 
diferentes países que participaram no PISA e aborda-se 
uma série de características dos contextos nacionais, 
económicos e culturais. Explora-se ainda a relação entre 
o desempenho dos alunos e algumas características 
institucionais dos sistemas de ensino. 

(2) Análise de 
resultados  

2003  

Fuchs, H. W. (2003). «Towards world 
curriculum? - The concept of 
basic education (literacy) 
underlying PISA and the tasks 
allocated to schooling».  
Zeitschrift fur Padagogik, 49 
(2): 161-179. 

Discute o conceito educativo subjacente ao PISA 
(abordagem funcionalista), centrando-se ainda nas 
intenções da OCDE 

(6) 
Controvérsias  

  

Hinke, H  (2003). «The PISA study - 
statements on family, social 
and educational conditions in 
Germany, consequences in 
Bavaria ». Nervenheilkunde, 
22 (9): 459-+  

Considerações sobre a família, as condições sociais e 
educativas, na Alemanha e consequências do PISA. 

(5) 
Impacto/Recep
ção 

PISA 
Alemanh
a 

PGB 
Alemanha_20
00 

Nash, R. (December 2003). « 
Inequality/difference in 
education: is a real 
explanation of primary and 

As disparidades sociais no desempenho educativo são 
uma preocupação da teoria social. O material empírico 
do PISA é analisado numa relação próxima com a 
tentativa de Goldthorpe em fornecer um modelo de 

(2) Análise 
resultados  
 

PISA  
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secondary effects possible?». 
British Journal of Sociology, 
54 (4): 433-451. 

acção racional das disparidades sociais em educação. 
 
 

Nash, R. (2003). Is the school 
composition effect real? A 
discussion with evidence from 
the UK PISA data. School 
Effectiveness and School 
Improvement, 14 (4), 441-457. 

 

Analisa os dados do PISA, no Reino Unido para testar 
duas hipóteses centrais na escola "mix " teoria da 
realização do estudante. Os resultados sugerem que o 
efeito de composição da escola é, por vezes, um 
artefacto de procedimentos estatísticos  

(6) 
Controvérsias 

  

Papanastasiou, E.C., Zembylas, M., 
Vrasidas, C. (2003). «Can 
Computer Use Hurt Science 
Achievement? The USA Results 
from PISA». Journal of Science 
Education and Technology, 
12(3):325-332. 

O resultado do TIMSS 1995 associa negativamente ao 
elevado desempenho dos alunos, em alguns países, o 
uso de computador. Fizeram um estudo semelhante com 
alunos de 15 anos dos EUA, tendo por base os dados do 
PISA. 

(1) Análise 
secundária 

USA Citados 

Prais, S.J. (2003). «Cautions on 
OECD‘s recent educational 
survey». Oxford Review of 
Education, 29 (2): 139-63. 

Questiona os resultados do PISA 2003, sugerindo que 
as lacunas metodológicas do PISA conduziram a uma 
aparente melhoria no desempenho dos alunos 
britânicos, particularmente quando comparados com os 
seus congéneres suíços e alemães 

(6) 
Controvérsias  

  

 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Biffl, G. (2002). «An International 
Comparison of Costs and 
Benefits of Education Systems». 
EconPapers – WIFO publication, 
75 (6): 397-411.  

Comparação Internacional de Custos e Benefícios dos 
Sistemas Educativos que participam no PISA. 

(2) Análise 
de 
resultados  

  

Mulford, B. (2002). «Sorting the Wheat 

from the Chaff – Knowledge and 

Skills for life: first results from 

OECD‘s PISA 2000. European 

Journal of Education, 37(2), 211-

221. 

Faz uma revisão dos principais resultados do PISA e conclui 
salientando um número de aspectos que considera positivos, 
alguns potenciais problemas e sugestões de melhoramento. 

(6) 
Controvérsia
s 
 

  

Geske, A., Kangro, A.(2002). «Evaluation 
of Latvia‘s science education in 
the IEA TIMSS and OECD PISA 
framework». Journal of Baltic 
Science Education, No.2, pp. 59-
66. 

Comparação internacional – ciências (2) Análise de 
resultados 

Latvia 
Compar 
TIMSS/PI
SA 
2000 

Kangro 
– 
PGB200
0 
/2006 
Latvia 

Ramalho, G. (2002). «Portugal no PISA 
2000 – Condições de 
participação, resultados e 
perspectivas». Revista 
Portuguesa de Educação, 15 (2): 
25-50. 

Apresenta os resultados da participação portuguesa no PISA 
2000, bem como algumas ilações baseadas neste conjunto 
de resultados. 

(3) 
Apresentaçã
o do ‗survey‘ 

2000 PGB/N
PM 
Portugal 

Robin, I. (Juin, 2002). «L‘enquête PISA 
sur les compétences en lecture des 
élèves de 15 ans: trois biais 
culturels en question» VEI Enjeux, 
129 : 65-91. 

Será que podemos fazer uma comparação internacional de 
competências adquiridas pelos alunos na leitura? 
Necessariamente levanta-se a questão dos critérios de 
análise. Os resultados podem realmente ser induzidos pelas 
estruturas dos sistemas escolares avaliados, e são 
susceptíveis de ser invalidados pelos enviesamentos 
culturais ou de tradução. 

(6) 
Controvérsia
s  

2000 
França 

 

Sequeira, F. (2002). «A literacia em 
leitura». Revista Portuguesa de 
Educação, 15 (2): 51-60. 

 

Portugal apresenta resultados fracos nos testes de literacia 
aplicados em vários países a alunos incluídos na escolaridade 
obrigatória. Estes resultados cruzam-se com outros da sociedade 
portuguesa que nos mostram que é preciso dar mais atenção ao 
ensino do português, aos contextos e às estratégias da leitura, a 
programas de literacia para pais e outros parceiros educativos. 

(2) Análise 
de 
resultados 

2000  
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Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Baumert, J. (2001). «Test motivation in 
the assessment of student skills: 
The effects of incentives on 
motivation and performance».  
European Journal of Psychology 
of Education, 16 (3): 441-462. 

Estudo experimental que utiliza uma forma abreviada dos 
testes de literacia matemática do PISA para explorar se os 
níveis de motivação de desempenho na prova podem ser 
melhorados com a adição de recompensas. 

(4) Recurso 
metodológic
o 

 Co-
autor 
Learner
s for 
life_200
0 
2000_N
PM_Ge
rmany 
2003_
Where 
immigra
nts 
succeed 
Mt 
citado 
2006_ci
tado 

Bottani, N. (2001). Editorial. Les 
indicateurs internacionaux 
comme outils des politiques 
éducatives. Politiques 
d’éducation et de formation, 3, 
p.126. 

Aborda a questão de avaliar a qualidade do ensino por 
indicadores. 

(6) 
Controvérsia
s 

  

Fredriksson, U. (2001). «International 
student assessment and its 
implications for schools». 
Education review, 15 (1):104-109. 

Analisa o projecto PISA. (2) 
Controvérsia
s 

2000  

 

Referência Bibliográfica Temática Tipo Foco Autor 

Fensham, P. J., Harlen, W. (1999). 
«School science and public 
understanding of science». 
International Journal of Science 
Education, 21:7, 755 – 763. 

Aborda-se a questão da medição da evolução da ligação 
entre a escola e as ciências, por um lado, e o conhecimento 
público das ciências, pelo outro. Ao fazer isso, chama-se a 
atenção da comunidade científica na área da educação para 
o PISA, no domínio das ciências. 
Professor Wynne Harlen of the Scottish Council for 
Research in Education_2000 Wynne Harlen (Chair) (University of 
Bristol, United Kingdom)-science expert panel  
Problem Solving 

(3) 
Apresentação 
do ‗survey‘  
Expert 
Group_2003 

PISA 
2000 

Peter 
Fensha
m 
(Monas
h 
Universi
ty, 
Australi
a) 
 
Scienc
e 
Functi
onal 
Expert 
Group
_2000 
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ANEXO 4 – Lista de blogs analisados 

 

BLOGS COM ‘POSTS’ SOBRE O PISA 

1. Pensamento do Meio-Dia 

2. Véu da Ignorância II 

3. Rabbit’s Blog 

4. Goodnight Moon 

5. Womenage a trois 

6. Campo Lavrado 

7. JSD Algarve – Claros e 

Objectivos 

8. O Cantinho da Educação 

9. Ramiro Marques  

10. Profavaliação 

11. Livresco’s Weblog 

12. Revisitar a Educação 

13. De Rerum Natura 

14. Directo à Questão 

15. Atitude Própria 

16. Postal do Rossio 

17. PS Lumiar 

18. Tasquinha 

19. Abrupto 

20. Sem Rede 

21. Pobreza na Imprensa 

22. Inquietações Pedagógicas 

23. (Des)construindo 

24. Andorinha 

25. Tas ai com cenas… 

26. A Pente Fino 

27. A minha Escola 

28. Ser Benfiquista 

29. Ler para Crer 

30. Centro de Formação de 

Professores de Águeda  

31. OutrÓÒlhar  

32. (des)conversas em família 

 

 

33. Ideias Soltas 

34. Zero de Conduta 

35. Matéria Dada 

36. Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos 

alunos da Escola Secundária de 

Severim de Faria 

37. Agrupamento das Escolas de 

Briteiros 

38. Voltas  

39. Atlântico 

40. O Mundo visto das Terras da 

Azurara 

41. Câmara de Comuns 

42. Câmara Corporativa 

43. Terrear 

44. Para Ler…e Comentar… 

45. Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

Escola Secundária D. Dinis 

46. Arte por um Canudo 2 

47. Docas nas Asas do Desejo 

48. Terra de Sonho e Beleza 

49. Granelândia 

50. Ponte do Sor 

51. Economia das Pessoas 

52. Educação Para e Pelo 

Movimento 

53. Desmitos 

54. A Educação Cor-de-Rosa 

55. Matemática e Jogos 

Estratégicos Matemáticos 

56. O Tempo das Cerejas 

57. Mediadores, Livros e Leitores 

58. Escola FF 

59. Famílias Online 

60. (Pa)Ciência 

61. Multi-Tasking 

62. Criancices 

63. Lusitânea  

 

 



340 
 

 

ANEXO 5 – Meios de Comunicação Social e Ciberespaço 

(textos/unidades de registo) 
 

 

Fontes (2001-2007) Nº de Textos 

relacionados 

com o PISA 

Nº de 

unidades de 

informação 

A Página da Educação 16 54 

Educare 11 40 

Público  54 372 

Expresso 12 54 

Blogosfera 63 blogs/100 

referências ao 

PISA 

403 

Fórum para a Liberdade da Educação  9 30 

Portal do Governo 19 47 

Portal do Ministério da Educação 5 7 

Portal da FNE 7 70 

Portal da FENPROF 3 33 

 

 

 


