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RESUMO 

O desempenho dos alunos portugueses no PISA foi despertando em Portugal debates mediáticos e 

político-partidários acesos sobre o estado da educação nacional que foram crescendo em intensidade, a partir 

do primeiro ciclo de avaliações, em 2000. Para compreendermos como ideias sobre educação de uma 

organização global (OCDE) se transformam em políticas de Educação nacionais, adotámos a abordagem do 

ciclo de políticas de Bowe,Ball, & Gold (1992) para estudarmos duas políticas nacionais: o Plano Nacional de 

Leitura (PNL) e o Programa Nacional de Ensino do Português para professores do 1º ciclo do ensino básico 

(PNEP). A nossa escolha destas duas políticas prendeu-se com o facto de um dos três domínios avaliados pelo 

PISA ser a literacia em leitura. Mostramos, no capítulo um, como esta organização supranacional, de cariz 

predominantemente económico, ascende a “guru” mundial das avaliações dos sistemas educativos nacionais 

e como, através dos relatórios que produz, divulga as suas ideias e faz recomendações de política educativa 

aos governos dos Estados-Nação. No capítulo dois, damos conta do contexto de influência nacional e no 

capítulo três, através de entrevistas a docentes dos 1º, 2º e 3º ciclos, compreendemos como foram 

recontextualizados, em contextos da prática específicos, o PNL e o PNEP.  

Com a análise do contexto de influência supranacional, relacionado com o PISA, verificámos que a 

avaliação comparada que ele promove tem funcionado, para Portugal, como um regulador do seu sistema 

educativo. Com a análise do contexto de influência nacional evidenciámos que o desempenho de Portugal no 

PISA foi/é catalisador de debates políticos, partidários e mediáticos, cujos agentes, munidos do léxico 

veiculado pelo PISA, pressionam os governos nacionais para a produção de outras políticas de Educação. Com 

a análise dos textos das políticas, vemos expressa a influência dos resultados dos alunos portugueses no PISA, 

na criação dessas políticas. Com a análise do contexto de prática verificámos a recontextualização das políticas 

e os seus efeitos junto de alunos, professores e escolas.  

 

Palavras-Chave: Abordagem do ciclo de políticas; PISA; literacia em leitura, regulação; PNL; PNEP. 
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ABSTRACT 

 Portuguese students’ performance on PISA had an awakening effect in Portugal, with mediatic and 

political-party debates on the national education situation. Those debates grew on intensity, from the first cycle 

of assessments, in 2000. To better understand how global organization (OCDE) ideas can become national 

policies, we adopted an approach of the cycle of policies of Bowe, Ball & Gold (1992) to study two national 

policies: the National Reading Plan (PNL – Plano Nacional de Leitura) and the National Program on Portuguese 

Teaching, for first cycle teachers (PNEP – Programa Nacional de Ensino do Português). Our choice on those 

two policies is linked with the fact that one of the three areas assessed by PISA is reading literacy. 

In chapter one, we show how this supranational organization, predominantly economical, rises as world “guru” 

of national education systems rating and how, through the produced reports, spreads their own ideas and 

makes educational policies recommendations to the governments. In chapter two, we analyze the national 

context influence and in chapter three, using interviews with 1st, 2nd and 3rd cycle teachers, we understand how 

PNL and PNEP were recontextualized, on specific practice contexts. 

With the analyses of the supranational influence context, related with PISA, we noted that the comparative 

assessment that it promotes has worked, for Portugal, as a regulator of its own educational system. With the 

analyses of the national influence context, we put in evidence that Portugal’s performance on PISA was/is a 

catalyst for political, partisan and media debates, whose agents, with the PISA lexicon, pressure national 

governments for other education policies production.  

With the analysis on the policy texts, we can find the influence that the results of Portuguese students’ on PISA 

had on those policies creation. With the analysis of the practice context we verified the recontextualization of 

policies and their effects among students, teachers and schools. 

 

Key words: Policy cycle approach; PISA; reading literacy, regulation; PNL; PNEP. 
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RÉSUMÉ  

La performance des élèves portugais au PISA a éveillé au Portugal des débats médiatiques et politico-partisans 

enflammés sur l’état de l’Éducation nationale qui ont grandi en intensité, dès le premier cycle d’évaluation, en 

2000. Pour comprendre de quelle façon des idées sur l’Éducation d’une organisation globale (OCDE) 

deviennent des politiques d’Éducation nationales, nous avons adopté l’approche du cycle de politiques de 

Bowe, Ball & Gold (1992) pour étudier deux politiques nationales: le Plan National de Lecture (PNL) et le 

Programme National d’Enseignement du Portugais (PNEP)  pour les enseignants du premier cycle de 

l´enseignement primaire. Notre choix de ces deux politiques est dû au fait que l’un des trois domaines évalués 

par le PISA est la littératie en lecture. Nous montrons, au chapitre un, comment cette organisation 

supranationale, à prédominance économique, s’élève à modèle  mondial des évaluations des systèmes 

éducatifs nationaux et comment grâce aux rapports  qu’elle produit, répand ses idées et propose des 

recommandations de politique éducative aux gouvernements des États-Nation. Au chapitre deux, nous 

présentons le contexte d’influence national et au chapitre trois, grâce à des interviews  à des enseignants des 

premier, deuxième et troisième cycles, nous comprenons comment ont été recontextualisés, en des contextes 

de pratique spécifiques, le PNL et le PNEP. 

 Par l’analyse du contexte d’influence supranational, rapporté au PISA, nous avons vérifié que 

l’évaluation qu’il promeut fonctionne, pour le Portugal, comme un régulateur de son système éducatif. Par 

l’analyse du contexte d’influence national, nous mettons en évidence que la performance du Portugal au PISA a 

été/est déclencheur de débats politiques des partis et des médias, dont les agents, munis du lexique véhiculé 

par le PISA, incitent les gouvernements nationaux à la production d’autres politiques d’Éducation. Avec 

l’analyse des textes des politiques, nous nous rendons compte de l’influence des résultats des élèves portugais 

au PISA, dans la création de ces politiques. Avec l’analyse du contexte de pratique nous avons vérifié la 

recontextualisation des politiques et ses effets auprès des élèves, des professeurs et des écoles.  

 

Mots-clés: Approche du cycle de politiques; PISA; littératie en lecture ; régulation; PNL; PNEP. 
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A finitude define-me.  

Hermínia lima 

 

 

 

 

 

 

Quando olhamos para o futuro, vemos numerosas incertezas sobre o que será o mundo dos nossos filhos, dos 

nossos netos e dos filhos dos nossos netos. Mas, pelo menos de uma coisa podemos estar seguros: se 

queremos que a Terra possa satisfazer as necessidades dos seres humanos que a habitam, então a sociedade 

humana deverá transformar-se. (…) A democracia, a equidade e a justiça social, a paz e a harmonia com o 

nosso ambiente natural devem ser palavras-chave deste mundo em transformação. 

Federico Mayor, antigo diretor-geral da UNESCO,  1987-1999, no Prefácio ao livro de Edgar Morin, “Os sete saberes para a educação 

do futuro” 
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INTRODUÇÃO 

 

Dando início à apresentação da nossa investigação, vamos aqui expor os passos que nos conduziram 

por um caminho que se foi abrindo, à medida que caminhávamos, sustentadas por argumentos teóricos e 

práticos que muito contribuíram para o rumo que demos à nossa investigação. Começamos por relatar os 

primeiros passos incertos mas curiosos que demos, na busca; como em seguida, procurámos algumas 

respostas que nos conduziram a determinadas leituras; como depois, adotámos um modelo teórico que nos 

permitiu analisar e interpretar as informações que se iam acumulando. Finalmente, apresentamos de que 

forma tratámos a informação e os instrumentos que possibilitaram a recolha e o tratamento dos dados. 

 

I PARTE – Porquê este objeto e não outro 

A origem da atração pelo objeto desta investigação encontra-se no nosso passado profissional de 

docência de português, língua materna, no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Queríamos 

compreender o que estava no cerne de tantas mudanças oriundas do centro do sistema educativo que iam 

“caindo” nas escolas e que alteravam o paradigma dos Programas das disciplinas, nomeadamente, no ensino 

do português.  

Nos finais dos anos 1990, as mudanças introduzidas no ensino do português (e não só)1 traziam algo de 

novo: as competências, no coração do trabalho docente, desde a planificação, às metodologias e à avaliação. 

Que se passara para que se desse a introdução dessas mudanças nos Programas das disciplinas? Entretanto, 

na nossa escola, em 2000, realizaram-se provas do PISA2 com alguns alunos nossos. Ficámos a saber que 

uma organização internacional (OCDE) criara o PISA para promover avaliações internacionais comparadas. A 

partir de 2001, com o decreto-lei 6/2001, os professores, nas salas de aula, passaram a trabalhar sob um 

outro paradigma, o que se tornou ainda mais evidente, aquando da preparação dos professores de português, 

através de encontros e de formação contínua, para a generalização dos Novos Programas de Português do 

                                                 
1 Em 1997, foi publicado um estudo da autoria de Inês Sim-Sim, Inês Duarte e Maria José Ferraz intitulado: “A Língua Materna na Educação Básica 
– Competências Nucleares e Níveis de Desempenho”, em cujo título são, desde logo, enunciados os conceitos de “competência e desempenho”. 
Foram também definidas competências gerais para o currículo do ensino básico e competências essenciais para cada um dos Programas das 
disciplinas do ensino básico (Cf. Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, Ministério da Educação, Departamento da 
Educação Básica, 2001). 
2 PISA é o acrónimo de Programme for International Student Assessement. 
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Ensino Básico (NPPEB), homologados em 2009. Filipa, uma das autoras dos Programas de Português do 

Ensino Básico (PPEB), numa entrevista exploratória para esta investigação, esclareceu: 

 

O paradigma do PPEB [Programa de Português do Ensino Básico] opõe-se ao dos Programas de Língua 
Portuguesa de 1991 (PLPEB) (…). O conceito de competências em língua está cientificamente validado 
pela investigação em ensino das línguas há várias décadas, uma vez que é inerente ao ensino e à 
aprendizagem de uma língua (cf.QECR,3 e.o.) trabalhar competências; por exemplo, fazêmo-lo ao ler, ao 
realizar uma produção escrita ou uma produção oral. A conceção de literacia em leitura do PISA assenta 
igualmente no conceito de competência. Ora, não era esse o paradigma em que assentava o PLPEB, 
nem é esse o paradigma em que assentam as Metas curriculares de Português de 2012, nem o 
Programa de Português do Ensino Básico que estará em vigor no próximo ano letivo e que com elas se 
“harmoniza”, tendo em conta o Despacho 2109/2015, de 27 de fevereiro que revoga o PPEB.” (Cf. 
Apêndices, Transcrição de entrevistas exploratórias, Filipa, APP/2.) 
 
 

Tudo apontava para a existência de relações (Quais? De que natureza?) entre as mudanças que iam 

ocorrendo nos currículos e o PISA que, cada vez mais era referido em legislação, em entrevistas de 

responsáveis governamentais, em debates na Assembleia da República, em artigos da imprensa e nas 

televisões. Queríamos compreender como se “faziam” as políticas educativas da língua materna, mais 

concretamente, compreender que mecanismos atuavam para que conceitos, como competências, por 

exemplo, circulassem, vindos de uma organização internacional, OCDE, e “aterrassem” nas salas de aula 

portuguesas, alterando paradigmas de trabalho escolar docente, de longa data.  

Os estudos internacionais 4 realizavam-se, desde há anos, pois já nos anos 1960, a IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) recolhia dados sobre as condições de aprendizagem 

e caraterísticas dos alunos de 4º e 9º anos de cerca de 20 países. Aplicava testes diretos, versando os 

currículos nacionais de matemática, ciências e língua materna. Nos anos de 1970, com o IALS5 determinavam-

se perfis de literacia; em 2000, surgia no mercado das avaliações internacionais o PISA a avaliar jovens de 15 

anos (final da escolaridade obrigatória num grande número de países), nas literacias de leitura, matemática e 

ciências. Paulatinamente, foi-se impondo nesse contexto como um Programa credível e que fornecia 

conhecimento útil e cientificamente validado para os governos dos países participantes poderem promover 

políticas públicas de Educação. Verificamos, então, que todas as avaliações internacionais procuram identificar 

a situação em que se encontram os “recursos humanos” dos países e as áreas avaliadas são geralmente as 

literacias de leitura, matemática e ciências.  

                                                 
3 QECR: Quadro Europeu Comum de Referência (para as línguas) 
4 As informações factuais aqui apresentadas sobre as provas internacionais que avaliavam literacias foram recolhidas em BENAVENTE, A. (coord.), 
ROSA, A., COSTA, A. F. e ÁVILA, P. (1995). A Literacia em Portugal – resultados de uma pesquisa extensiva e monográfica. Lisboa: F.C. Gulbenkian, 
Serviço de Educação, pp. 6-11. 
5 IALS: International Adult Literacy Survey (E.U. e Canadá). Dimensões da literacia: literacia em prosa, literacia documental e literacia quantitativa. 
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Acresce a estes estudos internacionais, em dois dos quais Portugal ainda hoje participa (PISA, IEA), a 

realização de uma avaliação nacional, em 1994, da “Literacia em Portugal”6, cuja importância, dado o 

conhecimento por ela produzido, foi realçada pelo ministro da Educação do governo de António Guterres, 

Marçal Grilo, no Preâmbulo7 à publicação do estudo, sinalizando os fracos resultados nas literacias, no estudo 

português8 e as medidas de política necessárias para atalhar os problemas: 

 

[o conhecimento rigoroso da distribuição das competências de leitura pela população] afigura-se 
necessário ao delineamento de políticas educativas, culturais e socioeconómicas, sérias e 
consequentes, no quadro de um processo de desenvolvimento integrado e sustentável. 
 
Na verdade, a promoção da literacia implica mudanças na educação pré-escolar, escolar e de adultos, 
na sua articulação e interação, à luz de um modelo de educação permanente, no sistema de formação 
profissional (…) 
 
[que os autores deste estudo] se empenhem agora (…) sobre as medidas de políticas que possam 
conduzir a uma elevação significativa dos níveis de literacia na nossa sociedade, tendo como horizonte 
último o desenvolvimento do País e a defesa e promoção da língua e cultura portuguesas (Benavente et  
alii, 1995, Preâmbulo) 
 

 

Estamos, naquele momento, em Portugal, perante uma situação em que o conhecimento da situação 

literácita nacional (literacia, um “novo” termo no vocabulário dos professores, mas não só) é ponto de partida 

para os governantes criarem políticas que possam elevar os níveis de literacia na sociedade, desenvolver o país 

e defender a língua e cultura portuguesas. A coordenadora do estudo nacional de literacia, Ana Benavente, foi 

secretária de Estado de Marçal Grilo, entre 1995-1999 e fez parte da equipa governamental que criou e 

implementou medidas de política educativa corajosas, como a obrigatoriedade da educação pré-escolar e a 

introdução nos currículos do ensino básico de estudo acompanhado, área de projeto e educação para a 

cidadania. 

As relações que íamos vislumbrando entre a legislação que as escolas tinham (e têm) que aplicar com 

origem no ministério da Educação (ME) e outros níveis e atores sociais com capacidade de ação e de 

influência nas decisões do ministério, ao longo do tempo, em que as mudanças entravam quase diariamente 

pelas escolas, ficaram a nu, quando Maria de Lurdes Rodrigues (MLR) foi ministra da Educação, no governo de 

                                                 
6 BENAVENTE, A. (coord.), ROSA, A., COSTA, A. F. e ÁVILA, P. (1995). A Literacia em Portugal – resultados de uma pesquisa extensiva e 
monográfica. Lisboa: F.C. Gulbenkian, Serviço de Educação. 
7 O Preâmbulo referido é assinado por António de Arruda Ferrer Correia e Eduardo Marçal Grilo. 
8 No estudo português a que nos reportamos, a literacia é entendida como as “capacidades de processamento da informação escrita na vida 
quotidiana” e os testes diretos foram aplicados a pessoas com idades entre os 15 e os 64 anos. Os níveis de literacia eram 5 e davam conta das 
capacidades de processamento da informação escrita nos três domínios da literacia considerados: a prosa, os documentos e o cálculo. A avaliação 

compreendia 5 níveis: do nível 0 ao nível 4. Nível 0 – ausência de capacidade para resolver qualquer problema; nível 1 - as tarefas menos 
exigentes: identificar transcrição literal; nível 2 - associação entre palavras/expressões; nível 3 – maior complexidade: selecionar, organizar e 
relacionar informação, fundamentar conclusões; nível 4 – o mais exigente: textos complexos, tratamento e integração de informação múltipla, 
realização de inferências. (Benavente et alii, 1995, p.118) 
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José Sócrates, de 2005 a 2009. A desocultação das relações entre a influência da OCDE/PISA e o ministério 

da Educação português evidenciou-se nos discursos oficiais; nos debates com a presença ou não da ex-

ministra, na Assembleia da República; nas relações, com início nos primeiros tempos da governação de MLR 

no ME, que o CNE passou a ter com a OCDE e nas ações sobre Educação que ambos promoveram; nos textos 

legislativos que ordenavam a implementação das medidas de política educativa que pretendiam ser respostas 

a dificuldades identificadas no desempenho dos alunos portugueses, também no PISA e, ainda, na produção 

de artigos académicos relacionados com o PISA, mais precisamente, na influência que o instrumento de 

avaliação da OCDE tinha na governação da educação nacional.  

Porque nos interessava o PISA e não a IEA, por exemplo? Pelo impacto que verificávamos que o PISA 

tinha nas políticas de Educação nacionais que mais nenhum outro Programa de avaliação internacional 

conseguia atingir. 

À medida que avançávamos nas leituras, mais evidente ficava para nós que existiam conexões entre o 

desempenho dos alunos portugueses no PISA e algumas medidas de política educativa do governo de MLR. 

Com Costa (2011, Resumo) descobrimos uma Organização tentacular global (OCDE) que criou um 

instrumento (PISA) para agir na Educação dos Estados-Nação, tal é a quantidade de documentos e eventos 

que produz para a  

 

 

(…) coordenação das acções, fixando os actores ao PISA, com base em relações de influência 
mútua, comprovando tratar-se de um instrumento de regulação multidimensional, que actua 
circularmente, por diferentes espaços de regulação (global, nacional e local), onde envolve os 
actores, interligando-os de modo multidireccional.”.  

 

 

Afonso e Costa (2009), a partir de uma entrevista que realizaram a MLR, à época, ministra da 

Educação, e de análise documental, observam a influência do PISA na decisão política em Portugal, mais 

concretamente, na decisão política do XVII governo constitucional que invoca o conhecimento produzido pelo 

PISA para legitimar a agenda política do partido socialista para a Educação. O conhecimento técnico produzido 

pelo instrumento transporta em si valores, ainda que envoltos em roupagens ditas científicas. No entanto, é 

utilizado por governos para legitimar agendas políticas próprias e regular a ação dos atores sociais. Os autores 

(Afonso e Costa, 2009, p.59) revelam o que é verdadeiramente importante para os governantes dos países que 

participam na avaliação comparada do PISA e que o PISA garante:  
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Recorde-se que, do ponto de vista político, os governos que participam no estudo privilegiam 4 
áreas temáticas: (a) a qualidade dos resultados da aprendizagem; (b) a igualdade nos 
resultados da aprendizagem e equidade nas oportunidades educativas; (c) a eficácia e 
eficiência dos processos educativos e (d) o impacto dos resultados da aprendizagem no bem-
estar social e económico.  

 

 

Na conclusão do seu artigo, os autores defendem que a influência do PISA nas decisões políticas 

nacionais traduz uma governança “soft”9 da OCDE, assente numa regulação consensualizada ou com votos da 

maioria dos países. 

Basta pesquisar em relatórios gerais10 do PISA, para se entender melhor, porque em primeira mão, 

como a OCDE (OCDE, 2001, p.3) se atribui, desde o início dos ciclos avaliativos do PISA, o papel de produtor 

de conhecimento para a condução da ação política nacional: 

 

Parce qu’il se concentre sur les finalités de l’enseignement et non sur les moyens qui lui sont 
consacrés, le PISA peut guider les pays dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer leur 
enseignement et mieux préparer les jeunes à faire leur entrée dans la vie adulte, dans un 
monde en pleine mutation placé sous le signe de la mondialisation.  

 
 
 

Num outro relatório respeitante aos resultados do PISA 2009, no capítulo intitulado “Conséquences pour 

l’action publique”, a OCDE/PISA analisa detalhadamente o desempenho dos alunos de 15 anos, na literacia 

de leitura, área dominante nesse ciclo e dessa análise retira consequências para a criação de políticas públicas 

que recomenda aos países participantes na avaliação do Programa. (OCDE, 2011, v.1, pp. 167-172) 

Pela genealogia desta investigação acima traçada,11 compreende-se que o nosso quadro de abordagem 

ao objeto começa a compor-se com os seguintes elementos: o PISA, o desempenho dos alunos portugueses, 

na literacia de leitura, no PISA, as escalas onde ocorrem as interações entre os atores envolvidos nas 

mudanças, medidas de política educativa nacional motivadas pelo PISA e regulação. Com este quadro 

constituído, avançámos para a escolha do modelo teórico que melhor poderia sustentar a nossa investigação e 

ancorámos na abordagem do ciclo de políticas de Bowe, Ball e Gold (1992). 

 

                                                 
9 Sobre regulação “soft”, Costa (2011, pp. 40-41) escreve: “É uma regulação que assenta em formas explícitas de negociação, que acompanha a 
produção de leis e de regras, conferindo aos regulados (algum) poder de mediação na conformidade às mesmas.”. A “tomada de decisão do PISA 
(…) foi formalizada pelo Conselho da OCDE em 1997 (…). Em conformidade, o PGB [PISA Governing Board] deve procurar o consenso de todos os 
membros nas suas deliberações e decisões. As decisões que são levadas a votação (…) precisam de ser aprovadas por maioria dos membros 
participantes.”. 
10 A OCDE/PISA divulga o conhecimento produzido por meio de relatórios gerais, relatórios nacionais, relatórios temáticos, relatórios técnicos, bases 
de dados, enquadramentos concetuais e ainda através de outros formatos comunicacionais (Afonso e Costa, 2009, p. 1052). 
11 O ponto de chegada aqui exposto da genealogia desta investigação não é igual ao ponto de partida do processo de criação do projeto de 
dissertação que foi, nas aulas da parte curricular do mestrado, sendo construído, a pouco e pouco, não se tratou de um processo linear, teve 
avanços e recuos, dependeu muito das reflexões pessoais incitadas pelos professores do curso, das leituras e das entrevistas exploratórias, 
entretanto realizadas. Esta investigação não alcançou um ponto de chegada igual à forma como surgiu, no ponto de que partiu. 
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II PARTE – Que modelo de análise?  

 Porquê a abordagem do ciclo de políticas de Bowe, Ball e Gold ? Porque, no fundamental, responde à 

nossa vontade de compreender o percurso das ideias sobre Educação e das medidas de política educativa, 

através das escalas (mega, macro, meso e micro), por onde se prolonga(m) a(s) trajetória(s) da(s) política(s). O 

modelo analítico proposto pelos autores acima referidos, na nossa perspetiva, capta os eventos, as interações 

e as relações (assimétricas) de poder, entre os atores sociais nos e entre os diferentes níveis e momentos que 

pretendemos analisar.  

 Bowe et alii, em 1992, na obra “Reforming Education and changing schools. Case studies in policy 

sociology” fazem a crítica do modelo de controlo do Estado que analisava o processo de criação das políticas 

separado do da implementação12, o que, segundo os autores, distorce o processo das políticas, sobrevaloriza a 

teoria contra a prática e coloca fora do processo de construção das políticas, fora do seu contexto de influência 

“vozes” importantes dos “práticos”, dos seus representantes, como sindicatos, associações profissionais, 

escolas e autoridades locais. Segundo os autores, o modelo de controlo do Estado tende a excluir das suas 

considerações as derrapagens contextuais que ocorrem no ciclo das políticas, mas como as políticas são 

declarações operacionais de valores e de intenções prescritivas inscritas em textos, no seu sentido lato, estes 

ao serem “lidos” por uma pluralidade de leitores vão dar origem a uma pluralidade de interpretações previstas 

e não previstas pelos produtores dos textos (Bowe et alii, 1992, p.13). Os autores explicam que, ao introduzir a 

noção de “ciclo contínuo das políticas”, tentaram chamar a atenção para a recontextualização13 das políticas 

que continuam nas escolas e não se ficam pelos gabinetes governamentais. Por essa razão, propõem três 

contextos primários das políticas, tendo cada contexto as suas arenas de ação, algumas públicas, algumas 

privadas: contexto de influência, contexto de produção de texto e contexto de prática.  

 O contexto de influência (Bowe et alii, 1992, pp. 19-20) é onde se inicia habitualmente a política 

pública. É neste contexto que se constroem os discursos e o léxico da política, se estabelecem os conceitos 

fundamentais da política, se luta para influenciar o significado do que é Educação e as suas finalidades. Estas 

lutas dão-se dentro e ao redor dos partidos, dos governos e do processo legislativo. As arenas são tanto 

públicas como privadas e, para além dos fóruns políticos tradicionais, os meios de comunicação social são 

uma arena fundamental, pois ao dar voz a “opinion makers”, eles próprios comprometidos com visões do 

mundo, estes influenciam o debate público, onde o discurso da política tanto pode ser aceite como desafiado. 

                                                 
12 Bowe, Ball e Gold (1992, p. 7), sobre o tema, escrevem: “This separation between investigations of the generation and the implementation of 
policy, has tended to reinforce the “managerial perspective” on the policy process, in the sense that the two are seen as distinctive and separated “ 
moments”(…). 
13 Ball (2006, p. 26): “As políticas normalmente não nos dizem o que fazer, elas criam circunstâncias nas quais o espetro de opções disponíveis 
sobre o que fazer é reduzido ou modificado ou nas quais metas particulares ou efeitos são estabelecidos. Uma resposta ainda precisa ser 
construída no contexto, contraposta ou balanceada por outras expectativas.”. 
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Com as globalizações económica, cultural, educativa, etc. existentes, este contexto não é só nacional, também 

é/pode ser global: 

 

Com efeito, o relacionamento nacional/global é outro ponto de mediação no processo de políticas, uma 
interface na qual pressões e constrangimentos são mediados por preocupações e preferências locais. 
(…) Até agora os pesquisadores em política educacional no Reino Unido prestaram relativamente pouca 
atenção a essa interface, exceto por certas tentativas de explorar o assunto da “convergência política” 
na educação (…) (Ball, 2006, p. 22) 

 

 

 O contexto da produção de texto (Bowe et alii, 1992, pp. 20-21) apresenta o texto da política com uma 

linguagem que apela ao bem público comum e não está dogmaticamente marcada pela ideologia, pois o que 

interessa é representar a política que saiu “vencedora” das arenas de influência e que se quer implementar. O 

texto que representa a política pode ter formas variadas, sendo a mais frequente, o texto legal. Conforme 

esclarecem os autores acima citados, os textos não se esgotam na sua produção legislativa, sofrem influências 

também da sua recontextualização, pois a competição pelo controlo da representação da política continua 

mesmo depois da produção do texto, em momentos de produção de textos relacionados com a política. 

 No contexto de prática é onde se encontram os destinatários da representação da política, os 

“práticos” que vão ler o texto, interpretá-lo, aceitá-lo, desafiá-lo, confrontar interpretações diferentes, recriá-lo. 

Este é o contexto da recontextualização do texto da política e os resultados/efeitos da mesma política podem 

variar, consoante as caraterísticas do contexto: professores, alunos, recursos à disposição, isto é, a forma 

como os atores locais se apropriam da política pode ter diferentes consequências e implicações na prática. 

 Mainardes (2006, p.50) analisa a abordagem do ciclo de políticas de Bowe, Ball e Gold (1992) e 

assinala que cada um dos contextos principais do ciclo de políticas – que é contínuo - apresenta arenas, 

lugares e grupos com interesses próprios e cada um envolve disputas e embates. Os contextos estão inter-

relacionados e não se sucedem obrigatoriamente por ordem sequencial ou temporal. Podem coexistir. Sobre o 

contexto de influência, o autor sinaliza que nos trabalhos mais recentes de Ball são destacadas as “influências 

globais e internacionais no processo de formulação de políticas nacionais”, através de fluxos internacionais de 

ideias, “empréstimo de políticas”, “venda” de soluções por políticos e académicos, imposição de “soluções” 

para a Educação recomendadas por agências internacionais multilaterais, como o Banco Mundial, a OCDE e o 

FMI. (Mainardes, 2006, pp. 51-52) O autor acrescenta, no seu artigo, que, em 1994, Ball, na obra “Education 

Reform: a critical and post-structural approach”, expandiu o ciclo de políticas com mais dois contextos: o 

contexto de resultados/efeitos e o contexto de estratégia política. O contexto de resultados/efeitos “preocupa-

se com questões de justiça, igualdade e liberdade individual”, ou seja, ”as políticas deveriam ser analisadas 

em termos do seu impacto e das interações com desigualdades existentes.” (idem, ibidem, p.54). O quinto 
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contexto do ciclo de políticas, o contexto de estratégia política, “envolve a identificação de um conjunto de 

atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas 

pela política investigada.” (idem, ibidem, p.55) 

 Neste trabalho, optámos por considerar, na nossa análise, os contextos de influência (nos níveis 

supranacional e nacional), o contexto de produção de texto de duas políticas - o Plano Nacional de leitura (PNL) 

e o Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo (PNEP) - o contexto de prática e o contexto de 

resultados/efeitos, dessas mesmas políticas. Na fase das entrevistas exploratórias a informantes-chave, 

quisemos perceber se a Associação de Professores de Português (APP) teria sido uma das “vozes” influentes, 

na construção das duas políticas que nos interessava conhecer melhor – PNL e PNEP - mas pelas respostas 

de Luís, um ex-responsável da APP ficámos a saber que nem tanto: 

 

   P: No PNL, vocês deram a vossa opinião… 
R: E fomos convocados… primeiro se concordávamos que fosse feita uma lista, digamos assim, e 
depois pediram-nos opinião acerca do conteúdo das listas e nós, na sequência disso, em 2009, nos 
novos Programas, era um governo do PS, na altura já queriam muito fazer um corpus de leitura 
obrigatória, como o Crato veio a fazer com as metas, que eu acho que é o maior empobrecimento que 
pode haver num país, pôr todas as pessoas a ler a mesma coisa, ou melhor, a fingir que leem a mesma 
coisa, que ainda é mais grave, e nós, na altura, nós, APP, dissemos com muita veemência ao ministério 
que considerávamos muito importante que as listas, vamos pôr assim, do PNL, fossem o corpus 
literário dos Programas. E os professores é que selecionavam, ou seja, nós acreditamos na APP que os 
professores sabem pensar e querem continuar a pensar. Se eu sei pensar e quero continuar a pensar, 
se eu tenho que adequar a aprendizagem aos alunos e não à bitola do PISA eu tenho que diversificar. 
(…) A APP disse muito convictamente, convincentemente que o corpus literário dos Programas de 2009 
deveria ser o corpus literário do PNL. Sei que acabou por ficar assim, mas sei que “lá dentro”, esta 
opinião da APP não era muito consensual. (…) ficou assim, mas queriam fazer o corpus fechado.  

 
P: A APP foi parceira na construção, no acompanhamento ou na avaliação de algum destes programas 
(PNL/PNEP)? 
R: Do PNL, sim, na construção das listas (de livros). Do PNEP, não, porque nós não fomos convidados 
nem nos fizemos convidados por ser aquela área em que não estávamos à vontade. 
P: E o acompanhamento? 
R: Íamos às sessões públicas de lançamento de livros… Eu lembro-me que nós íamos a umas sessões 
finais de apresentação. 
P: E na avaliação, foram solicitados para fazerem a avaliação de algum dos programas? 
R: Não.  
(Cf. Apêndices, Transcrição de entrevistas exploratórias, Luís, APP/1) 
  

 

 O ministério da Educação deu “voz” a uma associação profissional de professores de português para a 

constituição de uma lista de livros para o PNL, mas mais nada: e os Programas de português que estavam a 

ser criados? E a formação contínua de professores de português do ensino básico? 

 No contexto de produção de texto, onde se fabricavam, por exemplo, os Novos Programas de 

Português do Ensino Básico (NPPEB), como funcionava? Filipa, co-autora dos NPPEB desvenda: 
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R: Integrei a equipa do Programa de Português do Ensino Básico (PPEB), em substituição de (…), 
passando a assumir eu a coordenação (…). Nessa fase, o projeto do programa estava lançado e tinham 
sido recebidas as orientações fundadoras do documento que viria a ser elaborado. Essas orientações 
foram sempre dadas diretamente pela Direção geral da DGIDC14, o organismo que foi o principal 
responsável pela construção do PPEB. A direção geral da DGIDC tinha poder para manter um canal de 
diálogo aberto com a Secretaria de Estado da Educação e o Gabinete da ministra da Educação, sem 
cuja aprovação, as opções em termos de ensino e aprendizagem do Português não eram transformadas 
em decisões e orientações para a equipa. Ao longo da construção do PPEB, a DGIDC criou condições 
para que houvesse articulação com o GAVE (atual IAVE) e o PNL.) 
 
 
P: Nos debates havidos em equipa, alguma vez foram referidos os testes de literacia em leitura do PISA? 
Os resultados dos alunos portugueses comparados com os de outros países que participaram no 
Programa? 
R: Foram referidos e levados em consideração os testes de literacia em leitura do PISA, bem como os 
estudos sobre os resultados do PISA, nomeadamente os do estudo internacional PISA 2000, do GAVE. A 
articulação com o GAVE propiciou o debate e o acesso a documentos produzidos por esta entidade.  
(Cf. Apêndices, Transcrição de entrevistas exploratórias, Filipa, APP/2) 

 

 

 Estes dois testemunhos reforçaram em nós a convicção de que seria revelador fazer o percurso das 

ideias sobre Educação e das políticas educativas em diferentes contextos, como proposto pela abordagem do 

ciclo de políticas de Ball, pois muitas respostas poderíamos obter de que nem imaginávamos o alcance.  

 Nesta fase do trabalho, o problema estava identificado e a pergunta de partida que nos colocámos 

para a investigação foi: “Que conexões podem ser estabelecidas entre as políticas nacionais associadas ao 

ensino da língua materna e à promoção da leitura e os resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia 

em leitura?” E delimitámos temporalmente a investigação à primeira década do século vinte e um. Em 

seguida, definimos três objetivos gerais para nos guiarem nesta caminhada. Em resumo, na nossa 

investigação, pretendíamos articular o ciclo de políticas, nos contextos acima referenciados, nas diferentes 

escalas (supranacional, nacional e subnacional/institucional), onde ocorrem as interações sociais que 

queremos compreender e onde são criados os mecanismos de regulação que “acorrentam” as ações 

nos/entre diferentes níveis, no sentido descendente e, por vezes, ascendente.  

Como estabelecemos, então, relações entre os conceitos que pretendemos explorar na nossa 

investigação e os contextos por que passam as trajetórias das políticas, acima assinalados? De duas formas. 

As nossas intuições sobre o problema, as leituras, as entrevistas exploratórias previamente realizadas, que 

foram modificando e sedimentando a pergunta de partida, assim como as perguntas mais específicas, 

conjuntamente, foram firmando em nós a suspeita de que nos contextos de construção e formulação da 

política seriam criados mecanismos que regulavam a trajetória, primeiro dos princípios, nos contextos de nível 

mega e macro e, em seguida, da política e que isso provocava, contexto a contexto, um efeito de 

                                                 
14 DGIDC: Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
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conformidade15 que, no essencial, mesmo apesar das oposições de todo o tipo (políticas, mediáticas, de 

docentes e de escolas), permitia a criação de condições para que a política fosse implementada. Adiciona-se, 

ainda, que o contexto político-partidário nacional de criação e implementação das duas políticas (PNL/PNEP) 

era favorável ao partido socialista (em maioria na AR), cuja ministra da Educação, à época, MLR, foi 

responsável pela criação e implementação das políticas mencionadas. Por outro lado, para aceder à 

identificação dos mecanismos de regulação teríamos que descrever as trajetórias das políticas, para 

compreender os pressupostos, os ditos e os não ditos nas ações e nos textos, o explícito e os implícitos que os 

desocultassem. 

 

III PARTE – Enfim, os capítulos 

Consideramos que as palavras-chave selecionadas são relevantes para as perguntas da pesquisa e 

como estruturámos a dissertação em três capítulos (para além da introdução e das conclusões), organizámo-

los conforme os contextos da política: o capítulo um focaliza o contexto de influência supranacional; o capítulo 

dois, o contexto de influência nacional e o contexto de produção de texto e o capítulo três, o contexto de prática 

e o de resultados/efeitos das políticas. 

 Sendo a pergunta de partida: “Que conexões podem ser estabelecidas entre as políticas nacionais 

associadas ao ensino da língua materna e à promoção da leitura e os resultados dos alunos portugueses no 

PISA, na literacia em leitura?”, foram estabelecidos objetivos de investigação e perguntas mais específicas para 

serem respondidas pela investigação, em cada capítulo. Para o capítulo um o objetivo definido foi: 

“Compreender dinâmicas de influência existentes entre a escala supranacional e a escala nacional, na 

construção de políticas de educação nacionais” e a pergunta específica foi: “Que influência tem o PISA na 

definição de políticas de educação nacionais?” Para o capítulo dois, o objetivo foi o seguinte: “Verificar o 

impacto dos resultados do PISA em leitura, na definição de políticas de educação para o ensino da língua 

portuguesa e a promoção da leitura” e as perguntas as seguintes: - “Que mudanças foram introduzidas nas 

políticas de educação, influenciadas pela análise dos resultados do PISA? - Que relações existem entre a 

avaliação no PISA, na literacia em leitura e os programas nacionais de língua materna? - As iniciativas 

nacionais de política educativa têm alguma coerência global? - Os impactos dos resultados dos alunos no PISA 

ocorreram em que níveis da sociedade e do sistema educativo?” Para o capítulo três (contextos da prática e 

dos resultados/efeitos) o objetivo pensado foi: “Analisar o processo de desenvolvimento dessas medidas de 

                                                 
15 Dos mecanismos de regulação que têm como objetivo exercer o controlo a favor da conformidade no cumprimento dos normativos e orientações 
provindos do centro do SE, salientamos três amplamente conhecidos: toda a panóplia de exames e provas de aferição; a avaliação do desempenho 

docente e as finalidades atribuídas à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) ― que constituem, também eles, políticas de educação. 
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política para o ensino da língua e a promoção da leitura, na perspetiva de alguns dos atores envolvidos 

(professores)”. As perguntas específicas ponderadas foram: - “Como são recontextualizados os diferentes 

programas ministeriais, nas escolas e pelos professores? - Os atores escolares: como intervêm na 

recontextualização das políticas educativas? - São as culturas organizacionais de cooperação ou de 

“balcanização”? - Têm em consideração os resultados no PISA? - Utilizam a sua autonomia relativa? - 

Reconfiguram as suas práticas? - Que margem de liberdade existe para cooperar ou para se ser divergente? - E 

qual é a relevância da formação, experiência e hábitos dos professores? - Que efeitos exerceram as políticas no 

contexto de prática?”. 

 O trabalho à volta das palavras-chave foi realizado ao longo dos três capítulos, mas algumas delas são 

tratadas mais intensivamente em um capítulo do que em outros. 

 No capítulo um, cujo título é “A dimensão supranacional e o contexto de influência na construção de 

políticas de Educação” pretendemos tornar visível a influência que Organizações supranacionais, 

nomeadamente a OCDE e a UE, exercem, de forma mais ou menos “soft”, sobre as políticas de Educação dos 

países que as constituem ou a elas estão associados e, para esse efeito, debruçámo-nos mais 

aprofundadamente sobre as relações entre a OCDE e o PISA, as caraterísticas do Programa que regulam a sua 

influência global e de que modo a criação do Programa responde à necessidade que o “Estado-avaliador” tem 

de regular a Educação, utilizando o conhecimento produzido e fornecido pelo PISA. Mostramos como se 

relaciona a Educação com a globalização económica. Salientamos, como exemplo de uma influência relevante 

da OCDE/PISA, um dos três domínios avaliados pelo PISA: a literacia em leitura, trienalmente avaliada nas 

provas do PISA e cujos resultados (desempenho) dos alunos são interpretados pelos países como aferidores da 

qualidade do ensino e da aprendizagem da língua materna. Referimos, ainda, alguns mecanismos de 

regulação que garantem “a continuação da viagem” transnacional de princípios, referenciais e recomendações 

da OCDE/PISA para os agentes políticos (mas não só) nacionais. Abordamos também a influência que o PISA 

exerce na UE e de como esta efetiva a sua regulação dos objetivos e metas determinados pelo conjunto dos 

países da União, através do Método Aberto de Coordenação (MAC). 

No capítulo dois, intitulado “Portugal: receção do PISA e construção de políticas de educação para a 

leitura”, continuamos com o contexto de influência, mas aqui à escala nacional. Pretendemos evidenciar 

alguns mecanismos e contextos que dão continuidade à trajetória das ideias, conhecimentos e recomendações 

com origem na OCDE/PISA: os relatórios do PISA (da Organização e nacionais), a Assembleia da República 

portuguesa e alguma imprensa nacional, neste caso, os jornais Público e Expresso. Fechamos o capítulo, 

abordando o contexto de produção de texto. Neste contexto, focamo-nos nos antecedentes que levaram à 

criação do Plano Nacional de Leitura (PNL) e do Programa Nacional de Ensino da língua portuguesa do 1º ciclo 
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do ensino básico (PNEP), indicando-os, assim como os pressupostos e identificando mecanismos de regulação 

da implementação das políticas referidas. 

No capítulo três, denominado “Recontextualização das políticas: a voz de profissionais em escolas”, 

fixamo-nos no contexto de prática, onde as políticas são recontextualizadas, onde a voz dos profissionais – 

docentes - enuncia procedimentos, perceções, opiniões, focalizações dessa recontextualização. Assim como 

formula evidências e perceções de resultados e efeitos das políticas recontextualizadas (PNL/PNEP), 

confirmadas, aliás, por relatórios de avaliação externa e estudos académicos. 

 

IV PARTE – Aspetos e Procedimentos Metodológicos 

A nossa estratégia de pesquisa é o estudo de caso. Yin (2001, pp. 32-33) declara que um estudo de 

caso “é uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos.” E como 

esta estratégia de pesquisa compreende um método que vai do planeamento à recolha e análise de dados é 

considerada uma estratégia de pesquisa abrangente. 

Conforme relatámos no início desta introdução, o problema/tema que decidimos investigar é 

contemporâneo e envolve diferentes contextos sociais de diversos níveis. O problema pode formular-se nestes 

termos: em que medida duas políticas de Educação nacionais relativas ao ensino da língua materna e à 

promoção da leitura (PNL/PNEP) estariam relacionadas com o desempenho dos alunos portugueses no PISA, 

na literacia em leitura. Para compreender a construção das políticas e o seu desenvolvimento decidimos adotar 

a “Abordagem do ciclo de políticas” de Bowe, Ball e Gold (1992), por se nos afigurar que o modelo teórico 

proposto pelos autores para análise da trajetória de uma política de educação seria produtivo para atingir essa 

compreensão. Assim, debruçamo-nos sobre o estudo dos contextos de influência supranacional (capítulo um) e 

nacional (capítulo dois), etapas a considerar obrigatoriamente antes da produção dos textos das políticas (fase 

de construção). A fase de desenvolvimento das políticas (capítulo três) dá-se no contexto de prática de escolas 

de uma cidade do norte de Portugal. Em todos os contextos, qual detetive, pretendemos encontrar indícios da 

presença da OCDE/ PISA no mundo da Educação: nos estudos académicos sobre a OCDE/ PISA, na 

Assembleia da República, em dois media nacionais, no CNE, nos textos legais, nos relatos de atores nacionais 

relevantes na produção e acompanhamento das políticas, na “voz” das docentes entrevistadas. O foco da 

investigação são as duas políticas (PNL/PNEP) que foram criadas, respetivamente, em 2006 e 2007,durante o 

ministério de Maria de Lurdes Rodrigues, no XVII governo constitucional. 
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Ludke e André (1986,pp.18-21) destacam algumas caraterísticas fundamentais do estudo de caso que 

encontramos no nosso estudo de caso, dos quais vamos referir dois: “Os estudos de caso visam à descoberta” 

e “Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação”. Estas duas caraterísticas estão 

presentes no nosso estudo, já que foi através dessa travessia pelos variados contextos do ciclo das políticas, 

percorrendo diversificadas fontes de informação que compreendemos o funcionamento do ciclo da política e 

encontrámos uma resposta possível para a pergunta de partida desta investigação, já que essa variedade de 

contextos e de fontes de informação nos permitiu cruzar informações e estabelecer um quadro mais legível da 

realidade que é a construção e o desenvolvimento das políticas de Educação estudadas. 

Um dos problemas apontados ao estudo de caso é a fraca possibilidade de generalização, porém Ludke 

e André (1986, p.23), consideram que o “ estudo de caso parte do princípio de que o leitor vá usar esse 

conhecimento tácito16 para fazer as generalizações e desenvolver novas ideias, novos significados, novas 

compreensões.”, em resumo, a generalização dependerá do leitor do estudo. Segundo as autoras, as 

“perspectivas dos sujeitos” são um alvo preferencial das abordagens qualitativas, e as entrevistas, atas da AR 

e jornais nacionais utilizados como fontes de informação na nossa investigação são uma forma de a elas 

aceder. As entrevistas foram realizadas a docentes (1º ciclo) que recontextualizaram as duas políticas e a 

docentes (2º e 3º ciclos) que recontextualizaram uma das políticas (PNL), e tiveram experiências formativas 

muito diversas da do PNEP, o que possibilitou a comparação. A análise documental que, segundo Ludke e 

André (1986, p.38), “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema.”, foi realizada sobre atas, jornais e Despachos. De acordo com as mesmas autoras, os documentos 

“Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto.”. Ludke e André (1986, p.39) acrescentam que a análise documental tem como propósito “fazer 

inferência sobre os valores, os sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores dos 

documentos.”. (ibidem, p.40) Neste estudo de caso, a diversidade de fontes e de níveis de análise que 

focámos, em vez de terem sido um motivo de dispersão, foram antes adjuvantes para uma leitura mais 

completa da complexidade das interações sociais, nos seus diferentes níveis. 

Como foi realizado o trabalho empírico? O que pretendíamos compreender em cada nível de análise? O 

que foi observado? Nesta exposição inicial e para melhor clarificação dos passos metodológicos, seguimos a 

sequência proposta em Quivy e Campenhoudt (1998, p.155) que propõem que se organize a fase da 

observação segundo as perguntas: “observar o quê?; em quem?; como?” 
                                                 
16 Ludke e André (1986, p.23) esclarecem: “Esse tipo de generalização ocorre, no âmbito do indivíduo, através de um processo que envolve 
conhecimento formal, mas também impressões, sensações, intuições, ou seja, aquilo a que Polanyi chama de “conhecimento tácito.”. 
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O que observámos? Contextos do ciclo das políticas, desde o nível mega ao nível micro, de forma a 

compreender “Que conexões podem ser estabelecidas entre as políticas nacionais associadas ao ensino da 

língua materna e à promoção da leitura e os resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia em 

leitura?”. Pretendemos captar conexões existentes, nos diferentes contextos do ciclo de cada uma das políticas 

selecionadas para estudo (PNL/PNEP), em distintos níveis, a agência da OCDE/PISA, sobretudo na literacia 

em leitura e a trajetória das duas políticas nacionais.  

Qual o campo de análise? Qual a amostra? Delimitámos o período temporal em estudo na nossa 

investigação à primeira década do século vinte e um e os atores, perspetivas e cursos de ação em investigação 

foram escolhidos consoante os objetivos de cada capítulo. No capítulo um, o campo de análise principal é o 

nível supranacional e contempla, sobretudo, o binómio OCDE/PISA e o seu papel transnacional no incitamento 

à criação de políticas de educação consentâneas com um determinado mundo global imaginado pela 

Organização. No capítulo dois, referente ao contexto de influência macro nacional e ao contexto de produção 

de texto das políticas (PNL/PNEP), o campo de análise é Portugal, de 2000 a 2010, com destaque para o 

tempo de governação do XVII governo constitucional (2005-2010) e a fonte de informação escolhida para a 

análise da influência é constituída por um corpus de documentos relativos a sessões da Assembleia da 

República (atores político-partidários) e artigos dos jornais Público e Expresso que abordam assuntos 

relacionados com o PISA e com o desempenho dos alunos portugueses nas avaliações trienais do Programa. 

Para o contexto de produção de texto, foram selecionadas as políticas seguintes: o Plano Nacional de Leitura 

(PNL) e o Programa Nacional de Ensino do Português para o 1º ciclo do ensino básico (PNEP), a propósito das 

quais foram analisados os Despachos que criaram cada uma das políticas referidas. No capítulo três, no 

contexto de prática, três dos entrevistados são professores numa escola de 1º ciclo, onde se recontextualiza o 

PNEP e o PNL. Mas o estudo inclui entrevistados de outras escolas da mesma cidade do norte de Portugal, a 

cidade de Nortada. Os atores selecionados para recolha de informação na nossa pesquisa trabalham em 

escolas do ensino básico e secundário da cidade de Nortada (ver figura nº 1, abaixo). Na cidade, o grupo de 

sujeitos (3) para a realização das entrevistas foi escolhido de um universo de docentes do 1º ciclo que 

tivessem frequentado o PNEP e a elas associámos duas dirigentes do agrupamento a quem colocámos 

perguntas que nos permitiram cruzar informações e aumentar a consistência e o rigor dos dados obtidos em 

várias fontes sobre os mesmos fenómenos. Foram ainda selecionadas uma professora do 2º ciclo do mesmo 

agrupamento das docentes do 1º ciclo indicado e duas docentes do 3º ciclo, uma de uma escola secundária e 

a outra de um agrupamento diferente do agrupamento das professoras do 1º ciclo entrevistadas, em Nortada. 

Todas são professoras de português, língua materna e frequentaram formação contínua criada e organizada 

pela DGIDC, para preparar os professores de português dos 2º e 3º ciclos para a generalização dos Novos 
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Programas de Português do Ensino Básico (NPPEB). O objetivo que presidiu à seleção de professores de 

português dos três ciclos prende-se com o facto de terem sido estes os professores que recontextualizaram o 

PNL e o PNEP, este último, só no 1º ciclo, ou terem frequentado outra formação contínua numa modalidade 

de formação diferente da do PNEP (2º e 3º ciclos). Pretendemos comparar a modalidade de formação do 

PNEP com a dos 2º e 3ºciclos, na análise dos impactos das diferentes modalidades nas mudanças das 

práticas escolares e letivas, com relevo para o PNEP, para além de ser nas aulas da disciplina de português 

que se trabalha formalmente a língua portuguesa e a leitura. 

  

 

 

                                                                         ESTE 

 

 NORTE                                                                                                                                            SUL 

 

 

                                                                                                                      

                                                                        OESTE                                                               

Figura nº 1 – Recontextualização do PNL e do PNEP: os atores entrevistados do contexto da prática 

 

De que modo realizámos a observação, neste estudo? Os métodos de recolha e os de tratamento da 

informação da nossa investigação estão afiliados no paradigma qualitativo.17 Das caraterísticas da investigação 

qualitativa elencadas por Bogdan e Biklen (1994, pp. 47-51), algumas são identificáveis no nosso trabalho. O 

nosso extenso conhecimento de contextos educativos permite-nos atribuir significado às perspetivas das 

docentes entrevistadas; por outro lado, contextualizámos as políticas nas suas circunstâncias histórico-políticas, 

o que nos permite uma leitura mais compreensiva de eventos e opiniões. Na nossa investigação coligimos uma 

massa de informação necessária e, a nosso ver, suficiente, para a descrição de processos de articulação das 

interações nos e entre diferentes contextos das políticas. Verifica-se, ainda, que as várias descrições detalhadas 

que são expostas ao longo dos capítulos revelam um potencial heurístico que nos permitem ir compreendendo 

as relações entre os dados; assim como, as perspetivas das docentes tornam viável fazer “luz sobre a 

                                                 
17 Santos (1999, p. 53) em “Um discurso sobre as ciências” assegura: “Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é 
necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que 
estudamos.”. 
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dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para o observador exterior.” 

(Bogdan e Biklen, 1994, p. 50). 

 Como obtivemos as informações de que necessitámos para responder às perguntas e atingir os 

objetivos? Que instrumentos de observação concebemos?   

 Neste estudo de caso, múltiplo e complexo, a forma de obter informações que respondessem às 

perguntas e esclarecessem o conteúdo de palavras-chave foi diversificada. No início do percurso de construção 

do nosso projeto de investigação, foram realizadas entrevistas exploratórias a dirigentes da Associação de 

Professores de Português (APP). Para a redação do capítulo dois, foram analisados atas da Assembleia da 

República e artigos dos jornais Público e Expresso e foi feito o levantamento de eventos associados a 

OCDE/PISA, nos Relatórios de Atividades do Conselho Nacional de Educação (CNE), respeitantes à primeira 

década do século vinte e um. Para a redação do capítulo três (Cf. figura nº 1, nesta secção) entrevistámos três 

docentes do 1º ciclo, duas dirigentes do agrupamento onde lecionam as três formandas do PNEP, uma 

docente do 2º ciclo do mesmo agrupamento e duas professoras do 3º ciclo de outras escolas de Nortada. O 

foco do estudo da recontextualização das políticas é o contexto profissional das três formandas do 1º ciclo 

entrevistadas que frequentaram a formação do PNEP, pertencendo elas a um agrupamento que se 

disponibilizou para acolher essa formação. Também as docentes se voluntariaram para fazer parte do grupo de 

formação, tendo sido definido pelo agrupamento que, de cada escola do 1º ciclo do agrupamento, sairia, pelo 

menos, um professor para a formação, para que, dessa forma, fosse possível a disseminação de aspetos da 

formação PNEP (materiais e ideias) por todos os professores do 1º ciclo do agrupamento.  

Para dar conta das caraterísticas próprias de cada contexto de análise da política, utilizámos, para 

construir as entrevistas, um guião que consta em anexo num artigo de Mainardes (2006, pp. 66-69), intitulado 

“Questões norteadoras para a aplicação da abordagem do ciclo de políticas”, do qual selecionámos e 

adaptámos questões que considerámos pertinente utilizar nas entrevistas às professoras, para analisar os seus 

contextos da prática e de resultados/efeitos. (Cf. Anexo nº 2) 

As entrevistas exploratórias tiveram como finalidade obter dados de informantes privilegiados sobre um 

possível contexto de influência nacional – a APP – e sobre o contexto de produção de texto – do PPEB – para 

compreendermos se existiam interações entre atores da área do ensino do português, língua materna, na 

criação das políticas - PNL e PNEP - e a sua perceção da influência que o PISA poderia ter exercido nessa 

criação. 

 No capítulo dois, as atas de sessões da Assembleia da República analisadas – Diário da Assembleia da 

República (DAR) - foram obtidas no sítio web da Assembleia da República e dizem respeito a sessões de 2004 

a 2010, quando foram feitas referências ou ao PISA e OCDE, ou à promoção da leitura e/ou à formação 
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contínua de professores. Foram verificadas nos Relatórios de Atividades do CNE, de 2002 a 2010, quais as 

interações deste órgão nacional com a OCDE/PISA. Os artigos do jornal diário Público foram recolhidos na 

página web do jornal, tendo sido feitas pesquisas com várias palavras-chave diferentes e utilizados os filtros 

disponíveis (data, tipo, secções e tópico), no local de “pesquisa” do jornal online. Dessas pesquisas resultaram 

45 artigos sobre temas relacionados com “Pisa, desempenho de Portugal, literacia em leitura”, etc. que 

cobrem os anos de 2001 a 2010. Os géneros jornalísticos selecionados foram artigos de opinião e notícias ou 

reportagens. Foram utilizadas algumas das conclusões do estudo de Martins (2010) sobre a receção nacional 

ao PISA que abrange artigos de opinião (41 artigos) do jornal semanário Expresso, de 2001 a 2005. Do 

mesmo semanário foram ainda selecionados mais 14 artigos (de opinião, notícias e reportagens) respeitantes 

ao período de 2004 a 2010 (Cf. Apêndices, debate mediático, quadro nº1).  

Como fontes de informações relevantes, consultámos, pois, atas de sessões da AR e artigos dos jornais 

Público e Expresso. As atas, porque reproduzem as falas, as intervenções de políticos dos partidos com 

assento na AR, dessa forma fornecendo aos cidadãos a informação de quem diz o quê sobre que assuntos e 

que propostas de ação apresenta. Nelas temos os discursos político-partidários, os discursos da influência 

político-partidária nacional. Os jornais, porque nos fornecem o relato de temas da atualidade, nos apresentam 

alguns detalhes que os jornalistas investigaram sobre o objeto da informação e ainda opiniões de atores 

socialmente reconhecidos (uns mais do que outros), sobre alguns dos temas mais candentes da atualidade, 

algo que o desempenho de Portugal, no PISA foi com frequência (tema atual e candente), na primeira década 

deste século. Os textos jornalísticos recolhidos ou são de natureza descritiva e supostamente relatam os factos 

de forma objetiva ou são de natureza interpretativa e são comentários subjetivos, a partir de factos relatados. 

Nos jornais, encontramos os discursos mediáticos que são habitualmente considerados como fazendo parte 

dos discursos da chamada sociedade civil. 

 No capítulo três, para a realização das entrevistas às docentes, enfrentámos alguns obstáculos que se 

prenderam com a distância temporal que existia entre o momento (2008-2009) em que elas tinham 

frequentado a formação contínua (PNEP para o 1º ciclo e outra formação contínua para professores de 

português dos 2º e 3º ciclos) e o momento (2014/2015) em que as entrevistas foram efetivadas. O lapso 

temporal era bastante significativo e as questões que queríamos colocar às professoras sobre o PNL e o PNEP, 

nos contextos de prática e de resultados/efeitos, eram pormenorizadas, estruturadas e pediam às 

entrevistadas um trabalho exigente de rememoração e de recapitulação dos acontecimentos. Apesar de as 

perguntas serem estruturadas, as respostas a dar a essas perguntas podiam ser elaboradas pelo interlocutor 

como ele entendesse. Sobre este tipo de questionamento, escreve Tuckman (1994, p.312): “(…) o tipo de 

resposta não-estruturada é uma forma em que o único controlo exercido pelo investigador se manifesta apenas 
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através do tipo de questões que formula e do espaço (ou tempo) que disponibiliza.. Uma vez formulada a 

questão, a resposta pode ser dada na forma escolhida pelo sujeito.”. O guião da entrevista tem um grau de 

estruturação afastado do de perguntas abertas com resposta aberta mais caraterísticas da investigação 

qualitativa, mas o detalhe das questões que colocámos era necessário para compreendermos um leque 

alargado de aspetos relacionados com a recontextualização das duas políticas (PNL/PNEP) e as suas 

interações com o PISA. Para poder obter informações, o mais possível detalhadas, sobre a recontextualização 

das políticas, nos contextos assinalados, fornecemos a todas as entrevistadas as perguntas da entrevista, para 

que pudessem consultar a sua memória e os seus materiais com tempo. A finalidade do nosso gesto era que 

as professoras nos fornecessem o maior número possível de detalhes, sobre as suas vivências e sentimentos e 

as suas perspetivas dos acontecimentos que se enquadravam nos objetivos da entrevista. O guião para a 

entrevista, como já referido, foi construído, tendo como base o guião acima citado (Mainardes, 2006, pp. 66-

69) que contém questões que nos permitem analisar adequadamente cada um dos contextos do ciclo das 

políticas. A todas as entrevistadas foi também entregue um texto por nós redigido, para obter o seu 

consentimento informado (Cf. Apêndices, Entrevistas), tal como fizemos com as questões da entrevista (Cf. 

Apêndices, Entrevistas).  

Em resumo, a recolha de informação centrou-se em instrumentos que nos poderiam fornecer dados 

para a descrição e a consequente inferência de conclusões relacionadas com as perguntas de investigação. 

 O tratamento da informação reunida nos diversos documentos (atas, jornais, despachos) e nas 

transcrições das entrevistas, foi feito através do método da análise de conteúdo que tem como objeto o 

“conteúdo, a informação revestida de sentido, que [os] documentos contêm” (Sousa, 2009, p.265). O mesmo 

autor, na mesma página, define: “Analisar o conteúdo é procurar ultrapassar a superfície, penetrando no 

interior para descobrir o conteúdo profundo (…)” e acrescenta que um dos meios para se atingir esse objetivo 

é definir categorias às quais se agregam o que o autor designa por “unidades de análise” e aconselha a que, a 

partir desse ponto, se passe à análise e, posteriormente, às conclusões. Categorização, segundo Bardin (2008, 

p.145), “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos.” Na 

codificação18, trata-se o material: recortam-se/escolhem-se as unidades e, ou elas são agrupadas consoante 

categorias previamente definidas, ou em categorias que são definidas após as várias leituras a que são sujeitos 

os textos dos documentos, ou ainda, agrupadas em categorias definidas previamente e em categorias definidas 

após os vários contactos com o material linguístico. Nós definimos as categorias de análise das duas formas, 

conforme descreve Vala (1986, p.112): “… definido o quadro teórico e um leque de hipóteses, parte [o 
                                                 
18 Bardin (2008, p.129) cita Holsti (1969): “A codificação é o processo pelo qual os dados em bruto são transformados sistematicamente e 
agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo.” 
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investigador] para um trabalho exploratório sobre o corpus, o que lhe permite através de sucessivos ensaios, 

estabelecer um plano de categorias que releva simultaneamente da sua problemática teórica e das 

características concretas dos materiais em análise.”. Começámos por interrogar a pergunta da investigação e 

um conjunto de palavras-chave que com ela se relacionam e, com essa reflexão, determinámos um conjunto 

de categorias (externas) que considerámos relevantes para a condução da nossa pesquisa nos diversos tipos 

de texto. Contudo, no contacto mais frequente e intensivo com os textos, afinámos a categorização, de forma a 

contemplar categorias previamente definidas e o conteúdo constituído nos grupos de textos analisados que 

pediam outras categorias (internas). As categorias definidas do modo que assinalámos foram as mesmas 

dentro de cada grupo de textos: 1- o corpus de atas da AR; 2 – o corpus de artigos dos dois jornais referidos; 3 

- os textos legais e 4 - as transcrições das entrevistas (Cf. Apêndices, Categorização, quadro nº6).  

Os textos dialógicos do corpus de atas recolhidas e selecionadas foram codificados com cores e traços 

no próprio texto que variam consoante a categoria definida, estando as categorias relacionadas com princípios 

e decisões do campo político e governamental: qualidade, equidade, eficiência, PISA, Formação contínua de 

professores, PNL (Cf. Apêndices, debate político-partidário). 

O conteúdo dos textos jornalísticos (informativos e de opinião) foi codificado, segundo as categorias: 

Resultados nacionais na literacia em leitura/Comparações com outros países/Literacia em leitura – 

correlações/Razões explicativas dos resultados nacionais/Propostas de melhoria dos 

resultados/Qualidade/Equidade/Eficiência/Tom19  e ainda foi feita a contextualização político-partidária 

nacional, pois ocorreram alterações, de 2001 a 2010,  no campo político da governação do país.  

Os textos das políticas em estudo – Plano Nacional de Leitura e Programa Nacional de Ensino de 

Português do 1º ciclo do ensino básico – foram codificados, a partir dos textos legais que lhes deram origem. 

Para analisar o PNL, codificámos o Anexo da Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006 de 12 de julho 

e para o PNEP, codificámos os textos do Despacho nº 546/2007 e do Despacho nº 29398/2008 (Cf. 

Apêndices, Categorização). Realizámos ainda a contagem de ocorrências20 de palavras - chave e de outras que 

considerámos relevantes para este estudo, nos textos legais acima citados e ainda no novo Programa de 

português do ensino básico, homologado em 2009 (Cf. Apêndices, Categorização, quadro nº4). Verificámos 

imediatamente que, em relação aos três princípios que são referencial da OCDE, para interpretação dos 

resultados dos alunos no PISA (qualidade, equidade e eficiência), só o conceito “qualidade” aparece expresso 

                                                 
19 Por analogia com a descrição de focalização de Reis e Lopes (1987, pp. 159-160), consideramos que o autor do texto jornalístico, sobretudo o de 
textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, 
afetivos, morais e éticos. O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas”, face aos 
temas que aborda. Daí considerarmos que a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular 
nos seus discursos que nos permitem inferir qual a sua perspetiva (ideológica, afetiva, moral e ética) sobre o facto comentado. 
20 , Como curiosidade, assinalamos os seis conceitos com maior número de ocorrências, nos documentos acima referidos: leitura (356); 
competência/s (161); alunos (133); escolas (121); desempenho-descritores (98).  
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uma vez, em cada um dos Despachos (2) respeitantes ao PNEP. Este facto levou-nos a pensar que Bowe, Ball 

e Gold (1992, p.20) tinham razão também no caso dos textos legais das políticas que investigávamos. 

Segundo os autores, a linguagem que os textos que representam a política utilizam está articulada com a 

linguagem do Bem comum, ao contrário da linguagem da influência que se articula com os interesses e as 

ideologias dogmáticas (Bowe, Ball e Gold, 1992, p.20). Como consequência dessa constatação, decidimos 

identificar, a partir da informação expressa nos enunciados, sentidos implícitos no discurso produzido nos 

textos legais, verificando pressupostos21 e implicações das informações expressas.  

 Para codificar a informação contida nas entrevistas, seguimos mais alguns passos. Inicialmente, e 

porque o material para analisar era extenso e se distribuía por diferentes temas, decidimos utilizar um software 

de “análise qualitativa de dados não-numéricos e não-estruturados” (Souza et alii, p.6), para textos, vídeos, 

áudios e imagens que se encontrava em fase experimental, o WEBQDA. Nele introduzimos todas as entrevistas 

cujos conteúdos, posteriormente, organizámos segundo categorias. Utilizámos o sistema de codificação do 

WEBQDA para agrupar as “unidades de análise” nas categorias por nós previamente definidas (Cf. Apêndices, 

WEBQDA, Codificações). Em seguida, e a partir dessa codificação, criámos quadros com o resumo da 

informação relevante (Cf. Apêndices, Categorização, docentes e APP), tendo esta sido objeto de análise para a 

verificação da existência de convergências e divergências nas perspetivas expressas pelos diversos atores e 

identificação de conexões de vária ordem existentes nos diferentes níveis de análise do objeto da nossa 

investigação. O trabalho sobre o conteúdo das entrevistas processou-se de forma idêntica à acima 

apresentada.  

As inferências que fomos construindo ao longo das diversas análises inscrevem-se no nosso 

reconhecimento de que “o Texto é por excelência uma unidade linguística em funcionamento concreto em 

contextos de comunicação, condição que suscita a sua caracterização numa base eminentemente enunciativo-

pragmática.” (Fonseca, 1993, p.191). Como tal: 

 

Essa condição convoca naturalmente uma continuada interdependência e interacção texto-situação-
enciclopédia ou conhecimento do mundo partilhado pelos falantes – e isto no que tange tanto à 
produção como à recepção-interpretação. Em qualquer destes dois pólos, intervém poderosamente o 
universo de conhecimentos, que é utilizado como elemento de sentido que opera basicamente, por um 
lado, como fonte supletivadora de informações implicitadas e de informações meramente indicadas 
pelos elementos verbais actualizados, e, por outro lado, como baliza para a projecção de um 
determinado valor de comunicação para esses mesmos elementos. (Fonseca, 1993, p.192) 

 

                                                 
21 Uma definição de Pressuposição: “Nome dado à relação de sentido que se estabelece entre o que se diz com determinado enunciado e aquilo 
que esse enunciado deixa dizer. (…) a pressuposição é uma relação de sentido em que quando alguém diz X assume Y e quando alguém diz –X 
assume Y na mesma. 1) O João compreendeu que aquilo não tinha nada a ver com ele. 2) O João não compreendeu que aquilo não tinha nada a 
ver com ele. Pressuposição: Aquilo não tinha nada a ver com ele (Xavier e Mateus, 1990, p.295). Ou ainda: ”Diz-se que um enunciado pressupõe 
outro se a verdade do segundo é condição prévia da verdade do primeiro.” (Azeredo, Pinto e Lopes, 2007, p.328). 
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O referencial a que obedeceu a criação dos vários instrumentos e análises foram sempre a pergunta da 

investigação e as perguntas específicas de cada capítulo. 

Em suma, a nossa investigação regulou-se por uma abordagem qualitativa com a qual nos foi possível 

descobrir conexões entre o desempenho dos alunos portugueses no PISA, na literacia em leitura e a 

construção de políticas de Educação inscritas no ensino da língua materna e na promoção da leitura. Os 

documentos produzidos na primeira década do século vinte e um, na Assembleia da República (atas) e no 

Público e Expresso (textos jornalísticos) evidenciam o debate ideológico no campo da Educação, desencadeado 

pelos resultados de Portugal no PISA, assim como as entrevistas das docentes nos revelam as suas 

perspetivas sobre a recontextualização e os efeitos das políticas estudadas - PNL e PNEP. Nos capítulos que se 

seguem traçamos esse caminho de descoberta, sendo nessa viagem conduzidas pelos contextos propostos por 

Bowe, Ball e Gold (1992), para a compreensão do ciclo das políticas. 
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CAPÍTULO UM 

 

A dimensão supranacional e o contexto de influência na construção de políticas de 

Educação 
 

Pretendemos, neste capítulo, tornar visíveis alguns mecanismos que organizações supranacionais 

utilizam para, de forma “soft”, influenciarem o rumo das políticas de educação nacionais, assim como 

entender o atual aparato regulador da educação que vai atravessando as fronteiras do Estado-Nação para ser 

assumido por organizações criadas por conjuntos de países, à sombra das necessidades da economia do 

conhecimento e da globalização económica. Vamos alongar-nos sobre a influência que a OCDE, através do 

PISA e a União Europeia, através da definição de metas educacionais e da sua monitorização pelo Método 

Aberto de Coordenação (MAC), exercem na regulação das políticas de educação de Portugal. 

Assim, neste capítulo, vamos abordar alguns conceitos que consideramos relevantes para o 

enquadramento da problemática em estudo, a saber: globalização, regulação da educação, “Estado-avaliador”, 

instrumentos de regulação da educação da OCDE e da União Europeia e literacia em leitura no PISA. 

 

1. Globalizações e regulação na Educação 

 

1.1. Globalização/Globalizações 

 

Giddens (2000, p.46) relata que, de acordo com os teóricos das relações internacionais, o crescimento 

da globalização se deve ao desenvolvimento do sistema do Estado-Nação europeu e à sua expansão pelo 

mundo, assim como às suas relações com outros Estados-Nação e com organizações intergovernamentais 

transnacionais. Estes processos conduzem ao movimento para “um só mundo”, como se vai percebendo pela 

diminuição da soberania dos Estados-Nação, no controlo dos seus próprios assuntos. Giddens critica a teoria 

do “sistema-mundo” por ela se centrar em excesso na dimensão económica da globalização e menosprezar 

outras dimensões que ele considera que contribuem para a criação de “um só mundo”, pelo que propõe uma 

abordagem da globalização, segundo quatro dimensões: a economia capitalista mundial, a divisão 

internacional do trabalho, a ordem militar mundial e o sistema do Estado-Nação. (Giddens, 2000, p.50)  
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Também Santos (1997, p.14) sublinha a existência de definições de globalização que se focam na 

economia; porém o sociólogo português opta por uma definição de globalização de mais ampla abrangência, 

“sensível às dimensões sociais, políticas e culturais”, enfatizando a ideia de que existem globalizações e não 

só uma entidade chamada globalização. Propõe uma outra definição de globalização: “a globalização é o 

processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-

lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival” (p.14). No seu 

artigo, após a enumeração e análise de diferentes modos de produção da globalização1, Santos (1997, p. 18) 

conclui que “aquilo a que chamamos globalização é, na verdade, um conjunto de arenas de lutas 

transfronteiriças”. 

Na opinião de Teodoro (2005, p.168), sustentada na teorização de Santos sobre os graus de 

intensidade da globalização2, a mediação obrigatória dos Estados na construção das políticas de Educação e a 

existência de movimentos sociais de âmbito nacional que condicionam as decisões de política educativa fazem 

da Educação um caso de globalização de baixa intensidade. 

A globalização económica, mais visível no discurso público e político, e mais intensa, no entender de 

muitos, tem sido acompanhada de outras globalizações (Santos, 1997), sendo a da Educação uma delas. A 

competição económica global entre os países cria neles a necessidade de “não ficarem para trás”, pelo que 

têm promovido dinâmicas de preparação dos seus “capitais humanos”, acompanhadas pela avaliação e pelo 

conhecimento do “estado” desses recursos económicos em áreas consideradas vitais (leitura, matemática e 

ciências), para que eles sejam uma vantagem competitiva na economia globalizada. O instrumento da OCDE, 

“Programme for International Student Assessment” (PISA), tem vindo a constituir-se, a uma escala cada vez 

mais global, como a chave para a identificação dos pontos fortes e fracos dos sistemas educativos nacionais, e 

como seu catalisador de mudanças, através de múltiplas formas de avaliação do desempenho desses sistemas 

e de recomendações que, em consonância com os resultados, produz para influenciar a ação governativa dos 

países participantes. Os governos nacionais, frequentemente pressionados pelos rankings elaborados, a partir 

dos resultados no PISA, pela opinião pública e político-partidária dos seus países, têm que introduzir alterações 

nos seus sistemas educativos e monitorizá-las, de forma a “prestarem contas” ao país. Sendo o Estado 

                                                 
1 Santos (1997, p.16) enumera quatro modos de produção da globalização que dão origem a quatro formas de globalização: o localismo globalizado 

(ex: inglês como língua franca, o fast food americano); o globalismo localizado (ex: zonas francas, desflorestação e destruição de recursos naturais 

para pagamento de dívida externa); cosmopolitismo (ex: organizações transnacionais de Direitos Humanos, redes mundiais de movimentos 

feministas); património comum da humanidade (ex: a sustentabilidade da vida humana na Terra, a preservação da Amazónia, da Antártida e da 

biodiversidade).  
2 Em Teodoro (2005, p.168), o autor do artigo cita Santos (2001, p.93) para distinguir os graus de intensidade da globalização: “A globalização de 

baixa intensidade tende a dominar em situações em que as trocas são menos desiguais, ou seja, em que as diferenças de poder (entre países, 

interesses, actores ou práticas por detrás de concepções alternativas de globalização) são pequenas. Pelo contrário, a globalização de alta 

intensidade tende a dominar em situações em que as trocas são muito desiguais e as diferenças de poder são grandes.”. Os graus de intensidade 

da globalização permitem que se perceba as relações de poder que subjazem aos modos de produção da globalização. 
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avaliador,3 ele é, simultaneamente, Estado avaliado, o que pressupõe que ele avalia e é avaliado, regula e é 

regulado: pela sociedade civil, pelos media, pelo contexto político-partidário, pela OCDE4, entre outros agentes 

sociais. De assinalar que o Estado-avaliador surge com o declínio do Estado Providência que fornecia bens e 

serviços públicos. Com esse modelo de Estado em declínio, os serviços passam a ser avaliados pelo Estado 

que quer conhecer o seu desempenho e, para esse efeito, “Este tipo de Estado mune-se dos instrumentos que 

lhe permitam controlar e verificar que as missões estão a ser desempenhadas de forma adequada, com vista a 

gerir, ajustar e tomar decisões baseadas nos resultados das avaliações.” (Mangez e Cattonar, 2009, p.20) 

 

1.2. As organizações internacionais, as políticas de educação e a regulação 

 

As políticas públicas são produzidas pelo Estado nacional e têm aplicações locais, onde os atores delas 

se apropriam de formas muito diferenciadas, de acordo com estratégias próprias. Apesar de parecer que as 

políticas nacionais têm origem no Estado-Nação que as produz, na verdade, cada vez mais, se verifica que os 

laços que unem os países a organizações transnacionais ou a espaços políticos supranacionais criam redes de 

pressão (soft ou hard)5 sobre as opções e a ação políticas e legislativas dos países-membros dessas 

organizações. Referimo-nos, concretamente, à OCDE e à União Europeia que, embora de formas diferentes, 

interferem na definição de políticas públicas nacionais, através da avaliação dos resultados do desempenho 

dos atores que intervêm na sua aplicação e/ou dos atores que delas usufruem, no caso da educação. 

Podemos, pois, concluir que coexistem, em momentos diferentes, na criação, circulação e implementação de 

políticas públicas nacionais, influências oriundas dos espaços supranacional, nacional e local. Os novos modos 

de regular as políticas públicas são visíveis, através do conhecimento divulgado dos seus resultados e pela 

pressão exercida pelas comparações internacionais. 

Teodoro (2011, p. 81) define “regulação da educação como o conjunto de processos colocados em 

prática num sistema educativo, de forma que seus atores (ou agentes, conforme o nível de autonomia relativa 

que se lhe reconheça), do centro à periferia, atinjam, com a maior eficácia possível, os objetivos fixados no 

quadro do que se entende serem os interesses gerais”. Entendemos desta definição que a relevância dos 

                                                 
3 Em Afonso (2013, p.271), pode ler-se: “a expressão Estado-avaliador, inicialmente proposta para chamar a atenção para as mudanças no ensino 

superior (Neave, 1988), passou a ser usada e convocada tendo em mente muitos outros domínios das políticas públicas e educativas.”. 
4 A OCDE pode ser considerada como o “terceiro-avaliador”, pois “o PISA tende a funcionar como instrumento de monitorização ou controlo” que 

exerce pressão sobre os fornecedores de serviços educacionais. (Mangez e Cattonar, 2009, p.23)  
5 Sobre a regulação “soft”, E. Costa (2011, pp.40-41) escreve: “emergiu nos finais do século XX (concorrendo com a regulação “hard” do princípio 

desse século). É uma regulação que assenta em formas explícitas de negociação, que acompanha a produção de leis e de regras, conferindo aos 

regulados (algum) poder de mediação na conformidade às mesmas.”. E em rodapé, informa que “Os próprios modos de acção prosseguidos pela 

OCDE são de regulação “soft”. A “tomada de decisão do PISA (…) foi formalizada pelo Conselho da OCDE em 1997 (…). Em conformidade, o PGB 

[PISA Governing Board, que, guiado pelos objetivos da OCDE para a educação, define as prioridades para o PISA] deve procurar o consenso de 

todos os membros nas suas deliberações e decisões. As decisões que são levadas a votação (…) precisam de ser aprovadas por maioria dos 

membros participantes.”. 
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atores é variável, consoante o grau de autonomia relativa que possuam, para agirem e/ou influenciarem as 

políticas públicas nacionais e que a finalidade da regulação é o cumprimento efetivo dos objetivos fixados, em 

nome dos interesses gerais6. Nesta citação define-se a regulação “como o conjunto de processos colocados em 

prática num sistema educativo”, porém, a regulação à escala supranacional também possui os seus próprios 

instrumentos e encontrou processos de influenciar e regular, de forma, mais ou menos “soft ”, é certo, um 

grande número de sistemas educativos, ao avaliar os seus desempenhos e ao compará-los entre si. 

Barroso (2005, p. 728) sublinha a importância da teoria dos sistemas para o esclarecimento do conceito 

de regulação: 

 

(…) a elucidação do significado de regulação conheceu um notável incremento com o desenvolvimento 

da teoria dos sistemas. De um modo geral, a regulação é vista como uma função essencial para a 

manutenção do equilíbrio de qualquer sistema (físico ou social) e está associada aos processos de 

retroacção (positiva ou negativa). É ela que permite ao sistema, através dos seus órgãos reguladores, 

identificar as perturbações, analisar e tratar as informações relativas a um estado de desequilíbrio e 

transmitir um conjunto de ordens coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores. 

 

Em simultâneo, alerta para que “ é preciso evitar uma transposição automática das leis da cibernética 

construídas sobre sistemas físicos e biológicos para os sistemas sociais”, já que “ o modelo subjacente à 

analogia cibernética é um modelo que ignora a dimensão estratégica, portanto, irredutivelmente imprevisível, 

do comportamento humano.” (p.729). Nos sistemas sociais, como os sistemas escolares, é possível, segundo 

Reynaud (1997 e 2003), citado por Barroso (2005, p.730), identificar três dimensões do processo de 

regulação dos sistemas sociais. Nessa perspetiva, há regulação institucional, normativa e de controlo, 

quando existe um conjunto de regras que orientam a ação dos atores, produzidas e aplicadas por instâncias 

investidas de autoridade, como governos e chefias hierárquicas das organizações. Há regulação 

situacional, ativa e autónoma, quando os atores se apropriam das “regras do jogo” e as transformam, 

adaptando-as às diversas situações, recontextualizando-as, consoante as suas estratégias. Com esta dimensão 

da regulação, estamos perante “pluralidade de fontes, de finalidades e modalidades de regulação” (p.731). Há 

regulação conjunta, quando a regulação de controlo e a regulação autónoma interagem e se produzem 

                                                 
6  Vem a propósito lembrar Bourdieu e Passeron em “A Reprodução” (n.d.): “Numa formação social determinada, o arbítrio cultural que as relações 

de força entre os grupos ou classes constitutivas dessa formação social põem em posição dominante no sistema dos arbítrios culturais é aquele que 

exprime mais completamente, embora sempre de forma mediata, os interesses objectivos (materiais e simbólicos) dos grupos ou classes 

dominantes.” (p.29). E ainda: “Todo o SISTEMA DE ENSINO INSTITUCIONALIZADO (SE) deve as características específicas da sua estrutura e do 

seu funcionamento ao facto de que precisa de produzir e reproduzir, pelos meios próprios da instituição, as condições institucionais cuja existência 

e persistência (auto-reprodução da instituição) são necessárias tanto ao exercício da sua função própria de inculcação como à realização da sua 

função de reprodução dum arbítrio cultural de que ele não é o produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução contribui para a reprodução das 

relações entre os grupos ou as classes (reprodução social).” (p.81). 
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regras comuns, ainda que o poder negocial das partes possa ser assimétrico, afetando, nesse caso, o 

equilíbrio das regras produzidas.  

De acordo com os estudos realizados no projeto “Changes in regulation modes and social production of 

inequalities in educational systems: a European comparison (Reguleducnetwork)”, para o qual Barroso 

coordenou a equipa portuguesa, durante três anos, com outros cinco países, uma das conclusões a que o 

grupo chegou foi de que, até aos anos 80 do século XX, o modelo de regulação das políticas educativas desses 

países era comum: vigorava um modelo “burocrático-profissional” baseado numa “aliança” entre o Estado e os 

professores, sendo, portanto uma regulação “estatal, burocrática e administrativa” e “profissional, corporativa 

e pedagógica”. Atualmente, já no século XXI, os modelos de regulação, designados de pós-burocráticos, 

“organizam-se em torno de dois referenciais principais: o do “Estado-avaliador” e o do “quase mercado” 

(Barroso, 2005, p.736), contemporâneos do questionamento da “natureza, poder, dimensão e campo de 

acção do Estado.” (p.740).  

Sobre esta mudança de paradigma de regulação, van Zanten (2013) assinala que coexistem nos 

sistemas educativos, traços de regulação burocrática com traços de regulação pós-burocrática, como por 

exemplo, a participação de atores exteriores ao campo da ação educativa, a prestação de contas, as lógicas do 

mercado educativo, o que tem ajudado a criar um “regime político híbrido”. (p.6) A autora conclui que essa 

coexistência, na regulação do sistema educativo, de elementos caraterísticos do controlo burocrático com 

elementos da regulação pós-burocrática (por ex: descentralização de áreas do sistema educativo para as 

autarquias; autonomia das escolas) aumenta as tensões e os conflitos entre os atores nos diferentes níveis do 

sistema. 

A partir dos anos 80 do século XX, alguns governos e organizações internacionais adotaram as 

“chamadas políticas neoliberais”, que introduzem novos modos de governação dos Estados e cuja raíz mais 

recente é o designado “Consenso de Washington”7, que tem como um dos seus princípios a “privatização e 

desregulamentação, com o consequente apagamento da intervenção do Estado.” (Barroso, 2005, p.741). As 

novas orientações de matriz neoliberal têm provocado alterações quer na provisão e financiamento da 

educação quer no funcionamento e regulação dos sistemas educativos nos Estados-Nação, na medida em que 

                                                 
7  Steger e Roy (2013, pp.40-41) resumem o essencial sobre o “Consenso de Washington” nos seguintes termos: “O “Consenso de Washington” é 

geralmente visto como sinónimo de “neoliberalismo”. Cunhado nos anos 80 pelo economista do mercado livre John Williamson, o termo refere-se 

ao “mínimo denominador comum de recomendações políticas”, dirigidas especialmente aos países da América Latina pelo FMI, Banco Mundial e 

outras instituições económicas internacionais sedeadas em Washington. Nos anos 90, tornou-se a estrutura global para o desenvolvimento 

económico “correto”. Em troca dos empréstimos e dos esquemas de reestruturação da dívida muito necessários, os governos dos países do 

hemisfério Sul tinham de aderir ao Consenso de Washington e seguir o seu programa de dez pontos “, dos quais destacamos três: “2. Redução da 

despesa pública, particularmente na administração militar e pública. (…) 8. Privatização das empresas públicas, que conduz a uma gestão eficiente 

e a um aumento do desempenho; 9. Desregulação da economia.”. 
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“consensos” internacionais e globais determinam, ainda que de forma diferenciada, políticas públicas 

nacionais, regionais e locais. Segundo Barroso (2005, pp. 44-45), a 

 

(…) regulação transnacional” [é] o conjunto de normas, discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, 

materiais diversos, etc.) que são produzidos e circulam nos fóruns de decisão e consulta internacionais, no 

domínio da educação, e que são tomados, pelos políticos, funcionários ou especialistas nacionais, como 

“obrigação” ou “legitimação” para adoptarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema 

educativo.  

 

Esta regulação é efetivada de variadas formas (por ex: financiamento de programas de cooperação; 

produção de estatísticas que permitem a comparação internacional) e proporciona aos governos nacionais a 

oportunidade de “importarem” políticas educativas internacionais e as utilizarem na sua argumentação política 

para legitimarem e executarem as mudanças ou para explicarem os fracassos das reformas que 

implementaram. 

 

1.3. Regulação /Multirregulação 

 

 A interação entre conhecimento e políticas públicas com a “mobilização de saberes científicos e 

profissionais”, ocorre desde o século XVIII, tendo a “razão estatística” um lugar dominante no trabalho 

associado à definição e análise das políticas (van Zanten, 2013). Esta autora salienta alguns problemas que 

podem ocorrer na fase de produção de conhecimento para avaliação dos resultados das políticas, como seja, 

por exemplo, a distância temporal que separa a construção e acumulação dos saberes, numa perspetiva 

científica, com as suas próprias exigências de tempo (durée) e a sua utilização na prática, sempre sujeita à 

pressão por respostas rápidas; por outro lado, os grupos profissionais envolvidos na produção de dados são 

movidos por interesses e valores distintos, o que afeta a recolha e tratamento dos dados e a interpretação dos 

resultados. Do lado da receção, a autora destaca que “il faut également souligner que les connaissances sont 

certes mobilisées par les acteurs politiques et administratifs pour améliorer leur action, mais aussi, et parfois 

davantage, à des fins de légitimation, de coordination, de médiation et de communication.” (van Zanten, 2013, 

p.6), podendo a conjuntura política provocar a leitura enviesada dos resultados para que sejam concordantes 

com os seus projetos políticos, legitimem as suas escolhas e aproximem grupos com pontos de vista 

divergentes. 

Tem vindo a crescer o número de produtos cuja existência se justifica pela capacidade que têm de 

fornecer conhecimento à política, para as suas ações públicas, nos vários níveis dos sistemas de governação. 

A título de exemplo, destacamos, no nível supranacional, resultados de desempenho de crianças e jovens 
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em provas internacionais sobre diversas literacias; dados sobre desempenhos em diferentes áreas da 

governação (educação, saúde, economia, p.ex.), fornecidos por governos a organizações internacionais, que 

posteriormente os disponibilizam, permitindo, deste modo, leituras comparativas entre países; no nível 

nacional, estatísticas dos diferentes ministérios governamentais sobre os seus desempenhos em áreas por 

que são responsáveis; nos níveis regional e local, estudos estatísticos sobre as políticas implementadas. 

Este aumento da produção de conhecimento é estimulado por novas fontes e modos de regulação - 

multirregulação – com novos atores sociais, em diferentes níveis – regulação por multiatores e em multiníveis.  

Salientamos uma organização transnacional que exerce uma regulação supranacional “soft”, 

especificamente, na educação – a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) – 

que, através de um instrumento poderoso como o PISA (Programme for International Student Assessment), 

desde 2000, tem ganho uma crescente credibilidade junto dos governos nacionais de um cada vez maior 

número de países, como produtor de conhecimento que apoia a construção de políticas públicas de educação. 

O impacto do PISA no mundo político-partidário e mediático tem crescido ao longo dos seus ciclos de 

realização de provas (2000, 2003, 2006, 2009 e 2012) e basta lermos jornais e vermos e ouvirmos as 

televisões nacionais sempre que são divulgados os relatórios “Education at a Glance” e outros relatórios 

publicados pela OCDE, para nos apercebermos de que os resultados dos alunos portugueses de 15 anos, nos 

testes criados pelo PISA, passaram a fazer parte dos debates públicos e político-partidários, sobre o estado da 

educação em Portugal. A relevância do PISA também é confirmada pelo aumento de estudos sobre o 

Programa, enquanto instrumento produtor de conhecimento para a construção de políticas educativas e pela 

análise de aspetos técnicos e metodológicos das provas (Barroso, 2005, 2006, 2009; Barroso e Carvalho, 

2008; Carvalho, 2009; Costa e Afonso, 2011; Goldstein, 2008; Mons, 2007, 2008; Rochex, 2008;  van 

Zanten, 2013). Assinalamos o estudo realizado no âmbito do projecto Knowledge and Policy “KnowandPol”8, 

cuja perspetiva adotada para a abordagem do PISA, assentou em três opções teóricas fundamentais, a saber: 

a política como ação pública; a regulação como multirregulação; o conhecimento como processo social. 

Queremos realçar a perspetiva adotada no referido projeto sobre a regulação, porque esta é percecionada 

como um processo de multiatores e multiníveis e enfatiza a interferência dos atores dos diferentes níveis nas 

ações que “garantem o funcionamento do sistema educativo”, provocando “ajustamentos e reajustamentos” 

de objetivos, na medida em que são movidos por “interesses, estratégias e lógicas de acção”. Tal como em 

2005, Barroso (2009, p. 956) reitera: 

 

                                                 
8 O projeto KnowandPol, que integrou oito países, entre os quais Portugal, teve início em 2006 e a duração de 60 meses. Foi financiado pela União 

Europeia. 



  

30 

 

No âmbito do projecto KnowandPol, a regulação é vista como um processo de multiactores e multiníveis. Na 

verdade, a diversidade de fontes e modos de regulação faz com que a coordenação, equilíbrio ou 

transformação do funcionamento do sistema educativo resultem mais da interacção dos vários dispositivos 

reguladores do que da aplicação linear de normas, regras e orientações oriundas do poder político. Por isso, 

mais do que falar de regulação, seria melhor falar de “multirregulação”, já que as acções que garantem o 

funcionamento do sistema educativo são determinadas por um feixe de dispositivos reguladores que muitas 

vezes se anulam entre si ou, pelo menos, relativizam a relação causal entre princípios, objectivos, processos e 

resultados. Os ajustamentos e reajustamentos a que estes processos de regulação dão lugar não resultam de 

um qualquer imperativo (político, ideológico, ético) definido a priori, mas sim dos interesses, estratégias e 

lógicas de acção de diferentes grupos de actores, através de processos de confrontação, negociação e 

recomposição de objectivos e poderes.  

 

1.4. O “Estado-avaliador”9 e dinâmicas de globalização em educação 

 

No modo de governação neoliberal é enfatizada a necessidade da orientação para os resultados, isto é, 

os governos devem estabelecer metas quantitativas nos seus planos de trabalho e deve ser realizada a 

avaliação do desempenho. A “nova gestão pública”10 que dominou um grande número de burocracias, a partir 

dos anos 80 do século XX, defendia que o “Governo [deveria ser] orientado para os resultados: financiar 

resultados e não as entradas”. (Steger e Roy, 2013, p.34), o que pode ser lido como: premiar os bons 

desempenhos, independentemente dos recursos e das condições de partida. Nesta orientação, entre outras 

consequências para a ação política, podemos pressupor que terá que haver avaliação do desempenho nas/das 

instituições públicas e, graças a essa necessidade, a importância da produção de dados estatísticos 

quantitativos cresceu e a generalidade dos governos nacionais fundamenta as suas decisões em dados 

estatísticos que são escolhidos, de acordo com as necessidades da própria gestão das agendas políticas 

desses governos. Este Estado-avaliador, com justificações que são associadas ao desenvolvimento económico 

dos países, pretende conhecer os resultados da educação e, para tal, financia programas de avaliação desses 

resultados, sobretudo em três áreas consideradas, económica e socialmente, relevantes: o domínio de 

competências na língua materna, na matemática e nas ciências.  

Já nos anos 50 do século XX, a International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) realizava estudos internacionais comparativos de avaliação de desempenho dos alunos, o que fez durante 

décadas (Afonso, 2013, p.275). Nos finais dos anos 80, devido às interferências dos Estados Unidos para a 

submeterem aos seus próprios interesses, a sua descredibilização antecipou o seu declínio. Nos anos 90, 

entra em cena uma outra organização internacional, a OCDE, que, com o Programme for International Student 

Assessment (PISA), tem levado mais longe a avaliação comparada do desempenho dos alunos e dos próprios 

                                                 
9 Cf. nota de rodapé nº4, neste capítulo. 
10 “Em inícios dos anos 80, um novo modelo de administração pública, conhecido como “nova gestão pública”, dominou por completo as 

burocracias estatais de muitos países do mundo. Ao operacionalizar o modo de governação neoliberal para os funcionários públicos, redefiniu os 

cidadãos como “utilizadores” ou “clientes” e encorajou os administradores a cultivarem um “espírito empreendedor”. (Steger e Roy, 2013, p.33) 
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sistemas educativos. Apesar de continuarem a existir outros programas de avaliação internacional de 

desempenho dos alunos, o PISA domina a arena das avaliações internacionais.  

Afonso (2013, p. 278) elaborou um quadro que apresenta, de forma resumida, uma “Comparação das 

diferentes fases do Estado-avaliador”, tendo estabelecido a 1ª fase, entre 1980 e 1990; a 2ª fase, no final dos 

anos de 1990 e atuais anos 2000 e uma antevisão do Pós-Estado-avaliador. Segundo o autor, os Estados-

Nação, da primeira para a terceira fase, vão vendo ser diminuída a sua “autonomia relativa” na definição das 

políticas educativas, devido ao “maior protagonismo de instâncias internacionais e transnacionais (União 

Europeia, OCDE, Banco Mundial…) (…) e à “Expansão dos processos de globalização (cultural, política e 

económica…)”. Na primeira fase, os “empréstimo e aprendizagem” eram os mecanismos de transferência de 

políticas educativas e a participação dos países em avaliações comparativas internacionais não era sistemática; 

na segunda fase, a adesão às políticas faz-se pela avaliação dos resultados, é baseada em evidências 

(regulação pelo conhecimento) e a participação dos países em avaliações comparativas internacionais é mais 

frequente. Os mecanismos de transferência de políticas utilizados são: “Harmonização, disseminação, 

estandardização, imposição”.11 A fase pós-Estado-avaliador, na perspetiva do autor, verá o aumento da 

privatização das agências de avaliação e a “sua conexão internacional e/ou incremento de políticas de 

avaliação comuns no âmbito de blocos regionais como a União Europeia ou o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL).”. Pensamos que esta prospetiva está em linha com o desenvolvimento da economia capitalista 

na atualidade que tende, cada vez mais, por via da globalização da aplicação do Consenso de Washington aos 

países, para a redução da despesa pública, a privatização de serviços públicos, a hegemonia do mercado, a 

desregulação da economia e a regulação do desempenho dos serviços públicos restantes, à imagem do que se 

faz nas empresas privadas.  

Em apoio da análise proposta por Afonso (2013) sobre o apagamento, cada vez mais notório dos 

Estados nacionais, na definição das suas políticas de educação, suscitamos a leitura de Roger Dale (2001) 

sobre esta problemática. Ele afirma que a globalização económica está a produzir efeitos sobre a educação e 

procura identificar razões para tal ao contrapor à teoria da Cultura Educacional Mundial Comum (CEMC) 

estabelecida por John Meyer, a sua abordagem designada por “Agenda Globalmente Estruturada para a 

Educação” (AGEE). Dale explica que, para os partidários da existência de uma AGEE, a globalização é “um 

conjunto de dispositivos político-económicos para a organização da economia global, conduzido pela 

                                                 
11 Numa entrevista que concedeu sobre regulação e avaliação da Educação, analisa Afonso:” Essas duas fases [do Estado-avaliador] não seguem 

necessariamente uma sequência, uma vez que coexistem em diferentes países e têm impactos igualmente diferenciados. No entanto, tenho vindo a 

sugerir como hipótese de trabalho que, com o novo protagonismo de agências como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a consequente 

radicalização de formas de mercantilização da educação a nível global, talvez se possa já falar da emergência de uma terceira fase onde a forma de 

atuação [é] voltada prioritariamente para o processo de acumulação capitalista, característica de um Estado-competidor (…)”. (Schneider, 2012, 

p.189) 
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necessidade de manter o sistema capitalista, mais do que por qualquer outro conjunto de valores. A adesão 

aos seus princípios é veiculada através da pressão económica e da percepção do interesse nacional próprio.” 

(p.146). Segundo a AGEE, a educação faz parte da agenda dos Estados capitalistas como fornecedora de 

“apoio ao regime de acumulação, assegurando o contexto que não inibe a sua contínua expansão e 

fornecendo uma base de legitimação para o sistema como um todo.” (p.148) e que ela tem sido utilizada para 

suportar a expansão da economia global ao fornecer recursos humanos preparados para a competição 

económica global. Mas quem, segundo Dale, promove sobremaneira a cultura educacional mundial que 

importa ao aprofundamento da globalização económica, política e cultural, operando a “convergência das 

práticas educacionais nacionais”? (Dale, 2001, p.159) São os Estados nacionais ou são as Organizações 

internacionais que alguns Estados de países centrais criaram (e dominam) para resolverem problemas 

supranacionais, como a UNESCO, a OCDE, o Banco Mundial? Segundo o autor, a agência encontra-se do lado 

das Organizações internacionais e, para reforçar a sua perspetiva, recorre a outros autores: 

 

Para Mcnelly e Cha, “os princípios, as normas, as regras e procedimentos da cultura da política mundial 

(…)” reflectem a influência mais significativa e universal do sistema global e operam de uma grande 

variedade de formas no sentido da institucionalização das ideologias, estruturas e práticas mundiais ao 

nível do estado-nação (…)  

 

A OCDE, organização transnacional com uma cada vez maior abrangência de países na esfera da sua 

ação, tem visto crescer, ao longo da primeira década do século XXI, o seu poder de influência, na área da 

educação, sobretudo com o PISA, de tal forma, que mesmo a União Europeia (outra instância supranacional, 

onde Portugal se encontra inserido) seleciona indicadores fornecidos pelo PISA para projetar metas para a 

educação dos países europeus que fazem parte da União. 

 

2. A OCDE e o PISA 

 

A OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico), com sede em Paris, foi criada 

em 1948 com a designação de OECE (Organização Europeia de Cooperação Económica), para administrar e 

supervisionar a distribuição da ajuda oriunda do Plano Marshall para a reconstrução da Europa, no pós-

Segunda Guerra Mundial. Em 1961, com a entrada do Canadá e dos Estados-Unidos, a organização 

mundializou-se e nasceu oficialmente a OCDE, após a assinatura da Convenção12 da sua fundação pelos países 

associados (OCDE, n.d.).  

                                                 
12 A Convenção que criou a OCDE em 1961 estabeleceu formalmente o ideário e as regras de funcionamento da Organização e foi assinada pelos 

países fundadores. (OCDE, n.d.b) 
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Atualmente constituída por 34 países, a OCDE, na sua Convenção fundacional, anuncia que defende os 

valores da governação democrática e os princípios da economia de mercado. Reconhece que as economias 

são interdependentes e assume-se como um fórum para os governos compararem e trocarem experiências e 

boas práticas de governação e produz decisões e recomendações com o objetivo de criar “regras do jogo” nas 

várias atividades em que se envolve. A sua missão é auxiliar os governos e as sociedades a aproveitarem as 

vantagens da globalização. Produz inúmeras bases de dados estatísticos, económicos e sociais que permitem 

a comparabilidade, em áreas como: contas nacionais, comércio, saúde, educação, energia, etc. Anualmente, 

no âmbito da Educação, publica o Relatório “Education at a glance: OECD Indicators” “que possibilita aos 

países verem-se a si mesmos à luz do desempenho de outros países. Fornece a comparabilidade e 

actualização de um conjunto diverso de indicadores e representa o consenso do pensamento profissional sobre 

a forma de medir o estado actual do ensino a nível internacional.” (OCDE, 2010, p.1) Cada país possui 

delegações permanentes que promovem a sua representação junto da OCDE e asseguram a participação 

técnica nos trabalhos da Organização. 

No artigo 2 da sua Convenção,13 a OCDE determina que, para atingir os objetivos, os membros da 

Organização devem, “no domínio científico e tecnológico, assegurar o desenvolvimento dos seus recursos, 

encorajar a pesquisa e favorecer a formação profissional” (tradução nossa). Evidencia-se, em todo o articulado, 

a relevância que tem, para os países que constituem a OCDE, a formação dos seus recursos humanos, na 

medida em que eles são considerados um fator de produção (fator trabalho) e podem constituir uma vantagem 

competitiva para essas economias, sendo designados por “capital humano”14. Numa publicação da OCDE, 

(Keeley, 2007) o seu secretário-geral, Angel Gurría, na introdução à obra, declara15 que o “capital humano é 

decisivo para o sucesso económico dos indivíduos e das nações” e que a “educação tem um papel-chave na 

formação do capital humano. Quanto melhor a nossa formação, tanto melhor serão os nossos rendimentos e 

estes benefícios reforçam igualmente o crescimento económico.”. E continua: “E o capital humano será cada 

vez mais crucial no futuro, à medida que a globalização for valorizando as competências tecnológicas e a 

capacidade de adaptação.” E especifica, exemplificando: 

 
Devido à sua importância para o desenvolvimento económico e social, o capital humano é, desde há 

muito tempo, uma problemática prioritária para a OCDE. Testemunham isso os trabalhos em 

profundidade que ela conduz sobre questões ligadas à educação, nomeadamente para melhorar o 

ensino e a aprendizagem em sala de aula e retirar lições dos sucessos e fracassos dos países 

                                                 
13 Informação retirada do texto da Convention relative à l’Organisation de Coopération et de développement Economiques, disponível na página web 

da OCDE, Accueil de l’OCDE (n.d..a). 
14 Os textos de Adam Smith, um economista escocês do século XVIII, estão na origem desta perspetiva e nomeação, na medida em que ele 

considerava que o que alimentava a atividade económica eram “os talentos úteis dos membros da sociedade” e adquirir esses talentos, 

competências, aptidões era adquirir um “capital” – um ativo, tal como um moinho. Só nos anos de 1960, os economistas começaram a utilizar a 

expressão sistematicamente, nos seus trabalhos. (Keeley, 2007, p.29) 
15 As expressões e frases que se encontram entre aspas são a nossa tradução do texto em francês da obra acima referida. 
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membros, a fim de melhorar a eficácia dos sistemas educativos. O programa PISA, que mede as 

competências dos jovens de 15 anos de mais de 40 países, através do mundo, é sem dúvida a mais 

conhecida dessas iniciativas. Mas a OCDE também trabalha em temas como o ensino do futuro, as 

estruturas de acolhimento para a pequena infância, a sua educação, a aprendizagem ao longo da vida e 

o ensino pós-secundário (terciário). (Keeley, 2007, pp.3-4) 

 

Rizvi e Lingard (2012) consideram que “ a OCDE insiste em que o seu programa de relações globais 

está baseado em seu desejo de contribuir para o funcionamento harmonioso da economia global, promover 

prosperidade comum e incentivar o conhecimento compartilhado para melhores políticas públicas.” (p.538). 

Mas realçam:  

 

No passado a OCDE via a si mesma como um fórum para o diálogo aberto entre seus membros; no 

entanto, agora está claro que passou a ser, por seus próprios méritos, um ator importante no campo de 

políticas (HENRY e al., 2001). Tanto pela construção de sua agenda para o diálogo de políticas quanto 

pelo seu trabalho técnico-estatístico, a organização revela uma preferência nítida por determinadas 

prioridades de políticas. Essa preferência agora é transferida para seu trabalho multilateral. E isso fica 

evidente na maneira como a OCDE tem promovido um novo imaginário social em torno do discurso da 

economia do conhecimento. (p.539) 

 

Assumindo que a globalização, tal como a vê, é prioritariamente económica, numa economia de 

mercado, a OCDE “associa corretamente a globalização à revolução tecnológica nos transportes, nas 

comunicações e no processamento de dados, mas explora somente suas implicações económicas, e não as 

transformações culturais que também provocou.” (Rizvi e Lingard, 2012, p.535). Assim, deixou de ser 

importante para a Organização promover debates filosóficos sobre os objetivos da educação, colocando-os 

agora em linha com os seus compromissos na globalização da economia de mercado. Estabelecendo uma 

relação entre o pensamento económico da OCDE e o seu pensamento educacional, os autores acima referidos 

descrevem assim essa reconcetualização da educação: 

  

Esse caráter apolítico das questões educacionais leva a organização a reconceituar seu trabalho de 

formulação de políticas principalmente em termos técnicos, ligados a questões sobre como entender melhor 

os chamados imperativos da globalização; como a educação pode tornar-se um instrumento mais eficiente 

para o desenvolvimento económico; como assegurar maior controle dos sistemas educacionais, e como a 

educação deve desenvolver sujeitos sociais que veem o mundo como um espaço interconectado no qual as 

redes de informação desempenham um papel crucial na sustentação da atividade do mercado. (p.536) 

 

2.1. O Programme for International Student Assessment (PISA) 

 

PISA é o acrónimo de Programme for International Student Assessment e a sua existência baseia-se na 

crença de que a “competitividade internacional das economias nacionais fundamenta-se na qualidade dos 
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sistemas nacionais de educação e treinamento, julgados segundo padrões internacionais” (Rizvi e Lingard, 

2012, p.543). 

Foi criado pela OCDE, em meados dos anos de 1990, para responder à necessidade identificada pelos 

países que a constituem de obtenção regular e fiável de dados sobre os conhecimentos e competências dos 

seus estudantes, bem como dos seus sistemas educativos. A partir de 2000, de três em três anos, o PISA 

realiza testes a estudantes de 15 anos (coincidente, em grande número de países, com o final da escolaridade 

obrigatória) dos países da OCDE e de outros países e economias não pertencentes à OCDE, nas literacias em 

leitura, em matemática e em ciências e questiona-os sobre as suas motivações e estratégias de aprendizagem. 

Aplica também questionários a responsáveis governamentais e das escolas, a professores e a Pais, para 

conhecimento dos contextos de vida desses alunos e estabelecimento de correlações entre indicadores, nas 

suas análises. Segundo dados da OCDE (2014), participaram nas provas do PISA: 43 países e regiões 

económicas em 2000, 41 em 2003, 58 em 2006 e 74 em 2009. Os países participantes pagam os custos da 

aplicação das diferentes provas e questionários e têm de possuir capacidade técnica para administrarem uma 

avaliação internacional. Portugal participou em todos os ciclos PISA, através do ex- GAVE (Gabinete de 

Avaliação Educacional), atual IAVE (Instituto de Avaliação Educativa), tendo, portanto, a possibilidade de 

estudar a evolução do desempenho dos seus alunos e do seu sistema educativo e de se comparar com os 

resultados de muitos outros países, já que a OCDE, cerca de um ano depois da realização das provas de cada 

ciclo PISA, apresenta e divulga os resultados da avaliação com as respetivas análises e interpretações, e com 

as recomendações que faz aos países em um capítulo habitualmente intitulado “Consequências para a ação 

pública” (OCDE, 2011a, p.167; 2011b,p.111). 

A relação do PISA com a OCDE é umbilical e isso torna-se visível quando verificamos as instituições e as 

equipas que sustentam as atividades do PISA. O OECD Secretariat 16é responsável pela gestão do dia a dia 

do PISA; o PISA Governing Board (PGB), que é constituído por representantes dos membros da OCDE e de 

outras economias participantes no PISA, é guiado pelos objetivos para a educação, definidos pela OCDE, e 

determina as prioridades do PISA; o PISA Consortium, conjunto de agências internacionais especialistas em 

testagem e avaliação, selecionado pelo PGB, através de concurso internacional, é responsável pelo design e 

implementação da avaliação internacional e o PISA National Project Manager, que supervisiona a 

aplicação em cada país participante, é escolhido pelos governos nacionais, mas colabora com o OECD 

Secretariat, com o PISA Governing Board, e o PISA Consortium. Existem ainda o PISA Subject 

Matter Expert Groups e o PISA Questionnaire Expert Group, constituídos por especialistas nas áreas 

da testagem das diferentes literacias - leitura, matemática e ciências - e na construção dos questionários de 

                                                 
16  As informações factuais apresentadas sobre o PISA, encontram - se em http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm.  
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contextualização, respetivamente. Os membros deste último grupo são selecionados pelo PISA Governing 

Board. Nos países, as escolas que vão participar no PISA, são selecionadas aleatoriamente pelo Consórcio17. 

Os estudantes que participam nas provas têm entre 15 anos e três meses e 16 anos e dois meses, na data de 

realização dos testes. Os testes aplicados aos jovens pretendem avaliar as literacias acima referidas em termos 

de competências gerais, isto é, pretende-se conhecer como é que os alunos aplicam os seus conhecimentos e 

competências aprendidos na escola aos desafios da vida real, não se pretende avaliar um currículo escolar 

específico. As perguntas são de múltipla escolha e de resposta extensa e os testes incluem textos, gravuras, 

gráficos e quadros apresentando situações da vida real. Todos os países e economias participantes no PISA 

apresentam perguntas ao Consórcio internacional e este acrescenta outras questões. Elas são discutidas por 

todos e analisadas na perspetiva cultural, sendo só escolhidas as perguntas que tiverem aprovação unânime. 

Alguns dos materiais e das questões do PISA são divulgados ao público em geral, mas há um conjunto de 

perguntas que o PISA não apresenta publicamente, justificando-se com a necessidade de os países 

acompanharem o seu desempenho ao longo do tempo e, para isso, ser importante que algumas delas sejam 

utilizadas mais do que uma vez nos ciclos de testes. A correção dos testes é feita por uma equipa de 

corretores, supervisionada pelo National Project Manager (Gestor Nacional do Projeto, que, no caso português, 

era o GAVE, agora IAVE). Seguem um guião de correção desenvolvido pelo Consórcio Internacional e o PISA 

Subject Experts. As correções são verificadas por outros peritos e os resultados são enviados para o Consórcio 

que transmite os dados finais ao Secretariado da OCDE. 

Todo o aparato organizativo e técnico, a participação dos países envolvidos, nas diferentes fases do 

processo de avaliação (criação, implementação, análise e interpretação dos dados recolhidos e sua divulgação 

pública) evidenciam uma busca de padronização, de rigor técnico e científico, uma busca de reconhecimento e 

legitimação do instrumento PISA, por parte da OCDE, face aos poderes políticos nacionais a quem são 

destinados os resultados e as recomendações para a ação pública. Os resultados divulgados permitem aos 

governos tomarem conhecimento e compararem o desempenho do seu sistema educativo com os dos outros 

países participantes e retirar daí “conhecimento” para o desenvolvimento de políticas educativas nos seus 

próprios países. O conhecimento fornecido pelo PISA – nível supranacional - aos governos possibilita a 

regulação da educação nacional. Expressando também a visão de outros autores, E. Costa (2009, p. 52) 

afirma:  

                                                 
17 A criação do quadro de amostragem nacional é da responsabilidade da equipa dos estudos internacionais do IAVE [Instituto de Avaliação 

Educacional, I.P.] em colaboração direta com o consórcio promotor do estudo, a OCDE. Atualmente, “Em cada ciclo PISA, são selecionados alunos 

de 15 anos, através de um processo de amostragem em duas fases. Na primeira fase, é constituída uma amostra aleatória estratificada de escolas. 

Na segunda fase, são identificados, nas escolas selecionadas, todos os alunos elegíveis para a realização dos testes - os alunos que têm 15 anos e 

que frequentam, pelo menos, o 7.º ano de escolaridade. Destes, são selecionados aleatoriamente pelo consórcio internacional cerca de 40 alunos 

de cada escola.”. (IAVE (n.d.), Estudos internacionais, PISA, Quem participa) 



  

37 

 

 

O conhecimento é hoje percebido como tendo um papel nuclear, um recurso e uma vantagem 

competitiva no quadro de uma economia emergente, baseada, cada vez mais, no conhecimento, no 

seio do qual, os governos são convidados a desenvolver novas formas de conhecimento, necessitando 

de encontrar novos modos de legitimação.  

 

Barroso e Carvalho (2008, pp. 77-78) salientam o reconhecimento positivo que os países atribuem ao 

instrumento PISA para a regulação da educação nacional e para a construção de políticas públicas de 

Educação, sustentando que esse reconhecimento está associado ao atual sucesso internacional dos estudos 

comparados de avaliação e à influência cada vez mais determinante que as organizações intergovernamentais 

têm na construção de políticas nacionais. 

Carvalho (2009, pp. 1028-1029) evidencia a metáfora do “espelho” de que o PISA se apropria:  

 

Os relatórios do PISA são apresentados pelos seus promotores – ou querem ser percebidos - como um 

espelho que “apenas” revela, com limpidez e nitidez científica, a “realidade” das performances 

escolares e de suas relações com os seus backgrounds socioeconómicos e com os factores de 

mediação (de intervenção política). (…) o “espelho do perito” traz consigo muito mais que uma simples 

devolução da realidade. A realidade devolvida pelo espelho compreende, articula e difunde regras 

acerca da educação, da escolarização e das relações entre estas e a economia e a sociedade, bem 

como mobiliza, estrutura e divulga modelos para a compreensão dessas “realidades”.  

 

Pelo facto de ser um país que faz parte da OCDE, Portugal participa, desde o início (2000), nas 

avaliações realizadas pelo PISA. Desde 2000, de três em três anos, o desempenho dos alunos portugueses de 

15 anos, nas literacias em leitura, matemática e ciências, é posto à prova. Os governos portugueses nunca 

interromperam essa avaliação dos alunos que, em simultâneo, também os avalia a eles, governos, na medida 

em que as políticas públicas de Educação são julgadas à luz dos resultados (comparados) obtidos pelos alunos 

e deles a OCDE retira consequências para a ação governativa que divulga de forma reconhecidamente eficaz. 

No entanto, para além de ser um dos países que constitui a OCDE, Portugal também faz parte da União 

Europeia (outra organização supranacional) que, sobretudo a partir da reunião do Conselho Europeu em Lisboa 

em março de 2000, lançou um olhar mais interventivo e atuante sobre a educação e a formação ofertada 

pelos países membros da União aos seus cidadãos.  

 

2.2. O PISA e a literacia em leitura 

 

Após a verificação da existência de algumas agências internacionais e blocos supranacionais de países 

muito influentes e decisivos, na pressão que exercem para a construção e implementação de políticas de 

educação e formação nacionais, em áreas que consideram de interesse económico e social, sobremaneira na 
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literacia da leitura,18 é legítimo concluirmos que esta última evidencia um valor que extrapola a habitual e 

normal comunicação verbal entre pessoas e lhe é reconhecido peso económico relevante. Assim, podemos 

constatar que é notória a valorização da literacia em leitura, nas variadas avaliações internacionais quer com 

crianças e jovens quer com adultos. 

Começamos por assinalar que as referências à leitura, no mundo das avaliações de desempenho das 

competências, se fazem, normalmente, com a expressão “literacia da leitura” e a introdução da palavra 

“literacia” modifica e especifica a abordagem. No seu “Draft Reading Literacy framework 19 para 2015, de 

março de 2013, divulgado no portal do PISA, é problematizado e atualizado o quadro concetual da literacia em 

leitura aplicado nos testes PISA, anteriormente definido para as provas de 2000 e 2009, ciclos em que a 

literacia em leitura foi o domínio principal em avaliação. Nesse draft, sublinha-se a preferência pelo termo 

literacia em leitura, em vez de simplesmente leitura, para, segundo os peritos, se evitar ambiguidades com as 

noções de descodificação e leitura em voz alta, frequentemente associadas ao termo leitura, mas redutoras do 

significado do que se pretende medir. (p.9).  

O termo literacia existe desde o século XIX, nos Estados Unidos e em Inglaterra, mas só no final do 

século XX surge em Portugal (Pinto, 2002, p.97), devido a mudanças na sociedade portuguesa que tiveram 

“implicações de ordem social, cultural, política, económica, cognitiva e linguística” (p.102) e fizeram emergir a 

palavra. Nesta perspetiva, considera-se que a literacia é, não só uma “tecnologia” individual (ler e escrever), 

como também deve ser considerado o uso social que se faz da leitura e da escrita. Soares (1998), citada por 

Pinto (2002, p. 101), defende que a literacia deve ser encarada como um “conjunto de práticas socialmente 

construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos, e responsáveis por 

reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais.”. E 

porque a literacia é não só a tecnologia que alguém possui (ler e escrever), mas também o uso social que se 

faz desse poder que se tem, segundo a autora (Pinto, 2002, p. 102), estamos perante “literacias no plural e 

não a literacia, ou melhor, diferentes níveis de literacia …”, na medida em que ela se vai construindo e 

alargando ou não, ao longo da vida do indivíduo, estando dependente também das mutações sociais. 

Segundo Bissaco, José e Salessi (2011), atualmente, descodificar o código linguístico não basta, não 

basta ser-se alfabetizado, é preciso “letrar-se”, ou seja, é necessário também que nos apropriemos dos usos 

                                                 
18 É de salientar a existência de alguns programas de avaliação internacionais focados predominantemente nas áreas da leitura e da matemática, 

consideradas geralmente, as competências-chave que condicionam a empregabilidade e a vida em sociedade. Destacamos três testes 

internacionais que avaliam a leitura, ainda que sejam programas com públicos, finalidades e metodologias de avaliação diferenciados. Para crianças 

e jovens, respetivamente: PIRLS - Progress in International Reading Literacy Survey - da responsabilidade da IEA e PISA – Programme of 

International Students Assessment- da responsabilidade da OCDE. Devem ser lembrados também programas de avaliação de competências dos 

adultos, que avaliam, entre outras áreas, a leitura e a escrita, como por exemplo, o PIAAC (International Assessment of Adult Competencies) da 

responsabilidade da OCDE. 
19 O documento pode ser encontrado no portal do PISA, em: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Reading   



  

39 

 

sociais da leitura e da escrita. Lembram que os processos de alfabetização e de “letramento” são 

interdependentes, já que o primeiro se desenvolve através das práticas sociais de leitura e de escrita e o 

“letramento” depende da alfabetização (pp. 3-4)20. 

A visão que a OCDE/PISA tem de literacia em leitura está vinculada à ideia de que os indivíduos, para 

fazerem face às mutações sociais e económicas provocadas pela globalização, precisam de ser capazes de 

“compreender, usar e refletir sobre textos escritos, a fim de atingirem os seus objetivos, desenvolverem os 

seus conhecimentos e potencial e participarem ativamente na sociedade.” Esta conceção de “Reading 

Literacy” criada para o PISA 2000 (OCDE, 2013, p. 9) evidencia as competências a dominar na leitura de 

textos escritos e os seus usos, que incluem a dimensão individual e a dimensão social da literacia. A literacia é 

não só uma aptidão adquirida na infância, durante os anos de escolaridade, mas também é percecionada 

como o conjunto dos conhecimentos, competências e estratégias que os indivíduos vão construindo ao longo 

da sua vida em vários contextos e através das interações que operam com os seus pares e a comunidade, em 

geral (OCDE,2013, p. 9), isto é, a literacia é contínua, porque acompanha as mudanças sociais e desenvolve-

se para além do tempo da escola, podendo pressupor-se, por essas razões, que o mesmo indivíduo pode 

encontrar-se em diferentes níveis de literacia ao longo da sua vida.  

No PISA, “Os níveis de proficiência constituem níveis de complexidade e exigência crescentes, pelo que 

os alunos classificados num determinado nível demonstram não apenas conhecimentos e competências 

associados a esse mesmo nível, mas também dos níveis anteriores.”. (Carvalho, 2011, p. 20) No ciclo de 

avaliação de 2000, em que o domínio principal avaliado foi a literacia da leitura, os níveis de proficiência em 

leitura foram 6: de “Abaixo do nível 1” até ao “Nível 5”. No ciclo de 2009, para a mesma literacia, foram 

definidos 7 níveis: do “Nível 1b” até ao “Nível 6”. Com o aumento dos níveis no ciclo de 2009 (níveis 1b, 1a e 

6), são mais detalhadas quer as dificuldades de desempenho evidenciadas pelos alunos com baixa proficiência 

em leitura quer as capacidades dos que têm excelente proficiência na literacia em leitura, permitindo aos 

decisores políticos e pedagógicos tomarem medidas consoante os resultados, para melhorar o padrão 

nacional. Considerando estudos já realizados, o PISA alerta para o facto de que quem não consegue atingir o 

nível 2 de proficiência em leitura, não tem condições para aprender ao longo da vida ou ter sucesso no 

mercado de trabalho. (Carvalho, 2011, p. 26) 

                                                 
20 Numa resenha do livro “Letramento: um tema em três géneros”, de Magda Soares (2003), elaborada por Cruz (2007, p. 1), escreve esta última: 

“As palavras letramento e letrar não aparecem em dicionários atuais, aparecendo apenas em um dicionário do século passado, (…) O termo atual 

da palavra letramento proveio da palavra literacy da língua inglesa. Literacy vem do latim littera que quer dizer letra, mais o sufixo cy que denota 

qualidade, condição, estado, fato de ser. Portanto literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever. Está 

subentendido que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, económicas, cognitivas e linguísticas. Nessa perspectiva, letramento é o 

estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da leitura e da escrita.”. O termo 

utilizado no Brasil para literacia é letramento. 
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 A avaliação do PISA foca-se nas competências de leitura utilizadas em situações que extrapolam as 

situações da sala de aula21. Para o PISA 2009, cujo domínio principal de referência também foi a literacia em 

leitura, à definição de 2000 foi acrescentado “engaging with written texts”: “Reading literacy is understanding, 

using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge 

and potential and to participate in society” (OCDE, 2013, p. 9), indiciando este acrescentamento que o 

compromisso individual com a leitura (a motivação, o prazer de ler) também é um objetivo da educação. 

 Na conceção do PISA, a literacia em leitura envolve competências cognitivas e metacognitivas, sendo 

as primeiras relacionadas com a descodificação básica, o conhecimento dos aspetos formais da língua e o 

conhecimento do mundo e as segundas, implicando o uso de uma variedade de estratégias que, ativadas pelo 

leitor, o conduzem à descoberta do significado dos textos. Com “understanding, using, reflecting”, o PISA 

enumera as competências de leitura que se prendem com a compreensão da leitura dos textos escritos, as 

práticas sociais a eles associadas e a interação do leitor com os textos, pressupondo essa reflexão 

conhecimento do mundo, enciclopédia pessoal que, acrescentamos nós, é condicionada em muito pelo capital 

cultural22 que cada um possui. Com “engaging with written texts” (OCDE, 2013, p. 9) o PISA pretende destacar 

a motivação para a leitura que compreende um conjunto de caraterísticas afetivas e comportamentais 

relacionadas com o interesse e o prazer de ler, o controlo sobre o que se lê, o envolvimento com a dimensão 

social da leitura e frequentes e variadas práticas de leitura. Na parte final da definição da “Reading literacy” 

(…in order to achieve…), é projetado o âmbito das situações em que é exercida a literacia da leitura e que vai 

dos interesses e usos privados aos interesses e usos públicos (sociais, culturais, políticos e económicos). 

 Em grande parte do “draft”, estão semeadas referências a autores, peritos de países participantes no 

programa, na área da literacia em leitura, que são utilizados no texto como um argumento de autoridade 

científica, com a finalidade de ser promovido, junto dos países, o reconhecimento de um estatuto de 

objetividade, validade e credibilidade científicas ao quadro concetual que o PISA apresenta. Deste modo, a 

perceção da qualidade científica dos quadros concetuais criados pelo programa para as áreas em avaliação, e 

a relevância de nele participar, para os diversos países, está justificada, tendo aumentado ao longo dos anos, o 

número de países que nele participam. 

                                                 
21 “… in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society…This phrase is meant 

to capture the full scope of situations in which reading literacy plays a role, from private to public, from school to work, to lifelong learning and active 

citizenship.” (OCDE/PISA, 1999, p. 20) 
22 Segundo Bourdieu (1999, pp. 73-74), “A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese indispensável para dar conta da 

desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso escolar”, ou seja, os 

benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e fracções de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do capital 

cultural entre as classes e fracções de classe. Este ponto de partida implica em uma ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum 

que considera o sucesso ou fracasso escolar como efeito de “aptidões” naturais, quanto às teorias do “capital humano”. E, mais adiante: “O capital 

cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da “pessoa”, um “habitus”.”.  
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 Não queremos terminar esta secção sem antes alargar os predicados que constituem o conceito de 

literacia: 

 

A existência humana vem, na verdade, a ser esta tarefa permanente de “leitura” da vida. Chamemos-lhe 

“literacia”, termo que hoje se usa para designar uma experiência de si mesmos que os humanos já 

tematizaram há mais de dois milénios e que, no fundo, quer dizer o seguinte: ”ler” a vida é escrever e 

reescrever o mundo. Tudo o que acontece é, para os humanos, sinal que lhes é feito (literalmente, 

significado), retribuindo eles com a narrativa de novas significações. 

(…) O nome mais comum para designar esta característica é “liberdade”. Por isso a ligação entre 

literacia, educação e cidadania é ontológica, não acidental. Um cidadão para quem o mundo fosse 

“ilegível” não seria um cidadão, pois não poderia exercer a “liberdade”, isto é, a capacidade ontológica 

de criar e recriar o mundo e as significações. (Rosa, 2005, pp.38-39) 

 

3. O Espaço Europeu e a política europeia de Educação  

 

Nos textos programáticos da Estratégia de Lisboa considera-se que a globalização e os novos desafios de 

uma economia baseada no conhecimento representam uma mudança a ter em conta e que é necessário 

enfrentar. Aí se define como objetivo estratégico da União Europeia para 2010: “Tornar-se na economia 

baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social” (Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, 2002, C142/3)23 

Os Estados-Nação europeus estão “associados” para, entre outras razões de cariz mais civilizacional, 

ganhar escala para poder competir no mundo globalizado em construção criando-se, assim, uma entidade 

supranacional que vai adquirindo os poderes que os países centrais da União vão permitindo.  

A União Europeia, entre 1974 e 1992 (ano do Tratado de Maastricht), despontou para a europeização 

da educação. Nesta fase, “foi possível construir um conjunto de entendimentos, orientações e modelos de 

interpretação de problemas e soluções comuns aos estados-membros, susceptíveis de condensar um 

referencial global europeu em formação para as políticas educativas nacionais.” (Antunes, 2005, p.126). De 

1992 a 1998 ampliou-se a esfera de intervenção da União Europeia nos sistemas educativos. Foram criados 

Programas europeus para a educação e a formação: SOCRATES, para a educação e LEONARDO DA VINCI 

para a formação e também o COMENIUS para promover parcerias entre estabelecimentos de ensino básico e 

secundário do espaço europeu. 

 Em 1995, a Comissão Europeia, no “Livro Branco” sobre a educação e a formação, intitulado “Ensinar 

e aprender – Rumo à sociedade cognitiva”, no prefácio, alertava para que a “Mundialização da economia, 

sociedade da informação, progresso científico e técnico” alterassem os hábitos europeus, pois anunciavam a 

                                                 
23 Informação disponível em: www.dges.mctes.pt   
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“sociedade de amanhã” e, caso nada fosse feito, aumentariam a exclusão social e o desemprego. A resposta a 

estes problemas estaria na educação e na formação dos recursos humanos. Atualmente a competitividade da 

economia europeia continua a preocupar os dirigentes que, por esse facto, consideram fulcral a formação dos 

recursos humanos. Uma nova linguagem vai emergindo, indiciando a existência (atualizada ou potencial) de 

uma realidade que se deseja e quer criar: sociedade da aprendizagem/ do conhecimento; aprendizagem ao 

longo da vida. Porém, os sistemas de formação contínua de adultos na U.E. são frágeis e as metas percentuais 

atingidas nesse parâmetro são muito baixas para ser possível acompanhar a qualificação dos recursos 

humanos necessária numa economia em acelerada transformação. A Aprendizagem ao Longo da Vida tem que 

responder às necessidades de formação, por décadas.  

Nos anos 90 e seguintes, a U.E. reforça a sua capacidade de influência nos sistemas educativos 

nacionais, sobretudo, a partir de 2000 com a Estratégia de Lisboa, como acima se referiu. Vieram a lume 

Programas muito importantes, relacionados com a educação, que marcaram e continuam a marcar a 

educação europeia em todos os graus do sistema educativo: o Programa Educação & Formação 201024 e, mais 

tarde, o Programa Educação & Formação 202025; o Processo de Copenhaga (2002) e o Processo de Bolonha 

(1999).  

Com a definição supranacional das metas de convergência, na área da educação, a terem que ser 

atingidas pelos estados-membros, até 2010, através da cooperação política, a U.E. instituiu o Método Aberto 

de Coordenação (MAC) para a sua monitorização. Constitui-se, assim, um nível de governação supranacional 

que define políticas de educação e de formação e, em seguida, controla os seus resultados que são expressos 

quantitativamente. Sobre o Método Aberto de Coordenação, Teodoro (2011, p. 121) faz a leitura seguinte: 

 

O MAC organiza e dá coerência a essa forma de governação a partir de orientações políticas e de 

monitoramento em nível supranacional, promovendo a homogeneização das políticas europeias e sua 

aplicação. A monitorização, atuando como pressão normativa e avaliativa, se bem que não 

sancionatória, funciona efectivamente como mecanismo de convergência. 

 

                                                 
24 Para este Programa foram definidos três objetivos estratégicos, subdivididos em treze objetivos conexos. Objetivos estratégicos: 1-Melhorar a 

qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e formação na União Europeia; 2- Facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e 

formação; 3- Abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e formação. Cada objetivo é subdividido em alguns objetivos mais específicos. 

(Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 2002, Anexo, Relatório intercalar, pp. 3-8) 
25 Pode ler-se no Quadro estratégico - Educação e Formação 2020 (ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_pt): “Em 2009, o EF2020 

estabeleceu quatro objetivos comuns da UE para enfrentar os desafios no domínio da educação e da formação até 2020: fazer da aprendizagem ao 

longo da vida e da mobilidade uma realidade tangível; melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; promover a igualdade, a 

coesão social e a cidadania ativa; incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o empreendedorismo, a todos os níveis da educação e da 

formação”. Uma das metas de referência definidas no EF2020 para a UE é: ”a percentagem de jovens de 15 anos com baixos níveis de 

competências em leitura, matemática e ciências deve ser inferior a 15%”. 
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 A verdade é que, mesmo com monitorização, as metas definidas no Programa E&F 2010 não foram 

globalmente atingidas e a U.E. criou o Programa E&F 2020 com “velhos e novos” parâmetros e metas. Neste 

Programa estão definidas as competências-chave que suportam a aprendizagem ao longo da vida e que podem 

possibilitar que a U.E. se torne na “economia baseada no conhecimento, mais competitiva do mundo” 

(Estratégia de Lisboa), capaz de crescer tanto em termos económicos como sociais. 

Os governos nacionais, monitorizados através do Método Aberto de Coordenação26, vão cumprindo nos 

seus países as orientações emanadas, podendo sempre adaptar as políticas às suas conjunturas, cultura e 

recursos. A política europeia de educação, apoiada também nos trabalhos de organizações internacionais 

(OCDE)27, de acordo com Roger Dale (2001) tem uma “agenda globalmente estruturada para a educação”. 

Mas ela é, apesar de tudo, contextualizada nos países destinatários das políticas. 

A nova ordem económica global arrasta consigo alterações em outros níveis dos sistemas sociais, entre 

os quais se encontra a educação. Antunes (2007, p.426) cita Laval e Weber (2002) para concordar que 

estamos perante uma Nova Ordem Educativa Mundial, “cujos actores e acções têm uma natureza 

transnacional e que se baseia e responde, em primeiro lugar, a imperativos e prioridades de carácter global.”. 

Defende que estamos a assistir a novas configurações na educação, a saber: a governação pluriescalar da 

educação (em múltiplas escalas: nacionais, subnacionais, supranacionais), a ação transnacional de alguns dos 

atores supranacionais mais influentes e poderosos (OCDE, BM, etc.), a uma “agenda globalmente estruturada 

para a educação” (Dale, 2001) e a um novo modelo educativo mundial que, numa imagem sugestiva de 

Antunes (2007, p.428), se assemelha a uma “nebulosa em movimento”. 

Contudo, a Europa e o mundo globalizado sofreram profundas mutações, depois que a crise financeira 

de 2008 se instalou nos países. E a educação continua a manter centralidade no novo Programa, porque se 

verifica que os países que mais investem na educação e na formação são os mais desenvolvidos 

economicamente. Para que ocorra o contrário do que se passou com o Programa E&F 2010, a Comissão 

Europeia salientou a necessidade de maior participação da sociedade civil e propôs reuniões com organizações 

europeias interessadas no sucesso do Programa, pois o objetivo é aumentar a apropriação da Estratégia pelos 

                                                 
26 Na informação do Jornal oficial da União Europeia (2009,C119/5), sobre o Conselho de 12 de maio de 2009, pode ler-se que o Conselho da 

União Europeia acorda que “Para que o método aberto de coordenação tenha êxito no domínio da educação e da formação, são necessários um 

compromisso político por parte dos Estados-Membros e métodos de trabalho eficazes a nível europeu. Nesta perspectiva e para obter uma maior 

flexibilidade, os métodos de trabalho utilizados no âmbito da cooperação europeia deverão basear-se nos seguintes elementos:” que são, em 

síntese: ciclos de trabalho (calendarização), domínios prioritários (para a cooperação europeia), aprendizagem mútua, difusão dos resultados 

(aumentar a visibilidade), relatório (conjunto da CE e do Conselho, sobre os progressos alcançados e acompanhamento do processo (pela CE e 

Estados-Membros). 
27 “A Comissão Europeia e a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos assinaram um Acordo de Cooperação em matéria de 

Educação e Competências, tendo identificado os inquéritos internacionais como um dos principais domínios de interesse comum. Em 2013, a 

Comissão Europeia e a OCDE publicaram conjuntamente os resultados de duas avaliações de competências [PISA e PIAAC]. A cooperação com a 

OCDE também engloba as estratégias no domínio das competências, o estabelecimento da educação para o empreendedorismo e a eficiência dos 

sistemas escolares.” (CE, Políticas de educação e formação baseadas em dados concretos. Disponível em: 

ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_pt.   



  

44 

 

parceiros educativos e a sociedade civil, porque as políticas de educação que são definidas em plataformas 

internacionais, para serem implementadas e obterem bons resultados precisam de ser interpretadas e 

apropriadas por quem se encontra no terreno da prática28.  

 

4. Em jeito de conclusão 

 

Conforme foi acima referido, neste capítulo, na determinação das metas para a educação, a União 

Europeia apoia-se também na capacidade técnica (recolha, análise e interpretação de dados de Educação) da 

OCDE para a obtenção de conhecimento sobre os sistemas educativos nacionais europeus (Rizvi e Lingard, 

2012, p. 543), assim como o fazem outras organizações internacionais, como a UNESCO e o Banco Mundial. 

Estas organizações têm origens e finalidades diferenciadas, mas algo as une, mesmo quando as finalidades do 

trabalho de cada uma das organizações não são coincidentes entre si: a crença de que, através da educação, 

se pode alterar a situação do “capital humano” e das sociedades. Nessa perspetiva, o trabalho para alterar a 

situação do capital humano29 faz-se com a educação e a formação. 

 Com a globalização, que é sobretudo económica, o nosso planeta passou a ser uma “aldeia global”, o 

espaço e o tempo “encolheram” e agigantou-se o número de atores e as escalas/níveis que intervêm na 

regulação da arena educativa nacional. Não se pode já olhar a educação considerando somente as conexões 

entre atores que interagem nos níveis nacional, regional e local, tem que se considerar o nível supranacional, 

onde interagem assimetricamente as lógicas de países centrais e periféricos da economia global, organizados 

em agências/organizações de âmbito internacional/supranacional. A OCDE e a União Europeia são exemplo 

disso. O PISA, criação da OCDE, tornou-se incontornável na produção de conhecimento considerado válido 

para a avaliação dos sistemas educativos nacionais com o propósito de permitir que se realize a 

“accountability”30 de cada país, o qual pode também comparar-se com todos os outros países que participam 

                                                 
28 Tradução livre e adaptação de excertos de Pépin, (2011, pp.29-33), por Fátima Antunes, pp.1-2. 
29 Cf. nota de rodapé nº 14, neste capítulo. 
30 Sobre “accountability”, Afonso (2012, p. 22) escreve: “Apesar de haver diferentes modelos de avaliação, de prestação de contas e de 

responsabilização em educação (accountability), o modelo administrativo-burocrático e o modelo baseado na lógica de mercado são os mais 

congruentes com esta (nova) concepção de gestão e de gestor [cf. nota de rodapé nº 10, neste capítulo]. Assim, tanto no modelo de accountability 

baseado na lógica de mercado, quanto no modelo que se apoia em procedimentos administrativo-burocráticos, as formas de avaliação privilegiadas 

são, sobretudo, formas de avaliação que facilitam a comparação e o controlo de resultados, embora, no primeiro modelo, se exija sempre a sua 

divulgação pública (…). Broadfoot (2000, pp.44-45) considera que a avaliação como mecanismo de controlo aumenta à medida que aumenta a 

descentralização dos sistemas educativos e que os dispositivos da “accountability” obedecem sempre à mesma finalidade: ter o poder de controlo 

sobre a definição da “qualidade”, da relação custo /eficácia da educação e sobre a forma de atingir os objetivos definidos. Segundo a autora, nos 

sistemas centralizados, o Estado exerce o poder de controlo; nos sistemas descentralizados, o poder de controlo está repartido entre forças 

concorrentes, tais como, os professores e as comunidades locais. Defende que a entrada dos Pais e dos alunos no processo da “accountability” 

reforçou os mecanismos de controlo sobre os sistemas educativos e sobre os professores, o que permite ao Estado exercer maior controlo sobre os 

conteúdos e os níveis de exigência do ensino. (p.48) Assinala ainda que as interações entre as tradições ideológicas, a inércia das instituições e a 

evolução das pressões sociais criam um contexto específico que produz uma determinada educação e não outra diferente, isto é, a referida 

interação molda a forma específica de conceber a Educação (p.46).  
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no Programa, pois todos se encontram seriados num ranking organizado pela OCDE/PISA. A OCDE divulga 

trienalmente os resultados no PISA e outros estudos deles derivados, por vários meios, e esse conhecimento 

produzido está acessível às populações, em geral, assim como aos responsáveis políticos, mas para estes 

também são produzidas recomendações para a ação, já que são eles quem pode construir políticas públicas 

que promovam “qualidade”, “equidade” e “eficiência” nos seus sistemas educativos. Esta regulação 

supranacional dos sistemas educativos nacionais exercida pela OCDE/PISA tem um efetivo poder de influência 

na definição de políticas de educação nacionais, como em outros capítulos tentaremos documentar e 

fundamentar. As literacias de leitura, matemática e ciências são encaradas como uma vantagem competitiva 

para os países desenvolvidos e os que se querem desenvolver e o PISA avalia o desempenho do sistema 

educativo de cada país que pretenda participar nas avaliações internacionais comparadas, nessas três áreas. 

Para a avaliação de cada uma das literacias, a OCDE criou um referencial teórico que vai determinar 

mudanças, nomeadamente, no currículo português, como verificaremos nos capítulos posteriores, no 

respeitante à leitura. 

 A União Europeia, através do Método Aberto de Coordenação (MAC), circunscreve a sua regulação aos 

países membros da União, mas o MAC possibilita-lhe o controlo e a avaliação do cumprimento das metas 

educacionais previamente acordadas entre a União e os seus países-membros. 
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CAPÍTULO DOIS 

 

Portugal: Receção do PISA e construção de políticas de educação para a leitura 

 

 No capítulo anterior, apresentámos contextos de influência supranacional na definição de políticas de 

educação nacionais, no caso em presença, de Portugal. Destacámos, por relevantes, a OCDE, com o PISA, e a 

União Europeia, ela própria beneficiária dos estudos realizados pela OCDE, no âmbito dos sistemas educativos 

de um elevado número de países, que ultrapassam o número dos países-membros que constituem esta 

organização transnacional (OCDE). 

 Neste capítulo, deslocamo-nos para o contexto português, a fim de captar também o contexto de 

influência nacional, nomeadamente a influência exercida por alguns media (jornal diário: Público; semanário: 

Expresso) e a receção da Assembleia da República aos Relatórios da OCDE com os resultados dos alunos no 

PISA, na literacia em leitura, assim como as consequências daí advindas para a produção do texto legislativo. 

 

1. Relatórios PISA - um guia para a ação  

 

 De acordo com Bowe, Ball e Gold (1992, p. 19), é nos contextos de influência que se constroem os 

discursos da política, é neles que são definidas as finalidades da educação, o que significa ser educado: 

 

(…) the context of infuence is where public policy is normally initiated. It is here that policy discourses 

are constructed. It is here that interested parties struggle to influence the definition and social purposes 

of education, what it means to be educated. […] Here key policy concepts are established (e.g. market 

forces, National Curriculum, opting out, budgetary devolution), they acquire currency and credence and 

provide a discourse and lexicon for policy initiation.  

 

 

 O contexto de influência das políticas de educação não se limita ao nível supranacional, ele é 

multinível. Carvalho (2009, pp. 5-6) declara que “Os estudos do KNOWandPOL (…) adoptam o argumento de 

que há níveis múltiplos de regulação (supranacional, nacional, regional/local) das políticas educativas, 

desempenhada por uma variedade de actores e que envolvem fontes e modos diferentes de regulação. Além 

disso, a multi-regulação supõe a interpenetração de tais níveis, agências e formas.”. 

 Cada nível do contexto de influência tem os seus atores próprios, com diferentes modos de regulação, 

específicos das suas finalidades, mas o nível que aqui se pretende privilegiar é o nacional, onde se integra, 
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entre outros atores a referir mais adiante, o Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE, atual Instituto de 

Avaliação Educativa - IAVE) com os seus Relatórios nacionais, cuja fonte de informações e orientações são os 

Relatórios da OCDE/PISA (Cf. GAVE 2001, p.2).  

Sendo a finalidade última da existência do PISA influenciar as políticas de educação nacionais num dado 

rumo, é expetável que a Organização divulgue os resultados das múltiplas e variadas avaliações que são por 

ela realizadas aos sistemas educativos dos países participantes no estudo. É exatamente o que o PISA faz. 

Publica e difunde, através de meios diversificados, análises e interpretações desses resultados, assim como as 

consequências que esses resultados transportam para a ação pública nacional. E. Costa (2011, p.251) declara 

que “Relatar é vital para a agência OCDE/PISA disseminar o conhecimento produzido, o que acarreta dotar os 

responsáveis nacionais de ferramentas analíticas que lhes permitam preparar os relatórios nacionais (…) ”. 

Assim, cerca de um ano depois da realização das provas (trienais), a OCDE publica o Relatório Final e ainda 

outros relatórios temáticos. Costa (2011), na sua tese de doutoramento que estuda o PISA como instrumento 

de regulação de políticas educativas nacionais, descreve detalhadamente os procedimentos da Organização1na 

fabricação e divulgação de conhecimento por ela produzido, para utilização dos países participantes, a fim de 

estes analisarem (e possivelmente reformarem) os seus sistemas educativos. 

No Relatório da OCDE respeitante aos resultados do PISA 2000, no capítulo um, intitulado “Le 

Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves”, numa das suas secções é abordada a 

exploração do PISA para fins políticos. Aí se informa que “Le PISA fournit une comparaison internationale du 

rendement des systèmes éducatifs en termes de robustes mesures de compétences utiles dans la vie adulte de 

tous les jours - mesures dont la validité s’étend à toutes les cultures.” (OCDE, 2001, p.29). 

A OCDE declara repetidamente que os sistemas educativos (SE) dos países devem capacitar as crianças 

e os jovens com competências úteis para a vida diária de adultos e as suas avaliações transnacionais incidem 

em conhecimentos e competências que são por ela considerados úteis, nos âmbitos individual, social e 

profissional. Esta visão redutora do propósito final dos sistemas educativos tem sido questionada e é 

contestada, nomeadamente, por Crosier e Puhl (2015) que nos interpelam sobre as finalidades do PISA e que 

pensam que devemos considerar relevantes os dados fornecidos pelo PISA, apesar de estes evidenciarem 

apenas algumas faces dos SE, oferecendo-nos, portanto, uma visão limitada (ainda que muito importante) dos 

                                                 
1 Um exemplo: “O Relatório é elaborado pelo secretariado da OCDE/PISA, em conjunto com o consórcio e surge com um design aprovado pelo PGB, 

sob a coordenação de Andreas Schleicher [Diretor da Direção da Educação e das Competências da OCDE]. A partir de Março vão aparecendo várias 

versões do documento final, cujos dados ficam definitivos em Julho, aparecendo o relatório, já encapado, em Dezembro. […] A circulação das 

versões do relatório, como das versões dos demais documentos, determina o modus operandi do empreendimento PISA, comprometendo os 

actores e tornando-os dependentes uns dos outros.” (Costa, 2011, p.252) 
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SE nacionais. Os resultados deveriam servir para verificarmos quais as forças e as fraquezas de certos aspetos 

dos nossos sistemas educativos. Questionam: 

 

But what does PISA really do? […] The tests and assessment are as objective as possible. But 

what skills and competences are really being tested? Are the foundations really solid? Some 

critics argue that the only skill PISA really tests is a student's ability to perform in tests.  

[…] One danger is that PISA's narrow focus leads to a neglect in education systems of other 

key issues and skills, such as fostering culture, creativity and innovation. […] (p.1) 

 

Pretende a OCDE que os decisores políticos nacionais analisem em profundidade os fatores associados 

ao sucesso escolar, a partir dos dados fornecidos pelo PISA e não se limitem a comparações de resultados fora 

do seu contexto2 (OCDE, 2001). Acentua a Organização que a governação dos SE deve ser feita considerando o 

conhecimento já existente internacionalmente sobre a política pública em análise e que os níveis de 

competência definidos para cada domínio do PISA são um modelo aferidor da qualidade do rendimento escolar 

dos alunos de cada país, em áreas estruturantes dos currículos. 

 E, concretizando, informa a OCDE, a propósito dos resultados dos alunos no PISA 2000, cuja área 

dominante foi a literacia em leitura, que existe uma média de seis por cento desses alunos que nem o nível um 

de proficiência da competência conseguem atingir, o que, na sua perspetiva, significa que eles poderão ler, na 

aceção técnica do termo, mas terão enormes dificuldades em utilizar a leitura como instrumento para adquirir 

novos conhecimentos e competências em outras áreas do saber. Assim, aconselha os decisores políticos que 

pretendam seguir uma política de aprendizagem ao longo da vida para todos a debruçarem-se sobre os 

resultados, já que “la formation continue après l’école tend à accentuer plutôt qu’à atténuer les différences de 

compétences découlant d’une réussite inégale à l’enseignement initial.” (OCDE, 2001, p. 71). Elenca um 

conjunto de fatores que, na sua interpretação dos resultados, influenciam o desempenho dos alunos e emite 

sugestões para os decisores, nomeadamente, no que diz respeito às diferenças de desempenhos entre alunos, 

habitualmente associadas ao seu meio socioeconómico e às disparidades entre estabelecimentos de ensino 

que se distinguem, entre si, pelos recursos humanos e financeiros de que dispõem e pelo ensino que 

dispensam aos alunos. Também problematiza os resultados, indicando o caminho para a identificação de 

                                                 
2 A OCDE fornece apoio aos países para sustentarem as reformas dos seus sistemas educativos, como informa Andreas Schleicher (OCDE, n.d.c, p. 

1): “La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE aide les individus et les nations à identifier et acquérir les connaissances et les 

compétences qui permettent l’accès à des emplois meilleurs et des vies meilleures, créent de la prospérité et favorisent l’inclusion sociale. Nous 

encourageons la comparaison des expériences et l’apprentissage mutuel entre les pays, tout en accompagnant ces derniers dans le difficile 

processus qu’est la mise en oeuvre des politiques.  

Nos indicateurs internationaux  donnent aux pays un aperçu de ce qui est réalisable dans le domaine de l’éducation et leur permettent de se fixer 

des aspirations constructives à l’aune d’objectifs mesurables atteints par les systèmes d’éducation les plus performants du monde. Nos enquêtes 

PISA montrent  l’ampleur de la variation des progrès accomplis par les différents systèmes d’éducation pour doter leurs apprenants des 

compétences de raisonnement critique et de résolution créative de problèmes qui jouent un rôle si primordial à une époque où ce qui s’enseigne et 

s’évalue aisément est également ce qui s’informatise, s’automatise et se délocalise le plus facilement. À l’aide de notre enquête TALIS, nous 

cherchons à renforcer la profession d’enseignant et à réinventer des environnements d’apprentissage plus novateurs mettant en oeuvre les 

pédagogies du XXIe siècle qui façonneront les apprenants de demain. “. 
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políticas públicas de educação que, mais adiante, ela mesma desenvolve: “Cela suscite une question 

primordiale auprès des politiques: dans quelle mesure les établissements et leurs politiques d’enseignement 

peuvent-ils atténuer l’impact de l’infériorité socio-économique sur la performance des élèves?" (OCDE, 2001, 

p.212).  

 Novamente, já no ciclo de 2009, a área dominante em avaliação no PISA foi a literacia em leitura. Mais 

uma vez, foram produzidos Relatórios por OCDE/PISA com a apresentação dos resultados de todos os países 

participantes (permitindo a comparabilidade entre eles), com as análises e interpretações aprofundadas desses 

resultados, com as recomendações para os decisores políticos nacionais e, a propósito deste ciclo, com um 

destaque elogioso para as políticas de educação implementadas pelo XVII Governo Constitucional Português, 

cuja ministra da educação foi Maria de Lurdes Rodrigues (MLR). Na verdade, é a primeira vez que as 

referências a Portugal, nos Relatórios do PISA, são elogiosas, já que as referências anteriores do PISA 

destacavam, por norma, aspetos disfuncionais do SE português. Os Relatórios respeitantes aos resultados dos 

PISA 2000 e 2009, com destaque para a leitura, têm muitas semelhanças, entre si, na sua organização e 

abordagem dos temas, mas o de 2009 sublinha mais a necessidade de os países valorizarem a literacia em 

leitura pelas implicações que esta tem no desenvolvimento pessoal e social e, sobretudo, no desenvolvimento 

económico de cada país. Angel Gurría, secretário-geral da OCDE, assina a introdução ao Relatório do PISA que 

faz o estudo da evolução do desempenho dos alunos de cada país, desde o ciclo de 2000 até ao de 2009 

(OCDE, 2011b, p. 3), e nela discorre sobre a necessidade que os decisores políticos têm de informações 

fiáveis sobre a eficácia dos seus SE e de como o PISA responde a essa procura de medição da qualidade, da 

equidade e da eficiência, já não só na perspetiva de cada Estado-Nação, mas numa perspetiva de comparação 

internacional: 

Toutefois, dans une économie mondialisée, évaluer les progrès des systèmes d’éducation à l’aune de 

normes nationales ne suffit plus, il faut aussi les mesurer sous une perspective internationale. L’OCDE a 

relevé ce défi avec la mise en oeuvre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

(PISA), qui évalue la qualité, l’équité et l’efficience des systèmes d’éducation dans quelques 70 pays qui, 

ensemble, représentent neuf dixièmes de l’économie mondiale.  

Depreende-se, ainda, deste excerto que é estabelecida, pelo secretário-geral da OCDE, uma relação de 

causa/efeito entre as exigências da economia mundializada e a indispensabilidade de regulação dos sistemas 

educativos, através do instrumento supranacional PISA, para que eles se adaptem às demandas da economia 

globalizada, já que o PISA é a expressão da vontade dos governos dos países da OCDE que definiram o quadro 

concetual para avaliarem de forma continuada, à escala internacional, os resultados dos sistemas educativos. 

Gurría alerta os países desenvolvidos para o logro que é eles pensarem que o seu “capital humano” será 
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sempre superior ao de outras regiões do globo menos desenvolvidas3 (OCDE, 2011b). Insiste que, numa 

análise mais aprofundada dos sistemas educativos com melhores desempenhos, se verifica que estes 

possuem numerosas caraterísticas comuns que transcendem as especificidades históricas, sociais, culturais e 

económicas que os diferenciam e, em seguida, enumera algumas dessas caraterísticas. 

Poderemos concluir, das palavras assinadas pelo secretário-geral da OCDE, que o PISA é o instrumento 

transnacional criado pelos países membros da OCDE para regular os sistemas educativos nacionais, de modo 

que todos criem sistemas educativos que preparem as crianças e os jovens para serem adultos capacitados 

que poderão contribuir para o desenvolvimento da economia globalizada. 

No mesmo Relatório, as políticas de educação do XVII Governo Constitucional de Portugal aparecem 

detalhadas num destaque emoldurado. É enunciado que o sistema educativo português sempre foi muito 

seletivo, o que se expressava em taxas de retenção muito elevadas e que existia (e) uma forte correlação entre 

fracos desempenhos escolares e estatuto socioeconómico desfavorecido dos alunos. A partir de 2005, foram 

tomadas medidas pelo governo socialista que se sustentavam na ideia de que ao melhorar a equidade se 

melhoraria também a qualidade e a eficácia do sistema educativo, na linha das conclusões retiradas por 

OCDE/PISA, a propósito do desempenho dos países no PISA. Em seguida, é indicado um conjunto de medidas 

tomadas pelo XVII governo português, das quais destacamos: mais recursos financeiros, para alunos de 

famílias com baixos rendimentos em computadores portáteis, refeições escolares, manuais escolares, acesso 

gratuito à internete. Entre 2005 e 2009, triplicou o número de alunos beneficiários da ação social escolar. Em 

paralelo realizou-se formação contínua de professores, nas áreas da língua materna, matemática e ciências; 

produziu-se legislação sobre a gestão escolar e sobre a avaliação do desempenho docente, aumentando a 

responsabilização das escolas e dos professores, nos resultados dos seus alunos; provocou-se a diminuição do 

absentismo dos professores, pela substituição por outros professores, o que contribuiu para a diminuição do 

número de aulas perdidas; aumentou-se o número de avaliações externas dos alunos; lançou-se o Plano 

Nacional de Leitura, em 2006, para melhorar a literacia em leitura e os hábitos de leitura dos alunos, entre 

outras medidas de política educativa. (OCDE, 2011b, pp. 71-73)  

O destaque termina, mostrando como as políticas do governo português produziram efeitos positivos no 

desempenho dos alunos, salientando que Portugal foi o único país do Programa, no ciclo de 2009, a melhorar 

a sua pontuação nos três domínios em avaliação e que as melhorias se deram sobretudo com os alunos com 

mais fracos desempenhos. Sendo mais específicos: na literacia em leitura, a proporção dos alunos com fracos 

                                                 
3Escreve Angel Gurría (OCDE, 2001b, p.3): “L’enquête PISA montre en particulier que de nombreux pays développés doivent s’attaquer au problème 

des performances médiocres pour faire en sorte que la plus grande partie possible de leur main-d’oeuvre possède au moins le niveau de 

compétence requis pour contribuer à leur développement social et économique. Le coût social et économique important d’un rendement insuffisant 

de l’éducation dans les économies développées risque de ralentir fortement le développement économique dans les pays à hauts salaires.”. 
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desempenhos (abaixo do nível 2 da competência) diminuiu em quase 9 pontos percentuais e a proporção dos 

alunos nos níveis mais elevados (nível 5 ou superior) manteve-se estável. Em ciências, a situação foi 

semelhante, e, em matemática, também diminuiu a percentagem de alunos com fracos desempenhos, e 

aumentou, cerca de 4 pontos percentuais, a proporção de alunos com níveis de desempenho elevados (OCDE, 

2011b, p.73). Fecha-se o destaque, anunciando que Portugal foi um dos seis (6) países que melhoraram o 

desempenho global da literacia em leitura, no PISA 2009, reduzindo a variação do desempenho, isto é, 

melhorando o desempenho dos alunos com mais fracos desempenhos e mantendo estáveis os resultados dos 

alunos com mais elevados desempenhos.4 

Esta é a leitura que a OCDE apresenta em Relatório seu das políticas de educação do XVII Governo 

Constitucional português e dos resultados dos alunos portugueses no PISA 2009, evidenciando que os 

resultados de anteriores PISA tinham tido impacto na construção das políticas de educação nacionais e que 

Portugal, à época, trilhava o bom caminho na educação dos seus jovens.   

Os Relatórios nacionais publicados trienalmente para análise dos resultados dos alunos portugueses que 

participaram nos estudos PISA, de 2000 a 2009, e, no caso de Portugal, da responsabilidade do anterior 

Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), atual Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), dispõem o seu 

conteúdo, começando por fazer uma apresentação geral do PISA; seguidamente, indicam os países 

participantes em cada ciclo de avaliação e explicam como se organiza e desenvolve o PISA, em Portugal. 

Baseiam-se nos Relatórios principais e nos dados produzidos pela OCDE para apreciar os resultados obtidos 

pelos alunos portugueses nos três domínios, mas aprofundam a análise de alguns aspetos do seu 

desempenho, no domínio predominante do ciclo avaliativo a que se reportam. Assinalamos diferenças subtis 

identificadas nos Relatórios nacionais de 2001 (Gave, 2001, p.4) e 2004 (Ramalho, 2004, p. 10) - sobre os 

PISA 2000 e 2003, respetivamente – quando os Relatores nacionais exprimem o desejo de que o seu trabalho 

seja “útil à comunidade educativa” e no de 2007 (Ferreira, 2007, p.5) - sobre o PISA 2006 - desejam que ele 

seja “útil à comunidade educativa e ao público em geral”. Esta quase impercetível adição de “e ao público em 

geral”, no Relatório nacional de 2007, pode indiciar que, dos dois primeiros Relatórios nacionais para o 

terceiro, se alterou a visão dos responsáveis educativos sobre o papel que a sociedade civil deve ter na 

discussão e definição de políticas para a educação, assumindo que a população, em geral, pode participar, de 

                                                 
4 Pontuação média global dos alunos portugueses ao longo dos ciclos do PISA, na literacia em leitura: 2000 - 470 pontos; 2003 - 478 pontos; 2006 

- 472 pontos; 2009 - 489 pontos. (…). (Carvalho, Ávila, Nico e Pacheco (2011, p. 20) informam: “os resultados dos alunos, para cada domínio de 

análise, foram transformados numa escala com média de 500 pontos e desvio-padrão de 100 pontos, tomando como referência os resultados dos 

países da OCDE participantes. Esse procedimento foi adoptado em 2000 para a leitura, em 2003 para a matemática e em 2006 para as ciências. 

Com a entrada de novos países, em 2009, estes valores de referência alteraram-se ligeiramente. (…) 493 pontos para a leitura; 496 para a 

matemática; 501 pontos para as ciências.”. 
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modo informado, no debate público sobre a eficácia do sistema educativo nacional, no ensino dos seus jovens 

e que o debate sobre a Educação deve saltar os muros da Escola. O que na realidade aconteceu, sobretudo 

durante a vigência do XVII Governo Constitucional, como se depreende do texto de Afonso e Costa (2009, p. 

59): “A retórica em torno do PISA, que integrou a gramática do governo, constituiu uma forma de regulação 

“soft ” que, nem sempre revertendo em políticas expressas, teve repercussões no debate político, nas escolas, 

na imprensa e na opinião pública (…).”. 

Do Relatório nacional de 2001 produzido pelo GAVE (2001, p. 47) e a propósito da literacia em leitura, 

destacamos ainda: 

(…) uma análise dos itens cuja divulgação foi autorizada revela que os alunos portugueses 

obtêm globalmente um maior sucesso relativamente aos valores médios do espaço da OCDE, 

quando o texto proposto é uma narrativa. Pelo contrário, quando se trata de um texto 

dramático ou de textos informativos extensos em que as respostas exigem grande precisão, os 

alunos afastam-se pela negativa dos valores médios da OCDE.  

 

No fecho do mesmo Relatório, são deixadas algumas orientações para a ação nacional, sublinhando os 

relatores fatores determinantes para a melhoria do desempenho dos alunos:  

 

 

Para além da incidência nos conhecimentos e competências a adquirir pelos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que a escola proporcione aos estudantes a 

tomada de consciência da existência de diferentes estratégias de estudo, passíveis de serem 

por eles utilizadas. (ibidem, p.49) 

 

O Relatório nacional respeitante ao ciclo de avaliação PISA 2009 que, tal como no ciclo de 2000, teve 

como área dominante a literacia em leitura, foi apresentado em sessão pública em Lisboa a 7 de dezembro de 

2010 e patenteou caraterísticas bastante diferentes dos anteriores. De forma sintética e com gráficos, nele é 

analisada a evolução dos resultados do desempenho dos alunos portugueses, nas três literacias, de 2000 a 

2009, e são apresentadas razões para a progressão verificada no último ciclo avaliativo. Estiveram na 

apresentação pública dos resultados o Primeiro – Ministro, José Sócrates e a Ministra da Educação, Maria de 

Lurdes Rodrigues, desta forma dando nota pública da importância que atribuíam aos resultados e à evolução 

do desempenho de Portugal, no PISA. O momento foi utilizado para a divulgação das medidas de política 

educativa que, na perspetiva governamental, poderiam enquadrar a progressão dos alunos nas provas do PISA 

e que estão em linha com as que o Relatório da OCDE (OCDE, 2011b, pp. 71-73) apresenta no seu destaque 

sobre Portugal. 
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 Quer nos Relatórios da OCDE/PISA quer nos Relatórios nacionais do GAVE transparecem múltiplas 

finalidades para a existência do PISA, nomeadamente, a de que o Programa não serve só para “espelhar” a 

realidade educativa dos países participantes, como também é o fundamento para que os resultados nacionais 

sejam interpretados, à luz de referenciais pré-estabelecidos pela Organização. 

De modo a realçar de que forma o PISA tem impacto nas mudanças que vão ocorrendo nos sistemas 

educativos nacionais, abordamos, seguidamente, um estudo que abrange um significativo número de países e 

que pretende demonstrar que existem conexões entre os resultados do PISA e políticas de educação de países 

nele participantes.  

No estudo que realizou em vários países, sobre o impacto normativo do PISA nas políticas de educação 

nacionais, Breakspear (2012) procurou determinar como os atores políticos dos países utilizam o PISA para 

avaliar e melhorar o desempenho dos seus sistemas educativos (SE). O estudo conclui que o PISA é 

internacionalmente reconhecido como um instrumento credível e fiável para avaliar o desempenho dos alunos 

de 15 anos e que os resultados no PISA influenciam efetivamente as reformas dos sistemas educativos da 

maioria dos países participantes na avaliação internacional. Mostra que muito poucos países fizeram 

mudanças, nos seus sistemas educativos, devido aos resultados dos seus alunos, após os PISA 2000 e 2003 

(o autor destaca os países que as fizeram: Alemanha, Dinamarca, Japão), mas que esse número foi 

aumentando à medida que se realizavam os ciclos de avaliação seguintes, sendo o foco das mudanças nos SE 

a avaliação dos alunos e do sistema educativo, os padrões curriculares e as metas de desempenho (ibidem, 

p.7). Também se fica a saber nesse estudo que foram os resultados da literacia em leitura que lideraram as 

mudanças nas políticas de educação dos países; que o PISA desencadeia debates nacionais sobre a educação 

(públicos, académicos e político-partidários); que os resultados no PISA são utilizados pelos atores políticos 

nacionais para introduzirem reformas no SE; que a natureza das mudanças é de largo espetro e incide, 

designadamente, na expansão das avaliações do/no SE, aumentando-se o número de avaliações externas dos 

alunos e incluindo-se itens do tipo-PISA, nos testes; que na revisão dos currículos nacionais estes foram/são 

alinhados com a valorização das competências de tipo-PISA; que são definidas estratégias para melhoria do 

desempenho em leitura; que se promove a equidade, através do financiamento às escolas; se monitoriza os 

desempenhos “fracos/fortes” no PISA; se definem estratégias para melhorar o compromisso e as atitudes dos 

alunos com a sua aprendizagem e se promove o ensino e a aprendizagem baseados em competências 

(ibidem, p.15). Grande número de países alinha os padrões e os objetivos dos seus currículos escolares com 

as competências do PISA, nos diferentes domínios – leitura, matemática e ciências - e estabelece metas para o 

desempenho dos seus alunos no PISA. Países com elevados desempenhos na avaliação internacional 
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(Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, Shangai, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) exercem forte influência 

(através das boas práticas) em decisores políticos de outros países, quando estes sentem necessidade de 

introduzir reformas no SE.  

Nas conclusões que retira do seu estudo, Breakspear (2012, p. 29) defende que as reformas dos SE se 

inscrevem no contexto das respostas às novas necessidades de desenvolvimento da economia global do 

conhecimento, que o PISA é utilizado para apoiar, com conhecimento, as decisões dos políticos nessa missão 

e que a OCDE emergiu como um regulador internacional privilegiado das políticas de educação, à escala 

mundial. Escreve: 

The analysis of this paper suggests that PISA plays an important function for policy-makers as 

they seek to evaluate and improve system performance in response to the demands of the 

global knowledge economy. This paper provides preliminary evidence that PISA has an 

influential normative effect on the direction of national education policies, although the extent 

of influence varies across countries/economies.  

 

Em momento nenhum do artigo são questionados os valores e as visões sobre educação do PISA/OCDE 

que vão sendo assimilados pelos SE nacionais, sob a capa da racionalidade científica investida no PISA. Afonso 

e Costa (2009, p. 61) alertam: 

 

Contudo, se é certo que a sofisticada tecnicidade do PISA contribui para esbater a dimensão 

política propriamente dita, há que observar os valores e as visões sobre a educação que o 

mesmo encerra e questionar a(s) dinâmica(s) política(s) que oculta. Em suma, por detrás do 

comportamento, aparentemente neutro e factual, do instrumento, estabelecem-se efeitos 

colaterais. Para lá de alguma secundarização da regulação política, perspectiva-se a 

repolitização do instrumento, como resultado da inter-relação entre a agenda dos políticos e os 

valores, visões e sentidos que o instrumento acarreta. 

 

O impacto do PISA acontece também em Portugal, e é explicitamente reconhecido em Afonso e Costa 

(2009), pela Ministra da Educação do XVII governo, Maria de Lurdes Rodrigues (MLR), que, ao ser entrevistada 

pelos autores, entre outras declarações suas, revela: 

estudei e analisei os dados e tomei uma série de decisões políticas com base nos resultados 

do PISA. (ibidem, p.57) 

Acho que [o PISA] tem de ter dois tipos de impacto: impacto na decisão política, na 

organização de programas de intervenção que visem melhorar a qualidade das aprendizagens 

(…). (ibidem, p.59) 
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Como se pode verificar pelo acima exposto, a agência OCDE/PISA procura “impor” um discurso sobre a 

educação, sustentando-se em referenciais teóricos que cria, fundamentados em estudos atualizados, segundo 

afirma, e em dados estatísticos que produz, consensualmente e naturalmente aceites pelos países como 

“espelhos” da realidade educativa e como conhecimento para guiar as suas decisões nas políticas de 

Educação. A OCDE imagina (Carvalho, 2009; Rizvi & Lingard, 2012) um determinado futuro e as necessidades 

de desenvolvimento das sociedades do conhecimento globalizadas, e consequentemente, na sua ação 

orientada para a realização desse futuro imaginado, fomenta dinâmicas de participação dos países e de 

divulgação em torno do PISA que estão a inculcar nos decisores políticos nacionais a convicção de que o futuro 

será como ela o imagina. O que a OCDE propõe, para que os países possam estar à altura dos desafios 

futuros, é que os sistemas educativos nacionais se reformem, conforme os referenciais do PISA e de acordo 

com as leituras dos resultados dos alunos que a agência OCDE/PISA vai produzindo. O impacto dos resultados 

no PISA nas decisões dos políticos nacionais é variável, mas existe, como se depreende de estudos já 

realizados. Esse impacto e a naturalização da relevância do PISA para a educação dão-se também na esfera do 

debate público e político-partidário com atores sociais que intervêm no espaço político e mediático, como 

tentaremos mostrar na secção seguinte.  

 

2. O contexto nacional de receção do PISA  

 

 Entendemos por receção do PISA a forma como atores sociais e políticos relevantes na arena nacional 

se apropriaram desse instrumento para estruturarem as suas posições ideológicas e agirem no debate público 

português sobre os resultados nacionais de alunos de 15 anos, alcançados nas provas internacionais. 

 Na explicitação do conceito, Xavier Pons (2011, p. 541), declara: “Reception does not mean a vertical 

transmission of messages from the international to the national level but a cognitive activity when these are 

accepted, refused or renegotiated by actors (Mangez, 2008)”. 

O autor propõe que a análise do debate público se faça articulando três componentes: o debate político, 

o debate nos media e o debate científico, sendo as três componentes, segundo o autor, interdependentes. 

Assim, depois de já acima termos analisado Relatórios5 da OCDE/PISA e Relatórios nacionais dos  

                                                 
5  Escreve Carvalho (2009, p.5): “É importante notar que o PISA não é apenas um inquérito trienal com um relatório trienal subsequente. O 

Programa envolve múltiplas actividades e gera muitos recursos para a acção social em espaços sociais diferentes. Ao longo do inquérito, acontecem 

actividades presenciais relevantes (encontros, workshops, etc, envolvendo políticos, funcionários, peritos, membros da OCDE) e produzem -se várias 

publicações — para lá dos relatórios do inquérito — que são difundidas a nível supranacional e nacional (p.ex. manuais, relatórios técnicos e 

teóricos, relatórios temáticos, relatórios nacionais, bases de dados, etc). Todas estas actividades envolvem uma larga variedade de mundos sociais. 

Desta forma o PISA realiza -se no encontro e cooperação de vários actores numa corrente complexa de actividades que garantem a circulação e a 

legitimidade de um certo tipo de prática de conhecimento — “o conhecimento para a política” — aceite como adequado na regulação do sector da 

educação.”.  
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resultados na literacia em leitura no PISA, analisaremos, em seguida, Relatórios de Atividades do 

Conselho Nacional de Educação, Diários de sessões da Assembleia da República (2004-2010), notícias, 

reportagens e crónicas do Semanário Expresso e do jornal diário, Público. O lapso temporal em estudo é o de 

2000 - 2010. 

 

2.1. O debate na arena política e partidária 

   

Um outro ator da Educação nacional relevante, no SE português, que também escrutina os 

resultados no PISA é o Conselho Nacional de Educação (CNE) a quem, conforme se pode ler na sua 

página web,  

 

compete emitir opiniões, pareceres e recomendações sobre todas as questões relativas à 

educação, por iniciativa própria ou em resposta a solicitações apresentadas pela Assembleia 

da República e pelo Governo.  O CNE tem por missão proporcionar a participação das várias 

forças científicas, sociais, culturais e económicas, na procura de consensos alargados 

relativamente à política educativa. (www.cnedu.pt. Apresentação, Missão) 

 

No intervalo temporal a que se reporta este estudo (2000-2010), pode verificar-se nos Relatórios de 

Atividades do CNE que, só a partir de 2005, este passou a registar referências explícitas à OCDE e ao PISA 

quer quando inventaria a cooperação que estabelece com organizações/instituições internacionais com quem 

mantém contactos, parcerias ou projetos quer quando menciona as sessões públicas realizadas em conjunto 

com a OCDE e/ou alude ao PISA. Refira-se que é uma constante em todos os Relatórios de Atividades a 

citação dos contactos internacionais do CNE com a rede Europeia de Conselhos de Educação (EUNEC), em 

que Portugal participa.  

Nesta parte do estudo, vamos enumerar, por ordem cronológica, um conjunto de eventos reportados nos 

Relatórios de Atividades do CNE, de 2002 (o primeiro, após 2000) a 2010. Até 2005, não existem referências 

explícitas nos Relatórios à OCDE/PISA. Já depois de o partido socialista ter vencido as eleições legislativas, em 

fevereiro desse ano, sendo ministra da educação, Maria de Lurdes Rodrigues, o CNE passou a ter um novo 

Presidente, Júlio Pedrosa, a meados de junho. Logo em 27 de abril, o CNE colaborou com a escola secundária 

da Amadora, na sessão pública de divulgação dos Resultados do Estudo Internacional PISA 2003 e, em 20 de 

outubro, o CNE recebeu a visita da Missão da OCDE. Mesmo os temas relacionados com a educação 

passaram a revestir-se de um discurso semelhante ao utilizado pela agência OCDE/PISA, como se pode 

verificar no Relatório de 2006, onde é frequente a ocorrência dos termos “qualidade e equidade”, por exemplo, 

no tema do debate “Qualidade e Equidade na Educação”, realizado em 22 de junho de 2006, no âmbito do 
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Debate Nacional sobre Educação. Em 4 de maio, o CNE participou na conferência intitulada “University 

Futures”, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e a OCDE e a 26 de 

maio, o CNE teve uma reunião de trabalho com uma equipa da OCDE, cujo tema foi a “Avaliação do Sistema 

de Ensino Superior Português”, organizada pelo MCTES. Em outubro de 2007, o CNE e a EUNEC realizaram 

uma conferência - Evidence based education policy steps to equity in education - que teve, entre os seus 

intervenientes, dois técnicos da OCDE, com intervenções sobre as quais nós, a partir do título, podemos 

antecipar o seu conteúdo: “The OECD and evidence-based policy research in education” e “No more failures- 

ten steps to equity in education - Summary of the OECD thematic review and policy recommendations”. No 

Relatório de Atividades de 2008, tomamos conhecimento de que fora estabelecido um protocolo de 

colaboração entre o CNE e o Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA) para que este desse início a um 

estudo a concluir em 2009, intitulado “Qualidade e Equidade do Desempenho no estudo PISA: análise 

comparativa de alguns países com possíveis implicações na situação portuguesa”. Em 2009, sendo já a nova 

Presidente do CNE, a partir de maio, Ana Maria Bettencourt, pode ler-se no Relatório de Atividades que foi 

realizado o Seminário “O Impacto das Avaliações Internacionais nos Sistemas Educativos”, em 16 de 

dezembro, o qual “contou com a presença de especialistas de outros países, tais como Bélgica, Espanha e 

Alemanha, sendo de destacar a presença de Andreas Schleicher, Chefe da Divisão de Indicadores e Análise da 

OCDE.” (CNE, 2009, p.5) 

No Relatório de 2010, o CNE anuncia que disponibiliza online, na sua página web, as obras publicadas 

ao longo dos seus tempos de existência, de entre as quais se assinala a publicação de “Impacto das avaliações 

internacionais nos sistemas educativos”.  

Podemos depreender deste levantamento de eventos dos Relatórios de Atividades do CNE da primeira 

década do século XXI que, a partir de 2005, foram aumentando as aproximações, os eventos e os estudos em 

torno do discurso e do instrumento PISA e da organização internacional, OCDE. Podemos ainda verificar, pelos 

Relatórios de Atividades, que se alargou a base de atores intervenientes quer nacionais quer internacionais em 

debates, estudos, seminários, conferências, workshops e que, com essas múltiplas plataformas de regulação 

do discurso educativo, se difundiu, generalizou e naturalizou na sociedade portuguesa, o discurso sobre 

“qualidade, equidade, sociedade do conhecimento”. 

Na Assembleia da República (AR), os atores estão investidos de uma natureza diferente da dos acima 

referidos, já que a sua capacidade de influência pública e política é mais efetiva, dados os recursos de 

exercício do poder que possuem e utilizam. Os deputados eleitos e os governos em funções discutem, definem, 
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aprovam e difundem legislação que sedimenta o discurso de influência vencedor6. Nesta arena político-

partidária7, de geometria variável consoante os resultados eleitorais, não foram discutidos os resultados do 

PISA, desde o início dos ciclos avaliativos do PISA, em 2000. Pode dizer-se que o PISA foi “mobilizado para 

legitimar a tomada de decisão governamental que se deu na sequência da publicação do Relatório de 2000 

(em Dezembro de 2001), quando o ministro da educação, Júlio Pedrosa “ (Costa, 2012, p.198) apresentou, 

entre outras, novas medidas de política educativa: o Estudo Acompanhado integrado na Reorganização 

Curricular do Ensino Básico, onde, aliás, também se adota o conceito de “competência”8 como regulador e 

estruturador do trabalho dos professores nas suas disciplinas e com os alunos. Em 2004, a ministra da 

educação do XVI Governo Constitucional (1º Ministro: Santana Lopes), M.do Carmo Seabra, fundamenta as 

suas propostas de política educativa com base no conhecimento de dados de Relatórios da OCDE: “No 2º ciclo 

do ensino básico, enquanto Portugal dedica 12% do tempo à língua materna, a média dos países da OCDE 

dedica 24%, ou seja, o dobro.” (Diário da Assembleia da República (DAR), Governo, PSD, Ministra da 

Educação, Maria do Carmo Seabra, I série, nº 9, 7/10/2004, p.441). E avança com a informação da criação 

de um Plano de Promoção da Leitura e da Escrita que já estava a ser trabalhado pela Rede de Bibliotecas 

Escolares e que estaria pronto para discussão pública, no início de 2005. 

Pode afirmar-se com certeza que os Relatórios do PISA passaram a ser protagonistas dos debates sobre 

educação na A.R., a partir de 2005, aquando da vigência do XVII Governo Constitucional (1º Ministro: José 

Sócrates), quando foi Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues (MLR). Quer os responsáveis 

governativos da área da Educação (sobretudo MLR e Valter Lemos) e outros ministros que intervinham na AR 

(Primeiro Ministro, José Sócrates e Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva) quer os 

deputados socialistas e todos os deputados dos partidos da oposição que intervieram nos debates sobre 

Educação, PSD (Partido social-democrata), CDS-PP (Centro Democrático-Social - Partido Popular), PCP (Partido 

Comunista Português), PEV (Partido Ecologista Os Verdes) e o BE (Bloco de Esquerda) utilizaram o PISA como 

um instrumento para a defesa das suas agendas políticas. (quadro nº5) 

 

 

                                                 
6- De acordo com Bowe, Ball e Gold (1992, p.19), “The first context, the context of influence, is where public policy is normally initiated. It is there 

that policy discourses are constructed. It is there that interested parties struggle to influence the definition and social purposes of education, what it 

means to be educated. 
7 Foi feita uma seleção de atas de sessões da AR, onde o tema discutido se focou na Educação e foram debatidos o PISA e medidas para melhorar o 

desempenho dos alunos portugueses no Programa. Também se pode consultar os excertos selecionados das atas que foram codificados e se 

encontram em Apêndices. 
8 Na publicação de 1997 do Departamento da Educação Básica, A Língua materna na Educação Básica – Competências Nucleares e Níveis de 

Desempenho, pode ler-se: “O termo “competência” é aqui utilizado numa acepção distinta daquela com que foi introduzido no paradigma 

generativista nos anos sessenta. O próprio Chomsky, nos anos oitenta, passou a usar os termos “conhecimento da língua” e “língua-I(nterna)” para 

designar conhecimento intuitivo da língua. No presente estudo, “competência” designa um saber-em-uso radicado numa capacidade, cujo domínio 

envolve treino e ensino formal.” (p.1) 
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Quadro nº 5 - Intervenções na Assembleia da República com referências ao PISA 

 

Ano 
Diários da Assembleia da República 

(D.A.R.) 

Partidos 

Políticos 
Intervenções principais 

2004 
IX legislatura, 3ºsessão legislativa, 

I Série, nº 9, 7/10/2004 
PSD M. do Carmo Seabra 

 

2005 

X legislatura, 1ª sessão legislativa, 

I Série, nº 18, 07/05/2005 

PS 

BE 

PCP 

Valter Lemos – Secretário de Estado da Educação 

Odete João (PS) 

João Teixeira Lopes (BE) 

Luísa Mesquita (PCP) 

 

2005 

X legislatura, 1ª sessão legislativa, 

I Série, nº 20,13/05/2005 
PSD Pedro Duarte 

 

2005 

X legislatura,  1ªsessão legislativa, 

I Série, nº 43, 07/09/2005 

PS 

PSD 

MLR – Ministra da Educação 

Cristina Granada (PS) 

Pedro Duarte (PSD) 

 

 

2006 

X legislatura, 1ºsessão legislativa, 

I Série,  nº 96, 02/03/2006 
PS Luís Fagundes Duarte 

 

2006 

X legislatura,  1ºsessão legislativa, 

I Série,  nº 132,2/6/2006 

PSD 

PS 

Pedro Duarte (PSD) 

Bravo Nico (PS) 

Paula Barros (PS) 

 

 

2007 

 

X legislatura, 3ºsessão legislativa, 

I Série, nº 22, 7/12/2007 

PS 

CDS-PP 

PCP 

Os Verdes 

BE 

MLR- Ministra da Educação 

Augusto Santos Silva – Ministro dos Assuntos Parlamentares / 

Luís Fagundes Duarte (PS) 

Diogo Feio (CDS) / Paulo Portas (CDS) / José Paulo Carvalho 

(CDS) / Miguel Tiago (PCP) / Francisco Madeira Lopes (Os 

Verdes) / Ana Drago (BE) 

 

2007 

X legislatura, I Série, 3ºsessão 

legislativa, nº 24, 12/12/2007 

PS 

PSD 

Os Verdes 

José Sócrates – 1º Ministro 

Alberto Martins (PS) 

Santana Lopes (PSD) 

Francisco Madeira Lopes (Os Verdes) 

 

2008 

X legislatura, 3ºsessão legislativa, 

I Série, nº 55, 6/3/2008 

PS 

CDS-PP 

PCP 

Manuela Melo (PS) 

Diogo Feio (CDS) 

João Oliveira (PCP) 

 

2010 

XI legislatura, 2ºsessão legislativa, 

I Série, nº 28,10/12/2010 

PS 

PCP 

Paula Barros (PS) 

Miguel Tiago (PCP) 

 

2010 

XI legislatura, 2ºsessão legislativa, 

I Série, nº 29,11/12/2010 

PS 

PSD 

Os Verdes 

BE 

José Sócrates – 1º Ministro 

Manuela Melo (PS) 

Miguel Macedo (PSD) 

Heloísa Apolónia (Os Verdes) 

Francisco Louçã (BE) 

Fonte: Diários da Assembleia da República, I Série (2004-2010) 
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Com base em resultados dos relatórios do PISA 2003 (domínio principal: matemática), em 2005, Valter 

Lemos – Secretário de Estado da Educação – traçou um retrato negativo da educação nacional e apresentou 

medidas de política educativa que se dirigiam, nomeadamente, à formação contínua de professores: 

 

Por isso, o Governo decidiu tomar um conjunto de medidas relacionadas com este aspecto (…) 

tivemos de fazer uma redefinição de importâncias que, no próximo ano, vão passar pelo que 

está relacionado com o ensino da matemática, do português, da iniciação ao inglês, das 

ciências experimentais, com as necessidades educativas especiais e com o apoio aos alunos. 

(DAR, Governo, PS, Secretário de Estado da Educação, Valter Lemos, I série, nº 18, 

6/05/2005, p.739) 

 

E adianta mais informações sobre a formação contínua dos professores do 1º ciclo: 

 

Temos também como objectivo um processo de formação contínua e o acompanhamento 

pelas instituições de ensino superior, designadamente um processo que não leva os 

professores às escolas de formação mas leva as instituições de formação às escolas do 1.º 

ciclo, garantindo que o acompanhamento é feito em serviço, no local, tentando ultrapassar as 

dificuldades efectivas que os professores têm no trabalho com os seus alunos, na estruturação 

do seu dia escolar e, obviamente, a compensação das suas dificuldades ao nível da formação. 

(ibidem, p.736) 

 

 Quando algum membro do Governo socialista vai a debate sobre educação, na Assembleia da 

República, deputados socialistas fazem a introdução ao tema agendado e colocam as perguntas que darão 

início às respostas dos governantes, reforçando, quando necessário, as mensagens dos responsáveis 

governamentais da Educação. 

Porém, mesmo sem a presença de membros do governo, aconteceram mais debates sobre o sistema 

educativo português alavancados em relatórios do PISA. Todos os intervenientes dos diferentes partidos com 

assento parlamentar se referiam aos diversos relatórios do PISA, aos dados estatísticos neles apresentados 

sobre os alunos e o sistema educativo portugueses, às comparações com outros países participantes nas 

avaliações, às interpretações sobre os resultados, às correlações estabelecidas entre variáveis avaliadas, às 

recomendações da OCDE/PISA para a ação política dos governos nacionais, consoante as suas agendas 

políticas. O PISA era apropriado pelos diferentes partidos, de modo a justificarem as suas próprias propostas 

de mudanças no sistema educativo nacional, flexibilidade que, em parte, pode explicar-se pelo manancial de 

informações sobre Educação e os sistemas educativos que o PISA fabrica e difunde das mais variadas formas.9 

                                                 
9 Sobre a forma como os jornalistas acedem aos relatórios do PISA, quando questionada, uma jornalista do jornal Público informa: “O Público acede 

aos relatórios da OCDE através do contacto deste organismo. Quando está previsto serem divulgados os relatórios, a OCDE informa previamente. 

Normalmente, temos acesso aos mesmos com algumas semanas de antecedência e com uma data de embargo. Por exemplo, a OCDE pode enviar-

nos a password para acedermos ao relatório online no dia 1/1/2015 e informar-nos que este relatório tem embargo até dia 15/1/2015, às 7h. Isto 

significa que temos duas semanas para trabalhar sobre o mesmo e divulgamo-lo no dia estipulado pela OCDE. Normalmente, esta data é a mesma 

para todos os países. Quando um órgão de comunicação social não cumpre o embargo pode ser penalizado pela OCDE, ou seja, para a próxima, 

não recebe nem informação nem o relatório antecipadamente.”. (Cf. Apêndices, Transcrição de entrevistas exploratórias, Bárbara Wong) 
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Os partidos da oposição ao Governo socialista não concordavam com o Governo/PS nem no diagnóstico 

nem nas medidas de política educativa por ele adotadas, ainda que com abordagens diferentes. Do lado do 

PSD e CDS-PP havia similitudes: os PISA 2000, 2003 e 2006 confirmavam a visão pessimista e catastrofista 

que tinham da escola pública e da análise dos resultados no PISA concluíam que era necessário promover a 

qualidade do ensino e a eficiência nas escolas, através de mudanças na gestão (propondo o fim da gestão 

democrática) e na autonomia escolares e também no financiamento das escolas privadas com contratos de 

associação, para possibilitar a liberdade de escolha da escola, por parte das famílias: 

 

Por isso, Sr. Deputado Pedro Duarte, gostaria de saber se o PSD está disposto para 

acompanhar o CDS em relação a propostas que não são de meio-termo mas de verdadeira 

ruptura para, finalmente, termos em Portugal uma situação que, aliás, a nossa Constituição já 

prevê, de liberdade de aprender e de ensinar, mas de liberdade efectiva, que não se pode ficar 

apenas por uma escola pública. Já chega de um discurso de defesa da escola pública, da 

escola pública, da escola pública! O discurso tem de ser o da defesa da escola de qualidade, 

seja ela privada ou pública! Isto tem de ser definitivamente assumido! (DAR, CDS-PP, Diogo 

Feio, I série, nº 132, 8/6/2006, p.6076) 

 

Do lado do PCP, do PEV e do BE, acentuava-se a tónica de que a escola pública não estava a resolver o 

problema das desigualdades, não promovendo a equidade e que existia uma elevada taxa de retenção de 

alunos:  

 

A principal conclusão do relatório do PISA é que os resultados escolares em Portugal são mais 

sensíveis do que nos outros países ao nível socioeconómico dos alunos. Ou seja, a escola 

pública não gera igualdade de oportunidades. (DAR, BE, Ana Drago, I série, nº 22, 

7/12/2007, p.17) 

 

O Governo socialista de José Sócrates e os deputados socialistas sintonizavam pelo mesmo diapasão: os 

resultados para Portugal nos PISA 2000, 2003 e 2006 não eram bons, logo, em consequência, teriam que ser 

tomadas medidas de política educativa que conjugassem a qualidade, a equidade e a eficiência, como 

defendiam as recomendações para a ação política dos Relatórios PISA. O PISA foi utilizado pelo Governo para 

justificar medidas de política educativa e as reações pessimistas das oposições sobre a eficácia das medidas 

levaram o ministro dos assuntos parlamentares, Augusto Santos Silva a reagir da seguinte forma: 

 

Hoje, nesta interpelação, soubemos que a oposição quer uma terceira atitude: a de só 

aceitarmos a realidade se ela confirmar o retrato negro que queremos traçar acerca dela (…) 

Com esta incapacidade de aceitar que um elemento essencial da acção política é o 

conhecimento, é ter em boa-fé as informações estatísticas, os relatórios, os estudos, o que é 

que podemos esperar de credível das propostas da oposição?! (…) não é possível contornar o 

teste da realidade, da acção e dos resultados. Vejamos: há duas linhas essenciais de 

orientação da política do Governo em matéria de educação, como em muitas outras matérias 

sectoriais. A primeira é a de colocar os serviços públicos essenciais, como o da educação, ao 
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serviço das famílias, e neste caso, dos alunos. A segunda orientação é a de fazer mudanças 

nos pontos críticos, onde elas são necessárias, sem rupturas desnecessárias (…). (DAR, 

Governo, PS, Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, I série, nº 22, 

7/12/2007, p.42) 

 

 Em 2010, depois da publicação do Relatório PISA, sobre os resultados do PISA 2009, o tom dos 

discursos na AR alterou-se, já que o Governo e os deputados socialistas se congratularam pela melhoria dos 

resultados de Portugal reconhecida no Relatório, enquanto as oposições ou se mantiveram silenciosas ou, 

reconhecendo essa melhoria (PSD), chamavam a si algum do mérito, por terem tomado medidas de política 

educativa acertadas, como a realização de exames nacionais do 9º ano a Português e a Matemática. Outros 

ainda reagiram de forma irónica: 

 

(…) quero dizer-lhe [à deputada socialista] que é com dificuldade ou, pelo menos com alguma 

perplexidade que, ao avaliarmos a sua intervenção, verificamos que utilizou estes resultados 

do PISA 2009 apenas para vangloriar o seu Governo e para proceder a um auto-elogio (…) 

Como eu estava a dizer, registamos com grande satisfação o facto de existirem estes 

resultados, mas também “não embandeiramos em arco” com eles. (…) o que seria dos 

resultados de Portugal se, ao invés de termos no Governo um inimigo e um obstáculo ao 

progresso nas escolas, tivéssemos uma verdadeira fonte de uma política educativa adequada 

às nossas necessidades?! (DAR, PCP, Miguel Tiago, I série, nº 28, 10/12/2010, p.10) 

 

Podemos inferir que, globalmente, o tom da oposição parlamentar é de desconfiança sobre as 

verdadeiras razões que provocaram a melhoria dos resultados, enquanto para o PS e o Governo socialista as 

razões se encontram na seguinte fórmula: 

 

A melhoria dos resultados em Portugal aconteceu com todos os alunos. Os bons continuaram 

a melhorar e os mais fracos evoluíram francamente. E isto orgulha-nos. Prova que é possível 

melhorar a equidade, sem afectar a qualidade. Somos mesmo tentados a afirmar: a melhoria 

da qualidade é tributária da melhoria da equidade, e essa continuará a ser a nossa aposta. 

(DAR, PS, Paula Barros, I série, nº 28, 10/12/2010, p.9) 

 

No dia seguinte, no Parlamento, no debate sobre educação, José Sócrates volta a referir os dados e a 

leitura que deles faz, declarando que com aqueles resultados se destruíam três mitos que tinham marcado, em 

Portugal, nos últimos anos, o debate sobre educação: o mito do facilitismo, o mito do fatalismo e o mito da 

incompatibilidade entre escola pública e qualidade. E reafirma a orientação do Governo: 

 

Estes resultados demonstram que estava certa a estratégia que definimos: a aposta na escola 

pública. Uma escola pública moderna e de qualidade é a única forma de garantir a igualdade 

de oportunidades. (…) Para o Governo o caminho é claro: é o caminho do investimento na 

escola pública. (DAR, Governo, PS, Primeiro Ministro, José Sócrates, I série, nº 29, 

11/12/2010, pp.7-8) 
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Pela mesma altura, o presidente da Associação de professores de Matemática ouvido pelo jornal Público 

a 8/12/2010, defende: “uma das principais razões para este salto prende-se com a generalização das provas 

de aferição e dos exames nacionais” e o presidente da Associação de professores de Português (APP) 

confirma: “Houve uma adequação do sistema de avaliação à metodologia utilizada no PISA”. A jornalista 

prossegue: “Quanto a outras razões para o progresso registado, Feytor Pinto adianta que também poderá ter 

sido influenciado pelo tipo de texto apresentado na prova de 2009.” (Público/2010/6)10 Em entrevista, um ex-

dirigente da APP constata: “Desde que há PISA, que todos os governos em Portugal, seja do PSD seja do PS, 

têm vindo a instaurar um sistema de exames no 4º, 6º, 9º,11º e 12º como não há em nenhum outro país da 

Europa. E são os dois partidos.” (Cf. Apêndices, Transcrição de entrevistas exploratórias, Luís, APP/1). 

 

2.2. O debate nos Media 

 

Nos media, o debate sobre os resultados de Portugal no PISA foi-se desenvolvendo ao longo dos anos e 

aumentou, a partir de 2007. (Cf. Apêndices, quadro nº1) A receção variou de acordo com o lugar de Portugal 

no ranking PISA e a posição dos cronistas que, nos seus textos, evidenciaram diferentes visões de educação e 

de sociedade. Martins (2010, p.130) sintetiza, a propósito de um estudo que realizou num extenso corpus de 

artigos do Expresso (2001 a 2005), o tom que atravessou a quase totalidade do material por ela analisado: 

 

Em suma, quanto ao estado de coisas ou resultados, verificámos uma leitura redutora dos 

relatórios [PISA], acentuando as médias e a posição relativa de Portugal (variação entre 

países). Valorizam-se percentagens, posições, números elevados associados ao insucesso e 

diluem-se aspectos como a natureza dos objectos avaliados ou os instrumentos usados. 

Descura-se o contexto, a metodologia usada e as implicações resultantes dos dados obtidos.  

Dá-se assim, a transmissão de uma imagem fortemente desfavorável do nosso país e a visão 

“catastrofista”, quase “apocalíptica”, desta realidade é a “formação discursiva” específica 

configuradora da quase totalidade dos textos, o que revela “tendências fortes” no tratamento 

na imprensa de estudos relacionados com a literacia, como é o caso do PISA, o que deixa 

marcas de inquietação em qualquer leitor.”  

 

A síntese de Martins (2010) adequa-se também ao que foi escrito quer no semanário Expresso quer no 

jornal diário Público, até final da década, a propósito dos resultados do desempenho dos alunos portugueses 

no PISA. Ressalva-se o interesse pela “metodologia usada” no PISA, manifestado, sobretudo pelos cronistas, 

em 2010, devido aos resultados mais positivos de Portugal no PISA 2009, já que nesta altura o acento 

mediático, sobretudo no Público, foi colocado na exigência de ser tornada pública a constituição da amostra 

                                                 
10 Os códigos utilizados para nos referirmos a artigos dos jornais Público e Expresso estão organizados do seguinte modo: Jornal Público: 

Público/ano da publicação/nº de ordem cronológica do artigo referenciado. Jornal Expresso: Expresso/ano da publicação/ nº de ordem cronológica 

do artigo referenciado. Nas entrevistas a dirigentes da Associação de professores de português: APP/nº de ordem do entrevistado. 
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nacional, levantando – se, então, a suspeita de que a manipulação da amostra explicaria a melhoria dos 

resultados de Portugal.  

Afonso e Costa (2011, p. 111) consideram que o debate público sobre a participação de Portugal no 

PISA “foi demasiado focado no diagnóstico de problemas e na imputação de responsabilidades”. Das 

entrevistas que realizaram a ministros da Educação portugueses que “conviveram” com os efeitos do PISA em 

Portugal, concluem: “Das palavras dos antigos ministros transparece algum incómodo devido ao registo de 

blaming/shaming que é, segundo dizem, criado pela mediatização dos rankings” (ibidem, p.112) e assinalam 

que [há quem mencione que] “o debate político é orientado pelos sound bytes que saem na comunicação 

social e, portanto, quem orienta o debate político é a comunicação social”. (ibidem, p.112). 

É a assunção, por parte de ministros da Educação, de que os media regulam o debate sobre a 

Educação nacional ao colocarem em discussão determinados temas e as respostas consideradas mais 

apropriadas aos problemas identificados. Do nosso estudo, podemos confirmar que há, de facto, coincidências 

entre o debate político - partidário e o debate mediático, como adiante ficará evidente com a síntese do debate 

mediático.  

A pesquisa realizada no diário Público e no semanário Expresso foi guiada pelas seguintes categorias: 

resultados nacionais, comparações com outros países do mesmo ranking, literacia em leitura, razões 

explicativas dos resultados nacionais, propostas de melhoria dos resultados, qualidade, equidade, eficiência, 

políticas educativas, tom dos artigos (Cf. Apêndices, debate mediático) Estas categorias foram pensadas 

previamente para captar dados e sentidos que nos apoiem na fundamentação de respostas que precisamos de 

alcançar nesta investigação. Da análise de conteúdo dos enunciados selecionados é possível retirar algumas 

conclusões respeitantes aos temas e atores que se destacam neste debate mediático nacional que, segundo 

atores político-partidários relevantes na arena política portuguesa e no campo educativo, tanto influenciaram o 

debate político nacional.  

Os artigos dos jornalistas versaram e desenvolveram temas polémicos na sociedade portuguesa, 

desencadeados pelos diversos PISA: leitura e matemática, mais do que ciências; taxa de retenção dos alunos; 

despesa pública com a Educação; qualidade do ensino e eficiência do SE, mais do que equidade e escolas 

públicas vs escolas privadas. (Cf. Apêndices, debate mediático, quadros nº 2 e 3) 

Em todos os artigos lidos do corpus selecionado, de ambos os media, foram constantes as informações 

quantitativas sobre os resultados nacionais nos vários PISA, nomeadamente na literacia em leitura que ocupou 

um maior número de textos e foi alvo de um superior aprofundamento, sendo divulgadas as correlações desta 

área com o estatuto socioeconómico dos alunos, o insucesso escolar, o género, a diversidade de materiais, 

tipos e géneros textuais a que os alunos tiveram acesso, o emprego e o contexto familiar, não tendo o mesmo 
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sido feito, de forma tão extensiva, nos outros domínios avaliados. Em ambos os media, estabeleceram-se 

comparações com outros sistemas educativos mais bem sucedidos do que o português no PISA e o mais 

frequentemente referido foi a Finlândia que, desde 2000, persistentemente, se vem mantendo nos primeiros 

lugares do ranking internacional, nas três áreas avaliadas. Verificámos a existência, concentrada sobretudo em 

2007 e 2008, de um elevado número de crónicas de um leque alargado de cronistas, entre os quais alguns 

economistas, que consideram excessivo o investimento na Educação, face aos resultados obtidos em provas 

internacionais do tipo PISA, acabando eles por concluir que a escola pública saía mais dispendiosa ao erário 

público do que a escola privada que, além do mais, “produzia” alunos com melhor desempenho em avaliações 

externas. Em 2007, 2008 e 2009, debateu-se, repetidamente, os efeitos nefastos da retenção dos alunos na 

sua aprendizagem e nos resultados do PISA e comparou-se a prática nacional da retenção com as de outros 

países, muito mais bem colocados no ranking PISA (e, economicamente, bem mais desenvolvidos), onde não 

há retenções, mas sim progressões automáticas: “Na Austrália, Canadá, Finlândia, Japão, Reino Unido e 

Irlanda não há chumbos, mas progressão automática.” (Bárbara Wong, Público 2009/3 de 16/12). Um 

grande número de cronistas optou pela ironia como estratégia de abordagem do tema da retenção dos alunos 

e como forma de manifestar a sua oposição à “progressão automática”.  

Em 2010, após a divulgação dos resultados do PISA 2009, deu-se uma inflexão no campo do debate 

mediático (assim como no político-partidário) e a estratégia inicial utilizada foi a do silêncio. Nicolau Santos, na 

sua crónica, “A vitória de Lurdes Rodrigues”, constata:  

 

Um estranho silêncio caiu sobre a notícia mais relevante desta semana: a espetacular 

melhoria dos resultados dos alunos portugueses segundo o PISA. (…) A melhoria nas três 

áreas científicas, deve-se, segundo o PISA, às políticas aplicadas desde 2005. (Expresso, 

2010/2 de 11/12) 

 

 

Uma outra estratégia utilizada foi a da suspeição sobre a manipulação da amostra nacional. Pretendia-se 

saber quais as escolas e os alunos que tinham participado no PISA 2009, pedido a que o ministério da 

Educação deu resposta negativa. Um colunista do Público escreve: 

 

(…) precisávamos de conhecer esses dados em concreto, não só para podermos comparar 

2006 com 2009, mas também para saber que critérios presidiram à amostra. (…) Ao email 

que enviei ontem para a OCDE sobre este ponto, foi-me respondido que a divulgação das 

escolas incluídas no projecto PISA é da competência exclusiva do Governo português (…) o 

Ministério da Educação tem afirmado não as poder divulgar devido a um “acordo de 

confidencialidade” com a OCDE. (Pedro Lomba, Público/2010/13 de 14/12)  
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Para além da suspeita de que a amostra nacional poderia ter sido manipulada para ser possível obter 

resultados positivos no PISA, outras razões foram aventadas para obscurecer o ambiente de satisfação do 

Governo socialista e dos socialistas, em geral: ora os alunos que fizeram Portugal subir no ranking foram os do 

ensino privado (José Manuel Fernandes, Público 2010/8 de 10/12); ora o quadro de referência das três áreas 

avaliadas era muito redutor: “O PISA centra-se na capacidade para resolver problemas básicos (…)” (Santana 

Castilho, Público 2010/22 de 22/12); ora era a insatisfação com o resultado dos alunos (e com Portugal): “E 

no entanto, mesmo nesta classificação (…) Portugal continua muito atrás de muitos países da Europa.” (Vasco 

Pulido Valente, Público 2010/11 de 12/12); ora a “autoria” do sucesso seria, afinal, do Governo de António 

Guterres e da sua medida de alargamento da rede pública do ensino pré-escolar: “são precisos 15 anos para 

aferir o resultado de uma reforma da educação” e os alunos que foram avaliados no PISA 2009 “foram a 

primeira geração a beneficiar do alargamento da rede pública do ensino-pré-escolar a todas as crianças 

portuguesas, lançada sob orientação directa de Ana Benavente.” (São José Almeida, Público/ 2010/20 de 

18/12).  

Em oposição, outros atores do campo mediático (em menor número) elogiaram e explicaram, ainda que 

com diferentes argumentos, os resultados dos alunos portugueses: Vital Moreira (Público 2010/14 de 14/12) 

considera os resultados dos alunos no PISA “notáveis” e critica os opositores (professores, sindicatos, partidos) 

às medidas de política educativa de MLR a quem também elogia por “ter recolocado a escola pública no centro 

da política educativa”. Ana Bettencourt, entrevistada, declara que Portugal está “à frente de países que tinham 

fama de serem bons e ao lado de outros que são bons” e que “temos mais alunos com bons resultados e 

temos menos alunos com maus resultados” (Público 2010/2 de 7/12). Por fim, declarações de antigos 

ministros e secretários de Estado da Educação, entrevistados sobre os fatores que contribuíram para os 

resultados no PISA 2009 apontam: “políticas de continuidade”, “exames e provas de aferição”, “o ensino pré-

escolar”, “trabalho orientado para os resultados”, “as escolas estão mais conscientes e ensinam competências 

(…) e não transmitem apenas conhecimentos”, “o trabalho dos professores”, “as famílias”, “os professores 

trabalham mais”, “continuidade pedagógica”, “recuperação dos alunos com maiores dificuldades”, “os 

rankings desencadearam um processo de responsabilização”. (Bárbara Wong, Público 2010/9 de 11/12) 

 Como já acima foi assinalado, o tom da síntese de Martins (2010), que identifica o tom negativo das 

intervenções mediáticas sobre o desempenho de Portugal no PISA, adapta-se ao tom detetado na quase 

totalidade das crónicas lidas em ambos os media estudados. No entanto, poderíamos, ainda, acrescentar: tom 

crítico, de contestação, pessimista, fatalista, irónico, dubitativo, elogioso, analítico, descrente… quase sempre 

contribuindo para evidenciar oposição ao contexto educativo nacional e às políticas educativas escolhidas e 

aprovadas pelos governos. 
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 Pelo até agora exposto, podemos concluir que existem semelhanças entre o debate na arena pública e 

o debate na arena político-partidária, quanto a temas realçados dos Relatórios PISA, a políticas educativas a 

implementar face aos fracos resultados nacionais e quanto ao tom dos debates e às estratégias neles adotadas 

para reagir à melhoria dos resultados de Portugal no PISA 2009. 

 

3. Ação Legislativa 

 

Como se traduziram em textos legislativos algumas das políticas do XVII Governo Constitucional que, 

reiteradamente, foram assumidas pelo Governo, nomeadamente na Assembleia da República, como estando 

associadas aos resultados de Portugal, no PISA 2009?  

E. Costa (2011, pp. 203-208) organiza as onze11 medidas políticas que os diferentes governos 

associaram ao PISA em dois grupos: aquelas em que o PISA é explicitamente convocado no texto legislativo e 

aquelas sobre as quais os políticos declaram estar vinculadas ao PISA. Vamos debruçar-nos agora sobre duas 

das medidas “legitimadas pelo PISA, nos textos legislativos” (Costa, 2011, p.203): o Plano Nacional de Leitura 

(PNL) e o Programa Nacional de Ensino da Língua Portuguesa do 1º CEB (PNEP). 

 Bowe, Ball e Gold (1992, pp. 20-21) declaram que existe uma relação simbiótica entre o contexto de 

influência e o contexto de produção do texto, que os textos representam a política definida, que eles podem 

não ter coerência interna, ser contraditórios, entre si, que são reativos ao “feed-back” das arenas de influência 

e da prática, alterando a representação da política, porque a política não fica concluída no ato legislativo, no 

texto legal. As lutas pelo controlo da representação da política prolongam-se, mesmo para além da vigência 

política de quem a criou. Os debates dos contextos político-partidário e mediático portugueses são a 

manifestação pública de algumas das lutas entre campos ideologicamente marcados, para conquista dos 

discursos vencedores que constituirão o texto legislativo.  

No seu livro, para memória futura, Rodrigues (2010) descreve 24 medidas de política educativa pelas 

quais foi responsável, durante a sua passagem, como ministra da Educação (2005-2009), pelo ministério da 

Educação do XVII Governo Constitucional, fornecendo explicações detalhadas sobre o seu enquadramento 

teórico e técnico. O que se depreende, imediatamente, dos seus considerandos às políticas criadas, é a 

coincidência de objetivos definidos pelo ministério da Educação para a criação das políticas públicas de 

                                                 
11 Em Costa (2011, pp. 203-208) são apresentadas as medidas políticas legitimadas pelo PISA, nos textos legislativos: Plano Nacional de Leitura 

(PNL), em 2005, Programa Nacional de Ensino da Língua Portuguesa do 1º ciclo (PNEP), em 2006 e Programa de Formação em Ensino 

Experimental das Ciências para Professores do 1º ciclo do Ensino Básico, em 2005. E ainda as medidas políticas legitimadas pelo PISA, no discurso 

dos políticos: Reforma Curricular do Ensino Básico (2001), Reforma Curricular do Ensino Secundário (2004), Plano de Ação para a Matemática 

(PAM), em 2005, Novo Regime de Avaliação do Desempenho Docente (ADD), em 2007, Programa Escola a Tempo Inteiro (ETI), em 2005, Plano 

Tecnológico (PT), em 2005, Alargamento da Ação social escolar aos alunos, em 2005 e relançamento dos TEIP, em 2006.  
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educação e o referencial da OCDE/PISA, aludido por Angel Gurría (OCDE, 2011b, p.3) e implícita e 

explicitamente presentes, nas interpretações dos dados estatísticos e nas recomendações da Organização para 

a ação política dos governos nacionais: qualidade, equidade e eficiência. 

  

Para a concretização do programa contido nestas ambições, definiram-se várias medidas e 

metas, convergindo todas elas para a realização de três grandes objectivos. A saber: em 

primeiro lugar, melhorar a equidade e diminuir as desigualdades escolares; em segundo 

lugar, promover a qualidade das aprendizagens e a modernização das escolas; e, finalmente, 

obter ganhos de eficiência na gestão dos recursos educativos, defendendo o interesse 

público geral.12 (Rodrigues, 2010, p.20)13 

 

A ex-ministra alonga-se na descrição das medidas que cabem em cada um dos objetivos escolhidos. Do 

texto, selecionamos alguns excertos reveladores da sua conceção de cada um deles: 

 

A promoção da equidade e a diminuição das desigualdades no acesso à educação exige ainda 

o desenho de políticas dirigidas a segmentos especiais de alunos (…). (ibidem, p.21) 

 

A garantia de qualidade das aprendizagens é hoje uma exigência social que encontra resposta 

na aplicação de exames nacionais, de provas de aferição e de provas internacionais, como as 

do PISA. Mas a qualidade das aprendizagens é tributária da qualidade do sistema de ensino 

em geral, ou seja, da qualidade dos espaços físicos e dos meios tecnológicos, da qualidade da 

organização pedagógica, da qualidade e da adequação dos recursos humanos, da qualidade 

dos programas e instrumentos de ensino. (ibidem, p.22) 

 

As preocupações com a eficiência do sistema educativo requerem sobretudo uma atenção às 

questões da organização e gestão dos recursos públicos. (ibidem, p.24) 

 

Segundo Rodrigues (2010, p.28), “As políticas públicas podem ser também analisadas considerando a 

modalidade de intervenção.” que, no caso da sua política educativa, a autora divide em seis14 tipos de ação, 

dos quais salientamos dois, onde se integram as medidas já acima referidas e cujo texto legal instituinte 

analisaremos mais adiante: 

 

-distribuição ou afectação de recursos humanos, financeiros ou tecnológicos essenciais à 

prestação do serviço de educação; 

- organização curricular, de programas de ensino e de orientação pedagógica; (ibidem, p. 28) 

                                                 
12 Em Dias et alii (2005, p. 146), definem-se os mesmos conceitos da seguinte forma: “A equidade pressupõe políticas e práticas consistentes de 

promoção da igualdade de oportunidades e de garantia de educação para todos, segundo as necessidades de cada um. A procura da qualidade 

pressupõe a consecução de níveis mínimos socialmente aceitáveis, em termos das finalidades educativas formalmente definidas, (…). Finalmente, a 

garantia da eficiência implica a capacidade de tirar o máximo rendimento possível dos recursos disponíveis, já que está em causa o uso criterioso e 

produtivo de bens públicos.”. 
13 Destaques da nossa autoria. 
14 Segundo a ex-ministra da Educação, MLR, na política educativa, “encontram-se com nitidez seis grandes tipos de acção: -distribuição ou afectação 

de recursos humanos, financeiros ou tecnológicos essenciais à prestação do serviço de educação; - organização curricular, de programas de ensino 

e de orientação pedagógica; - organização, gestão e administração dos recursos públicos; - matérias relativas à produção de informação e 

conhecimento, à avaliação, acompanhamento e controlo dos vários elementos constitutivos do sistema educativo; - medidas de política simbólicas 

que visam distinguir, sublinhar ou reconhecer a qualidade ou excelência; - medidas de política constituintes.”. (Rodrigues, 2010, pp. 28-29) 
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Após as explicações que vai desdobrando sobre cada um dos seis tipos de intervenção, apresenta, “em 

quadro, uma matriz com a classificação das medidas de política educativa cruzando os objectivos e as 

modalidades da intervenção.” (Rodrigues, 2010, p.30), resultando, desta forma, para as medidas que 

analisaremos, a classificação seguinte: 

PNL: objetivo: qualidade; modalidade de intervenção: (re)distribuição de recursos. 

PNEP – objetivo: eficiência; modalidade de intervenção: área curricular e pedagógica 

Na opinião da ex - ministra da Educação, as políticas educativas enfrentam “dois grandes desafios: o do 

sucesso educativo de todos os alunos e o da governabilidade e sustentabilidade do sistema educativo.” 

(ibidem, p.32), assinalando que, na análise dessas políticas, têm que ser considerados “os resultados obtidos 

e a distância a que nos encontramos dos países com os quais nos comparamos e que constituem uma 

referência importante para Portugal no espaço da União Europeia e da OCDE.”. (ibidem, pp.32-33). Refere, 

ainda, a incompreensão de que foi alvo, por parte dos seus críticos que, segundo MLR, identificam a agenda 

de modernização do sistema educativo português que encetou com “uma orientação de cedência ao mercado 

ou uma orientação neoliberal” (ibidem, p.42) e explica: 

 

Na verdade, uma agenda modernizadora implica opções que se traduzem em equilíbrios 

dinâmicos entre equidade, eficiência e qualidade, não qualquer cedência ao mercado e a uma 

filosofia de base concorrencial. (ibidem, p.42) 

 

Ao analisar os antecedentes que justificam a criação do Plano Nacional de Leitura, a ex-ministra de 

Educação relembra os resultados de Portugal, nos PISA 2000, 2003 e a Estratégia de Lisboa e informa que 

quer o PNL quer o PNEP foram criados para melhorar os processos de ensino e de aprendizagem e estimular 

a prática da leitura. Com essa finalidade, disponibilizou recursos substanciais para equipar as escolas com 

livros e orientações técnicas que melhorassem as condições de trabalho de alunos e professores. Justifica esse 

investimento com a necessidade de melhorar as competências de leitura e de escrita dos portugueses e 

explica: 

 

No contexto da Estratégia de Lisboa, a União Europeia traçou o objectivo de, até 2010, reduzir 

para 15,5%15 o número de leitores com fracas competências, e organizações internacionais 

como OCDE e UNESCO consideram as competências na leitura e na escrita como o alicerce 

da sociedade do conhecimento, indispensáveis ao desenvolvimento sustentado, tendo dirigido 

                                                 

15  Apesar de a autora referir esta percentagem, o que o programa de Educação & Formação 2010 define é o seguinte: “a percentagem de alunos 

de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura, matemática e ciências deverá ser inferior a 15 %”. (site oficial da DGES, 2008) 
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recomendações aos diversos governos, no sentido de considerarem o seu desenvolvimento 

como uma prioridade política. (ibidem, p. 194) 

 

Assim, em junho de 2006, foi lançado o Plano Nacional de Leitura pelos ministérios da Educação, da 

Cultura e dos Assuntos Parlamentares que desenvolveram atividades nas seguintes áreas de intervenção: área 

do Sistema Educativo, área da Leitura em Família, área da Leitura Pública, área da Investigação Científica, 

área das Parcerias e Apoios e área da Divulgação. 

Para potenciar as melhorias no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita, no 1º ciclo, para além 

do PNL, foi criado um plano para formação de professores, o PNEP. Este plano de formação de professores 

aparece, nos textos da ex-ministra, associado ao PNL, já que ambos são considerados fatores de mudança 

positiva necessária no ensino da leitura nos primeiros anos de escolaridade, porque o “ défice de 

competências em leitura vai-se manifestando ao longo do percurso escolar, com efeitos na aprendizagem de 

outras disciplinas.” (Rodrigues, 2010, p.197). Estas são algumas das explicações fornecidas por uma agente 

educativa privilegiada que enquadra medidas que abordaremos com mais pormenor adiante. 

Sim-Sim (2012, p.11), coordenadora da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento 

(CNCA) do PNEP, associa a criação do projeto ao fraco desempenho dos alunos portugueses em avaliações 

internacionais (Reading Literacy - IEA, 1992 e PISA 2000 e 2003), e em avaliações externas nacionais dos 

alunos do ensino básico. E afirma: 

 

O pressuposto nuclear que presidiu à concepção e desenvolvimento do PNEP é o de que o 

desenvolvimento profissional dos docentes afecta o desempenho de aprendizagem dos alunos 

num processo em cadeia. Isto é, mais e melhor conhecimento disciplinar e didáctico do 

professor geram melhores práticas de ensino na sala de aula e, consequentemente, mais e 

melhores aprendizagens dos alunos. (ibidem, p.13) 

 

Aquando da exposição que faz dos conteúdos da formação de professores do 1º ciclo, no respeitante ao 

ensino da leitura, Sim-Sim apresenta, entre outros, os seguintes: “A leitura em sala de aula e na biblioteca. 

Actividades de animação da leitura e a relação com o Plano Nacional de Leitura.” (ibidem, p.23). Como se 

pode verificar, existiu, desde a conceção dos projetos (PNL/PNEP) à sua implementação no terreno escolar, 

uma ligação umbilical entre ambos, na medida em que o PNL e o PNEP servem a finalidade de melhorar a 

qualidade do ensino dos professores e a qualidade das aprendizagens dos alunos, no âmbito da leitura. 

Na análise do texto legal, confirmamos a coerência do que nele está exposto com os textos das duas 

autoras, agentes no campo da Educação portuguesa e com as posições assumidas quer pelo XVII governo 

constitucional quer por deputados socialistas, durante os debates sobre educação, na Assembleia da 



  

72 

 

República. Vejamos, pois, o que nos transmitem os textos do contexto de produção legislativa, quais são os 

discursos predominantes e as ideias-chave que os percorrem. 

Na Resolução do Conselho de Ministros (RCM), nº 86/2006 e no Anexo que dela faz parte integrante e 

que aprova o Plano Nacional de Leitura está representada a política que, na perspetiva do XVII Governo 

Constitucional, responde às necessidades de incremento da qualidade no ensino e na aprendizagem da leitura 

e na promoção de hábitos de leitura na escola e em muitos outros contextos sociais portugueses. 

Na análise do conteúdo do texto legislativo (Cf. Apêndices, Categorização), a pesquisa foi orientada 

tendo em conta referências explícitas às categorias seguintes: OCDE/PISA, Europa/europeia/europeu, 

UNESCO; competências de leitura/níveis de literacia/desempenho dos alunos; hábitos de leitura/prazer de ler; 

a qualidade; a equidade; a eficiência; atores intervenientes; contexto da prática. Estas categorias pensadas 

previamente para operacionalizar a análise do conteúdo do texto legal fundamentam-se na procura de 

respostas para as perguntas-guia colocadas para este estudo e para os objetivos definidos para a pesquisa. Da 

análise de conteúdo dos enunciados selecionados é possível retirar algumas conclusões respeitantes ao modo 

como a política de leitura foi concebida e a sua implementação programada. 

Logo no início de ambos os textos, legitima-se a política escolhida com recurso aos fracos resultados dos 

alunos portugueses em provas nacionais e internacionais de literacia em leitura, sendo referidos os PISA 2000 

e 2003 e a comparação com a média europeia. A influência exercida pelos resultados internacionais 

comparados com Portugal conduz ao reconhecimento da necessidade de melhorar os resultados dos alunos 

portugueses nas provas nacionais e internacionais, à identificação e análise de boas práticas internacionais 

difundidas pela OCDE e à fabricação da política. Ao longo dos textos nunca são referidos os termos qualidade, 

equidade e eficiência, de forma explícita, contudo fica evidente, pelo articulado legal, que a finalidade maior do 

Plano Nacional de Leitura é melhorar a qualidade16 das competências de leitura de crianças, jovens e adultos 

portugueses. Esta abrangência dos destinatários do PNL, que inclui a população no seu todo, sugere que se 

pretende promover a equidade entre gerações, assim como também promover a equidade na cobertura 

nacional e no acesso ao livro e à leitura. 

 

[Sobre os objetivos do Plano Nacional de Leitura]: Criar instrumentos que permitam definir 

metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da leitura (RCM 86/2006, Anexo, artigo 

2, alínea d); 

 - Enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a acção de professores e de 

mediadores de leitura, formais e informais (RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea e); 

 - Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de 

avaliação de literacia (RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea g) 

 

                                                 
16 Cf. classificação de PNL e PNEP, segundo MLR (2010), nesta secção. 
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O Plano Nacional de Leitura deve lançar medidas que abranjam os vários sectores da 

população desde a primeira infância até à idade adulta. (RCM 86/2006, Anexo, artigo 4) 

 

Recorrer às novas tecnologias de comunicação para promover o acesso ao livro e estimular a 

diversificação das actividades de leitura e a informação sobre livros e autores; (RCM 86/2006, 

Anexo, artigo 3.4, alínea d) 

 

[O Plano de Comunicação prevê] O sítio do Plano Nacional de Leitura na Internet, para 

disponibilizar informação e orientações, criar uma rede nacional de informação sobre projectos 

e iniciativas de promoção da leitura e permitir monitorizar a acção dos diferentes participantes; 

(RCM 86/2006, Anexo, artigo 8, alínea a) 

  

Como seria expetável da parte de um Ministério, são apresentadas formas de financiamento do Plano 

que tanto terão origem no Estado como terão fontes de financiamento na iniciativa privada (Anexo, ponto 7, 

alínea b). Prevê-se a criação de um sítio web para gerir recursos formativos, de informação e pedagógicos e 

“monitorizar a acção dos diferentes participantes” (Anexo, ponto 8, alínea a). Calendariza-se a execução do 

Plano em duas fases e, no final dos cinco anos da primeira fase e antes do início da segunda fase será 

efetuada a avaliação do que foi realizado, a fim de se obter conhecimento que permita avançar para a segunda 

fase, “devendo haver lugar a definição de novas metas, estudos e programas” (Anexo, ponto 5.2). A eficiência 

do sistema educativo também se joga na formação dos atores no contexto de prática: “Formação online e 

presencial dirigida a educadores, professores, bibliotecários, contadores de histórias, animadores e 

mediadores.” (Anexo, ponto 7, alínea c). O sítio web do PNL abre possibilidades de trabalho em rede dos 

intervenientes e a sua regulação. Esta rede permite a articulação dos diferentes níveis da organização social - 

nacional, regional e local – e a mobilização nacional que o PNL pretende. 

A referência aos contextos de prática na implementação do Plano (salas de aula, escola, família, 

bibliotecas e outros espaços das comunidades locais abertos à promoção da leitura) carateriza-se por uma 

grande diversidade e abertura a novos e não conhecidos a priori contextos de práticas de leitura. Prevê-se a 

necessidade de formação (presencial e online) dos agentes culturais e educativos já existentes nos contextos 

de prática e ainda de outros que poderão emergir das dinâmicas sociais a favor da leitura e estabelecem-se 

prioridades para o ensino no contexto escolar: “…público-alvo prioritário as crianças em educação pré-escolar e 

os primeiros seis anos do ensino básico…” (ponto 4). Estes contextos serão sujeitos a avaliações externas 

periódicas que regularão o funcionamento e o desenvolvimento do Plano. Essas avaliações externas, durante 

os primeiros cinco anos do PNL (2006-2011), estiveram a cargo de investigadores do CIES (Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia) do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa que, num dos seus relatórios, 

onde se faz a síntese dos impactos do PNL, nos primeiros cinco anos (Costa, Pegado, Ávila & Coelho (2011, 

p.99) assinalam: 
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As percepções dos vários actores sociais responsáveis pela aplicação dos programas do Plano 

no terreno, particularmente os professores, são nitidamente positivas. (…) As escolas são 

praticamente unânimes em considerar que os professores promovem mais actividades de 

leitura, as bibliotecas são mais frequentadas, os alunos lêem mais e melhor, os pais estão 

mais atentos à importância da leitura para os filhos e a leitura recebe mais atenção da 

sociedade em geral.  

 

E concluem o Relatório, propondo: 

 

A segunda fase, prevista para os próximos cinco anos, ganhará em prosseguir as linhas de 

força orientadoras e os programas estruturantes do PNL. Mas ganhará também em suscitar 

novas vertentes, desejavelmente tão estimulantes e eficazes como as da primeira fase. 

(ibidem, p.107) 

 

 

Para além do que já acima expusemos sobre as ideias-chave dos dois documentos, podemos ainda 

inferir, para concluir, que nos seus pressupostos está a consideração de que o capital social e o capital 

cultural17 dos alunos e das suas famílias (e das escolas) influem na qualidade das aprendizagens, pelo que se 

tornava necessário intervir globalmente, em múltiplos eixos da organização social, dentro e fora do campo 

educacional. O alargamento das atividades do PNL a qualquer espaço social que não só o das escolas 

evidencia que, da parte do XVII governo e dos ministérios da Educação e da Cultura, existe vontade de intervir 

globalmente na sociedade portuguesa para aumentar os níveis de leitura e literacia nacionais e para “Criar um 

ambiente social favorável à leitura” (Cf. Anexos, nº 1, RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea b).  

Ainda que nunca nomeados, os termos “qualidade, equidade, eficiência” estão implícitos em ambos os 

documentos, pois a finalidade do Plano Nacional de Leitura é melhorar a qualidade dos desempenhos dos 

alunos e adultos portugueses, promovendo o acesso à informação e aos recursos para a leitura a todos 

(equidade) e colocando, de forma articulada e em rede, o sistema educativo e outras instituições e 

organizações, públicas e privadas, a nível nacional, regional e local (eficiência), ao serviço desse desígnio, 

desejavelmente nacional. Ilustramos abaixo com excertos legais, cada um dos termos:  

 

Qualidade   

Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de avaliação de 

literacia (RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea g) 

                                                 
17 Para criar um ambiente social propício ao desenvolvimento da leitura e do gosto pela leitura, o PNL integrou na sua estratégia múltiplos espaços 

sociais, criando condições para a mobilização coletiva face à leitura. Consideramos que o PNL, com a criação e desenvolvimento deste capital 

social, está alinhado com a visão de Robert Putnam, citado em Bevort (2013, s.p.) que “abandonne une vision strictement individuelle et utilitariste 

des relations; il appréhende le capital social avant tout comme une ressource collective, un mécanisme “qui a le pouvoir d’assurer le consentement, 

la conformité avec le comportement collectif desirable.”. Sobre o conceito de “capital cultural”, cf. nota de rodapé nº22 do 1º capítulo. 
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Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da 

leitura (RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea d) 

 
Equidade   

Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento individual e de progresso colectivo 

(RCM 86/2006, Anexo, artigo 2, alínea a) 
Destinatários e áreas de intervenção- O Plano Nacional de Leitura deve lançar medidas que abranjam os 

vários sectores da população desde a primeira infância até à idade adulta. (RCM 86/2006, Anexo, 

artigo 4) 

 
Eficiência  

Inventariar e optimizar recursos e competências nos seguintes domínios… (RCM 86/2006, Anexo, 
artigo 3.4) 

 

Contribuindo para a mesma finalidade de melhorar a qualidade da oferta do sistema educativo 

português, o Programa Nacional de Ensino de Português (PNEP), criado pelo ministério da Educação, insere-se 

nas medidas de política cujo objetivo era intervir nos “pontos críticos” do sistema, neste caso, na formação de 

professores do 1º ciclo, com vista à “melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e 

a valorização das competências dos professores desta área disciplinar” (Desp.nº 546/2007, introdução). O 

texto legal acentua aspetos respeitantes à eficiência e eficácia do Programa, sendo decretado um modelo 

racional e burocrático18 de organização do seu funcionamento, para se atingir objetivos de máxima eficiência e 

eficácia. As organizações educativas são complexas e o seu pessoal docente é altamente especializado, pelo 

que as funções distribuídas pelos vários patamares hierárquicos do modelo respeitam uma margem de 

autonomia significativa no planeamento e na execução do Programa da responsabilidade de cada um deles, 

sendo sempre obrigatória a prestação de contas ao nível hierárquico superior. (ver figura nº 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Segundo Max Weber (1978, pp.15-28)), a administração racional burocrática é indispensável para o atendimento das necessidades da 

administração de massa, porque permite eficiência, rigor e estabilidade no funcionamento do sistema. E define alguns princípios gerais da 

autoridade racional legal, dos quais salientamos: Uma organização contínua de cargos, delimitados por normas. Uma área específica de 

competência: a - funções diferenciadas, devido à divisão do trabalho; b - atribuição de autoridade ao responsável; c - instrumentos necessários ao 

exercício da autoridade e limitação do seu uso. A organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia: cada cargo inferior está sob controlo e 

supervisão do superior.  
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Figura nº 2 – Hierarquia e funções dos atores – Despacho nº 546/2007 – Programa Nacional de Ensino do Português – 1º ciclo – (PNEP) 

 

 

O aumento da necessidade de melhoria na eficiência do SE para o tornar mais eficaz na sua função de 

ensino da língua portuguesa, com a obtenção de melhores resultados, evidencia-se logo na Introdução às 

normas legais: 

 

A melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a valorização das 

competências dos professores desta área disciplinar constituem objectivos prioritários da 

política educativa do XVII Governo Constitucional. 

A necessidade de melhorar o ensino do Português na educação básica está solidamente 

fundamentada nos resultados de todos os projectos internacionais em que Portugal participou 

(Reading Literacy— IEA, 1992, Pisa 2000 e 2003), nos estudos nacionais (A Literacia em 

Portugal, 1995), nas provas nacionais de aferição (2000 a 2005) e, mais recentemente, nos 

exames nacionais do 9º ano (2005). Em reforço da premência da tomada de medidas 

urgentes que melhorem os desempenhos dos alunos em competências referentes ao domínio 

da língua materna, assinalam-se os objectivos referenciais (benchmarks) estabelecidos para a 

União Europeia na Cimeira de Estocolmo de 2001, que apontam para a urgência do 

decréscimo de maus leitores de 15 anos para valores de 15,5 %19 em 2010. (Despacho nº 

546/2007, Introdução) 

 

Por essa razão, o ministério da Educação decide criar um Programa à escala nacional de ensino do 

português no 1º ciclo do ensino básico que abranja todas as escolas do 1º ciclo, dentro de um prazo 

previamente definido: 

 

                                                 
19 Cf. Nota de rodapé nº 15, neste capítulo. 
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É objectivo central do PNEP melhorar os níveis de compreensão de leitura e de expressão oral 

e escrita em todas as escolas do 1º ciclo, num período entre quatro a oito anos, através da 

modificação das práticas docentes do ensino da língua. (Despacho nº 546/2007, artigo 3). 

 

Esta intervenção na formação e no acompanhamento de professores do 1º ciclo de uma forma maciça 

transporta consigo a complexificação da organização do funcionamento e articulação dos variados 

intervenientes, o que pode explicar a existência de diferentes patamares de responsabilidades hierárquicas e 

competências, formalizadas em protocolos entre inúmeras entidades com ação no Programa. 

 

 

14 - O PNEP é executado e promovido através de protocolos a celebrar entre o Ministério da 

Educação, e os estabelecimentos de ensino superior, em conformidade com o presente 

despacho. 

15 — No quadro dos protocolos a celebrar, o Ministério da Educação assegura (…) 

16 — Os estabelecimentos de ensino superior asseguram, no quadro dos referidos protocolos 

(…) 

17 — É criada a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento. 

18 — Compete à Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento, no âmbito do 

Programa Nacional de Ensino do Português no 1º Ciclo (…) 

19 — A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento integra um núcleo central, o 

qual é responsável pela concepção e acompanhamento nacional do Programa e uma equipa 

alargada. 

24 — A avaliação final da execução dos protocolos a celebrar será promovida pela comissão 

de avaliação do Programa, a criar por despacho do Ministro da Educação, que determinará a 

respectiva composição e modo de funcionamento. (Despacho nº 546/2007) 

 

Os Centros de Formação das Associações de Escolas, criados em 1992 para realizarem a formação 

contínua de professores, são preteridos em prol de uma resposta criada pelo ministério da Educação e por ele 

diretamente monitorizada através da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), e só 

são referidos na legislação que decreta o modelo de formação contínua dos docentes do 1º ciclo, quando se 

definem os protocolos a estabelecer pelos estabelecimentos de ensino superior: 

 

A estratégia de envolvimento dos municípios, da DRE, das escolas e agrupamentos, das 

associações de pais e professores, dos centros de formação das associações de escolas e de 

outras entidades que, em razão da matéria, seja oportuno associar ao Programa (Desp. nº 

546/2007, artigo 16, alínea v)  

 

A responsabilidade para dinamizar a formação contínua dos professores do 1º ciclo foi cometida às 

instituições de ensino superior que já tinham nos seus currículos académicos a formação inicial de 

professores. 

Na introdução do texto legal, são feitas referências explícitas ao contexto de influência da medida de 

política e são as avaliações internacionais de 1992 (IEA), de 2000 e de 2003 do PISA e as avaliações externas 
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nacionais do ensino básico, bem como a meta (15,5%)20 estabelecida pela União Europeia na Cimeira de 

Estocolmo de 2001, para o decréscimo de maus leitores, até 2010 que colocavam urgência nacional na ação 

política. Essa urgência é relatada por quatro vezes na breve (cerca de 200 palavras) introdução ao despacho. 

Também se faz referência ao estudo nacional de 1995, coordenado por Ana Benavente - A literacia em 

Portugal – em que os avaliados nas competências de leitura, escrita e cálculo eram portugueses dos 15 aos 

64 anos e cujos resultados finais da avaliação foram considerados preocupantes. Parte do vocabulário utilizado 

no texto legal, como “competências,21níveis de literacia, desempenho, resultados”, reproduz alguns dos 

conceitos-chave disseminados pelo PISA, sempre que este analisa as avaliações dos três domínios, 

nomeadamente o da literacia em leitura. Numa intervenção que realizou em um Encontro de Educadores de 

Infância e Professores do 1º ciclo do Ensino Básico, Alonso (2005, p. 5) assinala:  

 

É neste contexto, e na tentativa de encontrar respostas adequadas a estes desafios da 

sociedade do conhecimento, que se enquadra a Reorganização Curricular em curso no nosso 

sistema educativo, a qual pretende colocar no coração do currículo a aprendizagem de 

competências essenciais para aprender a aprender e a lidar com a incerteza e a mudança, 

assim como para aprender a colaborar e a participar na melhoria da sociedade, através do 

exercício de uma cidadania esclarecida e activa.  

 

E sobre o conceito de competência, pressuposto na reorganização curricular, esclarece: 

 

Nesta abordagem curricular, o conceito de competência ultrapassa o seu sentido tecnicista 

original, adquirindo uma orientação mais construtivista e integrada, que aponta para a 

“capacidade de agir e reagir de forma apropriada perante situações mais ou menos 

complexas, através da mobilização e combinação de conceitos, procedimentos e atitudes 

pessoais, num contexto determinado, significativo e informado de valores” (Alonso, 2000:21), 

realçando-se assim, a ideia do “saber em acção ou em uso” e promovendo “o 

desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais ou menos familiares dos alunos” (Currículo 

Nacional do Ensino Básico- Competências Essenciais, 2001:9). (Alonso, 2005, p.5) 

 

Como, então, de acordo com o texto legal, melhorar o desempenho dos alunos na língua materna? 

Melhorando a qualidade do ensino e da aprendizagem, a partir do 1º ciclo, através da formação contínua dos 

professores do 1º ciclo: “A formação dos professores visa a utilização de metodologias sistemáticas e 

estratégias explícitas de ensino da língua na sala de aula.” (Despacho nº 546/2007, artigo 2, alínea b). Como 

se regula a formação dos professores? “ A formação dos professores é regulada por processos de avaliação 

                                                 
20 - Cf. Nota de rodapé nº 15, neste capítulo.  
21 Em 1997, na sequência do Projecto de Reflexão Participada sobre os currículos do ensino básico, o Departamento da Educação Básica publicou 

um estudo, realizado pelas professoras Inês Sim-Sim, Inês Duarte e Maria José Ferraz, intitulado “A Língua Materna na Educação Básica: 

competências nucleares e níveis de desempenho” que foi apresentado como um instrumento de trabalho e não como um novo programa de língua 

portuguesa. Referimos, também a publicação do decreto-lei, nº6/2001 que instituiu a conhecida reorganização curricular de todo o ensino básico.  
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das aprendizagens dos alunos, ao nível individual, da classe e da escola” (Despacho nº 546/2007, artigo 2, 

alínea c). Sim-Sim (2012, p. 36) informa: “Na medida em que a formação era de frequência voluntária, não 

tendo, por isso, um cariz de obrigatoriedade para os docentes, assumimos que os indicadores de eficiência 

assentariam na dimensão da frequência das acções e nas respectivas taxas de sucesso.”  

Como escreve Barroso (2005, p.733), a regulação é o modo de coordenação dos sistemas educativos e 

são múltiplas as fontes e os modos de regulação, pelo que será mais ajustado referirmo-nos a multirregulação 

do funcionamento do sistema educativo. A regulação da execução do Programa (PNEP) é multinível, pois se 

faz, através da avaliação dos professores formandos e respetiva certificação, da responsabilidade do ME; da 

homologação pelo ME do plano de ações a realizar pelos estabelecimentos de ensino superior; da 

apresentação ao ME dos relatórios de progresso e do relatório final das referidas instituições; da apresentação 

ao ME de relatórios de progresso e relatório final da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento 

do PNEP, entidade que também tem funções regulatórias definidas nas suas competências, no Despacho nº 

546/2007, artigo 18, de onde destacamos algumas alíneas: 

 

c) Promover a articulação com todas as escolas de formação envolvidas no Programa; 

d) Acompanhar nacionalmente a implementação das medidas, ajustando-as aos resultados; 

 e) Construir e divulgar brochuras, em suporte de papel e online, que funcionem como 

organizadores da formação e da actividade do ensino da língua no 1º ciclo; 

 i) Desenvolver e alimentar uma plataforma de comunicação via RCTS, que difunda directivas 

e materiais, acessível a todas as escolas e agrupamentos de escolas; 

 l) Articular com serviços, programas e projectos de âmbito nacional, nomeadamente, com o 

Plano  Nacional de Leitura, com a Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC), com a Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet nas Escolas e com o 

Gabinete de Avaliação Educacional; 

 

O ME decretou ainda (Desp.546/2007, artigo 24) a criação de uma comissão de avaliação do Programa 

para avaliação final da execução dos protocolos, contudo, no Despacho de 2008, o ME continuava a decretar a 

criação da referida comissão, podendo pressupor-se que ela ainda não teria sido criada. 

 Pelo exposto no Despacho nº 23398/2008, podemos inferir que alguma da regulação deu frutos, pois 

nele encontramos alterações ao funcionamento do Programa, anteriormente previsto no Despacho 

nº546/2007, sobretudo no que se refere ao número global de horas da formação (passou de 120 horas/ano 

para +-71 horas/ano), diminuindo nas oficinas temáticas (passou de 60 horas/ano para 35 horas/ano) e nas 

sessões plenárias (passou de 30 horas/ano para 6 horas/ano) e aumentando nas sessões tutoriais (passou de 

30 horas/ano para 35 horas/ano), contexto da prática supervisionada pelos formadores residentes. As várias 

avaliações realizadas em diferentes patamares de execução do Programa permitem regular a eficácia da 

formação, através do conhecimento que se vai produzindo, à medida que se vai “caminhando”. 
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No Despacho de 2008, é sintetizado e tornado mais claro o objetivo central do PNEP:  

  

É objectivo central do PNEP melhorar os níveis de compreensão de leitura e de expressão oral 

e escrita em todas as escolas do 1º ciclo, num período entre quatro a oito anos, através da 

modificação das práticas docentes do ensino da língua. (Despacho nº 29398/2008, artigo 2) 

 

É calendarizado o período de tempo necessário para a mudança, a nível nacional. A formação contínua 

é considerada um instrumento de mudança das práticas de ensino (professores do 1º ciclo) e um meio 

utilizado pelo sistema educativo português para obter a melhoria da qualidade do desempenho dos alunos, em 

língua materna.  

 

4. Em jeito de conclusão 

 

Pelo acima exposto na análise e interpretação dos textos legais que criaram quer o Plano Nacional de 

Leitura quer o Programa Nacional de Ensino do Português, neste último caso, para os professores do 1º ciclo, 

podemos depreender que os documentos que os decretam referem explicitamente, como estando na sua 

génese, a influência dos resultados dos alunos portugueses, na literacia em leitura, nos PISA 2000 e 2003 e a 

influência da posição de Portugal face aos seus parceiros europeus. Ambos os Programas tiveram como 

finalidade última a melhoria da qualidade quer do desempenho dos alunos na literacia em leitura quer do 

desempenho dos agentes educativos envolvidos, daí a constante exigência de formação contínua dos atores 

implicados nas ações. Evidencia-se cuidado com a equidade, no acesso ao conhecimento no PNL e atenção 

com a eficiência, nos textos dos dois Programas. Em ambos os Programas se prevê a sua regulação, utilizando 

para tal diferenciados atores, em múltiplos patamares da hierarquia e modalidades de avaliação. Mesmo 

conceitos como “competência, desempenho, literacia” selecionados para referir o trabalho que envolvem o 

ensino e a aprendizagem da leitura e a respetiva avaliação são léxico comum ao utilizado pelo PISA quando se 

refere ao ensino e à aprendizagem, conforme se pode ler nos seus relatórios de análise dos resultados do 

PISA. 

Nas suas publicações, a agência OCDE/PISA insiste na necessidade de os governos introduzirem 

mudanças nos sistemas educativos nacionais, à luz das suas recomendações, a fim de que sejam preparadas 

as crianças para serem adultos num mundo globalizado e pudemos verificar que os normativos analisados 

(RCM nº 86/2006 e Anexo; despacho nº 546/2007 e despacho nº 29398/2008) apresentam conexões com 

princípios e conceitos esgrimidos pela OCDE/PISA nas suas análises dos resultados dos alunos, justificando-se 

a dedução de que os resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia em leitura, influenciaram o 

caminho seguido por governos nacionais na construção de políticas de Educação, no âmbito da leitura, ao 
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ponto de as suas recomendações terem servido como referenciais de trabalho na definição dessas políticas. 

Responsáveis da Educação e 1º ministro do XVII governo constitucional português declararam publicamente 

que a melhoria do desempenho dos alunos no PISA 2009 era consequência das políticas de Educação por eles 

criadas e implementadas, no que são corroborados pelo relatório da OCDE, na análise dos resultados do PISA 

2009. 

A influência (supranacional) do PISA evidenciou-se quer no debate mediático nacional, quer no debate 

político-partidário no Parlamento português, quer no texto legislativo, assim como nas políticas de Educação da 

responsabilidade do ministério da Educação do XVII Governo Constitucional, cuja ministra da Educação, MLR, 

assume em publicações académicas e não académicas, que os dados produzidos e difundidos pela OCDE/ 

PISA sobre o desempenho global do sistema educativo português forneceu conhecimento para a ação política 

governamental. O discurso da OCDE/PISA sobre Educação foi apropriado pelo discurso público e político-

partidário nacionais de formas diferenciadas, sendo, no entanto, globalmente, considerado um discurso 

cientificamente válido, e, em consequência, os seus dados e discurso, são mobilizados e modalizados, 

consoante as agendas dos atores públicos e partidários portugueses. Mangez & Cattonar (2009, p. 22), a 

propósito da relação da Bélgica com o PISA, avançam com a conclusão de que os dados do Programa são 

úteis para campos sociais distintos que os utilizam para reforçar as suas próprias ideias políticas. Na 

perspetiva dos autores, esta situação resulta da “politização do uso do conhecimento”, ao arrepio do que 

pretendiam os criadores do PISA que tinham como finalidade para a sua criação a “racionalização da política 

pública” na Educação. Reconhecem que os estudos do PISA estão a introduzir mudanças na forma de fazer 

política: a política, agora, é a “resposta racional para conclusões que foram apresentadas de forma objectiva”. 

O efeito cognitivo do PISA sobre os países evidencia-se sobretudo nos media nacionais, o que se deve também 

à forma como a OCDE divulga os seus estudos e os torna públicos, provocando, assim, um aumento da 

vigilância da sociedade, em geral, sobre os atores educativos e sobre os Estados. Mangez & Cattonar (2009, 

p.23) defendem, por esse facto, que o PISA tende a funcionar como um “instrumento de monitorização ou 

controlo” e que a OCDE pode ser considerada o “terceiro-avaliador” ao fornecer aos utilizadores dos serviços 

educativos um instrumento (PISA) que com os seus estudos os ajuda a pressionar as autoridades 

educacionais. E acrescentam os autores: 

 

Quando a opinião pública, munida dos resultados do inquérito, paira como uma espada sobre 

as cabeças dos actores políticos, está de facto a promover as orientações pedagógicas, 

educativas e curriculares de que o instrumento é veículo. (…) Firmemente entrincheirado 

numa abordagem baseada na competência, o PISA serve assim como um veículo 

comparativamente discreto de disseminação de práticas e objectivos educativos. (Mangez & 

Cattonar, 2009, p.24) 
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Concluem, então, os autores que, para além de ser um instrumento de monitorização, o PISA funciona 

também como um instrumento de regulação “soft”22  

 

                                                 
22Cf. nota de rodapé nº 5, no capítulo um. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 

Recontextualização das políticas: a voz de profissionais em escolas 

 

Pensamos ter mostrado nos dois capítulos anteriores que o selecionado contexto de influência 

supranacional (OCDE/PISA) exerce pressão sobre o contexto de influência nacional (político, partidário e 

mediático), de forma a que as políticas de educação nacionais sejam conduzidas pelos princípios (qualidade, 

equidade, eficiência) que, de acordo com a própria instituição, regulam as avaliações internacionais que a 

OCDE realiza, através do seu instrumento criado para o efeito, o PISA. 

Na sequência do estudo dos contextos de influência supranacional e nacional e do contexto de produção 

de texto legislativo de duas políticas educativas do âmbito do ensino do português e da promoção da leitura, 

vamos procurar compreender, no contexto de prática do trabalho escolar, a forma como alguns atores, em 

particular docentes, percecionaram as mudanças propostas pelos textos legislativos, como as interpretaram e 

aplicaram no seu contexto de trabalho e quais os seus efeitos na melhoria do desempenho dos alunos e da 

organização educativa, articulando sempre essas perspetivas com os objetivos e as perguntas de partida da 

investigação. 

De acordo com Bowe, Ball e Gold (1992, p.13), as políticas são declarações operacionais de valores, 

declarações de intenções prescritivas, mas também são confrontos em/entre arenas de formulação e 

implementação, de tal modo que qualquer texto que tenha uma pluralidade de leitores tem necessariamente 

uma pluralidade de interpretações. Na arena de implementação da política, os leitores do texto legislativo não 

são leitores ingénuos e passivos, eles carregam consigo, na interpretação que têm que fazer do texto, as suas 

histórias, a sua experiência, os seus valores e objetivos próprios (Bowe, Ball e Gold, 1992 p.22), e ao 

realizarem uma leitura ativa do texto constituem-se como co-autores da política, recriando-a, em graus mais ou 

menos distantes do texto legal. 

Para Lima (1998, p.582), o contexto escolar é, simultaneamente, “locus de reprodução e locus de 

produção de políticas, orientações e regras”, porque os atores sociais interagem e os atores escolares, nas 

suas interações, encontram sempre “margens de autonomia relativa”, para agirem de acordo com lógicas de 

ação individuais e/ou grupais, mesmo quando a autonomia não é formalmente reconhecida às organizações 

escolares, pelo ministério de Educação. Essas margens de autonomia relativa evidenciam-se quando os atores 
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escolares não se limitam a aplicar literalmente as regras superiormente determinadas, mas as utilizam de 

forma seletiva ou inventam outras. Sobre este tema, escreve o autor (Lima, 1998, pp. 582-583): 

 

Distintas, ou até mesmo antagónicas, estas regras podem, eventualmente, vir a suplantar a força 

jurídico--normativa das primeiras, seja por via de infidelidades normativas, de acções de resistência mais 

ou menos clandestinas, ou do exercício político da autonomia, desde logo através de micro-políticas ou 

de políticas organizacionais e de lógicas de acção ou do seu ensaio em acções localizadas e ainda, 

embora mais raramente, através de processos de legalização a posteriori ou retrospectiva.  

 

 

As teorias de Lima e de Bowe, Ball e Gold sobre a forma como as políticas produzidas no centro do 

sistema educativo são implementadas nas práticas escolares, convergem no reconhecimento da autonomia 

relativa que os atores escolares dispõem para fazerem uma leitura estratégica do texto legislativo, podendo, 

assim, por esse facto, cometer infidelidades normativas, ao recontextualizá-lo, nos seus contextos de prática. 

São também fidelidades e/ou infidelidades normativas o que nos interessa identificar nesta abordagem às 

perspetivas de docentes sobre a recontextualização de duas políticas educativas – PNL1 e PNEP2 – nos seus 

contextos de trabalho reais, para compreender como os textos da política foram recontextualizados e se 

produziram os efeitos desejados pela legislação para a melhoria dos resultados dos alunos, finalidade última 

da criação e do desenvolvimento das políticas aqui abordadas. 

Para alcançar esse objetivo, foram realizadas oito entrevistas a três docentes do 1º ciclo que 

frequentaram a formação do PNEP de um agrupamento de escolas; à coordenadora de uma das escolas do 1º 

ciclo desse agrupamento; à diretora do referido agrupamento; a uma docente de português do 2º ciclo do 

mesmo agrupamento e a duas docentes do 3º ciclo, também de português, de escolas geograficamente muito 

próximas, mas não pertencentes ao agrupamento citado, que frequentaram ações de formação, no âmbito da 

preparação da generalização ao país dos Novos Programas de Português do Ensino Básico (NPPEB)3.  

O guião das entrevistas às docentes (Cf. Apêndices, Entrevistas) cinge-se aos contextos de prática e de 

resultados/efeitos das referidas políticas e é balizado com questões respeitantes ao PNEP, ao PNL e ao 

potencial conhecimento das entrevistadas sobre as conexões de ambos os Programas com o PISA. Após a 

realização das entrevistas, o conteúdo foi organizado segundo categorias (Cf. Apêndices, Categorização, 

Docentes), previamente estabelecidas, aquando da elaboração do guião para a condução das entrevistas, para 

nos permitir obter informação relevante que desse resposta a objetivos e a perguntas que sustentam a 

investigação. Definiram-se as seguintes categorias, a saber, acerca do PNEP: modalidade de formação, ensino, 

                                                 
1 Ao longo do capítulo, o Plano Nacional de Leitura poderá ser designado por PNL ou por Plano. 
2 Ao longo do capítulo, o Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo poderá ser designado por PNEP ou por Programa. 
3 Ao longo do texto, será utilizada a sigla NPPEB para designar os Novos Programas de Português para o Ensino Básico, homologados em março de 

2009. 
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poder, cooperação, autonomia, mudança; acerca do PNL: escola, envolvimento, resultados; sobre as conexões 

com o PISA: conexões com PNEP e com PNL. Para a análise do conteúdo referente ao contexto de 

resultados/efeitos, as categorias foram: qualidade, equidade e eficiência. A seleção das categorias respeitantes 

ao contexto de resultados/efeitos visa verificar se o referencial de análise dos resultados de cada país no PISA, 

utilizado pela OCDE, se encontra, explícita ou implicitamente, presente no discurso sobre as práticas letivas 

docentes, ainda que com sentidos diferentes dos de OCDE/PISA. Ainda que as questões colocadas às 

professoras não fossem literalmente iguais às colocadas às suas dirigentes escolares (Cf. Apêndices, 

Entrevistas), os temas do guião para estas últimas foram idênticos aos das docentes, para nos permitir 

correlacionar as respostas dadas sobre os mesmos temas pelas professoras e pelas suas responsáveis 

hierárquicas. 

 

1. Percorrendo as entrevistas 

 

 O fundamento para a discussão que estabeleceremos em seguida, são as entrevistas realizadas a 

professoras dos 1º, 2º e 3º ciclos envolvidas, de alguma forma, com o PNL e/ou o PNEP: formandas e 

dirigentes escolares. As entrevistas realizadas a docentes dos 1º, 2º e 3º ciclos serão utilizadas para destacar 

diferenças nos modelos de formação contínua de professores nos três níveis do ensino básico, formações que 

ocorreram no âmbito das mudanças programáticas e metodológicas no ensino do português, língua materna, e 

identificar convergências e divergências de perspetivas das professores, no que diz respeito à formação 

profissional e aos seus efeitos no desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, bem como identificar 

perspetivas das docentes respeitantes à recontextualização do PNL e aos seus efeitos na promoção da leitura, 

nomeadamente, junto dos seus alunos.  

 

1.1.  No Contexto de Prática 

 

Nesta secção apresentaremos e discutiremos as perspetivas das docentes expressas nas entrevistas, 

sobre aspetos relacionados com o PNL e o PNEP e que as categorias acima registadas permitem antecipar. 

Pretendemos mostrar de que modo, docentes envolvidas em Programas lançados pelo ministério da Educação, 

os vivenciaram no seu contexto próprio e a leitura que fazem dos resultados das mudanças por eles 

impulsionadas. Assim, organizaremos a apresentação e discussão dos dados, à volta dos referidos Programas 

(PNL e PNEP), sustentadas na informação agregada nas diversas categorias (Cf. início deste capítulo e 

Apêndices, Categorização, Docentes).  
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 As professoras entrevistadas lecionam em escolas com caraterísticas sociológicas bastante 

diferenciadas de uma pequena cidade do norte de Portugal, a cidade de Nortada. O agrupamento de escolas a 

que pertencem as professoras entrevistadas do 1º ciclo e a docente do 2º ciclo e a escola de uma das 

professoras do 3º ciclo situam-se próximos do centro de Nortada, enquanto a escola da outra docente do 3º 

ciclo, se localiza na periferia da cidade, numa zona rural, adjacente de uma zona piscatória, sendo a escola 

“abastecida” por alunos de dois “bairros sociais”, que na sua grande maioria pertence a famílias 

economicamente carenciadas com tudo o que isso implica de problemas que os alunos (e as famílias) 

transportam diariamente para a vida da escola. Os distintos espaços sociais onde se integram as duas escolas 

e o agrupamento de escolas também contribuem para a produção de experiências diferenciadas em alunos e 

professores, mesmo se o texto legislativo é exatamente igual para todas as escolas do país.  

 

Plano Nacional de Leitura (PNL) 

 

Começando pelo Plano Nacional de Leitura, política criada para a promoção da leitura e de hábitos de 

leitura junto dos portugueses em idade escolar e de todas as outras idades, podemos afirmar que a forma 

como as professoras entrevistadas perspetivam a sua relevância para a melhoria da qualidade da competência 

de leitura e dos resultados dos alunos e das escolas é bastante positiva, só uma docente do 3º ciclo considera 

que “nunca foi grande adepta” do PNL, “desde o início”, pois 

 

Via tudo aquilo com muito folclore e pouco interesse. Lembro-me que os bons alunos abominavam as 

fichas de leitura. E eu também. Sempre achei que assassinavam o gosto pela leitura. (Adelina, docente 

do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 
Alguns livros da “lista” [de livros do PNL] eram risíveis. E pareceu-me que por trás havia ali interesses 

editoriais que nunca quis perceber bem. (Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das 

entrevistas)  

 

 

 A totalidade (8) das professoras entrevistadas dos três ciclos do ensino básico considera que, com o 

PNL, as atividades para a leitura são mais diversificadas, há mais atividades de leitura em sala de aula, na 

escola e na biblioteca, foram fornecidos mais recursos materiais (livros, por ex.) e humanos (professores 

bibliotecários) às escolas, ainda que nem sempre em número suficiente, e as bibliotecas passaram a ser 

nucleares na dinamização da leitura, nas escolas. As bibliotecas escolares colaboraram com os docentes na 

seleção de obras a serem lidas e trabalhadas pelos alunos, dinamizaram atividades relacionadas com a leitura 
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quer nas bibliotecas quer na sala de aula, consoante os programas do PNL para cada nível de ensino, os 

alunos passaram a frequentá-las mais assiduamente e a requisitar mais livros ou outros materiais de leitura 

nelas existentes. Em suma, de acordo com as entrevistadas, a existência do PNL proporcionou o fornecimento 

de recursos materiais, humanos e pedagógicos às escolas, embora nem sempre suficientes em número e 

criou um ambiente social propício à valorização da leitura pelos alunos e pelos adultos, em geral.  

   

Antes do PNL era muito mais passivo [o papel da biblioteca], era aquela regrazinha: vem um escritor 

para o 5º e vem um escritor para o 6º, era mais ou menos aquilo. Os miúdos iam lá, liam ou não liam e 

faziam trabalhos de casa. A partir do PNL, foi uma revolução total. (Susana, docente do 2º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas) 

    

[As atividades mais eficazes na promoção da leitura] O contacto com diversos tipos de livros infantis 

(revistas, enciclopédias, poemas…), a partilha de livros entre os alunos com a criação da Biblioteca de 

Sala, a leitura feita por alunos aos colegas da turma, a hora do conto semanal, a promoção por parte da 

Biblioteca Escolar de encontros com escritores, entre outras. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas)  

 

 

Contudo, na escola da periferia de Nortada, a professora Adelina, quando questionada sobre as 

principais dificuldades sentidas na concretização do PNL, respondeu: “Falta de tempo, falta de número 

generoso de exemplares, ausência de interesse dos alunos e familiares”. (Adelina, docente do 3º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas) 

Podemos declarar, sem reserva alguma, que o legislado foi o recontextualizado? Pela forma como as 

docentes das escolas perspetivam o PNL, podemos afirmar com certeza que há visões distintas sobre a forma 

como o PNL deveria ser recontextualizado nas escolas, o que, por si só, não implica que os objetivos do PNL 

não tenham sido atingidos - como o confirmam estudos de âmbito nacional4 – o que acontece é que as 

culturas de trabalho de professores e os espaços sociais em que as escolas estão integradas influenciam as 

práticas educativas e a legislação é atualizada de formas diferentes, em diferentes escolas.  

As perceções que as professoras têm do que foi realizado nas suas escolas, no âmbito do PNL, são 

congruentes com os objetivos definidos pelo Plano Nacional de Leitura (Cf. Anexo da Resolução de Conselho 

de Ministros, nº 86 de 12 de julho de 2016, artigo 2, Anexos, Legislação). Há, no entanto, aspetos da 

                                                 
4 Num estudo que avalia os cinco anos iniciais (2006-2011) do PNL, no capítulo respeitante aos impactos do PNL, assinala-se: “A avaliação de 

impactos do PNL é, do ponto de vista metodológico, um problema muito complexo. O Plano é muito abrangente (âmbito nacional) e envolve uma 

grande variedade de projectos, agentes e destinatários.”. (Costa (coord.), Pegado, Ávila e Coelho, 2011, p. 93) Apesar disso, os autores 

identificaram algumas áreas onde os impactos do PNL foram positivos: no desenvolvimento regular de atividades de leitura em inúmeros espaços 

institucionais; no envolvimento de uma grande diversidade de atores sociais nessas atividades; nas práticas de leitura dos alunos, no 

desenvolvimento das suas competências de literacia e na criação de um ambiente social mais favorável à leitura. (Costa (coord.), Pegado, Ávila e 

Coelho, 2011, pp.93-94) 
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recontextualização do referido Plano que não se encontram previstos na sua legislação fundadora, mas fazem 

parte ou do arsenal legislativo que “inunda” as escolas ou da própria cultura de trabalho destas, revelando as 

escolas e os professores com a sua concretização alguma autonomia na escolha dos procedimentos a criar 

para a implementação da nova política. Assim, no agrupamento de escolas das professoras dos 1º e 2º ciclos 

entrevistadas, um dos elementos da direção era responsável pelo acompanhamento do PNL, em todas as 

escolas do agrupamento; a própria direção intervinha na criação de projetos no âmbito do PNL para a sua 

organização; as professoras bibliotecárias apresentavam o plano de atividades da biblioteca escolar, no 

Conselho Pedagógico (CP), incluindo nas atividades desse plano todos os ciclos do ensino básico e articulando-

as obrigatoriamente com os currículos dos alunos, assim como foram introduzidas atividades do PNL no pré-

escolar. Nas escolas das docentes Adelina e Andreia (3º ciclo), mesmo antes de existir o PNL, as bibliotecas 

escolares já eram dinâmicas no seu trabalho de promoção da leitura. Com o aparecimento do PNL, os grupos 

de professores de português selecionavam e discutiam, da lista de livros criada pelo Plano, as obras que iriam 

ser trabalhadas com os alunos, em sala de aula; a biblioteca tinha o seu próprio plano de trabalho, 

considerando sempre as obras propostas pelo PNL; aprofundou-se o trabalho multidisciplinar nos Conselhos 

de Turma com obras que os alunos iriam ler durante o ano letivo; o leque de obras propostas na “lista “ do 

PNL permitia que os professores adaptassem a escolha das obras às turmas onde tinham que lecionar: 

 

(…) antes do PNL parecia que só os textos literários canónicos tinham dignidade. Os textos não 

literários passaram a ter outra dignidade no contexto escolar. (Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas)  

 

Sim, recordo com Geografia e História. [sobre o trabalho multidisciplinar] (Adelina, docente do 3º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

A minha escola sempre teve a preocupação de manter uma biblioteca ativa, que propusesse atividades 

interessantes para os alunos e o PNL veio ajudar nesse sentido. As atividades propostas pela Biblioteca 

eram do conhecimento de todos os professores e, por exemplo, numa das minhas turmas, em Conselho 

de Turma, houve uma parceria entre a professora de História e a de Português, a partir da leitura das 

obras “Uma aventura na Quinta das Lágrimas” e “O dia do terramoto”, de Ana Maria Magalhães e 

Isabel Alçada. Nesta parceria, a professora de História trabalhava com os alunos os factos históricos e a 

professora de Português os conteúdos relacionados com a narrativa. (Andreia, docente do 3º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 Pergunta (P): Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. 
Aumentou a diversidade de textos a serem lidos pelos alunos. Que tipos de texto? 
Resposta (R): Teatro, poesia, sabes que a nível do 5º e 6º ano, não vamos passar para os ensaios, para 

as dissertações, mas havia, havia, até mesmo banda desenhada, levei um autor de banda desenhada, 

por exemplo. 

P- E isso não se fazia anteriormente ao PNL? 
R- Eram sempre as mesmas aulas, se queres que te diga. Aliás eu cheguei a dizer em reunião, por 

muito que me custasse, eu cheguei a dizer, de uns anos para os outros, era sempre igual. 

P: Que papel era atribuído à biblioteca, antes e depois do PNL? Era idêntico?  
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R- Antes do PNL era muito mais passivo, era aquela regrazinha: vem um escritor para o 5º e vem um 

escritor para o 6º, era mais ou menos aquilo. Os miúdos iam lá, liam ou não liam e faziam trabalhos de 

casa. A partir do PNL, foi uma revolução total. (Susana, docente do 2º ciclo, Apêndices, Transcrição das 

entrevistas)  

 
 

P:Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 
dinamizava? O professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia? 

R: A colega encarregue pela biblioteca escolar fazia a escolha de obras a ler( penso que três ou quatro 

por período), por anos de escolaridade, segundo as recomendações do PNL. Cada professor, na sala, 

procedia à sua leitura. De vez em quando (no caso da minha turma só raramente aconteceu), sem 

obedecer a qualquer periocidade, a coordenadora da biblioteca fazia a hora do conto a uma turma. No 

final de cada período era feito um relatório e enviado à coordenadora da biblioteca, com as obras lidas 

pelo professor. No que se refere a mim, lia sempre mais obras do que aquelas que me eram 

“impostas” pela coordenadora da biblioteca. 

P:Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia mais 
diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL? 

R: Apareceu um leque maior e mais diversificado de obras, nomeadamente a poesia, que pouco era 

trabalhada. Relativamente à variedade de textos, os alunos começaram a saber indicar com mais 

precisão os diferentes tipos (descritivos, narrativos, dialogais…) a saber que, por exemplo, uma receita 

também era um texto. (Alda, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Uma das dirigentes entrevistadas assinala que houve impacto positivo do PNL nas escolas do 

agrupamento e apresenta evidências que confirmam a sua asserção: aumento de frequência da biblioteca 

escolar, pelos alunos; aumento do número de alunos participantes em concursos relacionados com a leitura e 

melhoria dos resultados escolares dos alunos, na avaliação interna e nas provas de aferição. (Ana, docente, 

dirigente do agrupamento, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

Adelina, no entanto, prefere realçar: 

 

Não creio que se tenha avaliado o seu impacto. Aumentou o número de leitores, sem dúvida. Mas é 

uma questão de quantidade que não implica necessariamente qualidade. (Adelina, docente do 3º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 

 

Susana, a docente do 2º ciclo salienta:           

             

(…) aquelas obras eram tão trabalhadas que, no fundo, não era ler pela rama, não era ler por ler, 

porque isso acontecia muito, antes do PNL,  portanto, era porque tinha que se ler e acabava ali. Mesmo 

nós, também não éramos levados a mais, porque não havia mais nada, era dentro da sala de aula. Ali 

não, havia outras coisas, havia o chamá-los à biblioteca…era diferente. (Susana, docente do 2º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  
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Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo do ensino básico (PNEP) 

 

Já o Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo do ensino básico (PNEP) foi uma política 

criada para “melhorar os níveis de compreensão de leitura e de expressão oral e escrita em todas as escolas 

do 1º ciclo, num período entre quatro a oito anos,5 através da modificação das práticas docentes do ensino da 

língua.” (Despacho nº 546/2007, artigo 3). O ministério da Educação manifesta com esta política, como o faz 

com o PNL, uma ambição de abrangência de âmbito nacional, num lapso temporal delimitado. A finalidade da 

política criada é a melhoria do ensino das competências trabalhadas no português, através da formação em 

contexto de trabalho dos professores do 1º ciclo. Como foi apropriada esta nova política de formação contínua 

de professores pelas entrevistadas? O modelo de formação decretado no Despacho nº 546/2007 e, 

posteriormente publicado com alterações6, no Despacho nº 29398/2008 atingiu, nas perspetivas das docentes 

e da direção do agrupamento, o objetivo central do PNEP? As perceções das docentes assemelham-se às do 

elemento da direção do agrupamento? Que dinâmicas de mudança ocorreram? 

Segundo Sim-Sim7 (2012, Introdução), o Programa criado para a formação de professores do 1º ciclo, 

teve como finalidade contribuir para a superação das dificuldades na língua portuguesa evidenciadas pelos 

alunos quer em exames nacionais quer em estudos comparativos internacionais e o facto de essa formação se 

circunscrever aos professores do 1º ciclo deveu-se à situação de eles serem os primeiros responsáveis pelo 

ensino formal da língua portuguesa. A autora lembra que o que determinou a “deliberação política da criação 

do programa de formação contínua” (Sim-Sim, 2012, p.12) foi a análise dos resultados do desempenho dos 

alunos portugueses nas provas de avaliação externa nacionais e em provas internacionais (IEA, PISA), bem 

como as metas estabelecidas pela União Europeia para a redução dos maus leitores, nos países da União, até 

2010.  

O modelo de formação8 teve, na perspetiva das docentes do 1º ciclo entrevistadas, um papel crucial no 

sucesso da formação. 

  

                                                 
5 O PNEP teve início, no ano letivo de 2006/2007 com o despacho nº546/2006, assinado pela ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, e 

foi extinto no final do ano letivo de 2009/2010, por decisão da ministra da Educação, Isabel Alçada. 
6Sim-Sim (2012, p. 34) informa-nos: “Os relatórios de progresso dos núcleos regionais e as visitas da CNA aos núcleos conduziram a uma 

reorganização da carga horária da Acção A (102 horas presenciais de formação em 2007/2008) que foi desdobrada em A1e A2, correspondendo 

esta última a um segundo ano de formação voluntária para formandos com aproveitamento em A1 (primeiro ano de formação). 
7 Inês Sim-Sim foi a coordenadora da Comissão Nacional de Acompanhamento do Programa Nacional de Ensino do Português (PNEP) à qual 

competia, segundo o Despacho nº 546/2007, “desenvolver as linhas orientadoras do Programa Nacional de Ensino do Português no 1.o Ciclo do 

Ensino Básico e de acompanhar a execução do mesmo, em consonância com os objectivos definidos no presente despacho. “. (Despacho 

nº546/2007, introdução) 

 
8 Sobre o modelo de formação do PNEP, informa Sim-Sim (2012, p.13): “Em síntese, o modelo privilegiou uma formação intensiva, centrada na 

prática lectiva em contexto de sala de aula e focada nas aprendizagens curriculares da língua portuguesa.”.  
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Os formandos foram selecionados naturalmente, de acordo com a sua inscrição voluntária na formação 

e uma vez que o número de inscrições não excedia o limite imposto. (Isabel, docente do 1º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Vantagens [do modelo de formação]: aplicação direta em contexto de sala de aula de uma metodologia 

completamente diferente e nova; facilidade com que os alunos desenvolviam as competências visadas 

na metodologia aplicada. (Isabel, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Na seleção dos docentes da única turma na formação contínua do agrupamento foi tido em conta o 

seguinte: 1º - os professores inscreviam-se voluntariamente; 2º- na constituição da turma era exigido 

que em cada estabelecimento de ensino houvesse, no mínimo, um docente inscrito para assegurar a 

implementação do programa e a troca de experiências, bem como a passagem da informação aos 

outros (Ana, docente dirigente do agrupamento, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Fiquei com a ideia que o PNEP e o PNL, principalmente no 1º ciclo, foi importante e imprescindível, na 

medida em que cativou os docentes, pela sua formação ser em contexto, houve um grande 

envolvimento de todos, desenvolveu autoconfiança no corpo docente e segurança pedagógica pela troca 

de materiais, experiências. Tudo contribuiu para algumas mudanças nas rotinas pedagógicas. Tudo 

contribuiu para algumas mudanças nas rotinas pedagógicas enraizadas. (Ana, docente dirigente do 

agrupamento, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

O objetivo central do Programa era provocar mudanças no ensino da língua portuguesa prestado pelos 

professores do 1º ciclo, para, com isso, melhorar o desempenho dos alunos em diferentes competências da 

sua língua materna. Hargreaves (1998, p.12) declara que “ O envolvimento dos docentes no processo de 

mudança educativa é vital para o seu sucesso.” e para essa mudança é crucial o seu desenvolvimento 

profissional. E prossegue, na mesma página: 

  

Se desejarmos que este envolvimento seja significativo e produtivo, então ele deve representar mais do 

que a simples aquisição de novos conhecimentos sobre conteúdos curriculares ou de novas técnicas de 

ensino. Os professores não são apenas aprendizes técnicos: são também aprendizes sociais. 

 

 

Mas como pode ser obtida, ser duradoura e sustentável a mudança pretendida externamente, “de fora”? 

Hargreaves (1998, p. 209) defende que se pode fomentar o desenvolvimento profissional dos professores, 

através da colaboração e da colegialidade entre docentes, porque a partilha e o apoio mútuo aumentam a sua 

confiança e disponibilidade para fazerem experiências e correrem riscos, os quais assumem como parte das 

suas obrigações profissionais. Nóvoa (1999, p.8) considera que existe, entre os docentes, um 

“empobrecimento” da dimensão coletiva da profissão e que é necessário criar “rotinas de funcionamento, 

modos de decisão e práticas pedagógicas que apelem à co-responsabilização e à partilha entre colegas. É 

fundamental encontrar espaços de debate, de planificação e de análise que acentuem a troca e a colaboração 

entre os professores.”. O PNEP proporcionou esse espaço de debate e partilha, como podemos concluir, a 

partir das declarações das professoras do 1º ciclo entrevistadas. 
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As docentes entrevistadas para esta investigação sinalizam frequentemente a importância da partilha e 

da reflexão e de como elas foram transformadoras. A partilha fazia-se quer com os colegas do grupo em 

formação quer com os outros docentes da escola, em Conselho de docentes. Partilhavam estratégias, 

atividades realizadas nas sessões temáticas e tutoriais (Cf. Despacho nº 546/2007, artigos 8 e 9), 

documentação teórica e materiais que preparavam com atividades para as aulas. Havia debates dentro do 

grupo de professores em formação, os problemas eram discutidos sem receios nem constrangimentos e 

partilhava-se saberes, ideias criativas e materiais de utilidade para as práticas letivas. A “voz” dos professores 

mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes, no grupo de trabalho. As decisões de natureza 

pedagógico-didática tomadas em equipa de formandos com a formadora residente eram adaptadas por cada 

professor na sua turma, consoante as caraterísticas dessa turma e as suas próprias preferências. Os docentes 

que não frequentavam a formação reagiam positivamente, com curiosidade e interesse, às dinâmicas 

empreendidas pelas formandas, as reações mais indiferentes ao processo de mudança vinham de professores 

que já anteriormente tinham evidenciado dificuldades de trabalhar em equipa e os que mostravam mais 

resistência a implementar em sala de aula as novas metodologias trabalhadas pelos formandos faziam-no por 

falta de suporte teórico, na perspetiva da docente do 1º ciclo, Isabel (Cf. Apêndices, Transcrição das 

entrevistas). 

Está implícita, nas formas de trabalho destas professoras, a existência de uma cultura que não busca só 

a integração, mas dá espaço às diferenças entre os pares, não prescindindo elas, no entanto, de operar a 

mudança, através da cooperação. O modelo de formação do PNEP introduziu alterações na forma 

“balcanizada”9 de trabalhar de muitos professores do 1º ciclo e, no entanto, as “individualidades” continuaram 

a existir, não foram “absorvidas” pela colaboração e pelo trabalho em equipa. Na perspetiva de Andy 

Hargreaves (1998, p. 240), as culturas balcanizadas não consistem só no agrupamento dos professores em 

subgrupos isolados, têm também efeitos nefastos ao nível das aprendizagens de alunos e professores, pelo 

que “em tempos de mudança” (Hargreaves, 1998), o aconselhável é a colaboração entre pares. Essa 

colaboração passa também pela redistribuição do poder de decisão na organização escolar e pelo 

reconhecimento de que a autonomia dos professores pode ser produtiva. De acordo com vários autores que 

estudam o tema da profissionalidade docente (Afonso, 2006; Barroso, 2004; Lessard, 2006; Nóvoa, 1999), o 

caminho para o desenvolvimento profissional docente passa pela existência real da autonomia (não só nos 

discursos) e pela inscrição da dimensão coletiva no seu trabalho escolar. Afonso (2012, p. 37) denuncia a 

inexistência de “tradução efectiva ou significativa”, apesar das discussões, da dimensão profissional da 

                                                 
9 Sobre as culturas balcanizadas, escreve Hargreaves (1998, p. 240) que são “ tipos de colaboração que dividem, aqueles que separam os 

professores em subgrupos isolados, muitas vezes adversários uns dos outros no interior de uma escola. (…) A forma balcanizada da cultura dos 

professores, como outras, é definida por padrões particulares de interacção entre docentes.”. 
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autonomia, nas políticas públicas para a docência. Pelo contrário, o autor deteta nos discursos públicos e nas 

políticas concretas criadas para fazer emergir um novo profissionalismo docente escolhos para o 

desenvolvimento profissional dos professores. O autor (Afonso, 2012, p.38) enumera alguns: 

 

[A expressão novo profissionalismo parece significar] a pretensão para aumentar a eficácia e a eficiência 

da docência na lógica da produção de resultados (…) num retorno a condições cada vez mais difíceis de 

exercício profissional em muitas escolas, de acentuação da subordinação hierárquica e autoritária dos 

professores, de descomplexificação da formação que lhes é devida como trabalhadores intelectuais (…). 

 

Todavia, no espaço escolar estudado e no contexto da sua formação contínua, as docentes percecionam 

a existência de espaços de liberdade para o exercício das suas opções didático-pedagógicas e percebem que 

existe o reconhecimento da necessidade dessa autonomia, por parte dos dirigentes escolares dos seus 

agrupamentos. 

 

A equipa de formandos e a formadora [residente] tomaram sempre as decisões em conjunto e, que seja 

do meu conhecimento, todas as decisões tomadas foram sempre muito aceites pela direção sem 

qualquer obstáculo. A título de exemplo: o horário e o local das sessões presenciais, a data e o horário 

das sessões tutoriais, entre outras. (Isabel, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas) 

 

Confiei sempre no trabalho desenvolvido pela formadora residente e também no trabalho desenvolvido 

pelos formandos em contexto de formação e sala de aula. (Ana, docente dirigente do agrupamento, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

[Sobre a autonomia dos professores] Sim, no meu caso, senti sempre que poderia decidir o que quer 

que fosse. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Os professores tinham autonomia total para decidirem que metodologias iam implementar na sua 

turma. No entanto, não tenho conhecimento que algum formando não tenha implementado as 

metodologias abordadas. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 

Da leitura dos excertos, podemos concluir que a autonomia declarada pelas docentes é de natureza 

pedagógico-didática e o poder para tomar decisões prende-se com atos de natureza idêntica, adstritos ao bom 

funcionamento da equipa em formação e do trabalho em sala de aula.  

As docentes dos 2º e 3º ciclos entrevistadas, cuja modalidade de formação (curso10) adotada pela 

Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), para a preparação dos professores que iriam 

                                                 
10 Na Proposta de Regulamento das modalidades de formação feita pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua (2014, p. 2) pode 

ler-se: ” O Curso de Formação é uma modalidade de formação contínua cujos fim e função são a aquisição, a actualização, o alargamento e o 

aprofundamento de conhecimentos científicos e pedagógico-didácticos e de competências profissionais especializadas.”, enquanto a formação em 

contexto de trabalho como é o caso no PNEP, implica a resolução de problemas concretos de sala de aula quer ao nível científico quer 

metodológico. 



  

94 

 

implementar os Novos Programas de Português do Ensino Básico (NPPEB), era bem distinta da do 1º ciclo, 

disseminaram a informação recolhida nas sessões de formação contínua e promoveram o debate nos seus 

grupos disciplinares, em sessões que organizaram para o efeito, nas suas escolas. As suas experiências 

formativas não são idênticas às das docentes do PNEP, já que as diferentes modalidades de formação 

escolhidas para cada um dos três ciclos produzem também relações diferentes dos docentes quer com o 

saber, quer com o saber-fazer, quer com o saber-ser em trabalho de equipa de professores.  

Para estas docentes dos 2º e 3º ciclos, a formação não ocorria em contexto de escola e não tinham 

apoio tutorial do formador, acabando elas por organizar/orientar sessões (1docente) ou mesmo formações 

acreditadas (2 docentes) com os outros colegas do grupo disciplinar ou em conjunto com os professores de 

línguas estrangeiras. Todas (três) consideraram que o debate nos grupos era completamente aberto e “As 

insatisfações prendiam-se apenas com situações imutáveis e com as “leis” do ministério: muda tudo, não se 

esclarecem convenientemente as alterações, o excessivo número de alunos por turma.” (Adelina, docente do 

3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas). A mesma professora considera que “Quando a direção deu 

tempos [da componente não letiva do professor – (CNL)] para trabalho, esse trabalho colaborativo era efetivo. 

Tínhamos a plataforma moodle bem organizada, onde eram colocados materiais, dúvidas, links relevantes… 

um trabalho fervilhante e estimulante.” (Adelina, docente do 3º ciclo). Pelos testemunhos ouvidos, fica evidente 

que a disponibilização de tempo do horário do professor para trabalho colaborativo, por parte das direções 

escolares, constituiu um fator que contribuiu para o sucesso da formação quer na formação do PNEP quer na 

formação para os NPPEB dos 2º e 3ºciclos.  

 Na escola da periferia de Nortada, que se debatia com problemas mais graves na leitura do que as 

escolas do centro da cidade, o grupo de professores adotou medidas complementares para reforçar a sua 

formação no ensino da competência de leitura e “o agrupamento contratou um formador, pagou a formação e 

incluiu nela todos os níveis de ensino e desenvolveram-se projetos de efetiva articulação vertical.” (Adelina, 

docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas). Hargreaves (1998, p. 216) considera que, nas 

culturas de colaboração orientadas para o desenvolvimento, “os professores trabalham em conjunto, 

principalmente para desenvolver iniciativas próprias, ou para trabalhar sobre iniciativas que são apoiadas ou 

requeridas externamente, nas quais eles próprios estão empenhados. (…) Neste sentido, são iniciadores da 

mudança, tanto ou mais do que reagentes a ela.”.  

As respostas das docentes entrevistadas revelam a consciência que elas têm de que as formações 

frequentadas provocaram mudanças nas suas práticas e de que a colaboração “desbalcanizada” entre si só os 

enriqueceu e os apoiou na mudança, exteriormente decretada, já que sentiam que tinham a confiança das 

responsáveis escolares nas decisões que tomavam nas áreas da sua especialidade, o que também evidencia a 
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existência de uma relativa autonomia das docentes no exercício das suas práticas profissionais. Na 

implementação desta política (PNEP) verifica-se que as diferenças concretas na operacionalização de distintas 

modalidades de formação adotadas para os 1º, 2º e 3º ciclos, associadas às diferenças entre os contextos 

sociais onde as escolas se inserem, bem como às diferenças entre as culturas de trabalho dos professores 

conduzem a atualizações do texto da política com variações expressivas, como se verificou, por exemplo, com 

a formação contínua e as suas diversas consequências no trabalho das equipas de professores dos 1º, 2º e 3º 

ciclos. Também contribuiu para o mesmo efeito a utilização da componente não letiva (CNL) do horário dos 

docentes para a sua autoformação, em colaboração uns com os outros, dentro do mesmo grupo disciplinar ou 

com outros grupos disciplinares. 

 

1.2.  O Contexto de Resultados/Efeitos  

 

 Quais os efeitos produzidos pelas políticas acima analisadas na sua recontextualização, em escolas 

concretas? Que impactos tiveram as duas políticas na mudança das práticas docentes, na diminuição das 

desigualdades entre os alunos no acesso a recursos educativos e, consequentemente, na promoção da 

igualdade de oportunidades entre eles e na gestão mais eficiente dos recursos existentes? 

 

Plano Nacional de Leitura 

 

Segundo dados de estudos realizados - previstos para a avaliação da implementação do PNL, no Anexo 

da Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006, artigo 1011 - os impactos do PNL num conjunto de áreas 

do Plano foi “claramente” positivo. Citamos conclusões retiradas da avaliação realizada pela equipa do CIES/ 

ISCTE, Costa, Pegado, Ávila e Coelho (2011, pp. 93-94) que assinalam alguns dos contextos e atores sociais 

onde se verificaram impactos do PNL: 

 
No desenvolvimento regular de actividades de leitura num conjunto de contextos institucionais – 

escolas, bibliotecas, unidades de saúde, Centros Novas Oportunidades, associações, clubes, famílias;  

 

No envolvimento, em iniciativas de promoção da leitura e da literacia, de uma diversidade de actores 

sociais – professores e bibliotecários, educadores de infância e formadores de adultos, médicos e 

                                                 
11Artigo 10 do Anexo da Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006: “Estudos/avaliação do Plano Nacional de Leitura. – Os estudos 

necessários à execução do Plano Nacional de Leitura, identificados no quadro nº 6, são encomendados a especialistas e centros de investigação, 

cabendo ao conselho científico do Plano Nacional de Leitura apreciar a pertinência dos domínios de investigação identificados, bem como os 

parâmetros definidos pelos responsáveis de cada estudo.”. (Cf. Nota de rodapé, nº4 deste capítulo) Para os primeiros cinco anos de implementação 

do PNL, os estudos foram realizados por investigadores do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do Instituto Universitário de 

Lisboa, ISCTE e coordenados por António Firmino Costa. 
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enfermeiros, municípios e fundações, meios de comunicação social e empresas, universidades e 

centros de investigação científica, entre vários outros;  

 

Nas práticas de leitura dos alunos, assim como nas suas atitudes relativamente à leitura e às bibliotecas 

e nas suas competências de literacia – sobretudo nos três ciclos do ensino básico, mas abrangendo 

também as crianças dos jardins-de-infância e os adultos dos Centros Novas Oportunidades; 

 

Na sensibilização da opinião pública a respeito da importância da leitura e da literacia e das acções que 

visam promovê-las – associando à implementação do PNL o desenvolvimento de um ambiente social 

claramente mais favorável à leitura do que anteriormente.  

 

 

 Os autores do estudo esclarecem que o Plano Nacional de Leitura é um instrumento de política pública 

e não um projeto-piloto, cuja finalidade é “a produção de efeitos de mudança positiva nas atitudes 

relativamente à leitura, nas práticas de leitura e nas competências de literacia ao nível da sociedade como um 

todo – em especial, nos casos dos programas de apoio à leitura orientada na escola, para a produção desses 

efeitos no sistema educativo nacional de ensino básico e de educação pré-escolar.” (p.95) e a avaliação que 

fazem dos cinco anos de vigência do Plano mostra como ele alcançou esses objetivos.  

Destacam como um dos impactos mais relevantes do PNL, nas escolas básicas de todo o país, a 

atividade “regular e consistente de leitura orientada em sala de aula.”, o que acontecia à escala nacional 

(p.94), e verificam que a própria perceção dos professores foi evoluindo positivamente, de 2006/07 a 

2009/10, no reconhecimento do aumento significativo do reforço das atividades de promoção de leitura nas 

escolas, com o PNL. Assinalam também que a rede que suportou o apoio às escolas públicas na 

implementação do PNL foi a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) que, por sua vez, se alargou e consolidou o 

seu papel, tal como aconteceu com o corpo de professores bibliotecários, nas escolas básicas públicas. 

As perspetivas da quase totalidade (sete em oito) dos docentes entrevistados convergem com as do 

estudo, na apreciação que fazem dos efeitos do PNL na promoção da leitura. Assinalam sobremaneira o 

contributo de toda a comunidade educativa (alunos, professores, direcção escolar, auxiliares de ação 

educativa, Pais), para o esforço nacional de promoção da leitura, no aumento do número de alunos que 

participam em concursos nacionais de leitura, que requisitam material de leitura nas bibliotecas escolares e 

que as frequentam, assim como referem a melhoria dos resultados académicos dos alunos tanto na avaliação 

interna quanto na avaliação externa: 

 

Na minha percepção das questões ligadas à leitura, o PNL não teve grande influência. (Adelina, docente 

do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas) 
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[Aspetos positivos] No aspeto do gosto pela leitura autónoma e na facilidade com que partilham 

informações dos vários contextos da sua vida diária (internet, trabalhos de pesquisa…). (Isabel, docente 

do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

Com a implementação do PNL, o que senti é que havia uma maior diversidade de obras a propor aos 

alunos, uma vez que as obras propostas no plano estavam adequadas à faixa etária e, por outro lado, a 

Biblioteca de turma não ficou confinada à sala de aula, os alunos puderam participar em muitas mais 

atividades relacionadas com a leitura e propostas pela Biblioteca. (Andreia, docente do 3º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

Acho que com a introdução do PNL houve uma maior interação entre a Biblioteca e o meu grupo 

disciplinar. São várias as atividades propostas pela Biblioteca e, através da disciplina de Português, os 

alunos colaboram, participam nessas actividades (Andreia, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição 

das entrevistas)  

O Plano de Leitura foi uma coisa muito boa. Um entusiasmo muito maior em ler as obras, porque 

depois também conheciam o escritor, porque depois também se faziam atividades na biblioteca que os 

fazia ter mais gosto por aquilo que estavam a ler. (…) Havia fichas de leitura, havia uma sessão de 

ilustração na biblioteca, a propósito da obra que eles estavam a ler. (Susana, docente do 2º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

  

Eu penso que os que não tinham acesso a livros (que eu acho que até é difícil, hoje em dia, não ter 

acesso a livros, eles não querem é comprá-los, compram telemóveis caríssimos, agora livros…). O que é 

certo é que mesmo aqueles que nunca liam, que chegavam ao 5º ano e diziam mesmo: Ó professora, o 

único livro que eu li foi “Os 3 porquinhos” e isto é verdadeiro, esses mudaram completamente, isso 

garanto-te que mudaram. Passaram a ler. Fazia parte das aulas, fazia parte da biblioteca, eram 

chamados à biblioteca para isto e para aquilo… (Susana, docente do 2º ciclo, Apêndices, Transcrição 

das entrevistas)  

 

[Sobre a colaboração dos professores do grupo disciplinar] Eu penso que sim, porque depois um fazia 

um guião sobre aquele livro, outro “olha eu fiz isto”, “eu levei os meus alunos e fiz aquilo”, partilha, 

muito mais partilha, muito mais partilha e divisão de tarefas, claro. Se era para organizar uma visita de 

estudo, uns ficavam com a parte da ilustração dos livros, porque nós fazíamos cartazes, outros fariam a 

parte das frases ilustrativas de cada livro, outros teriam a seu cargo a entrevista e a entrevista era feita 

por todas as turmas e depois havia um grupo de professores que selecionava as perguntas e fazia o 

guião. Era assim. (Susana, docente do 2º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

A vida da escola mudou. A biblioteca deixou de ser aquele espaço monótono que servia para os alunos 

irem para lá de castigo ou fazer uns trabalhos de casa. E uma vez por ano, vinha lá um escritor para o 

5º, vinha lá um escritor para o 6º e um para o 7º...Passou a ser muito mais frequente, muito mais ativa 

[biblioteca]. (Susana, docente do 2º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 

Tal como aconteceu a nível nacional também se verificou no agrupamento melhoria nos resultados das 

provas de aferição e consequentemente nos resultados escolares. Promoções de encontros com 

escritores eram atividades muito apreciadas pelos alunos, demonstrada nas questões levantadas sobre 

as obras e no diálogo com o/a escritor(a). Promoções em feiras do livro, sensibilizando os pais para a 

importância deste, atividades lúdicas centradas em histórias eram atividades sempre presentes. Os 

momentos de poesia, declamações e pequenas dramatizações dinamizados nas bibliotecas abertos a 

toda a comunidade escolar contribuíram para aproximar a escola da família, criando condições efetivas 

para um maior envolvimento da família nas atividades da escola. (Ana, diretora do agrupamento. (Ana, 

docente dirigente do agrupamento,  Apêndices, Transcrição das entrevistas)  
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As docentes também salientam que os alunos melhoraram o seu gosto pela leitura e a sua 

compreensão leitora, impactos esperados com a implementação do Plano, o qual tinha como lema “ler mais, 

ler bem e ler depressa” (Rodrigues, 2010, p.195). Relevamos as opiniões das duas docentes do 3º ciclo: 

 

Não consigo avaliar se isso teve um impacto tão significativo na capacidade de compreensão dos 

alunos, mas consigo dizer que houve um maior interesse por parte dos alunos em ler mais livros. 
(Andreia, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre a introdução dos novos programas, o PNL 

e o desempenho dos alunos na leitura. Os alunos que gostavam de ler, continuaram, os que não, 

também não melhoraram. Em termos de compreensão do que lêem, também não consigo estabelecer 

uma relação. (Andreia, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

Relativamente aos professores, e falando da minha experiência, penso que as práticas não mudaram 

assim tanto. Talvez tenha ficado mais facilitado o trabalho da motivação para a leitura com as diversas 

atividades propostas pelo PNL e pela maior diversidade de atividades propostas pela Biblioteca. 

(Andreia, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

[Impacto do PNL e do NPPEB] Creio que o desempenho em Leitura não melhorou graças a nenhum 

desses aspectos. (Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

Na minha percepção das questões ligadas à Leitura, o PNL não teve grande influência. Preocupei-me 

em saber o que condicionava a leitura, porque continuava a ser um problema. Nesse sentido, o 

agrupamento contratou um formador, pagou a formação e incluiu nela todos os níveis de ensino e 

desenvolveram-se projectos de efectiva articulação vertical. (Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas)  

 

Na obra em que explica as políticas de Educação que promoveu e onde faz o balanço do seu trabalho, 

no ministério da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues (MLR) descreve alguns dos resultados do Plano e 

esclarece: “Beneficiaram da acção do PNL mais de um milhão de crianças, abrangidas por actividades diárias 

de leitura orientada, da educação pré-escolar ao 2º ciclo, e pela aquisição de livros em todas as escolas do 

país.” (Rodrigues, 2010, p.197) 

Na mesma obra, Rodrigues (2010, p. 20) expõe as políticas de Educação que foram criadas e 

implementadas durante (e para além de) o seu mandato de ministra da Educação do XVII governo 

constitucional e enquadra-as à luz dos princípios da qualidade, da equidade e da eficiência. A autora elucida: 

 

Para a concretização do programa [do governo] contido nestas ambições, definiram-se várias medidas e 

metas, convergindo todas elas para a realização de três grandes objectivos. A saber: em primeiro lugar, 

melhorar a equidade e diminuir as desigualdades escolares; em segundo lugar, promover a 

qualidade das aprendizagens e a modernização das escolas; e, finalmente, obter ganhos de 

eficiência na gestão dos recursos educativos, defendendo o interesse público geral.12  

 

                                                 
12 Os destaques são da nossa responsabilidade. 
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Podemos concluir, da existência do PNL, dos seus impactos na promoção da leitura apresentados pelo 

estudo do CIES/ISCTE acima referido, dos resultados apresentados pela ministra da Educação, responsável 

pela criação do Plano e das perspetivas enunciadas pela quase totalidade das docentes entrevistadas que os 

objetivos do PNL, pelo menos no seu primeiro lustro, foram cumpridos. Os efeitos apontados pelos atores 

(académicos, políticos e escolares) convergem em que a qualidade do desempenho dos alunos melhorou na 

avaliação interna e na externa (cinco em oito entrevistadas); as práticas de trabalho dos professores com o 

livro e a leitura alteraram-se, (sete em oito) devido a muitos fatores, nomeadamente o seu acesso (seis em 

oito) a uma maior multiplicidade de recursos disponibilizados pelo PNL. A equidade foi alargada, (cinco em 

oito) pelo acesso das escolas aos recursos, que, elas, em seguida, distribuíam, verificando-se, deste modo, que 

a gestão de recursos públicos educativos foi colocada ao serviço de escolas e alunos portugueses, já que os 

testemunhos das docentes nos remetem para escolas dos dois agrupamentos existentes em Nortada. As 

docentes informam que, ainda que nem sempre em número suficiente, os recursos materiais e até humanos 

fornecidos pelo ME/PNL às bibliotecas escolares se diversificaram e aumentaram significativamente, 

permitindo que mais alunos acedessem a esses recursos públicos. 

 

Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo do ensino básico  

 

No respeitante ao PNEP, Rodrigues (2010, p.31) considera-o uma modalidade de intervenção do âmbito 

das áreas curriculares e uma medida que se enquadra no objetivo de melhoria da eficiência do sistema 

educativo. Declara (Rodrigues, 2010, p. 25): 

 

as alterações ao regime da formação contínua visaram reforçar as componentes científicas e 

disciplinares de cada área da docência. Os programas de formação contínua de professores do 1º ciclo 

em Matemática e em Português são um exemplo de modernização das metodologias de formação 

contínua de professores, designadamente pelas exigências de supervisão de aulas e de avaliação e 

classificação dos formandos. 

 

É justamente o aspeto da supervisão e do trabalho prévio que ela exige que se realize entre formandos e 

formadora residente que é referido como uma mais-valia desta formação, pelas professoras do 1º ciclo 

entrevistadas e pela direção do seu agrupamento (cinco entrevistadas). Salientam como efeito da formação a 

reconfiguração de práticas letivas, (cinco em cinco) exemplificando com a importância que passaram a atribuir 

à consciência fonológica no ensino da leitura, ao ensino da língua materna nas suas diferentes dimensões e ao 

aumento da colaboração e partilha entre docentes (quatro em cinco). Também aplicaram novas e diversas 

estratégias (cinco em cinco) que tornaram mais rápida a aprendizagem da leitura pelos alunos. Verificaram 
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que os alunos melhoraram no gosto pela leitura autónoma (uma em cinco entrevistadas) e pela partilha das 

informações (uma em cinco), evidenciando com isso desenvolvimento da sua capacidade de comunicação e 

melhor organização do pensamento (quatro em cinco entrevistadas). 

 

[Os professores em formação no PNEP] Passaram a diversificar mais as suas estratégias, a planificar 

com maior rigor e objetividade, atendendo mais às competências que queriam que fossem 

desenvolvidas com as aulas a dar e sobretudo, para mim, refletir sobre as aulas dadas e as suas 

práticas educativas, e fazer da reflexão uma prática diária, uma vez que é através deste processo que 

cada um de nós é capaz de avaliar criticamente a sua atuação. (Alda, docente do 1º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas) 

[Impacto das mudanças do ensino em leitura nos alunos] Melhor organização do pensamento, o 

desenvolvimento da comunicação, e formação espontânea de novos leitores. (Alda, docente do 1º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas) 

 

[O desempenho dos alunos melhorou, devido às novas estratégias propostas na formação?] Sim, 

seguramente. No aspeto do gosto pela leitura autónoma e na facilidade com que partilham informações 

dos vários contextos da sua vida diária (internet, trabalhos de pesquisa…). (Isabel, docente do 1º ciclo, 

Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Frequentemente, eram discutidas as estratégias e partilhada toda a documentação entre os formandos. 

Contudo, esta partilha era também extensiva aos restantes docentes que não frequentavam a formação, 

facultando-lhes a documentação das sessões presenciais e as atividades desenvolvidas e aplicadas em 

sala de aula das sessões tutoriais. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

[Alteração das práticas dos professores em formação no PNEP] Alguns deles foram observados na 

assistência a aulas no âmbito da ADD [Avaliação de Desempenho Docente]. Análise de pequenos textos 

onde os alunos extraíram e recuperaram informação. Leitura de obras na sala de aula. Utilização das 

Tic`s. Fiquei com a ideia que o PNEP/PNL, principalmente no 1ºciclo, foi importante e imprescindível na 

medida em que cativou os docentes, por a sua formação ser em contexto, houve um grande 

envolvimento de todos, desenvolveu autoconfiança no corpo docente e segurança pedagógica pela troca 

de materiais, experiências. Tudo contribuiu para algumas mudanças nas rotinas pedagógicas enraizadas. 
(Ana, docente dirigente do agrupamento, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Quanto aos efeitos da formação contínua na cultura de trabalho dos professores, as docentes apontam 

que o tempo de trabalho em equipa aumentou, bem como a troca de experiências, saberes, ideias e materiais 

e sinalizam como positivo o fomento da reflexão autocrítica diária do que fora feito em sala de aula: 

 

Funcionamento mais em equipa; na equipa de professores há mais troca de experiências, saberes, 

ideias criativas e materiais; trabalho individual é mais organizado e há uma permanente reflexão sobre a 

prática na elaboração, planificação e implementação das tarefas, em sala de aula. É notório mais 

interesse, motivação, conhecimento, o saber-fazer e o saber-ser. (Alda, docente do 1º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas)  

 

Na perspetiva das docentes do 1º ciclo entrevistadas, a formação obtida no ensino da língua materna 

teve um impacto positivo nos alunos, pois todos usufruíram, na sala de aula, de um leque mais alargado de 

oportunidades de aprendizagem, dada a variedade de estratégias de que os professores passaram a dispor. 
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Pelo contrário, os alunos cujos professores não estavam a beneficiar da formação do PNEP não tiveram as 

mesmas oportunidades de aprendizagem dos seus pares. 

 

Não direi prejudicados, mas os alunos dos professores que não fizeram a formação não tiveram as 

mesmas oportunidades e vivências. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Sim-Sim (2012, p. 25), na avaliação que apresenta do Programa no seu livro, destaca a qualidade e a 

eficiência da formação, como os alvos a atingir com o PNEP e escreve: 

 

O objectivo central do PNEP visava a melhoria das condições de ensino da língua portuguesa com o 

propósito de provocar uma melhor aprendizagem dos alunos. Por outras palavras, pretendia fomentar o 

desenvolvimento profissional dos professores do 1º ciclo, no que respeita particularmente ao ensino da 

língua portuguesa, para uma consequente melhoria das aprendizagens dos alunos. O número de 

professores atingidos pela formação e a taxa de sucesso nessa mesma formação são indicadores da 

eficiência interna conseguida no programa em questão.  

 

Neste parágrafo, estão implícitos os conceitos de qualidade (melhoria das condições de ensino da língua 

portuguesa/melhoria das aprendizagens dos alunos) e de eficiência (desenvolvimento profissional/número de 

professores atingidos pela formação/taxa de sucesso) que resumem em si o que o PNEP pretendia atingir. 

Perguntamos: e atingiu? As conclusões retiradas por Inês Sim-Sim (2012) das avaliações realizadas pelos 

diversos atores intervenientes no PNEP vão no sentido de que o objetivo central do PNEP foi atingido. Como 

exemplo da sua leitura das avaliações realizadas, salientamos: 

 

Na avaliação de qualidade são de salientar dois aspectos que surgem como cruciais: (i) a importância 

concedida à questão do apoio, quer o apoio tutorial por pares (formadores residentes) na sala de aula, 

quer o apoio supervisivo das instituições de ensino superior aos formadores residentes; e (ii) a sintonia 

existente entre os temas abordados na formação e conhecimentos disciplinares e didácticos 

determinantes para o ensino de conteúdos curriculares nacionais. (p.56) 

 

[Em 2009/2010]: Os diminutos valores de desistência reflectem as altas taxas de conclusão da 

formação nas três acções (A1 e A2, B e C) sempre com valores acima de 93%. As percentagens 

elevadas de classificações com Muito Bom e Excelente, em todas as acções, espelham o envolvimento 

dos participantes e o reconhecimento da formação oferecida [indicadores de eficiência do PNEP: 

frequência das ações e taxas de sucesso]. (p.37) 

 

No entanto, docentes do 1º ciclo em formação identificaram como obstáculos à qualidade do seu 

trabalho com os alunos o aparecimento constante, nas escolas, de projetos vindos “de fora” (duas em três 

entrevistadas), ao longo do ano letivo e a “resistência” à mudança, (duas em três) por parte de alguns 

professores que não aderem a determinadas atividades em “parceria” (duas em três entrevistadas).  
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A gestão do tempo das várias áreas disciplinares no 1ºciclo é prejudicada e difícil perante os 

variadíssimos “projetos” e atividades que estão sempre a surgir. A falta de tempo condiciona a 

exploração adequada das metodologias e estratégias. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, 

Transcrição das entrevistas)  

Os docentes que não frequentavam a formação mostravam mais resistência, principalmente pela falta 

de suporte teórico. No entanto, houve colegas que implementaram algumas atividades e sentiam muita 

curiosidade e vontade em aplicar novas estratégias. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição 

das entrevistas)  

A novidade e desconhecido causam medo que os objetivos não sejam atingidos e as competências não 

sejam desenvolvidas. Numa fase inicial da formação, os mais receosos das mudanças eram os próprios 

formandos pela responsabilidade de implementar aos alunos um programa do qual pouco ou nada 

sabiam, e quais iriam ser os resultados. Com o desenrolar da formação e os bons resultados obtidos, os 

receios desvaneceram-se. (Sofia, docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

[Alterações com ou sem resistências] Sim, com algumas resistências. (…) Nem todos os colegas da 

escola estão predispostos para a inovação, não aderindo a determinadas atividades em parceria. (Isabel, 

docente do 1º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 A referida “resistência” à mudança, segundo a docente do 1º ciclo, Sofia, verificou-se também com os 

formandos, no início da formação PNEP e só se foi dissipando à medida que eles iam observando os 

resultados positivos dos alunos, destinatários últimos da inovadora13 medida de política educativa.  

Segundo Correia (1989), uma inovação implementada nas escolas, com origem no centro do sistema, 

configura uma forma de “regeneração” do sistema educativo, sem que este tenha que abdicar da sua 

natureza. O PNL e o PNEP são “inovações” com origem no ministério da educação e as docentes entrevistadas 

nunca as assumiram como medidas que tivessem sido criadas pelos professores nas suas escolas, somente 

se apropriaram delas, adaptando-as ao seu contexto de trabalho, transformando-se, assim, em “forças de 

adaptação à inovação instituída” (Correia, 1989, p.59). Estas forças/docentes não questionam as “relações de 

poder induzidas por estas novas estruturas” (p. 60), mas  

 

podem desempenhar um papel importante na (re) institucionalização da periferia do sistema e das 

relações que esta mantém com o Centro. Elas são, de facto, forças de adaptação do instituído periférico 

que são “informadas” e “formadas” sobre os objectivos e métodos de trabalho da inovação instituída e 

que, ao defenderem o papel desempenhado pelo Centro na organização e controlo da inovação, tendem 

a reproduzir o sistema inovador (p. 59). 

 

Os docentes “que não frequentavam a formação [e que] mostravam mais resistência, principalmente 

pela falta de suporte teórico.”, na perspetiva de Sofia, não deixam, na prática, de ser opositores ao PNEP. 

Correia (1989, p. 58) designa estes professores de “forças de inércia” ou forças de “preservação do antigo 

                                                 
13 Correia (1989, p. 31) define inovação da seguinte forma: “A inovação é uma mudança deliberada e conscientemente assumida (o que exclui do 

seu campo as mudanças produzidas pela evolução “natural” do sistema) visando objectivos bem precisos: a melhoria do sistema, o aumento da 

sua eficácia no cumprimento dos seus objectivos (…). A inovação é, pois, um processo planificado, prosseguindo objectivos compatíveis com os do 

sistema.” 
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instituído periférico” que resistem a inovações, porque elas põem em risco a antiga relação de “forças na 

periferia” e “faz perigar o poder que estas forças detêm em consequência da sua inserção no antigo 

instituído.” (p. 60) Por outro lado, as novas práticas exigidas pela inovação oriunda do Centro, criam 

insegurança nos professores que se veem confrontados com as suas práticas antigas, levando-os 

frequentemente a entrar em rutura consigo próprios.14 

 

2. As perspetivas de professores de português do Ensino Básico (2º e 3º ciclos) sobre o PNL 

e a formação contínua 

 

As perspetivas das docentes dos 2º e 3º ciclos entrevistadas, sobre os efeitos do Plano Nacional de 

Leitura e da formação à volta dos Novos Programas de Português do Ensino Básico NPPEB15 assinalam que, 

devido à existência do PNL nas escolas, as práticas escolares e em sala de aula se alteraram (três em três), o 

desempenho dos alunos em leitura melhorou (uma em três) e os professores trabalhavam o livro e a leitura de 

formas mais diversificadas do que anteriormente e em contextos exteriores à sala de aula (três em três 

entrevistadas). Havia mais livros a chegar às escolas, ainda que nem sempre em número suficiente para todos 

os alunos que deles tinham necessidade, diversas tipologias textuais eram lidas e analisadas (três em três), a 

biblioteca de turma “saltava” as paredes da sala de aula e realizava-se também na biblioteca escolar, que 

aumentou muito a sua visibilidade na escola com atividades que motivavam os alunos para a leitura. Os 

professores partilhavam mais os materiais e dividiam tarefas entre si, discutiam as formas de abordagem dos 

textos e outros temas relacionados com o ensino da língua materna (três em três entrevistadas). O PNL 

proporcionou oportunidades de leitura a alunos que de outro modo não leriam, pois não têm acesso a livros, 

em casa. 

 

Passou a avaliar-se por competências e a atribuir uma ponderação a cada uma delas. Passou a ter-se 

muito melhor consciência daquilo que era perguntado num teste. Analisava-se ao pormenor o que 

perguntava, para avaliar o quê e que competência era testada em cada questão. Esta parte foi talvez a 

mais interessante. Quando olho para o tipo de questionamento de uma prova escrita mais antiga e 

outra feita com a consciência clara que domínio estava a ser testado é assustador. Era mau!!! (Adelina, 

docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

                                                 
14 Sobre as “forças” que podem coexistir nas escolas, aquando da recontextualização das medidas “inovadoras”, escreve Correia (1989, p. 59): “O 

desenvolvimento da contradição entre o “interior” e o “exterior” pode reactivar o desenvolvimento do antagonismo latente e presente no “exterior” 

do “espaço de decisão”, isto é, no interior da própria instituição escolar. Esta pode, de facto, tornar-se uma rede de conflitos que se desenvolvem 

entre as forças de reprodução do antigo instituído, as de adaptação ao novo instituído e as forças de produção de mudança, isto é, as forças 

instituintes.”. 
15 Uma dirigente da APP, co-autora dos NPPEB, informa: “O PPEB apresenta-se com uma matriz comum aos três ciclos de que fazem parte 5 

componentes: Caracterização, Resultados esperados, Descritores de desempenho e conteúdos, Corpus textual e Orientações de gestão. Estes 

diferentes planos receberam, de forma mais ou menos explícita, os impactos do PISA. Isto é, as orientações metodológicas e o paradigma teórico, 

pressupondo o desenvolvimento equilibrado das cinco competências, entre as quais se destacam a da Leitura, a da Escrita e a do Conhecimento 

Explícito da Língua, [que] refletem esses impactos, no texto do documento. (Filipa, co-autora dos NPPEB, Apêndices, Transcrição das entrevistas) 
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Passamos a ter muito maior cuidado na abordagem dos textos a partir da formação que contratámos. 

(Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

[Entre os professores] O trabalho colaborativo aumentou, sem dúvida, sem dúvida. Eu senti, porque era 

uma coisa prática, portanto, não era uma reunião onde se está ali metade a discutir coisas que não têm 

interesse nenhum. Aquilo era virado para os novos programas e mais nada. (…) É aquilo: é fazer fichas, 

é aplicá-las, é trazê-las, o que é que correu bem, o que é que correu mal… (Susana, docente do 2º 

ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)   

 

E depois eles [os alunos] irem à biblioteca fazerem coisas sobre aquilo que estavam a ler (…) Projetos, 

atividades, visitas de escritores, o facto de organizarem as entrevistas aos escritores…isso fazia com que 

eles tivessem que ler a obra com atenção. (…) Porque não era aquela pergunta de “lana caprina”: “por 

que é que começou a escrever?”, não, eu dizia-lhes sempre: mais de 50% é perguntas sobre a obra. Ele 

está cansado de responder a “por que é que começou a escrever: porque é que foi para escritor e não 

foi para outra coisa”; o que ele gosta com certeza é de ver perguntas em que veja que vocês leram a 

obra e têm uma opinião sobre ela. (Susana, docente do 2º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 
Como com qualquer mudança, há sempre quem resista e quem não encontre o sentido das coisas. No 

meu grupo disciplinar, também houve professores que se manifestaram contra as mudanças, no 

entanto, colaboraram na discussão e na criação dos documentos. Da parte da Direção da escola nunca 

houve qualquer interferência no nosso trabalho. (Andreia, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição 

das entrevistas)  

As iniciativas decorrentes da implementação do PNL contribuíram para o desenvolvimento da 

competência de leitura e para minimizar as desigualdades que pudessem existir. Como todos nós 

sabemos, num agregado familiar onde há hábitos de leitura é natural que os alunos copiem o modelo e 

que não seja tarefa árdua ler e compreender o que lêem. No entanto, a implementação do PNL veio 

contribuir para minorar essas diferenças, já que todos os alunos, em aula ou fora dela, têm acesso à 

leitura e, desta forma, de alguma maneira o seu capital cultural pode ser aumentado. Não digo que as 

desigualdades sociais tenham desaparecido, mas certamente terão sido reduzidas. (Andreia, docente do 

3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

Contudo, a perspetiva de Adelina, docente do 3º ciclo, sobre a igualdade de oportunidades dos alunos, é 

diferente: 

 

Essa igualdade não existe. Nunca existirá. Poderá apenas ser atenuada. Continuo a ter alunos que nem 

o manual da disciplina possuem. (…) O nosso sistema de ensino raramente atenua as desigualdades. 

Apenas as reproduz. (Adelina, docente do 3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

 

Devemos, por fim, referir que raras eram as docentes que se recordavam de alguma vez lhes ter sido 

estabelecida alguma conexão entre as políticas que estavam a implementar (PNL, PNEP, formação para os 

NPPEB dos 2º e 3º ciclos) e os resultados (fracos) dos alunos portugueses, na literacia em leitura, nos testes 

do PISA. Das três professoras do 1º ciclo e da docente do 2º ciclo nenhuma se recorda de ter havido 

referências a essas conexões. As duas dirigentes do agrupamento acima referido recordam que sim, que 

houve referências aos resultados dos alunos portugueses no PISA, e uma delas acrescenta que a própria 
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legislação assinala esse facto. Das duas docentes do 3º ciclo na formação para os NPPEB, uma afirma só ter 

ouvido falar do assunto, no seu grupo disciplinar; a segunda professora diz: 

 

Recordo ter lido uns cadernos da DGIDC sobre o assunto. (…) Era preciso fazer alguma coisa, fomentar 

a leitura. O PISA quase nos tinha colocado no podium dos analfabetos funcionais. (Adelina, docente do 

3º ciclo, Apêndices, Transcrição das entrevistas)  

 

3. Algumas perspetivas académicas 

 

Na verdade, a legislação fundadora de cada uma das políticas abordadas (PNL e PNEP), no preâmbulo 

que fundamenta a necessidade de criação da política, estabelece uma relação direta entre o fraco 

desempenho dos alunos portugueses em provas de avaliação externa nacionais e internacionais e a política 

criada e indicam o PISA como uma das avaliações a que dão crédito, de tal forma que o fraco desempenho 

dos alunos portugueses nesse Programa vai justificar que se façam grandes investimentos no sistema 

educativo nacional, para melhorar a qualidade da prestação internacional de Portugal. A avaliação internacional 

comparada que o PISA realiza faz movimentar o XVII governo constitucional que confia nessas avaliações para 

provocar mudanças em pontos do sistema que considera críticos, como é o caso da literacia em leitura. Na 

perspetiva das várias docentes entrevistadas, para umas mais do que para outras, as políticas (PNEP e PNL) 

atingiram os objetivos para os quais foram criadas: melhorar o desempenho dos alunos portugueses na 

literacia em leitura (cinco em oito entrevistadas); diminuir as desigualdades do acesso a materiais de leitura, 

por parte dos alunos (mas não só), repartindo recursos materiais, humanos e financeiros (quatro em seis 

entrevistadas a quem foi perguntado), “defendendo o interesse público geral” (Rodrigues, 2010, p.20). Os 

atores do contexto de prática do PNEP, nas escolas do agrupamento, apesar da “resistência” de alguns 

docentes que não participavam nessa formação, recontextualizaram-no com autonomia relativa, decidindo 

colaborativamente as melhores formas de implementar as aprendizagens e provocar mudanças nas práticas 

docentes, reconfigurando-as. Ainda que a professora Adelina, da escola da periferia de Nortada, tenha uma 

perspetiva pouco positiva de muitos aspetos do PNL, não deixa de reconhecer que o número de alunos leitores 

aumentou na sua escola, porque as atividades à volta da leitura também aumentaram. Segundo a quase 

totalidade de “vozes” ouvidas nas entrevistas (sete em oito entrevistadas), os efeitos da recontextualização das 

políticas foram positivos, posição que é consonante com estudos de âmbito nacional, realizados por entidades 

do mundo académico, externas ao ministério da Educação. 



  

106 

 

Os resultados dos alunos portugueses nos vários ciclos do PISA têm sustentado alguma reflexão 

académica16 sobre eles e à volta de medidas de política educativa criadas pelo ME e têm dado origem, ainda, à 

apresentação de propostas para os melhorar. Destacamos um artigo de Balça e Souza (2012, p. 374), onde as 

autoras fazem uma resenha dos programas de promoção da leitura em Portugal e no Brasil para, finalmente, 

concluírem que o PNL alterou profundamente a forma como se promovia a leitura nas escolas, ao entrar nas 

salas de aula, como antes não acontecia, “não só através dos livros que indica pelas listas de livros, 

atualizadas anualmente, para a leitura orientada na sala de aula, mas também através dos Programas PNL.”. 

Estes Programas chegam às escolas sempre acompanhados com orientações concretas para o professor 

trabalhar as obras com os alunos.17 Contudo, as autoras (Balça e Souza, 2012, p. 377) consideram que: 

 

 falta ao principal mediador de leitura, o professor, ações votadas à superação da simples 

decodificação, atividades desenvolvidas para levarem os alunos a entenderem o texto e principalmente, 

lê-lo. (…) o professor18 deve ter oportunidade de aprender seja em sua formação inicial, seja na 

continuada metodologia para promover o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

 As autoras finalizam o seu artigo, citando Nóvoa (Balça e Souza, 2012, p.378), quando ele defende 

que a formação só se constrói, através de um trabalho de “reflexividade crítica” do formando sobre as suas 

práticas profissionais e a sua identidade pessoal, valorizando ele, assim, o saber construído a partir da 

experiência do profissional. A sugestão das autoras é a de que as políticas públicas têm obrigação de pensar a 

formação docente e essa formação docente deverá privilegiar o ensino da leitura, sobretudo de textos literários, 

em situação de sala de aula. 

 Outros autores discordam da ênfase atribuída ao texto literário e realçam a necessidade de trabalhar o 

texto não literário, pois a literacia em leitura implica “o desenvolvimento de diferentes competências de leitura19 

com base em textos de diversas tipologias e em suportes variados” (Marques e Meireles-Coelho, 2011, 

p.411)20, porém as práticas letivas, no ensino da língua portuguesa, não são diversificadas, sendo 

                                                 
16 Cf. nota de rodapé nº 4 e texto da secção Contexto de Resultados/efeitos, na subsecção Plano Nacional de Leitura. 
17 Balça e Souza (2012, p.374) acrescentam: ”a novidade foi a obrigatoriedade de ler e trabalhar diariamente, caso as crianças estejam no pré-

escolar ou no 1º ciclo do ensino básico ou semanalmente, para os jovens dos outros níveis de ensino, em atividades de leitura, com textos literários 

e não literários.”. 
18 Acreditam as autoras (Balça e Souza, 2012, p.377) que “somente aquele que lê e que conhece o universo da leitura será capaz de formar 

leitores”. 
19 Sobre as competências em literacia, Carvalho e Sousa (2011, p.113) optam pela definição seguinte: “Consideramos, portanto, como 

competências em literacia o conhecimento progressivo e a autonomia concomitante com a capacidade do leitor em compreender, refletir, avaliar 

uma dada informação e desenvolver um pensamento crítico em textos escritos diversos e nas suas práticas sociais diversas, podendo, assim, 

participar e atuar na sociedade.”. 
20 No estudo que realizaram, os autores (Marques e Meireles-Coelho, 2011, p.408) concluíram: “De acordo com os dados recolhidos disponíveis, 

globalmente, os resultados totais das avaliações PISA são inferiores aos dos exames nacionais. Os alunos portugueses revelam desempenhos 

modestos nas avaliações PISA [2000, 2003, 2006], apresentando dificuldades básicas de literacia em contexto de leitura, sobretudo em textos de 

tipo utilitário. Apesar disso, nos exames nacionais do ensino básico, os resultados são francamente favoráveis, embora se registe um declínio nos 

últimos anos, altura em que se começou também a avaliar a leitura de textos de carácter mais pragmático, competência não tão extensamente 

desenvolvida nas aulas de português.”.  
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sobrevalorizado o “caráter cultural da língua”. Segundo os autores, estes “são fatores que condicionam os 

resultados dos alunos portugueses em avaliações internacionais que nelas continuam a mobilizar os 

conhecimentos do currículo e não respondem positivamente aos desafios das literacias21.” (p.411). 

 No ensino da língua materna confluem e conflituam formas diferentes de ensinar a leitura e o PISA 

veio revelar, de acordo com o estudo de Marques e Meireles-Coelho (2011), a propósito da comparação que 

estabeleceram entre os resultados dos alunos portugueses nos exames nacionais do 9º ano e no PISA (2000, 

2003, 2006), que havia um hiato entre o que era trabalhado (tipologias textuais), a forma como era trabalhada 

a leitura nas aulas de língua portuguesa e o que se exigia aos alunos portugueses em provas internacionais.  

 

4. Em jeito de conclusão 

 

Quer o PNL quer o PNEP contêm em si, na legislação, orientações normativas que conduzem as escolas 

e os professores a trabalhar de outra forma a leitura: é a conclusão que podemos retirar, apesar de algumas 

divergências, quer das entrevistas a docentes quer de estudos e avaliações externas oriundas do mundo 

académico, como se pode ler neste capítulo. Essa relativa heterogeneidade de perspetivas ocorre entre 

professores do mesmo nível de ensino e professores de outros níveis de ensino, em temas comuns quer no 

respeitante ao PNL quer à formação contínua dos docentes. 

 As docentes dos 1º e 2º ciclos entrevistadas (pertencentes ao mesmo agrupamento de escolas) 

consideram que o Plano contribuiu para a melhoria do gosto pela leitura e melhorou os níveis da compreensão 

leitora dos alunos, o que teve como consequência o melhor desempenho dos alunos nas avaliações externas; 

para além de permitir um acesso mais alargado dos alunos aos materiais de leitura, diversificando-os, e um 

trabalho mais sistemático com o livro e a leitura, na sala de aula. As docentes do 3º ciclo reconhecem o 

alargamento do acesso dos alunos e escolas a um maior número de recursos disponibilizados pelo Plano e o 

dinamismo das suas bibliotecas escolares, mas não detetam evidências de que com o PNL se tenha alterado 

positivamente o desempenho dos alunos. 

Na nossa leitura das entrevistas, pudemos verificar que a recontextualização do Plano Nacional de 

Leitura, em escolas de Nortada, apesar de algumas divergências de perspetiva sobre aspetos da 

recontextualização do PNL de atores locais entrevistados, vai ao encontro de finalidades previstas no texto 

fundador do Plano. As entrevistas não abordaram todos os pontos da legislação que cria o PNL, mas mesmo 

                                                 
21 Na perspetiva dos autores (Marques e Meireles-Coelho, 2011, p.407), ”As escolas são chamadas a transformar-se em centros locais de 

aprendizagem centrados não na avaliação do currículo, mas em resolver situações a partir do que se aprendeu no currículo (…) As avaliações PISA 

(…) desafiam os alunos de 15 anos a desenvolverem competências de literacia, diferentes das escolares, que lhes permitem analisar, comunicar, 

interpretar, criar, problematizar e resolver problemas em situações diversas (…).”.  
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assim, é possível compreender que, no que diz respeito ao trabalho nas escolas, com alunos e professores, as 

orientações do texto legislativo e a sua recontextualização nas escolas de Nortada, globalmente, coincidem. Se 

diferenças identificámos, elas vão mais no sentido de aperfeiçoar o legislado, adequando as orientações “de 

fora” ao contexto social e cultural da escola. Alguns exemplos da legislação22 que ilustram o que acima 

declaramos, retirados do Anexo da Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006: 

 

2— Objectivos do Plano Nacional de Leitura.— São objectivos do Plano Nacional de Leitura: 

a) Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento individual e de progresso colectivo; 

b) Criar um ambiente social favorável à leitura; 

c) Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras actividades que estimulem o prazer de ler entre 

crianças, jovens e adultos; 

(…) 

f) Consolidar e ampliar o papel da rede de bibliotecas públicas e da rede de bibliotecas escolares no 

desenvolvimento de hábitos de leitura; 

(…) 

 

3— Linhas de estratégia.— O Plano Nacional de Leitura assenta nas seguintes linhas de estratégia: 

3.1— Alargar e diversificar as acções promotoras de leitura em contexto escolar 

 (…) 

3.3— Assegurar formação e instrumentos de apoio através de: 

a) Definição de parâmetros para a formação de educadores, professores e mediadores de leitura de 

acordo com os princípios do Plano Nacional de Leitura; 

b) Disponibilização de instrumentos, conteúdos e metodologias orientadoras da formação de 

professores e mediadores de leitura; 

3.4— Inventariar e optimizar recursos e competências nos seguintes domínios: (…) 

c) Proporcionar livros e outros recursos de informação às escolas; 

(…) 

 

6— Programas.— No quadro do Plano Nacional de Leitura, são adoptados os seguintes programas: 

6.1— Programas de incentivo e promoção da leitura: 

a) Em contextos escolares (nos termos descritos nos quadros n.os 2 e 3): 

i) Nas salas de aulas; 

ii) Nas bibliotecas escolares; 

(…) 

 

7 — Apoios/formação. — Os vários programas são apoiados mediante: 

a) A disponibilização online de orientações para as actividades de leitura, designadamente: 

i) Listas de obras recomendadas para leitura na sala de aula e para leitura autónoma; 

ii) Orientações para leitura orientada na sala de aula, para actividades centradas nos livros e para 

avaliação do progresso dos alunos; 

(…) 

 

Na legislação que cria o PNL, estão plasmadas intenções e propostas para a promoção da leitura que 

privilegiam a diversidade de tipologias textuais, de suportes de leitura, de atividades, de agentes e de contextos 

sociais, em conformidade com as perspetivas que as docentes entrevistadas manifestaram do seu trabalho e 

                                                 
22 Retiramos excertos do texto legal, a partir dos quais se pode verificar a existência de congruência entre o texto normativo e os dados apresentados 

nos contextos de prática e de resultados/efeitos, neste capítulo.  
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com o que nos dizem os resultados a que chegaram os estudos e avaliações académicos, à volta do Plano 

Nacional de Leitura. 

 O PNEP foi um Programa de formação contínua dirigido a docentes do 1º ciclo, e mesmo a 

educadores do pré-escolar, que pretendeu formar professores do início do ensino formal da leitura e da escrita 

às crianças portuguesas, a fim de melhorar o desempenho destas últimas, na língua materna. Para o XVII 

governo constitucional, “A melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a 

valorização das competências dos professores desta área disciplinar constituem objectivos prioritários da 

política educativa…” (Despacho nº 546/2007, introdução). 

 Do programa de formação do PNEP para a leitura, faziam parte conteúdos que contemplavam o 

trabalho em sala de aula com livros e outros suportes de leitura, como propugnava o Plano Nacional de 

Leitura: “A utilização dos suportes em papel e digital.23 A leitura em sala de aula e na biblioteca. Actividades de 

animação da leitura e a relação com o Plano Nacional de Leitura.” (Sim-Sim, 2012, p. 23). Havia, assim, uma 

intenção expressa de introduzir o livro e outros suportes de leitura nos hábitos de trabalho escolar de 

professores e alunos, naturalizando, deste modo, a leitura como uma prática escolar com direitos de 

“cidadania” que se podia/devia estender para lá das paredes da sala de aula e dos muros da escola. Na 

perspetiva das docentes entrevistadas sobre o PNEP, este é um Programa que transformou positivamente o 

seu ensino da língua materna e consideram que o formato desta formação contínua provocou mudanças, na 

escola, na sala de aula, nos professores, na interação entre os professores e na melhoria dos resultados dos 

alunos. A divergência com as perspetivas acima foram escassas e as “resistências” de professores havidas 

não perturbaram a recontextualização do PNEP. A heterogeneidade identificada face ao PNEP começa no 

momento em que uns professores se voluntariam (as docentes entrevistadas) para fazer a formação e outros 

não se voluntariam para participar nela. As docentes entrevistadas referem que esses colegas já anteriormente 

resistiam a trabalhar em equipa com os outros professores, por um lado; por outro lado, os “resistentes” 

eram-no por falta de “suporte teórico”, na perspetiva de uma das docentes. Mesmo as professoras que se 

voluntariaram para a formação PNEP reconhecem que elas próprias se sentiam inseguras quer quanto à 

formação contínua onde se tinham inscrito quer quanto aos seus resultados junto dos alunos. Porém, ao fim 

de algum tempo, passaram a sentir-se mais seguras, porque viram aparecer bons resultados em diferentes 

áreas: os alunos aprendiam, o trabalho em equipa era gratificante, a dinâmica escolar alterava-se. Correia 

(1989, p. 59) chama a nossa atenção para o antagonismo que alguns docentes desenvolvem face a inovações 

                                                 
23 No relatório nacional dos resultados do PISA 2015 somos informados de que “ A edição de 2015 contou com a participação de 72 países e 

economias de todos os continentes. Nesta edição do PISA, Portugal foi um dos 59 países que realizaram o teste também em suporte digital, o que 

deve ser realçado como um passo no sentido de criar as condições para que as novas tecnologias de informação se afirmem cada vez mais no 

ensino, em geral, e na avaliação, em particular. (Marôco et alii, 2016, pp. VII-VIII) 
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vindas do “exterior”, neste caso, do Centro do sistema educativo. O PNEP, devido ao modelo de formação por 

que optou (supervisão, acompanhamento dos formandos por formador residente, trabalho com pares na 

escola, por exemplo) proporcionou aos professores uma “rede de apoio” à ação pedagógica, no terreno e isso 

alimentou-lhes a autoconfiança e a confiança na formação e nos pares.  

Ao contrário, as docentes dos 2º e 3º ciclos entrevistadas que frequentaram formação contínua, por 

causa da futura implementação dos NPPEB, não tiveram o mesmo formato de formação contínua em contexto 

de trabalho e supervisionada, nem apoio de uma “formadora residente” como no PNEP. O percurso formativo 

nestes dois ciclos do ensino básico foi menos acompanhado do que no PNEP e os professores, nas suas 

escolas, organizaram, após a formação disponibilizada pela DGIDC, sessões ou formações creditadas com os 

outros professores de português da escola. A docente do 2º ciclo entrevistada organizou uma formação 

creditada para todos os professores dos 2º e 3º ciclos na escola sede do agrupamento do ensino básico da 

qual foi formadora com um colega do 3º ciclo. A docente do 3º ciclo da escola secundária do centro de 

Nortada organizou sessões não creditadas com os colegas do grupo disciplinar e orientou-as com outra colega 

que também frequentava a formação da DGIDC. A direção da escola da periferia de Nortada contratou um 

especialista reconhecido na área do ensino do português para que ele organizasse uma formação para os 

professores de língua materna dos três níveis do ensino básico, a fim de ser feita a articulação curricular. Esta 

diversidade de caminhos formativos terá que ver com a insatisfação dos professores perante um modelo de 

formação que não respondia às suas necessidades? Necessidades objetivas e subjetivas, acrescentamos, por 

oposição ao modelo formativo do PNEP? A diversidade de respostas encontradas pelas escolas para preencher 

as lacunas sentidas na formação da DGIDC podem ser olhadas como um exercício da autonomia docente, 

como uma forma de ler ativa e conjuntamente a realidade contextual e os textos legais. Os atores escolares, 

em interação, produziram respostas distintas, através “do exercício político da autonomia”, conforme 

classificação de Lima (1998, pp. 582-583). 

 As docentes do 1º ciclo entrevistadas relevam a melhoria da colaboração e da partilha no grupo de 

professores, as quais não as impediam de exercerem a sua autonomia pedagógica, nas turmas que 

leccionavam. Assinalam como caraterística da tomada de decisões, no grupo em formação, a distribuição de 

poder entre elas e a formadora residente, após debate conjunto do que havia para decidir. As docentes dos 2º 

e 3º ciclos destacam a colaboração e a partilha entre os colegas do grupo disciplinar e a autonomia consentida 

pelas direções das suas escolas, na organização de atividades para alunos e docentes. 

Sobre o conhecimento que as docentes tinham das conexões que existiam entre a criação do PNL e do 

PNEP e os resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia de leitura, todas declaram desconhecer as 

razões da criação dessas medidas de política educativa, exceto as duas docentes do 3º ciclo, que, de formas 
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diferentes, tomaram conhecimento da existência dessa conexão. Esta divergência identificada em nada 

pejudicou o envolvimento das docentes dos 1º e 2º ciclos entrevistadas nas mudanças propostas pelas 

inovações. Não conheciam as razões para a criação das políticas, mas conheciam as mudanças que tinham 

que implementar e fizeram-no. Não afetou as práticas das professoras do 3º ciclo, segundo as mesmas, o 

facto de terem conhecimento da existência de conexões entre os NPPEB e o desempenho dos alunos 

portugueses nos sucessivos PISA, na literacia de leitura. 

Em suma, na época a que se reporta esta investigação, todas as docentes entrevistadas verificavam que 

estavam em curso mudanças no ensino da língua materna, nem todas se davam conta dos pressupostos que 

deram origem às medidas em análise, mas todas as docentes referidas participavam ativamente nessa 

mudança. 
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Considerações finais 

 

Somos chegadas ao momento em que um balanço e avaliação do trabalho já realizado nos são pedidos, 

pelo que vamos começar por apresentar, novamente, a pergunta de partida e os objetivos, lançados desde o 

início desta jornada, aos quais acreditamos ter dado algumas respostas, ao longo da nossa investigação. Como 

se explica na Introdução desta dissertação, a pergunta de partida está relacionada com uma curiosidade nossa 

de anos: “Que conexões podem ser estabelecidas entre as políticas nacionais associadas ao ensino da língua 

materna e à promoção da leitura e os resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia em leitura?” 

Delimitámos o nosso estudo à primeira década do século vinte e um. Em seguida, foram definidos três 

objetivos, sendo o primeiro respeitante ao contexto de influência supranacional com o intuito de “compreender 

as dinâmicas de influência existentes entre a escala supranacional e a escala nacional, na construção de 

políticas de educação nacionais”. Com a definição do segundo objetivo pretendemos compreender o que se 

passou no contexto de influência nacional e na produção de texto legislativo e fomos “verificar o impacto dos 

resultados do Pisa na literacia de leitura, no debate nacional e na definição de políticas de educação para o 

ensino da língua portuguesa e a promoção da leitura”. Com o terceiro objetivo quisemos compreender a 

trajetória das duas políticas por nós selecionadas (PNL/PNEP), no nível subnacional, ao “analisar o processo 

de desenvolvimento dessas medidas de política para o ensino da língua e a promoção da leitura, na perspetiva 

de alguns dos atores envolvidos (professores)”, para tentar perceber se, do ponto de vista das docentes, as 

políticas tinham provocado mudanças no desempenho dos seus destinatários, no sentido desejado pelos 

responsáveis políticos da área da educação e plasmadas no texto legal.  

O que compreendemos, das interações entre as escalas supranacional e nacional, é que a hegemonia 

da globalização económica arrasta consigo outras globalizações: culturais, educacionais, sociais… No caso da 

Educação, o que agora nos importa, e segundo alguns autores, ela foi “colonizada” por interesses e objetivos 

económicos. Roger Dale (2001) defende que uma das formas pelas quais os processos de globalização têm 

lugar no universo da educação é através de uma “Agenda Globalmente Estruturada para a Educação” (uma 

seleção de prioridades, de problemas e de respostas para esses problemas, de recursos, orientações e metas) 

e que as agências transnacionais, como a OCDE, onde trinta e quatro Estados estão representados, têm como 

uma das suas funções pressionar e persuadir, sobretudo através de fluxos constantes de informação e de 

forma mais ou menos “soft”, os Estados, em geral, a realizarem as alterações necessárias nos seus sistemas 

educativos nacionais para que os seus recursos humanos (designados por “capital humano”) sejam 

preparados para a competição económica global. Como fazê-lo? Com mecanismos de regulação em várias 
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frentes, tais como, criar instrumentos que avaliem o desempenho dos sistemas educativos globalmente, caso 

do PISA; criar referenciais teóricos para as áreas a avaliar (literacias de leitura, matemática e ciências), 

condicionando, desta forma, os currículos nacionais e outras áreas dos sistemas educativos, na medida em 

que os governantes passaram a ser pressionados, após a divulgação dos rankings com a comparação 

internacional, por instâncias do poder político e do quarto poder nacionais, as quais, por sua vez, exercem 

influência sobre a sociedade civil. Outros mecanismos de regulação são as Recomendações especialmente 

direcionadas aos atores políticos dos países participantes na avaliação do PISA, em relatórios periódicos e 

frequentes e com divulgação mundial, assim como conferências de responsáveis pelo pelouro da Educação da 

OCDE, nos países, etc. O marketing educativo da OCDE/PISA tem-se revelado de uma enorme eficácia, pois a 

imagem que sempre pretendeu mostrar de si aos países tem conquistado terreno para a Organização, já que 

segundo ela, trata-se de realizar trabalho especializado, com rigor científico e técnico, segundo padrões 

internacionais, com objetividade, validade e credibilidade científicas. Em suma, pretende-se produzir 

conhecimento para apoiar os governantes dos países interessados, na construção de políticas públicas de 

educação, a partir das avaliações que o PISA realiza e com os dados sobre educação disponibilizados pelos 

países aderentes à OCDE que os organiza, segundo indicadores que ela selecionou. Mas, de acordo com 

alguns autores (Afonso e Costa (2009); Carvalho, 2009; Rizvi e Lingard, 2012), este pretenso “espelho” da 

realidade educativa dos países oculta a agenda que verdadeiramente move a Organização e que subjaz à sua 

ação, “os valores, visões e sentidos que o instrumento acarreta”1: sedimentar nas sociedades o discurso da 

economia do conhecimento, promover o alinhamento dos objetivos da educação com os da globalização da 

economia de mercado, difundir regras sobre educação e escolarização e princípios modeladores da Educação. 

Estes princípios são persistentemente declarados nos textos publicados e amplamente divulgados pela 

OCDE/PISA e, entre outros responsáveis da Organização, pelo próprio secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, 

que defende que os países necessitam de dados fiáveis sobre a eficácia dos seus sistemas educativos, de 

medir as suas qualidade, equidade e eficiência e o PISA fornece-lhes esses dados (OCDE, 2011, p.3). 

O discurso que a regulação dos sistemas educativos nacionais dissemina deixa rastos nos discursos do 

debate político, mediático, académico e educativo português. As conexões entre o discurso da OCDE/PISA e os 

variados discursos do debate nacional são bastante estreitas, como se pôde verificar nos capítulos anteriores 

desta dissertação, ainda que a leitura que cada um dos atores/grupo de atores faz dos conceitos básicos 

utilizados não seja similar. Termos como qualidade, equidade, eficiência, literacias, competências vão entrando 

no vocabulário nacional sobre educação e formação, como se mostrou com a descrição de eventos realizados 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), no capítulo dois. E assim, se vai estruturando e naturalizando um 

                                                 
1 Cf. Afonso e Costa (2009, p. 61). 
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discurso que, posteriormente, vai dar corpo a políticas de educação. É sempre útil relembrar a definição de 

Barroso (2005, pp. 44-45) para regulação transnacional: “conjunto de normas, discursos e instrumentos 

(procedimentos, técnicas, materiais diversos, etc.) que são produzidos e circulam nos fóruns de decisão e 

consulta internacionais, no domínio da educação, e que são tomados, pelos políticos, funcionários ou 

especialistas nacionais, como “obrigação” ou “legitimação” para adoptarem ou proporem decisões ao nível do 

funcionamento do sistema educativo.”. Para além de participar nas avaliações do PISA, Portugal pertence a 

um espaço político supranacional, a União Europeia, que, sobretudo a partir dos anos 1990, reforçou a sua 

influência nos sistemas educativos nacionais. Para além de todo um arsenal de programas europeus para a 

educação e a formação, criou os Programas EF2010 e EF2020 cujas metas definidas foram/são 

monitorizadas pelo Método Aberto de Coordenação que, segundo Teodoro (2011, p.121), promove orientações 

políticas e exerce “pressão normativa e avaliativa, se bem que não sancionatória” e funciona como 

“mecanismo de convergência”.  

Na verdade, os debates, a partir dos discursos da OCDE/PISA, à volta dos dados e dos resultados 

obtidos nas avaliações do PISA e das orientações dos Programas da União Europeia são recontextualizados em 

cada país, adaptados às suas conjunturas, culturas e recursos, nomeadamente em Portugal, que tem 

participado em todas as avaliações do PISA com interesse para esta investigação: 2000, 2003, 2006, 2009. 

O rastilho que acende os debates na Assembleia da República e os media nacionais sobre o PISA são os 

relatórios da OCDE/PISA com os rankings e as análises e interpretações do Programa sobre o desempenho 

dos países que, cerca de um ano antes, realizaram as provas do PISA. Estes relatórios são lidos pelos atores 

políticos e dos media, consoante as perspetivas ideológicas em que eles se colocam (Cf. capítulo dois) e, 

simultaneamente, legitimam as suas análises e propostas, pois o material colocado à disposição de qualquer 

um, nesses relatórios, possibilita uma miríade de abordagens, desde os princípios que orientam o Programa 

aos referenciais teóricos dos domínios avaliados, às escolas, professores e alunos. Um manancial de 

informações. 

Os vários governos que se sucederam, após 2000, e que analisaram o desempenho do sistema 

educativo português, à luz dos relatórios da OCDE/PISA, tomaram medidas diferentes, consoante as suas 

agendas políticas, as conjunturas e os recursos existentes. De todos esses governos, queremos, neste 

momento, destacar o trabalho realizado, no XVII governo constitucional, pela ministra da Educação, Maria de 

Lurdes Rodrigues, que assumiu, mais do que qualquer outro ministro da Educação antes dela, o discurso do 

PISA acima referido e criou as políticas de que a nossa investigação trata (PNL/PNEP), como ela própria relata 

no seu livro de balanço e prestação de contas das medidas de política educativa que durante o seu ministério 

foram lançadas (Rodrigues, 2010). Nesse testemunho é manifesta a adesão à visão para a Educação que flui 



116 
 

do nível supranacional e as relações dessa visão com políticas que desenvolveu são assumidas pela ex-

ministra. Na legislação criada para o lançamento das políticas em estudo nesta dissertação (PNL e PNEP), é 

imputada aos fracos resultados em literacia de leitura dos alunos portugueses no PISA, entre outras avaliações 

externas nacionais e internacionais, a necessidade de criação de medidas que retirassem Portugal da situação 

“desfavorável” em que se encontrava e que parecia não sofrer evolução positiva, apesar dos investimentos já 

concretizados em áreas do sistema educativo (como no PNL). Quanto à criação do PNEP, este é justificado 

pelo fraco desempenho de Portugal no PISA, na literacia de leitura e a formação dos professores do 1º ciclo foi 

o meio utilizado pelo ministério da Educação para “melhorar o ensino do Português na educação básica” 

(Despacho nº 546/2007, Introdução). Para além das referências ao desempenho dos alunos portugueses nos 

PISA 2000 e 2003 no texto legal, a coordenadora da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNEP, Inês 

Sim-Sim, também associa a criação do Programa aos resultados de Portugal nos PISA nos anos acima 

referidos (Sim-Sim, 2012). A legislação que representa as duas políticas expõe, no texto de ambos os 

preâmbulos, as razões da sua criação e, ao longo desses textos, vamos verificando que a organização e o 

funcionamento das medidas de política são acompanhados com propostas de regulação desse funcionamento: 

sítio do Plano Nacional de Leitura na Internet com informações e orientações para a ação, acolhimento de 

projetos e sua monitorização; estudos e avaliação do Plano encomendados a especialistas e centros de 

investigação; “manutenção de um sítio na Internet para disponibilização de conteúdos produzidos no âmbito 

do Programa, em articulação com a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento” (Despacho 

nº456/2007, artigo 15, alínea c); homologação, pelo ministério da educação, de planos de formação dos 

estabelecimentos de ensino superior que vão fazer a formação dos futuros formadores residentes; relatórios de 

progresso e relatórios finais de diversos intervenientes no processo de implementação da política. Toda a 

regulação prevista nos textos legais permite o controlo do que está a ser realizado nos contextos de prática, em 

diferentes níveis da sua organização e possibilita a introdução informada de alterações ao texto da política (Cf. 

Despacho nº 546/2007 e Despacho nº29398/2008, artigos 7 a 9 e artigos 7 a 10, respetivamente.).  

Como até aqui pudemos observar, existe uma corrente (in)visível de orientações e normas, onde cada 

elo corresponde a uma orientação ou norma, que “prende” a ação seguinte às anteriores, as quais definem a 

política pretendida, divulgada e implementada. Concretizando, existe uma corrente que “prende” o contexto de 

produção de texto aos contextos de influência nacional e supranacional, por exemplo. Podemos declarar que 

nos contextos de prática estudados o mesmo se passa?  

Nos contextos de prática, as vozes das docentes entrevistadas que participaram na formação do PNEP 

não deixam dúvidas de que o modelo de formação contínua que frequentaram contribuiu fortemente para a 

ocorrência de mudanças no seu ensino do português, língua materna (1º ciclo), quer quanto aos conteúdos a 
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lecionar e à forma de os organizar sob competências quer quanto às metodologias de trabalho propostas e 

debatidas em equipa, para a sala de aula. Assinalam ainda como relevante para a mudança efetivada no seu 

ensino do português o trabalho colaborativo entre os professores-formandos, com a formadora residente e com 

os outros docentes do 1º ciclo do agrupamento. Asseguram que o modelo de formação do PNEP lhes incutiu a 

autoconfiança e a segurança pedagógica necessárias para darem os passos da mudança. Ganharam novas 

competências com o PNEP e sentiram-se capazes de promover as mudanças no seu ensino, contagiando para 

o mesmo outros professores que não se tinham voluntariado para a formação, como elas. Como se pode 

explicar que os receios iniciais das formandas se transformassem em entusiasmo? Porque, segundo elas, 

passaram a obter resultados positivos das mudanças que tinham empreendido no trabalho em sala de aula 

com os alunos: o número de leitores eficientes aumentou, assim como o gosto pela leitura, as requisições e a 

diversificação de material para leitura aumentaram e o desempenho dos alunos, na avaliação interna e 

externa, melhorou. Esta perceção da eficácia do PNL, verbalizada pelas docentes, é coincidente com a 

avaliação externa nacional do Plano, encomendada pelo ME e realizada por uma equipa de especialistas de 

um centro de investigação de Lisboa. 

De acordo com o que informaram as professoras entrevistadas, elas passaram a planificar com maior 

rigor e objetividade, programando as aulas e avaliando os alunos, por competências. Por outro lado, a 

avaliação das ações de formação do PNEP realizada mostrou, segundo dados recolhidos por Inês Sim-Sim 

(2012), que a qualidade e a eficiência da formação PNEP ficaram demonstradas com as elevadas 

percentagens de classificações com Muito Bom e Excelente e com os diminutos valores da desistência, 

respetivamente. Mesmo desconhecendo as conexões diretas com o PISA apresentadas nos textos legais para 

justificar a criação das políticas, as docentes que frequentaram o PNEP e participaram na operacionalização do 

PNL com os seus alunos e as escolas, recontextualizaram os textos das políticas, respeitando, no caso do 

PNEP, o normativo, quer quanto à forma de organização do grupo em formação quer quanto ao seu 

funcionamento e os seus alunos atingiram os resultados por elas esperados, como as professoras exprimem 

nas suas entrevistas. Os mecanismos de divulgação, supervisão e controlo previstos na legislação para a 

implementação das políticas (alguns deles, já acima referidos) permitiam que o centro do sistema educativo 

fizesse a avaliação e a regulação da política em implementação na periferia. Podemos, por estas razões, 

concluir que a corrente que “prende” os níveis supranacional e nacional se prolonga para o nível subnacional, 

o que muda são os níveis, os atores e as fontes da regulação. 

Se considerarmos, tal como a OCDE, que o desempenho dos alunos no PISA revela a qualidade dos SE, 

podemos concluir, como a Organização, que as medidas de política educativa levadas a efeito pelo ministério 
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de MLR2 obtiveram sucesso, pois, pela primeira vez, desde 2000, em 2009, o desempenho médio de Portugal 

no PISA evoluiu positivamente e ficou em linha com a média dos resultados obtidos pelos 74 países e 

economias que participaram no Programa. Desses resultados nacionais, na literacia em leitura, salientamos a 

diminuição significativa do número de alunos nos níveis abaixo de 1 e no nível 1 e o aumento do número de 

alunos nos níveis 3 e 4, obtendo Portugal uma maior percentagem de alunos com níveis positivos e menor 

percentagem de alunos com desempenho negativo, na comparação dos resultados por níveis de desempenho, 

entre 2000 e 2009 (Serrão, Ferreira e Sousa, 2010, p.11).3 

Salientamos que os mecanismos de regulação por nós assinalados (porque mais haverá) em e entre os 

níveis supranacional, nacional e subnacional, são instrumentais, na medida em que servem para assegurar 

que uma determinada visão para a educação é propagada, aceite, assumida, replicada, textualizada e 

implementada.  

Ball (2006, p.20) analisa, no seu artigo, duas conceções de política, em que uma trata “as políticas 

como claras, abstratas e fixas” e a outra, como” desatualizadas, incompletas, incoerentes e instáveis”, para, 

em seguida, concluir que a primeira conceção leva a que se considere que as políticas são realizadas da 

mesma forma em toda a parte e a segunda, que considera que os contextos locais são multiformes e diversos 

e, em consequência, a realização das políticas também vai variar. A conclusão do autor aponta para o que nós 

temos designado, no nosso trabalho, de recontextualização das políticas. Foi justamente para também 

observarmos a recontextualização de duas políticas que escolhemos um estudo de caso, mas essa escolha 

acarreta consigo consequências, uma das quais está relacionada com a generalização ou não dos resultados 

da investigação a outros contextos e atores. Como registámos na Introdução, Ludke e André (1986, p. 23) 

consideram que a possibilidade de generalização, num estudo de caso, é fraca e depende do leitor do estudo 

que pode nele identificar tópicos replicáveis para o seu próprio contexto.  

Bogdan e Biklen (1994, pp. 65-67) elencam algumas formas de generalização dos resultados 

qualitativos e começam por referir a forma mais comum de generalização, a de “ os resultados de um estudo 

particular serem aplicáveis a locais e sujeitos diferentes.”. Em seguida, apresentam a perspetiva de outros 

investigadores a quem interessa mais os “processos sociais gerais do que considerações relativas aos pontos 

comuns de contextos semelhantes” (p.66). Este entendimento aplicado ao nosso estudo seria o mesmo que 

dizer que os processos de construção e desenvolvimento analisados nas trajetórias das duas políticas 

                                                 
2 Cf. no capítulo dois, as diferentes perspetivas (político-partidárias e mediáticas) sobre quem é responsável pela melhoria dos resultados de 
Portugal, no PISA 2009. 
3 Num relatório que avalia o desempenho de Portugal no PISA 2009, sobre o desempenho na literacia de leitura refere-se: “Portugal regista 
percentagens mais elevadas de alunos situados a partir do nível 2 do que os seus congéneres do Sul Europeu bem como da grande maioria dos 
países da América do Sul e do Médio oriente” e ainda: “ O desempenho dos alunos portugueses varia consoante o subdomínio avaliado em leitura. 
Face aos valores registados para a média da OCDE, Portugal encontra-se abaixo especialmente no que se refere a integrar e interpretar informação. 
A única excepção ocorre no subdomínio reflectir sobre os textos e avaliá-los.”. (Carvalho et alii, 2011, p.51) 
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estudadas poderiam ser elucidativos e replicados na investigação de outras políticas de Educação. Ou ainda 

que os processos de disseminação de outras ideias, valores, referenciais, políticas, relativos à educação (e a 

outras áreas?) seguem o mesmo padrão de regulação que nós investigámos nas duas políticas. Finalmente, os 

autores referem que há investigadores que esperam que sejam os outros a “perceber o modo como [a sua 

investigação] se articula com o quadro geral”, pois entendem que têm que ser outros investigadores a explicar 

“as anomalias” criadas pela sua investigação. E concluem: “Parte da explicação pode implicar a necessidade 

de alargar a noção que temos do fenómeno estudado.” (p.67) 

Mesmo se a componente empírica documental do estudo é significativa, o número de sujeitos 

entrevistados para recolha de informação sobre o contexto das práticas é exíguo, não é representativo da 

classe docente, nem sequer dos professores do 1º ciclo, só comprometendo os atores envolvidos nas 

entrevistas; seria, portanto, abusiva qualquer generalização a outros contextos ou atores, já que aqueles 

podem ser espaços de conflitos, tensões e compromissos e os atores educativos interpretam os textos da 

política e atuam, de formas diversas e nem sempre coerentes.  

No entanto, através da verificação da existência de mecanismos de regulação nos diferentes contextos 

da trajetória das políticas estudadas, evidenciámos afinidades no modo como se faz a reprodução de ideias e 

políticas de educação: pela regulação sistemática, através de instrumentos diversificados, em todos os níveis 

de análise do ciclo das políticas. Antes de finalizarmos as considerações finais, queremos deixar claro que 

temos a noção de que esta investigação tem os limites dos nossos conhecimentos e que sabemos que se 

outrem fizesse uma investigação semelhante, muito provavelmente, percorreria outros caminhos. Poderia a 

abordagem do ciclo de políticas ser exercida sobre outras organizações, como a UNESCO ou a IEA4, no 

entanto, considerámos que a OCDE e o PISA têm, na atualidade, uma influência global mais acentuada na 

educação do que qualquer uma das organizações internacionais acima referidas. Por outro lado, como já 

assinalámos, a recolha de informação sobre o contexto de prática não é representativa do sistema educativo 

português, no seu todo, mas desvela um contexto possível de recontextualização das políticas estudadas. A 

“voz” dos alunos está ausente na nossa investigação, ela só aparece mediada pela “voz” das docentes, porém 

esta estratégia nunca deixa emergir a subjetividade dos atores elididos. Poderia ser interessante e elucidativo 

para a construção de políticas de Educação ouvir os alunos sobre os efeitos das políticas nas suas 

aprendizagens: aprenderam mais? Melhor? Foram envolvidos nas suas aprendizagens? Foram sujeitos ou 

objetos? E mais perguntas poderiam ser colocadas a alunos, destinatários e sujeitos de políticas de educação. 

Finalmente, a nossa investigação deixa-nos algumas perplexidades: seria possível alargar o estudo para as 

                                                 
4 IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement; UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 
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outras áreas avaliadas pelo PISA (matemática e ciências)? Os resultados seriam similares ou não? Os 

resultados/efeitos por nós percebidos, neste estudo, seriam os mesmos se os alunos tivessem “voz”? Outros 

as poderão esclarecer. 
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Políticas de Educação para o ensino da língua materna e a promoção da leitura - 

Discurso(s), contexto(s) de aplicação e  conexões existentes com os resultados em 

leitura, no PISA2000-2009)1 

 

Protocolo de pedido de colaboração 

 

Enquanto estudante de Mestrado em Educação, estou a levar a cabo um estudo que tem 

como objetivo perceber o impacto, nas políticas de Educação para o ensino da língua materna e 

a promoção da leitura, dos resultados do desempenho dos alunos portugueses de 15 anos nas 

avaliações internacionais realizadas pelo PISA (Programme for International Student 

Assessment), na área da literacia em leitura.  

Neste contexto, solicito a sua participação numa entrevista sobre o seu entendimento 

das mudanças de política educativa promovidas pelo Ministério da Educação e do impacto que 

tiveram junto dos professores de português, sobretudo dos que estiveram envolvidos em 

formação contínua (PNEP-1º ciclo- e a dos 2º e 3º ciclos) e junto dos alunos (PNEP e PNL).  

O documento que lhe estou a enviar é constituído pelo tema da entrevista, o seu objetivo 

geral e os objetivos específicos e um guião com as questões da entrevista. 

Contudo, a entrevista pode ser operacionalizada de duas formas: ou responde por 

escrito ao questionário que lhe enviarei via correio eletrónico ou procederei à gravação áudio 

desta entrevista, se assim o desejar. Para além disso, a transcrição da entrevista ser-lhe-á 

remetida, a fim de a ler e alterar o que não estiver em conformidade com o que expôs durante a 

entrevista. Deslocar-me-ei ao local da entrevista, no dia e hora que me indicar para a efetivar.  

Gostaria de saber se aceita participar nesta entrevista e de que modo prefere realizá-la. 

 

 

Muito obrigada 

Maria Hermínia Ferreira Milheiro Nunes Lima 

                                                
1 Como se pode verificar, o título da dissertação foi alterado. 
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Políticas de Educação para o ensino da língua materna e a promoção da leitura - 

Discurso(s), contexto(s) de aplicação e  conexões existentes com os resultados em 

leitura, no PISA (2000-2009) 

 

REFERENCIAL E GUIÃO DAS ENTREVISTAS - 1º ciclo 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- CONTEXTO DE RESULTADOS/EFEITOS 

 

IMPACTOS 

- ALUNOS : 

– equidade (nos textos normativos/na prática escolar) 

PNEP (leitura) 

- formação 

- escolas/sala de aula 

PNL 

- biblioteca escolar 

- escolas/sala de aula 

PISA 

- conexões explícitas/implícitas com formação (formadores/documentos) 

- aspetos referidos 
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- FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 

-professores: 

· Cultura (cooperação/conflito/burocrática) 

· Experiência /lógicas de ação (integração/estratégia/subjetivação) 

- dirigentes escolares: 

· Relações de poder/dependência 

 

 

PERGUNTAS/TÓPICOS PARA CADA CONTEXTO E EIXO TEMÁTICO 

 

[A competência a que se refere esta entrevista é o ensino da leitura, e sobretudo às 

dimensões seguintes: “A aprendizagem de estratégias de compreensão e de 

interpretação textuais. Leitura orientada, leitura recreativa e leitura para 

informação e estudo. A utilização dos suportes em papel e digital. A leitura em sala 

de aula e na biblioteca. Actividades de animação da leitura e a relação com o Plano 

Nacional de Leitura. A avaliação da leitura.” Sim-Sim, 2012, p.23] 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [implementação de orientações emanadas das 

autoridades educativas] 

 

A - PNEP – [formação/impacto no trabalho em sala de aula/equipa de professores/ resultados 

no desempenho dos alunos….] 

1. Equipa selecionada pelo agrupamento? Critérios. Reações a essa seleção. 
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2. Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das reuniões 

em equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.  

3.  Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da escola 

por se estar em formação). 

4. Modalidade de formação (oficina de formação) adequada? Porquê? 

5. Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer. 

6. Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino 

em sala de aula? E as estratégias de ensino? 

7. A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a 

documentação e as medidas a implementar?  

8. As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? 

Pela formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela equipa e 

reações dos responsáveis escolares. 

9. Quem tomava as decisões? Como se procedia para a tomada de decisões? 

10. As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? E 

pelos professores que não frequentavam a formação? Como se passou? 

11. Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma 

diferente da decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação? 

12. A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o 

PNEP? Reações deles. 

13. Houve resistências à formação, do grupo de professores? E da direção do 

agrupamento? Que tipo de resistências? 

14. As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma? Dê um 

exemplo. 

15. Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo. 
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16. O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As 

dúvidas? Exemplifique com uma situação. 

17. A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? 

Explicite. 

18. As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após 

a formação? Exemplifique. 

19. Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê? 

20. Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê? 

21. Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver 

alterações das orientações das autoridades educativas? Dê um exemplo. 

22. Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? 

Dê um exemplo de apoio mais prestado. 

23. A avaliação dos alunos sofreu alterações? Explicite. 

 

B – PNL – [Plano Nacional de Leitura] 

1.  A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL? 

2. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 

dinamizava? O professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia? 

3. Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? 

· Compreensão da leitura? 

· Outras áreas disciplinares? 

4. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola. 

5. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/escola. 
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C – PISA  [projeto de avaliação de competências de alunos (mas não só), criado pela OCDE, 

constituído por um conjunto de provas (no caso que nos interessa, de literacia em leitura) que 

alunos de 15 anos de cerca de 70 países têm que realizar para se ficar a saber qual o 

desempenho dos alunos desses países, ordenando-os por níveis de proficiência.] 

1. Em algum momento da formação foi explicitada alguma relação entre o PNEP e o PISA? 

Que tipo de relações foram estabelecidas? 

2. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 

(oral/escrito…)? 

3. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 

resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais? 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-se/sentiu que 

as relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram muito assimétricas? 

Exemplifique. 

 

2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS [efeitos e resultados da implementação 

das orientações] 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a 

formação? Exemplifique. 

2. Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos em 

leitura melhorou? Em que aspetos? 

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral? 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças? 

5. Que alunos foram prejudicados com as mudanças? 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às 

mudanças? Indique algumas. 
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7. Houve alterações, com ou sem resistências: 

· no funcionamento dos grupos de professores?  

· No trabalho em equipa de professores?  

· No trabalho individual dos professores?  

· Na direção da escola/agrupamento?  

· Na escola? 

· Na sala de aula? 

 Indique um exemplo para cada situação. 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria das oportunidades dos alunos? Como? 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades? Evidencie com um exemplo 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

 

Fontes:  

MAINARDES, J. (2006). Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas 

educacionais. Educação e Sociedade, v. 27, n. 94, pp.47-69. 

SIM_SIM, I.(2012). Desenvolvimento profissional no ensino da língua: contribuições do Programa 

Nacional de Ensino do Português (PNEP). Lisboa: Edições Colibri, Instituto Politécnico de Lisboa. 



148 

 

Guião de entrevistas para docentes dos 2º e 3º ciclos 

 

Objetivo geral 

Analisar o processo de desenvolvimento de medidas de política para o ensino da língua e a 

promoção da leitura associadas à análise dos resultados do PISA, na perspetiva de alguns dos 

atores envolvidos (professores) 

 

Objetivos específicos 

A - Analisar conexões de algumas das políticas promovidas com os resultados dos alunos, em 

leitura, no PISA: 

 

a. 1- Formação Contínua de Professores  

 

b. 2- Plano Nacional de Leitura  

 

 

PERGUNTAS/TÓPICOS PARA CADA CONTEXTO E EIXO TEMÁTICO 

 

[A competência a que se refere esta entrevista é o ensino da leitura, e sobretudo as 

dimensões seguintes: “Ler para adquirir conhecimento(s); Ler para apreciar textos 

variados; Ler textos literários” Reis, Carlos (coord.). (2009). Programas de 

Português do Ensino Básico. DGIDC.  

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [contexto de implementação de orientações emanadas 

das autoridades educativas] 

A – Formação contínua – [formação/impacto no trabalho em sala de aula/equipa de 

professores/ resultados no desempenho dos alunos….] 
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1. Qual a designação da ação de formação contínua que frequentou? Em que ano letivo?  

2. Que fez para participar nessa formação: A escola selecionou? Com que critérios? A sua 

reação a essa seleção? Inscreveu-se? Onde? Porquê? 

3. Aos professores em formação era atribuída alguma “benesse” horária ou de outra 

natureza, por se encontrarem em formação? Explicite. 

4. A modalidade de formação (Curso? Oficina? Círculo de estudos?...) foi a adequada? 

Porquê? 

5. Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as necessidades do 

ensino em sala de aula? Explicite. 

6. E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho…) na formação, aplicava-se ao 

trabalho com os alunos, em sala de aula?  

· Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos alunos? 

Explicite. 

7. A ação de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, em sala de 

aula? Como funcionava? 

8. Nessa formação estavam mais professores da sua escola/agrupamento? Porquê? 

9. As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os professores do 

grupo disciplinar?  

· Porquê? Em que situações? Quando? 

10. Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de Português) 

evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na formação?  

· Qual/quais? Porquê? 

11. Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como 

funcionava? 
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12. A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as medidas a 

implementar pelo grupo disciplinar? Como aconteceu? 

13. Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de 

implementar o novo programa?  

· Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia para a 

tomada de decisões? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pelo grupo 

e as reações dos responsáveis escolares. 

14. E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, para 

definirem outros caminhos mais próximos do que faziam na formação?  

· Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.  

15. O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram debatidas as 

diferentes opiniões? As insatisfações? As dúvidas? Exemplifique com um caso de que se 

recorde. 

16. As dificuldades sentidas por algum professor do grupo eram discutidas de que forma?  

17. A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? 

Explicite. 

18. Os formandos tinham algum tipo de supervisão em sala de aula? Como se passou? 

19. Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos 

professores foram muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho colaborativo? 

Explicite as mudanças havidas. 

20. Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê? 

21. Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da parte de quem? 

Porquê? 

22. Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? 

Como? Dê um exemplo do apoio mais prestado. 
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23. Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua materna, em 

contexto exterior à sala de aula? Qual a situação na sua escola? 

24. A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? 

Como se fazia? Porquê? 

 

B – PNL – [Plano Nacional de Leitura] 

1.  A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, desde que ano letivo? 

2. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL?  

· A biblioteca escolar dinamizava?  

· O professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que 

“negociavam” entre si?  

· O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho com os 

alunos? Como se fazia? 

3. Na avaliação do impacto do PNL, na(s) sua(s) turma(s), diria que houve melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? Como se verificava? 

· Compreensão da leitura? Como se evidenciava? 

· Outras áreas disciplinares? Teve conhecimento disso no Conselho de Turma? 

Houve projetos multidisciplinares de leitura? 

4. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola. 

5. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/ 

Turma/Escola.  

6. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Aumentou a 

diversidade de textos a serem lidos pelos alunos? Qual a diferença com a situação 

anterior ao PNL? 
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7. A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser mais 

frequente? Evidências desse facto. 

8. Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?  

· Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes. 

C – PISA  [projeto de avaliação de competências de alunos (mas não só), criado pela OCDE, 

constituído por um conjunto de provas (no caso que nos interessa, de literacia em leitura) que 

alunos de 15 anos de cerca de 70 países têm que realizar para se ficar a saber qual o 

desempenho dos alunos desses países, ordenando-os por níveis de proficiência.] 

1. Em algum momento da formação foi houve referências a relações existentes entre a 

formação que realizou e o PISA? Quais? 

2. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 

(oral/escrito…)? 

3. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 

resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Que conexões? 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (Ação de formação, PNL, apoios 

educativos), apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes escolares nas decisões do 

grupo disciplinar sobre acções concretas? Quais? Da parte de quem? 

· As relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram 

assimétricas/desiguais? Exemplifique. 

2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 

das orientações] 

 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a 

formação? Por influência do PNL? Exemplifique com o seu caso ou outros casos que 

conheça. 
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2. Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos novos 

programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura melhorou? Em 

que aspetos? 

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral? 

Mudaram as suas práticas? Que aconteceu? 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos Programas de Português e 

com o PNL? 

5. Que alunos foram prejudicados com essas mudanças? 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às 

mudanças (Programas, PNL)? Indique alguma(s). 

7. Houve alterações (com ou sem resistências): 

· no funcionamento do grupo de professores? Porquê? 

· No trabalho individual dos professores? Porquê? 

· Na direção da escola/agrupamento? Porquê? 

· Na escola? Porquê? 

· Na sala de aula? Porquê? 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores défices sociais 

e culturais? Como? 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital cultural) entre os 

alunos? Evidencie com um exemplo 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

 

Muito obrigada pelas respostas 
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Políticas de Educação para o ensino da língua materna e a promoção da leitura - 

Discurso(s), contexto(s) de aplicação e  conexões existentes com os resultados em 

leitura, no PISA (2000-2009)1 

Protocolo de pedido de colaboração 

Enquanto estudante de Mestrado em Educação, estou a levar a cabo um estudo que tem como 

objetivo perceber o impacto nas políticas de Educação para o ensino da língua materna e a promoção da 

leitura dos resultados do desempenho dos alunos portugueses de 15 anos nas avaliações internacionais 

realizadas pelo PISA (Programme for International Student Assessment), na área da literacia em leitura.  

Neste contexto, solicito a sua participação numa entrevista sobre o seu entendimento das 

mudanças de política educativa promovidas pelo Ministério da Educação e do impacto que tiveram junto 

dos professores de português, sobretudo dos que estiveram envolvidos em formação contínua (PNEP-1º 

ciclo- e a dos 2º e 3º ciclos) e junto dos alunos (PNEP e PNL).  

O documento que lhe estou a enviar é constituído pelo tema da entrevista, o seu objetivo geral e 

os objetivos específicos e um guião com as questões da entrevista. 

Contudo, a entrevista pode ser operacionalizada de duas formas: ou responde por escrito ao 

questionário que lhe enviarei via correio eletrónico ou procederei à gravação áudio desta entrevista, se 

assim o desejar. Para além disso, a transcrição da entrevista ser-lhe-á remetida, a fim de a ler e alterar o 

que não estiver em conformidade com o que expôs durante a entrevista. Deslocar-me-ei ao local da 

entrevista, no dia e hora que me indicar para a efetivar.  

Gostaria de saber se aceita participar nesta entrevista e de que modo prefere realizá-la. 

Muito obrigada 

Maria Hermínia Ferreira Milheiro Nunes Lima 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Como se pode verificar, o título da dissertação foi alterado. 
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Guião de entrevista a dirigentes escolares 

 

[A competência a que se referem as entrevistas aos professores é o ensino da 

leitura, e sobretudo das dimensões seguintes: “A aprendizagem de estratégias de 

compreensão e de interpretação textuais. Leitura orientada, leitura recreativa e 

leitura para informação e estudo. A utilização dos suportes em papel e digital. A 

leitura em sala de aula e na biblioteca. Actividades de animação da leitura e a 

relação com o Plano Nacional de Leitura. A avaliação da leitura.” Sim-Sim, 2012, 

p.23].  

 

No seu caso, a perspetiva que pretendo recolher é a de alguém que participou, 

como dirigente escolar, nos processos de implementação do Programa Nacional de 

Ensino de Português do ensino básico (PNEP), do Plano Nacional de Leitura (PNL) e 

dos apoios educativos a alunos com dificuldades nas suas aprendizagens. 

 

Objetivo geral 

Analisar o processo de desenvolvimento dessas medidas de política para o ensino da língua e de 

promoção da leitura associadas à análise dos resultados do PISA, a partir da perspetiva de 

alguns dos atores envolvidos (professores) 

 

Objetivos específicos 

A - Analisar conexões de algumas das políticas promovidas com os resultados dos alunos, em 

leitura, no PISA: 

 
a. 1- Formação Contínua de Professores  

 
b. 2- Plano Nacional de Leitura  

 

CONTEXTO DE PRÁTICA 

QUESTÕES 

1- Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP? 

2- Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de projetos de 

formação para o português de: 1º ciclo? 2º e 3º ciclos? 
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3- Em alguma ocasião foram referidos os resultados dos alunos portugueses no PISA 

(literacia em leitura) para justificar a criação e implementação de formação contínua a 

professores do 1º ciclo ou a professores de português dos 2º e 3º ciclos? Que 

mensagens fixou das que foram veiculadas? 

4- Que orientações foram transmitidas pela hierarquia às direções de 

agrupamentos/escolas sobre as condições de trabalho a “oferecer” aos docentes em 

formação? Foi a escola quem decidiu o que fazer? Que decidiu? 

5- Quais os critérios utilizados para a seleção de professores do 1º ciclo para frequência da 

formação? 

6- Houve reacções? De que género?  

7- Quais os procedimentos utilizados pela direção do agrupamento para a seleção dos 

professores: contacto  direto com os professores? Escolha mediada por quem? Outros 

procedimentos? Quais?  

8- Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação? 

9- Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos? 

10- Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? Formação? 

Sua disseminação junto dos professores que não se encontravam em formação? 

Trabalho em sala de aula? Avaliação dos alunos? 

11- Intervinha na tomada de decisões da equipa? Em que decisões? Tomava conhecimento 

dessas decisões, através de quem? 

12- Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em 

formação? Exemplifique. 

13- Prestou algum apoio solicitado pelo grupo de formandos? Qual/quais? 

14- A direção disponibilizou apoio para alunos, em contexto exterior à sala de aula, para 

alunos que tinham dificuldades de aprendizagem em língua materna? Como o fez? 

15- Pedia que lhe fossem apresentados “relatórios” escritos de alguma das atividades da 

equipa de formandos? A quem os pedia? 

16- Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua materna? 

Discutia-a com quem? 

17- A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento 

ou delegou em alguém? De que forma  fez? 

18- A partir de que ano letivo  passou o agrupamento/escola a poder contar com uma 

coordenadora da biblioteca escolar? 

19- A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se processava a 

criação e implementação dos projetos relacionados com a leitura. 
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20- Possui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o desempenho escolar 

dos alunos:  

· Na melhoria do gosto pela leitura; 

· Nos resultados escolares; 

· No ambiente escolar 

Se sim, exemplifique; se não, explique porque tal ocorreu, em seu entender. 

21- Relate uma situação inesperada que tenha sido resultado evidente da implementação do 

PNL. 

 

 

 

Muito obrigada 

 

Hermínia Milheiro Lima 
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Transcrição das entrevistas 
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Isabel, professora do 1º ciclo, Entrev1ciclo/prof1 

 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [implementação de orientações emanadas das 

autoridades educativas] 

A - PNEP  

1- Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? 
Reações a essa seleção. 

R: Não tenho conhecimento dos critérios utilizados. 

2- Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das 
reuniões em equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.  

R: A formação ocorreu em 2008-2009/ As acções presenciais e as tutoriais eram 
intercaladas e aconteceram ao longo do ano letivo. 

3-  Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da 
escola por se estar em formação). 

R: Vantagens, obstáculos e compensações, há sempre, dispensas da escola não houve. 

4- Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê? 

R: Sim, embora muito intensiva e exaustiva a nível teórico, mas com muitas atividades 
práticas para cada dimensão apresentada. 

5- Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer. 

R: A formadora esteve sempre disponível para acompanhar os formandos, quer ao nível 
presencial, por telefone ou e-mail. 

6- Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do 
ensino em sala de aula? E as estratégias de ensino? 

R: Sim, ambos em sintonia. 

7- A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a 
documentação e as medidas a implementar?  

R: Muitas vezes isso acontecia, por exemplo, em conselho de docentes, os formandos 
partilhavam com os colegas do 1º ciclo algumas estratégias e atividades das sessões 
presenciais e tutoriais. 

8- As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? 
Pela formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela 
equipa e reações dos responsáveis escolares. 
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R: Pelo que sei, todas as decisões tomadas pela formadora e formandos, foram aceites 

pela direção sem qualquer obstáculo. Por exemplo: horários, local das sessões 

presenciais, dinâmica das sessões tutoriais…  

 

9- Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da 
equipa de formandos? Como se procedia para a tomada de decisões? 

R: Cada formando, em parceria com a formadora, tinha autonomia para decidir sobre os 
procedimentos a adotar e demais decisões. 

10- As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? 
E pelos professores que não frequentavam a formação? Como se passou? 

R: Julgo que sim, mas cada um adaptava à sua realidade/turma. Julgo que os 
professores que não frequentavam a formação não implementavam. 

11- Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma 
diferente da decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação? 

R: Sim, no meu caso senti sempre que poderia decidir o que quer que fosse. 

12- A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não 
frequentavam o PNEP? Reações deles. 

R: Distribuída não, mas era, por vezes, comentada e notava-se que reagiam 
positivamente. 

13- Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais 
alargado de professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências? 

R: Que eu tenha conhecimento não. 

14- As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma? Dê 
um exemplo. 

R: Eram discutidas com a formadora, no final das sessões tutoriais. Ex: numa sessão 
tutorial de consciência fonológica, senti algumas dificuldades na atividade que 
desenvolvia com os alunos e, no final, discuti isso com a formadora. 

15- Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo. 

R: Sim, houve. Ex: uma formanda achou por bem implementar as estratégias de 
abordagem à leitura (1ºano) e assim o fez. 

 

16- O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As 
dúvidas? Exemplifique com uma situação. 

R: Sim, sempre que iam surgindo dúvidas/insatisfações, eram debatidas e cada um 
podia emitir a sua opinião. Não recordo nenhuma situação específica. 
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17- A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais 
experientes? Explicite. 

R: Sim, nunca senti qualquer dificuldade/constrangimento sobre isso. 

18- As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, 
durante/após a formação? Exemplifique. 

R: Nas sessões tutoriais, os professores, para porem em prática a teoria, alteraram 
várias das suas práticas e, após a formação penso que também, pelo menos no meu 
caso. Ex: atividades com rimas (acrósticos, palavra puxa palavra…).  

19- Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê? 

R: Pressão não direi, mas receios houve, porque nunca temos certeza de nada e 
estamos sempre a ser avaliados pelos Enc. Educação. 

20- Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê? 

R: Sim, a formadora soube sempre motivar-nos e conseguiu prestar-nos todo o apoio. 

21- Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu 
haver alterações das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um 
exemplo. 

R: Não. 

22- Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em 
leitura? Dê um exemplo de apoio mais prestado. 

R: Se não aumentou o apoio, pelo menos pudemos dispor de mais estratégias.  

23- Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? 
De que tipo? 

R: Não, julgo que não. 

24- A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por 
objetivos? Como? Porquê? 

R: A avaliação dos alunos era feita por competências, envolvendo os vários domínios, 
visando o sucesso deles no geral. 

 

B – PNL  

A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando? 

R: Não me lembro muito bem…mas desde que estou no Agrupamento/Espinho (2007) 
que desenvolvo atividades do PNL. 

1. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 
dinamizava? O professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia? 
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R: Em grupo de ano, escolhíamos as obras adequadas à turma e decidíamos as que 
iríamos abordar. A biblioteca também dinamizava algumas dessas obras, na hora do 
conto. 

2. Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? R: Sim. 

· Compreensão da leitura? R: Sim. 

· Outras áreas disciplinares? R: Sim. 

 

3. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de 
aula/escola. 

R: Muitas vezes era difícil arranjar as obras que pretendíamos. 

4. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na 
sua escola. 

R: O contacto com diversos tipos de livros infantis (revistas, enciclopédias, poemas…), a 
partilha de livros entre os alunos e a leitura feita por alunos aos colegas da turma. 

5. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia 
mais diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL? 

R: Sim, tentei sempre que os alunos manipulassem/conhecessem os vários tipos de 
textos e suportes. A diferença (antes do PNL) foi muito significativa. 

6. A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? 
Como aconteceu? 

R: Sim, muito mais frequente, pois os alunos estavam mais predispostos para a leitura 
autónoma. Acho que isto aconteceu dado o investimento/motivação que lhes fui 
incutindo. 

 

C – PISA   

Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre 

o PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas? 

R: Não. 

1. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 
(oral/escrito…)? 

R: Não tive conhecimento.  

2. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 
resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais? 
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R: Sim, lembro-me, vagamente, de ter ouvido falar nos resultados, e que ao nível das 
literacias, os alunos portugueses estavam abaixo da média em relação aos restantes 
países da Europa. 

 

 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-

se/sentiu que as relações de poder entre professores e dirigentes escolares 

eram assimétricas? Exemplifique. 

R: Não, não senti nada de negativo. 

 

2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 

das orientações] 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a 
formação? Exemplifique. 

R: Sim, pelo menos da minha parte. Ex: no que toca a abordagem da leitura, agora dou 
muita importância à consciência fonológica. 

2. Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos 
em leitura melhorou? Em que aspetos? 

R: Sim, seguramente. No aspeto do gosto pela leitura autónoma e na facilidade com 
que partilham informações dos vários contextos da sua vida diária (internet, trabalhos 
de pesquisa…). 

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral? 

R: O impacto foi muito positivo. 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças? 

R: Beneficiaram, pelos menos, os que vivenciaram estas mudanças. 

5. Que alunos foram prejudicados com as mudanças? 

R: Não me parece que algum tenha sido prejudicado. 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às 
mudanças? Indique algumas. 

R: Sim, a gestão do tempo das várias áreas disciplinares do 1ºciclo e os “projetos” e 
atividades que estão sempre a aparecer, condicionam o cumprimento das metas 
curriculares que pretendemos que os alunos atinjam. 

7. Houve alterações, com ou sem resistências: 
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· No funcionamento dos grupos de professores? R: Sim, com algumas 
resistências. Ex: nem todos os colegas aderem às mudanças, com 
facilidade. 

· No trabalho em equipa de professores? R: Sim, com algumas resistências. 
Ex: Alguns colegas sentem dificuldade em trabalhar em equipa. 

· No trabalho individual dos professores? R: Houve alterações, da minha 
parte, com alguns receios. Ex: Com as novas estratégias, tive sempre 
dúvidas de chegar a “Bom porto”. 

·  Na direção da escola/agrupamento? R: Não tenho conhecimento. 

· Na escola? R: Sim, com algumas resistências. Ex: Nem todos os colegas da 
escola, estão predispostos para a inovação, não aderindo a determinadas 
atividades em parceria. 

· Na sala de aula? R: Houve alterações, da minha parte, com alguns receios.  

 Indique um exemplo para cada situação. 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria das oportunidades escolares dos alunos? Como? R: Sem 
dúvida que sim, pois na escola/sala de aula, todos tiveram oportunidade de 
melhorarem o seu desempenho e sucesso escolar. 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos? Evidencie com um 
exemplo. 

R: Sim, na medida em que todos tiveram as mesmas oportunidades. Ex: Incentivo e 
desenvolvimento do gosto pela leitura autónoma; contacto com diversos livros infantis 
(revistas, enciclopédias, contos, poesias…), entre outros. 
 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

R: Sim, a escola tem obrigação de promover atividades que criem oportunidades iguais 
para todos. 
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Sofia, professora do 1º ciclo, Entrev1ciclo/prof2 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [implementação de orientações emanadas das 

autoridades educativas] 

A - PNEP  

1- Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? 
Reações a essa seleção. 

Os formandos foram selecionados naturalmente, de acordo com a sua inscrição 

voluntária na formação e uma vez que o número de inscrições não excedia o limite 

imposto. 

2- Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das 
reuniões em equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.  

A formação decorreu no ano letivo 2008/2009. As acções presenciais e tutoriais 

desenvolveram-se em simultâneo ao longo de todo o ano letivo. 

3-  Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da 
escola por se estar em formação). 

Vantagens: aplicação direta em contexto de sala de aula de uma metodologia 

completamente diferente e nova; facilidade com que os alunos desenvolviam as 

competências visadas na metodologia aplicada. 

Obstáculos: resistência/receio em alterar as práticas pedagógicas; falta de tempo para 

aprofundar todos os domínios em contexto de sala de aula.   

Não existiram compensações e/ou dispensas por estar em formação. 

4- Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê? 

Considero que sim porque apesar de, teoricamente, a formação ter sido muito intensiva 

e exigente, cada dimensão abordada era complementada com muitas atividades 

práticas. 

5- Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer. 

A formadora esteve sempre totalmente disponível para acompanhar os formandos de 

forma presencial, bem como por telefone ou e-mail. 

6- Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do 
ensino em sala de aula? E as estratégias de ensino? 

Os conteúdos da formação cumpriam plenamente as necessidades do ensino em sala 

de aula. Relativamente às estratégias de ensino, estas foram inovadas com a formação 
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que incidia essencialmente na abordagem de conteúdos com estratégias diferentes às 

habitualmente utilizadas. 

7- A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a 
documentação e as medidas a implementar?  

Sim. Frequentemente, eram discutidas as estratégias e partilhada toda a documentação 

entre os formandos. Contudo, esta partilha era também extensiva aos restantes 

docentes que não frequentavam a formação, facultando-lhes a documentação das 

sessões presenciais e as atividades desenvolvidas e aplicadas em sala de aula das 

sessões tutoriais.   

8- As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? 
Pela formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela 
equipa e reações dos responsáveis escolares. 

A equipa de formandos e a formadora tomaram sempre as decisões em conjunto e, que 

seja do meu conhecimento, todas as decisões tomadas foram sempre muito aceites pela 

direção sem qualquer obstáculo. A título de exemplo, o horário e local das sessões 

presenciais, a data e horário das sessões tutoriais, a dinâmica e estratégias utilizadas 

nas sessões tutoriais, entre outras. 

  

9- Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da 
equipa de formandos? Como se procedia para a tomada de decisões? 

As decisões sobre os procedimentos a ter em sala de aula eram do formando. Contudo, 

essas decisões eram tomadas em parceria e com a concordância da formadora.  

10- As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? 
E pelos professores que não frequentavam a formação? Como se passou? 

Sim, mas cada formador adaptava as metodologias/estratégias à sua turma. Os 

docentes que não frequentavam a formação mostravam mais resistência, principalmente 

pela falta de suporte teórico. No entanto, houve colegas que implementaram algumas 

atividades e sentiam muita curiosidade e vontade em aplicar novas estratégias. 

11- Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma 
diferente da decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação? 

Os professores tinham autonomia total para decidirem que metodologias iam 

implementar na sua turma. No entanto, não tenho conhecimento que algum formando 

não tenha implementado as metodologias abordadas. 

12- A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não 
frequentavam o PNEP? Reações deles. 

Na época, enquanto coordenadora de ano, facultava a documentação aos docentes do 

meu grupo que a solicitavam e explicava-lhes os procedimentos para a implementação. 

A reação foi sempre muito positiva, de curiosidade e interesse. 
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13- Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais 
alargado de professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências? 

Não, de todo. 

14- As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma? Dê 
um exemplo. 

As dificuldades e angustias eram discutidas com a formadora no final das sessões 

tutoriais e partilhadas com os restantes formandos nas sessões presenciais. Por 

exemplo, recordo-me de colegas que sentiram dificuldade em explorar atividades da 

dimensão de consciência fonológica. 

15- Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo. 

Sim, sempre houve. A formadora orientava-nos no sentido de melhorar a abordagem. 

 

16- O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As 
dúvidas? Exemplifique com uma situação. 

Sim. Sempre que surgiam dúvidas/insatisfações eram debatidas e cada formando 

emitia a sua opinião. Recordo-me de uma colega que tinha muitas dúvidas acerca da 

dimensão da leitura e da sua abordagem. 

17- A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais 
experientes? Explicite. 

Sim! Nunca senti qualquer tipo de constrangimento nesse sentido. Todos professores e 

colegas, numa nova aventura. 

18- As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, 
durante/após a formação? Exemplifique. 

No meu caso, sim. Alteraram-se durante a formação aquando das sessões tutoriais e 

mantêm-se até hoje, designadamente, nas dimensões da consciência fonológica e 

decifração. 

 

19- Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê? 

Não considero que houvesse pressão, mas sim receio. A novidade e desconhecido 

causam medo que os objetivos não sejam atingidos e as competências não sejam 

desenvolvidas. Numa fase inicial da formação, os mais receosos das mudanças eram os 

próprios formandos pela responsabilidade de implementar aos alunos um programa do 

qual pouco ou nada sabiam, e quais iriam ser os resultados. Com o desenrolar da 

formação e os bons resultados obtidos, os receios desvaneceram-se.  

20- Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê? 
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No meu caso, a motivação e apoio incondicional da formadora, bem como o apoio pais 

dos meus alunos foi fundamental.  

21- Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu 
haver alterações das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um 
exemplo. 

Nunca. 

22- Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em 
leitura? Dê um exemplo de apoio mais prestado. 

As estratégias de apoio à leitura aumentaram e, aquando da sua aplicação em sala de 

aula, os alunos com mais dificuldades usufruíram da sua aplicação de forma 

individualizada, traduzindo-se em mais apoio.  

23- Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? 
De que tipo? 

 Penso que não. O apoio a alunos com dificuldades sempre foi dado  em contexto de 

sala de aula, quer pelo professor titular, quer pelo professor de apoio educativo. 

24- A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por 
objetivos? Como? Porquê? 

A avaliação dos alunos era feita de acordo com os vários domínios traduzidos em 

competências que eles deveriam desenvolver ao longo do seu percurso. 

 

B – PNL  

A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando? 

Penso que a partir de 2006/2007. 

1. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 
dinamizava? O professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia? 

As obras a trabalhar eram escolhidas em reunião de grupo pelos docentes dos vários 

anos de escolaridade, mediante a lista de obras a abordar apresentada pelo Ministério 

da Educação. Paralelamente, eram também trabalhadas obras escolhidas pela 

professora bibliotecária da escola sede que dinamizava atividades com recurso ao PNL. 

2. Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos?  

Sim. 

· Compreensão da leitura?  

Sim. 



 

 

171 

 

· Outras áreas disciplinares?  

  Sim. 

 

3. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de 
aula/escola. 

A dificuldade em adquirir as obras escolhidas para serem trabalhadas. 

4. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na 
sua escola. 

O contacto com diversos tipos de livros infantis (revistas, enciclopédias, poemas…), a 

partilha de livros entre os alunos com a criação da Biblioteca de Sala, a leitura feita por 

alunos aos colegas da turma, a hora do conto semanal, a promoção por parte da 

Biblioteca Escolar de encontros com escritores, entre outras. 

5. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia 
mais diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL? 

Sempre fiz questão que os alunos conhecessem os vários tipos textuais. Com o PNL, e 

consequente apetrechamento da biblioteca, foi mais fácil ter acesso a determinadas 

obras sem ter que as adquirir a título pessoal para as poder trabalhar em sala de aula. 

6. A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? 
Como aconteceu? 

Passou a ser mais frequente no exterior da sala de aula, uma vez que em sala de aula, 

sempre incuti e motivei a leitura. A leitura no exterior passou a ser mais frequente pelo 

maior número de exemplares disponibilizados permitindo o acesso a um maior número 

de alunos em simultâneo. 

 

C – PISA   

Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre 

o PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas? 

Não. 

1. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 
(oral/escrito…)? 

Desconheço.  

2. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 
resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais? 
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Sim. Recordo vagamente de ter ouvido falar nos resultados, e que ao nível da literacia, 

os alunos portugueses estavam abaixo da média relativamente aos alunos dos restantes 

países europeus. 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-

se/sentiu que as relações de poder entre professores e dirigentes escolares 

eram assimétricas? Exemplifique. 

Não. 

 

2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 

das orientações] 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a 
formação? Exemplifique. 

Com já anteriormente referi, no meu caso, sim. Durante a formação, a abordagem aos 

vários domínios foi reconfigurada e mantêm-se até hoje, designadamente, no domínio 

da leitura com exploração da consciência fonológica e decifração. 

2. Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos 
em leitura melhorou? Em que aspetos? 

Seguramente que sim. A aquisição da competência da leitura passou a ser muito mais 

"natural" e rápida com a aplicação das novas estratégias. 

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral? 

O impacto foi muito positivo, pelo anteriormente mencionado. 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças? 

No ano de formação, os alunos aos quais foram implementadas esses mudanças, e 

também todos os restantes que foram meus até hoje. 

5. Que alunos foram prejudicados com as mudanças? 

Não direi prejudicados, mas os alunos dos professores que não fizeram a formação não 

tiveram as mesmas oportunidades e vivências. 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às 
mudanças? Indique algumas. 

De certa forma, sim. A gestão do tempo das várias áreas disciplinares no 1ºciclo é 

prejudicada e difícil perante os variadíssimos “projetos” e atividades que estão sempre 

a surgir. A falta de tempo condiciona a exploração adequada das metodologias e 

estratégias. 

7. Houve alterações, com ou sem resistências: 
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· No funcionamento dos grupos de professores?  

Sim, com algumas resistências porque nem todos os professores reagem 

bem às mudanças. 

· No trabalho em equipa de professores?  

       Sim, influenciados/motivados pelos que frequentaram a         

formação. 

· No trabalho individual dos professores?  

Sim. 

·  Na direção da escola/agrupamento?  

Não tenho conhecimento. 

· Na escola?  

Sim. 

· Na sala de aula?  

Sim. 

 

 Indique um exemplo para cada situação. 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria das oportunidades escolares dos alunos? Como?  

Sem dúvida! Todos tiveram oportunidade de desenvolverem as 

competências com recursos a estratégias variadas. 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos? Evidencie com um 
exemplo. 

Para diminuir as desigualdades sociais na medida em que todos tiveram acesso às 

mesmas oportunidades.  

 
· Para a promoção da justiça social? Como? 

A Escola tem a obrigação ética e moral de promover atividades que criem 

oportunidades iguais para todos e, consequentemente, promover a desejável justiça 

social. 
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Alda, professora do 1º ciclo, Entrev1ciclo/prof3 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [implementação de orientações emanadas das 
autoridades educativas] 

A - PNEP  

Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? No meu caso 
tenho especialização em Língua Portuguesa na minha licenciatura.  

Reações a essa seleção 

Não me apercebi de ter ocorrido qualquer reação, tudo correu bem. 

1- Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das 
reuniões em equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.  

Esta ação teve início em 7 de Outubro de 2008 As oficinas temáticas decorrem na EB1/JI de 
Espinho nº 3, quinzenalmente, às terças-feiras, das 16 horas às 18 horas e 30 minutos. As 
sessões tutoriais tiveram lugar na escola onde se lecionava Teve a duração de 71 horas, 
distribuídas da seguinte forma: 30 horas de Oficinas Temáticas - 25 horas de Sessões Tutoriais - 
10 horas destinadas a planificações - 6 horas de Sessões Plenárias 

2-  Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da escola 
por se estar em formação). 

Não houve qualquer dispensa. As vantagens, no meu parecer, era poder aplicar, em tempo real, 
tudo o que ia “aprendendo”. 

3- Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê? 

Sim, foi adequada. 

4- Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer. 

Sim. De forma presencial, na verificação dos planos de aula e disponibilizando todo o material 
necessário, nomeadamente fotocópias 

5- Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino 
em sala de aula? E as estratégias de ensino? 

Sim. A turma apresentava algumas dificuldades ao nível da compreensão de enunciados escritos 
e orais, na expressão escrita, ortografia. Penso que um dos processos para as ultrapassar passa 
pela necessidade de diversificação de estratégias, do uso correto da linguagem, da exploração 
de materiais e novas tecnologias de informação e esta formação contribuiu de forma positiva 
para isso.  

6- A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a 
documentação e as medidas a implementar?  

Sim. 
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As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? 
Pela formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela 
equipa e reações dos responsáveis escolares. 

Sim. 

7- Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da 
equipa de formandos? Como se procedia para a tomada de decisões? 

      Era a professora (formanda). Através da planificação das aulas. 

8- As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? E 
pelos professores que não frequentavam a formação? Como se passou? 

Sim. Nas escolas, passavam informação aos outros professores que não tinham formação e, em 
conselho de docentes também era passada alguma informação. Ficava ao critério deles aplicar 
ou não. 

9- Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma 
diferente da decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação? 

Penso que sim. Não me recordo de ter acontecido. Foi há muitos anos. 

10- A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o 
PNEP? Reações deles. 

Penso que se todos tinham ter acesso a ela nas diversa reuniões de docentes e falava-se, na 
escola, da forma como estava a decorrer.  

11- Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais 
alargado de professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências? 

Penso não ter havido qualquer resistência. 

12- As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma?   

Dê um exemplo. 

As dificuldades, assim como as reflexões das aulas, eram discutidas nas sessões temáticas. 

13- Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo. 

14- O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As 
dúvidas? Exemplifique com uma situação. 

Sim, sempre. Estes debates entre os professores originaram partilha de saberes, de ideias 
criativas e de materiais da maior utilidade em práticas letivas. 

15- A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais 
experientes? Explicite. 

Sempre. Não havia qualquer distinção em ser professor “jovem” ou mais experiente. 

16- As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, 
durante/após a formação? Exemplifique. 
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Sim. Planificar as aulas com mais objetividade, adotar estratégias mais variadas e diferenciadas 
e sobretudo refletir para ponderar sobre o proveito, a evolução, o contributo que esta ou aquela aula teve 
para os alunos. 

17- Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê? 

Não, pelo contrário. Da minha parte houve sim a necessidade de buscar algo de diferente, algo 
que fosse “uma lufada de ar fresco” para as minhas aulas. 

18- Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê? 

A formadora sempre contribuiu com o seu apoio e com documentação apropriada. 

19- Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver 
alterações das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um exemplo. 

Não. 

20- Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? 
Dê um exemplo de apoio mais prestado. 

21- Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? De 
que tipo? 

Não. 

22- A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por 
objetivos? Como? Porquê? 

Penso que a avaliação era realizada por competências. 

 

B – PNL  

A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando? 

Não me recordo. 

1. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 
dinamizava? O professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia? 

A colega encarregue pela biblioteca escolar fazia a escolha de obras a ler( penso que três ou 
quatro por período), por anos de escolaridade, segundo as recomendações do PNL. Cada 
professor, na  sala, procedia à sua  leitura. De vez em quando(no caso da minha turma só 
raramente aconteceu), sem obedecer a qualquer periocidade, a coordenadora da biblioteca fazia 
a hora do conto a uma turma. No final de cada período eram feito um relatório e enviado à 
coordenadora da biblioteca, com as obras lidas pelo professor. No que se refere a mim, lia 
sempre mais obras do que aquelas que me eram “impostas” pela coordenadora da biblioteca. 

2. Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? 

· Compreensão da leitura? 
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· Outras áreas disciplinares? 

Sim. Como havia um leque maior de obras, os alunos fizeram leituras mais 
diversificadas e de acordo com os seus gostos e preferências, aprendendo a gostar de 
ler, desta forma melhoraram a sua compreensão leitora que é transversal a outras 
áreas. 

3. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de 
aula/escola. 

Não haver quantidade de obras suficiente para todos os alunos, para se fazer leitura orientada, 
em sala de aula. 

Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na 
sua escola. 

Chamar escritores à escola, recriação de obras. 

4. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia 
mais diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL? 

Apareceu um leque maior e mais diversificado de obras, nomeadamente a poesia, que pouco 
era trabalhada. Relativamente à variedade de textos, os alunos começaram a saber indicar com 
mais precisão os diferentes tipos ( descritivos, narrativos, dialogais…) a saber que, por exemplo,  
uma receita também era um texto. 

5. A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? 
Como aconteceu? 

Sim. Era dada possibilidade dos alunos requisitarem livros, para leitura autónoma, em casa. 
Penso que foi também nesta altura que a Biblioteca Itinerante, semanalmente, ia às escolas 
para que os alunos pudessem requisitar obras. 

 

C – PISA   

Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre 
o PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas? 

Não sei responder, não me lembro. 

As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 
(oral/escrito…)?  

Não sei responder, não me lembro. 

 

1. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 
resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais? 

Não sei responder, não me lembro. 
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D – Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-
se/sentiu que as relações de poder entre professores e dirigentes escolares 
eram assimétricas? Exemplifique.  

--------------------------------------------------- 

 

2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 
das orientações] 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a 
formação? Exemplifique. 

Passaram a diversificar mais as suas estratégias, a planificar com maior rigor e objetividade, 
atendendo mais às competências que queriam que fossem desenvolvidas com as aulas a dar e 
sobretudo, para mim, refletir sobre as aulas dadas e as suas práticas educativas, e fazer da 
reflexão uma prática diária, uma vez que é através deste processo que cada um de nós é capaz 
de avaliar criticamente a sua atuação. 

 

2. Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos 
em leitura melhorou? Em que aspetos?  

Sim, o desempenho dos alunos ao nível da leitura melhorou. Na compreensão oral e escrita, na 
expressão escrita, ortografia na retenção de conhecimentos e também na superação de dificuldades 
noutras disciplinas, nomeadamente na Matemática, (resolvem problemas porque sabem interpretar)  

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral? 

Melhor organização do pensamento, o desenvolvimento da comunicação, e formação espontânea de 
novos leitores.  

 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças? 

Todos. 

5. Que alunos foram prejudicados com as mudanças? 

Nenhuns. 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às 
mudanças? Indique algumas. 

7. Houve alterações, com ou sem resistências: 

· No funcionamento dos grupos de professores?  

· No trabalho em equipa de professores?  

· No trabalho individual dos professores? 

·  Na direção da escola/agrupamento?  
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· Na escola? 

· Na sala de aula? 

 Indique um exemplo para cada situação. 

Funcionamento mais em equipa; na equipa de professores há mais troca de experiências, saberes, 

ideias criativas e materiais; trabalho individual é mais organizado e há uma permanente reflexão sobre a 
prática na elaboração, planificação e implementação das tarefas. em sala de aula é notório mais 
interesse, motivação, conhecimento, o saber fazer e o saber ser. 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria das oportunidades escolares dos alunos? Como? 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos? Evidencie com um 
exemplo. 

 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

Sim, através de uma melhor literacia proporcionadora de maior partilha de conhecimento, 
melhor interpretação de conteúdos e facilitadora de relacionamento interpessoal. 
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Susana, professora de português do 2º ciclo, Entrev2ciclo/prof1 
 
 

 
 
P- Qual a designação da acção de formação contínua que frequentou? Em que ano 
lectivo? 
R- Era uma acção sobre o novo projecto de português para o ensino básico. Foi em 2010/2011. 
P- Que fez para participar nessa formação: a escola seleccionou? Com que 
critérios? Inscreveu-se? Onde? Porquê? 
R- Fui eu que me inscrevi e a escola aceitou. Fui eu que propus e a diretora da altura aceitou. 
P- Aos professores em formação era atribuída alguma benesse horária ou de outra 
natureza, por se encontrarem em formação? 
R- Não … 
P- Era em acumulação com todo o horário lectivo? 
R- Não… era em casos em que não tínhamos aulas. Era à 4ª-feira, em que não tínhamos aulas. 
P- Qual era a modalidade de formação: Curso, oficina ou círculo de estudos? 
R- Era uma oficina. Eram 70 horas presenciais e 50 online, no Moodle. 
P- E acha que foi o modelo adequado? 
R- Para mim, foi. Nós trabalhávamos muito no Moodle. Muito online, muito Moodle, gostei 
imenso, partilhávamos muito, gostei muito. Foi a primeira vez que trabalhei, imagina, e gostei 
muito, foi muito útil. 
P- E essa partilha era de quê?  
R- De ideias, de materiais, de tudo, de tudo…de autores que líamos, que conhecíamos, dessa 
parte gostei imenso. 
P- O trabalho realizado na formação (debates, fichas de trabalho…) aplicava-se ao 
trabalho com os alunos, em sala de aula? 
R- Tinha tudo a ver com o trabalho com os alunos em sala de aula. Houve sempre uma parte 
teórica, mas também houve sempre uma parte muito prática. 
P- E as fichas que eram distribuídas na formação eram depois aplicadas em sala de 
aula com os alunos? 
R- Nós depois fazíamos as nossas para a sala de aula com os alunos. Eu apliquei algumas, 
ainda lá tenho algumas 
P- E funcionavam bem com os alunos, eles aprendiam? 
R- Sim, sim, havia toda aquela terminologia nova que era preciso começar a usar e a elaborar 
em fichas, que nós já não estávamos habituadas, falo do CEL que na altura… e isso foi bom 
para nós que começámos a trabalhar naquilo, porque era preciso trabalhar naquilo, começar a 
pegar nas coisas, não é… para mim foi muito bom 
P- Era a nova terminologia linguística, a TLEBS, não era? 
R- Sim 
P- A acção de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, em 
sala de aula? 
R- Não era obrigatório, mas era suposto fazermos para depois termos feed-back 
P- Nessa formação estavam mais professores da escola? 
R- Só dois: um professor do 2º ciclo e outro do 3º ciclo. 
P- Sabes porquê? 
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R- Porque a Diretora só decidiu por nós os dois: eu como Coordenadora, fui como Coordenadora 
e o [António] como representante do 3º ciclo. 
P- As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os 
professores do grupo disciplinar? 
R- Quando acabámos a ação de formação eu dei a ação de formação que me deram aos meus 
colegas, em 50 horas. 
P- Com os mesmos materiais, tudo? Partilhaste tudo, toda a documentação? 
R- Tudo, tudo, eles ficaram com dois créditos, pro bono, e eu fiquei com dois créditos como 
formadora. Foi esse o objetivo, por isso é que ela [Diretora] só me escolheu a mim e ao António. 
Depois fizemos uma Oficina [com a Estefânia]. Toda a gente com habilitação a Português 
naquela escola obteve formação através de nós. 
P- Pois, era o modelo em que o formador não recebia dinheiro, mas obtinha os 
créditos… 
R- Sim, ao menos isso, ao menos isso. Também fiquei com os dois créditos como os meus 
colegas, por eu lhes ter dado a formação. Fizemos um dossiê que abrangia tudo, a leitura, fichas 
de leitura, fichas de escrita, fichas de CEL 
P-Todas as competências? 
R- Todas, trabalhámos tudo ainda mais, porque aí foi tudo só mais prática, resumia ao mínimo a 
teoria para depois entrar mesmo no programa, na terminologia, nas anualizações, outro tipo de 
planificações, foi esse o objetivo.  
P- Os docentes que não frequentavam a formação (novos programas de português) 
evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na formação? 
R- Claro. (…) o CEL. Porque era novo.  
P- Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como 
funcionava? 
R- Na formação que fiz com os meus colegas era de comum acordo (…), na outra (a que 
recebeu) era a formadora que decidia. Havia sessões que era sobre o mesmo, quando as fichas 
estavam feitas, depois trazíamos os materiais, então dizíamos: agora esta semana vamos tratar 
disto ou daquilo e lá víamos o que íamos tratar. 
P- A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as medidas a 
implementar pelo grupo disciplinar? Como aconteceu? 
R- Todos os professores (2º e 3º ciclos) frequentaram a formação. Eu e o António frequentámos 
a formação e depois no ano seguinte, houve uma Oficina em que o António também esteve e 
demos a formação a todos os professores da escola. Foi para toda a gente que dava português e 
tinha até pessoas que não estavam a lecionar esse ano e estavam a frequentar. E aí, a [nome da 
Diretora do agrupamento], aí é que foi disponibilizado do horário duas horas, na 5ª feira, à tarde. 
Todos tínhamos em comum. 
 
P- Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de 
implementar o novo programa de português? Quem decidia o que fazer no grupo 
disciplinar? 
R- Tínhamos autonomia, eu e os meus colegas que estávamos a frequentar, tínhamos autonomia 
total da Diretora. 
P- E dentro do grupo disciplinar, quem normalmente decidia? 
R- Era em conjunto. Uma vez que tínhamos em conjunto um bloco de 90 minutos todas as 
semanas, desde o início do ano, foi sempre em conjunto, de comum acordo. (…) não era preciso 
votar, era consensual. [exemplo: começaram desde o início do ano a implementar o CEL]. 
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P- Era possível a alguém do grupo disciplinar tomar decisões para as suas turmas 
diferentes das que tinham sido aprovadas pelo grupo? 
R- Não, era sempre discutido tudo em reunião. Eles traziam a proposta que era discutida e tinha 
de ser aceite, mas poderia até não ser. Tudo era discutido naquela reunião. 
P- O ambiente de debate dentro do grupo disciplinar era aberto? 
R- Aberto. Completamente. 
P- Eram debatidas todas as opiniões, mesmo as discordantes? 
R- Ah, sim., porque havia discordantes. Havia aquelas pessoas que achavam que aquilo não 
valia nada, enfim, que os novos programas não tinham valor nenhum. Há sempre os velhos do 
Restelo. 
P- Alguém questionava o ensino por competências? 
R- Não. Só questionavam a parte da gramática, do CEL. A parte da gramática é que fazia muita 
confusão a muitas, a muitas, não, sobretudo aquele pessoal mais velho que até estava para se 
reformar, porque os outros sabem que têm que aderir, gostem ou não gostem, têm que aderir. É 
como o acordo ortográfico… não concordo com tudo, mas temos que o aceitar. 
P- Havia muitas dúvidas sobre a aplicação? 
R- O que ela não viam é o que é que aquilo traria de novo, por que é que não poderia estar como 
estava. 
P- Quando um professor tinha dificuldades em algum aspeto do programa, como 
faziam? Discutiam? 
R- Com certeza. Por exemplo, os complementos oblíquos, que suscitou muitas dúvidas. Até pedi 
a um colega (Villas Boas) que veio fazer uma ação de formação sobre CEL 
P- A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada na tomada de decisões 
como a dos mais experientes? 
R- Perfeitamente. Todos falavam, porque havia lá gente jovem interessada em trabalhar e isso é 
ótimo. Os outros estavam em minoria. 
P- Os formandos que tiveste tinham alguma supervisão em sala de aula? 
R- Não, não havia supervisão. 
P- Então, todo o trabalho era realizado em reuniões? 
R- Era, eles levavam e depois também traziam o que aplicavam e fazia-se o feed-back. Discutia-
se. 
P- Com a introdução dos novos programas, as práticas de trabalho habituais dos 
professores foram muito alteradas? Aumentou/ diminuiu o trabalho colaborativo ? 
R- Algumas foram, a nível de CEL foram muito. O trabalho colaborativo aumentou, sem dúvida, 
sem dúvida. Eu senti, porque era uma coisa prática, portanto, não era uma reunião onde se está 
ali metade a discutir coisas que não têm interesse nenhum. Aquilo era virado para os novos 
programas e mais nada. (…) É aquilo: é fazer fichas, é aplica-las, é trazê-las, o que é que correu 
bem, o que é que correu mal… 
P- Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê? 
R- Uma ou outra pessoa, uma ou duas, não mais. 
P- Porque considera que isso acontecia? 
R- Porque estavam na reta final do caminho delas e não estavam já muito abertas a mudanças. 
Se estivessem como eu, que já tenho quase 33 anos de serviço, tinha quase 30… e visse que o 
meu caminho não era por ali, se calhar teriam outra postura, como é normal. 
P- Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? 
R- Ah, existiu, nós tivemos autonomia. O que queria era que realmente aquilo que se aprendeu, 
fosse aplicado. Só andámos lá um ano. O António e eu andámos lá um ano. Acabou em junho. 
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P- E fizeram durante o ano seguinte para os restantes colegas? As reuniões eram 
semanais? 
R- Eram 
P- Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em 
leitura? 
R- Penso que sim [apoio, em geral]. Mas a leitura não foi o que foi mais tratado, foi mais a nível 
de CEL. Porque nós, já na nossa acção, aquilo em que sentimos mais dificuldade, aquilo em que 
vimos que ainda não tínhamos feito tudo foi precisamente no CEL. Na leitura, já havia uma 
belíssima biblioteca, com muitíssimas atividades extra-aula, não foi aí que nós sentimos 
dificuldades, foi no CEL. 
 
 
P- Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua 
materna, em contexto exterior à sala de aula? 
R- Na [nome da escola] havia sempre, independentemente desta formação, sempre. E 
continuou. 
P- A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por 
objetivos? Como se fazia? 
R- Continuámos com o que já tínhamos, que era por competências, também, porque os 
objetivos já estavam um bocadinho postos de lado, não foram os novos programas, os objetivos 
já estavam um bocado postos de lado. Era por competências. Tinha um colega que [estava no 
Conselho Pedagógico (C.P.)] batia sempre muito nisso. O [nome do colega] dizia sempre que 
não era por objetivos, era por competências, portanto não mudou. 
P- Na escola todas as disciplinas trabalhavam com competências? 
R- Isso era tudo discutido [no C.P.], ele fazia parte do C.P. e isso era tudo discutido. Aliás, a 
palavra “objetivos” foi retirada das planificações antes disso. 
P- Era uma orientação do C.P.? 
R- Sim. Avaliar os alunos por competências. 
P- Sobre o Plano Nacional de Leitura (PNL): a escola/agrupamento esteve envolvida 
nas atividades do PNL, desde que ano letivo?   
R- Há muito tempo, desde que ele apareceu. Desde que apareceu o PNL, garanto-te que ele foi 
sempre, sempre seguido, a nível da biblioteca. (…) Era ponto assente: visitas de escritores, 
visitas das turmas às atividades da biblioteca 
P- Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar 
dinamizava? 
R- Era na sala de aula e depois havia sempre extra, na biblioteca. Havia feed-back de uma para a 
outra. Por exemplo, se estavas a estudar uma obra cujo autor ainda era vivo, far-se-ia sempre 
tudo para que ele viesse ali, para que eles [alunos] ficassem a conhecer quem ele era. Como 
aconteceu, por exemplo com aquele autor do Porto que tem aquelas colecções… Álvaro 
Magalhães… e outros, havia sempre aquilo de trabalhar em conjunto, na medida do possível.  
P- Mas o professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que 
“negociavam “ entre si? As obras eram negociadas com os alunos? 
R- Não. Primeiro eram negociadas a nível de Departamento. Depois eram comunicadas à 
biblioteca, para a biblioteca poder organizar as atividades em conjunto connosco. Os alunos não 
escolhiam [obras para leitura] 
P- O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho com os 
alunos? Como se fazia? 
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R- Dentro do Departamento. Tudo decidido dentro do Departamento. Por exemplo, concurso de 
contos… 
P- Portanto, era tudo decidido dentro do Departamento e depois davam nota à 
biblioteca… 
R- A biblioteca queria saber o nosso plano de ação, para poder fazer o intercâmbio 
P- Na avaliação do impacto do PNL, nas suas turmas, diria que houve melhorias no 
gosto pela leitura, nos alunos? 
R- Ah, eu diria que sim. O Plano de Leitura foi uma coisa muito boa. Um entusiasmo muito 
maior em ler as obras, porque depois também conheciam o escritor, porque depois também se 
faziam atividades na biblioteca que os fazia ter mais gosto por aquilo que estavam a ler. (…) 
Havia fichas de leitura, havia uma sessão de ilustração na biblioteca a propósito da obra que 
eles estavam a ler… 
P- E achas que esse impacto do PNL também se verificou na melhoria da capacidade 
dos alunos compreenderem os textos? 
R- Eu penso que sim, porque aquelas obras eram tão trabalhadas que, no fundo, não era ler pela 
rama, não era ler por ler, porque isso acontecia muito, antes do PNL, portanto, era porque tinha 
que se ler e acabava ali. Mesmo nós, também não éramos levados a mais, porque não havia 
mais nada, era dentro da sala de aula, ali não, havia outras coisas, havia o chamá-los à 
biblioteca…era diferente. 
P- Os professores das outras disciplinas referiam alguma vez que o PNL como algo 
de positivo que ajudava os alunos a melhorar os resultados? 
R- Eu creio que não. Passava-lhes ao lado. É como nós com a matemática, com a 
implementação dos novos programas de matemática, houve lá muitas coisas, que enfim, que eu 
tinha a minha opinião… penso que isso dinamizou imenso… (…) 
P- Quais foram as principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua 
sala de aula/escola? Sentiram dificuldades? 
R-  Nada, nada, porque era uma biblioteca muito ativa. Eu não senti, sinceramente, posso dizer, 
às vezes, entre aspas, entre aspas, roubaria um bocadinho de tempo, mas eu creio que isso 
nunca foi um prejuízo, foi sempre um ganho. E nós íamos, até porque fazíamos questão de 
todas as turmas irem. Se era uma atividade para o 5º ano, todas as turmas do 5º iam, se era do 
6º, todas as turmas do 6º iam, isso era um ponto assente. 
P- Quais foram as atividades do PNL que foram mais eficazes na promoção da 
leitura, junto dos alunos? 
R- Olha, a escolha das obras e as atividades que foram realizadas dentro do PNL. Por exemplo, 
pediam-nos sempre, no início do ano, uma lista para acrescentarmos [obras] para o PNL e aí, 
nós falávamos nas aulas, falávamos neste e mais aquele e havia sugestões dos próprios alunos, 
o que era bom. A biblioteca pedia sempre para adquirir mais e isso era falado também nas 
aulas. 
Era falado em reunião de Departamento, em reunião de português, e também se falava com os 
alunos. Antes de ir a Departamento, nós também trazíamos sugestões dos alunos, porque há 
sempre aqueles alunos que leem e que conhecem e que podem sugerir. Aí, sim, porque todos 
os anos nos era pedida uma lista, havia uma verba, mas antes de sugerirmos, também 
perguntávamos aos alunos. 
P- Essa atividade era a que mais promovia o gosto pela leitura, junto dos alunos? 
R- Não era essa, essa era uma delas. E depois eles irem à biblioteca fazerem coisas sobre aquilo 
que estavam a ler (…) Projetos, atividades, visitas de escritores, o facto de organizarem as 
entrevistas aos escritores…isso fazia com que eles tivessem que ler a obra com atenção.(…) 
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Porque não era aquela pergunta de “lana caprina”: “por que é que começou a escrever?”, não, 
eu dizia-lhes sempre: mais de 50% é perguntas sobre a obra. Ele está cansado de responder a 
“por que é que começou a escrever: porque é que foi para escritor e não foi para outra coisa”, o 
que ele gosta com certeza é de ver perguntas em que veja que vocês leram a obra e têm uma 
opinião sobre ela. 
P- Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. 
Aumentou a diversidade de textos a serem lidos pelos alunos. Que tipos de texto? 
R- Teatro, poesia, sabes que a nível do 5º e 6º ano, não vamos passar para os ensaios, para as 
dissertações, mas havia, havia, até mesmo banda desenhada, levei um autor de banda 
desenhada, por exemplo. 
P- E isso não se fazia anteriormente ao PNL? 
R- Eram sempre as mesmas aulas, se queres que te diga. Aliás eu cheguei a dizer em reunião, 
por muito que me custasse, eu cheguei a dizer, de uns anos para os outros, era sempre igual. 
P- A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser 
mais frequente? 
R- Eu penso que sim, eu penso que sim. 
P- Que papel era atribuído à biblioteca, antes e depois do PNL? Era idêntico?  
R- Antes do PNL era muito mais passivo, era aquela regrazinha: vem um escritor para o 5º e 
vem um escritor para o 6º, era mais ou menos aquilo. Os miúdos iam lá, liam ou não liam e 
faziam trabalhos de casa. A partir do PNL, foi uma revolução total. 
 
(Sobre o PISA) 
 
P- Em algum momento da tua formação houve referências a relações existentes 
entre a formação que realizou e o PISA? Quais? 
R- Não sei se houve assim tantas, aquilo foi mais centrado nos novos programas de português. 
Pode ter havido uma ou outra referência, porque o PISA é um documento europeu e nada se 
faria que fosse contra as indicações, agora a dinâmica e o plano de ação estava definido e não 
houve grandes referências a isso. 
P- Alguma vez ouviu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os 
resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Que conexões?  
R- Eu acho que sim, eu acho, sobretudo nos exames de português, os erros, a interpretação, 
tudo isso depende de o aluno ler ou não ler, porque o ler é a base de tudo, para mim. Antes, nós 
aprendemos a falar e a ler e só depois a escrever. Eu penso sempre assim e digo muitas vezes 
aos meus alunos: como é que eles hão de escrever bem se não leem? Isso eu digo-lhes muitas 
vezes, para mim foi o meu alfobre, foi ter lido muito. 
P- Na implementação de qualquer dos programas (Ação de formação, PNL, apoios 
educativos) apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes escolares 
nas decisões do grupo disciplinar sobre ações concretas? Quais? Da parte de quem? 
R- Nunca houve interferências da direção. Havia autonomia quer no departamento quer a 
biblioteca a tinha, o que nos pediam era que nós fizéssemos com que os resultados 
melhorassem, que os alunos tivessem mais gosto pela leitura. Nunca interferiram, nunca. 
P- Houve mudanças das práticas letivas dos professores que frequentaram a 
formação? Tu que fizeste formação, mudaste as tuas práticas letivas? 
R- Mudei. Para mim, não era muito novo. Eu sou professora de inglês e sei que a competência 
que é mais descuidada é a competência da fala, do falar, da compreensão oral e da expressão 
oral e eu, até escrevi no meu relatório sobre isso, no inglês chamamos “negleted skills” e no 



186 

 

português também. Também se dá muito pouca importância ao exprimir, ao aluno exprimir-se 
oralmente e acho que nessa parte eu tentei, tudo por tudo para fazer o que já fazia no inglês, 
porque os alunos são muito treinados para a escrita, para o ler e para o escrever, porque depois 
têm um exame, como sabes, e às vezes, o falar prejudica. Eu digo sempre isto: Vocês digam o 
que começaram por aprender- ouvir e repetir. Façam o feed-back de como é que aprenderam a 
língua- mãe. Ouviram e repetiram, depois vem a autonomia para falar, depois passaram para a 
leitura e só depois para a escrita. O que é que acontece quer no português quer no ensino das 
línguas estrangeiras, na minha modesta opinião: passa-se muito diretamente para a escrita, 
porque no fundo é a pressão dos exames, também e depois o aluno não consegue exprimir-se, 
não consegue falar, não consegue falar sobre um assunto ou sobre outro, porque está um 
bocadinho manietado. 
P- Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos 
novos programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura 
melhorou? 
R- Eu acho que sim. Eu acho que os alunos passaram a perceber desde o 5º ano - eu não me 
pronuncio sobre o 1º ciclo - que o ler é uma coisa que faz parte do seu currículo e não o ler… tu 
sabes o que é que acontecia, até no secundário, eles não leem, eles vão à net, vão ver os 
resumos dos Maias, ver os resumos do Frei Luís de Sousa e o facto de a obra ser analisada, 
mas depois eles terem que fazer trabalhos sobre ela quer para a aula quer para a biblioteca, ter 
que preparar uma entrevista para um escritor, isso mudou muita coisa. 
P- Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em 
geral? Mudaram as suas práticas? 
R- Eu acho que mudaram, eu acho que mudaram. Passaram a perceber que não é só dá-se 
porque se dá, depois faz-se uma fichazinha sobre aquela obra, e os alunos estão nos centros de 
estudo, estudam aquele guião todo, pronto e despejam aquilo. Não é, passou a não ser assim.  
P- Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos programas de 
português e com o PNL? Foram todos ou foi algum tipo de alunos? 
R- Eu penso que os que não tinham acesso a livros (que eu acho que até é difícil, hoje em dia, 
não ter acesso a livros, eles não querem é comprá-los, compram telemóveis caríssimos, agora 
livros…). O que é certo é que mesmo aqueles que nunca liam, que chegavam ao 5º ano e diziam 
mesmo: Ó professora, o único livro que eu li foi “Os 3 porquinhos” e isto é verdadeiro, esses 
mudaram completamente, isso garanto-te que mudaram. Passaram a ler. Fazia parte das aulas, 
fazia parte da biblioteca, eram chamados à biblioteca para isto e para aquilo… 
P- Foi toda a dinâmica criada à volta do livro que também mudou a atitude dos 
alunos? 
R- Eu acho. 
P- Achas que pode ter havido algum tipo de alunos que possa ter ficado prejudicado 
com tanta atividade à volta do livro? 
R- Não creio, não creio. Nunca é demais para quem nunca lê, ao menos que leia na escola, que 
faça alguma coisa na escola, porque em casa, aí já não to direi. 
P- Houve consequências inesperadas em alguma área da vida escolar, devido às 
mudanças? 
R- Foi tudo o que dissemos até agora: foi implementar mais a leitura junto dos alunos, o gosto 
por ler, o gosto por fazer atividades extra-leitura livro, mas relacionads com o livro. 
P- Houve alterações no funcionamento do grupo de professores? 
R- (…) Começaram a perceber que as coisas tinham mudado, forçosamente, levar os alunos às 
atividades da biblioteca, não ser só ali na aula, aquele rame-rame. 
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P- E no trabalho individual dos professores, houve mudanças? 
R- Eu penso que sim, porque depois um fazia um guião sobre aquele livro, outro “olha eu fiz 
isto”, “eu levei os meus alunos e fiz aquilo”, partilha, muito mais partilha, muito mais partilha e 
divisão de tarefas, claro. Se era para organizar uma visita de estudo, uns ficavam com a parte da 
ilustração dos livros, porque nós fazíamos cartazes, outros fariam a parte das frases ilustrativas 
de cada livro, outros teriam a seu cargo a entrevista e a entrevista era feita por todas as turmas 
e depois havia um grupo de professores que selecionava as perguntas e fazia o guião. Era assim. 
P- Em relação à direção da escola: houve mudanças? 
R- Sempre abertura. Para tudo o que fosse melhorar, foi sempre abertura. Nunca houve entrave 
para nada. Para nada. 
P- E na escola, as dinâmicas da vida da escola mudaram? 
R- A vida da escola mudou. A biblioteca deixou de ser aquele espaço monótono que servia para 
os alunos irem para lá de castigo ou fazer uns trabalhos de casa. E uma vez por ano, vinha lá 
um escritor para o 5º, vinha lá um escritor para o 6º eum para o 7º.... Passou a ser muito mais 
frequente, muito mais ativa [biblioteca].  
P- As mudanças (positivas) contribuíram para a melhoria da igualdade de 
oportunidades dos alunos com maiores défices sociais e culturais? 
R- Eu penso que sem isso, eles nem se interessariam por ler um livro que era o que acontecia 
muitas vezes, nem o liam, nunca o chegavam a ler. 
P- As mudanças contribuíram para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os 
alunos? 
R- Diminuir, eu diria diminuir. Eles estavam entrosados naquele processo, eles também tinham 3 
perguntas para fazer sobre o livro que leram, eram obrigados a fazer alguma coisa, entre aspas, 
não era… 
P- Para concluir, as mudanças contribuíram para a promoção da justiça social? 
R- Eu penso que sim, eu penso que muito, muito mesmo, porque o que é que acontecia… havia 
aqueles meninos que em casa não tinham livros, ainda que livros, hoje em dia, toda a gente 
pode ter. Eu sou a mais velha de cinco irmãos e também não tinha livros, tinha a Gulbenkian e 
eu “devorava” os livros, “devorava” os livros da Gulbenkian. Vivi em Grijó e era a biblioteca 
itinerante, quando vim para Espinho, havia aqui. 
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Andreia, Professora de português do 3º ciclo, Entrev3ciclo/prof1 
 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [contexto de implementação de orientações emanadas 
das autoridades educativas] 

A – Formação contínua  

Qual a designação da ação de formação contínua que frequentou? Em que ano 
letivo?  

O título da ação de formação é “Novos Programas de Português do Ensino Básico”. 

Iniciou-se em setembro de 2009 e foi concluída em junho de 2010. 

 

1. Que fez para participar nessa formação: A escola selecionou? Com que 
critérios? A sua reação a essa seleção? Inscreveu-se? Onde? Porquê? 

No ano letivo anterior, o grupo disciplinar foi informado sobre a existência desta 

formação para o ano seguinte. Eu disse que estava interessada em frequentá-la (assim 

como outra colega) e o meu nome foi enviado pela Direção para o Centro de Formação. 

 Fiquei interessada em frequentar a ação, já que o assunto estava na ordem do dia e 

tinha muitas dúvidas sobre o novo programa que iria entrar em vigor, com uma série de 

conceitos novos. Desta forma, achei que poderia conhecer melhor o programa e como 

trabalhar com ele.  

2. Aos professores em formação era atribuída alguma “benesse” horária ou de 
outra natureza, por se encontrarem em formação? Explicite. 

Não, não havia nenhuma contrapartida em termos de horários, apenas a libertação da 

tarde em que a formação ocorria.  

3. A modalidade de formação (Curso? Oficina? Círculo de estudos?...) foi a 
adequada? Porquê? 

A ação teve como modalidade o Curso. Inicialmente, pensei que por funcionar nesta 

modalidade, poderia haver mais trabalho prático, mas isso não se verificou. Nas sessões 

havia algum trabalho prático, sim, alguma discussão dos assuntos, no entanto as 

minhas expectativas eram mais altas. Pensava que poderíamos realizar um trabalho 

mais aprofundado sobre os diferentes assuntos. O único trabalho mais aprofundado que 

fizemos foi o das anualizações que, depois, pouco resultado teve, já que quase todos os 

manuais já traziam uma proposta de anualização.   

4. Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as 
necessidades do ensino em sala de aula? Explicite. 

Os diferentes domínios eram abordados nas sessões, contudo, como já disse, estava à 

espera de um trabalho mais aprofundado. As sessões eram um pouco a réplica do que 

os formadores “aprendiam” em Lisboa e pouco mais se avançava. Eram apresentados 
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os power-points com algumas sistematizações e orientações, mas sem grande 

aprofundamento. 

5. E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho…) na formação, 
aplicava-se ao trabalho com os alunos, em sala de aula?  

· Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos 
alunos? Explicite. 

 Todo o trabalho que era proposto tinha como objetivo a aplicação em sala de aula. No 

entanto, como na minha escola ainda não estávamos a trabalhar com o novo programa, 

a aplicação prática não era muito viável. Os assuntos eram discutidos em reuniões de 

grupo, partilhávamos pontos de vista e opiniões sobre os diferentes assuntos, criávamos 

materiais para abordar diferentes aspetos do funcionamento da língua, mas não havia 

aplicação prática desses documentos.  

6. A ação de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, 
em sala de aula? Como funcionava? 

Respondido anteriormente 

7. Nessa formação estavam mais professores da sua escola/agrupamento? 
Porquê?  

Nessa formação, participei eu e outra colega do grupo. A colega também se mostrou 

interessada em participar quando a proposta foi apresentada no grupo.  

8. As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os 
professores do grupo disciplinar?  

· Porquê? Em que situações? Quando? 

As sessões eram replicadas na escola, em trabalho de pequenos grupos e com posterior 

debate das conclusões. A minha colega e eu organizávamos as sessões de trabalho, 

apresentávamos os assuntos e orientávamos essas reuniões que eram realizadas 

mensalmente.  

9. Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de 
Português) evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na 
formação?  

· Qual/quais? Porquê? 

Os colegas colaboraram sempre connosco, mas a temática que era mais discutida era a 

que se prendia com a TLEBS. Com a introdução de alguns conceitos novos, gerou-se 

alguma insegurança e eram esses os assuntos mais discutidos nas sessões de trabalho.  

10. Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? 
Como funcionava? 

A minha colega e eu, de acordo com os assuntos que eram trabalhados nas sessões do 

curso, organizávamos as sessões de trabalho na escola. Indicávamos aos colegas o assunto 
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que iria ser tratado na sessão com alguma antecedência a fim de poderem estudar / 

analisar os documentos para, desta forma, poder rentabilizar melhor as sessões.   

Depois, nas sessões, ou fazíamos trabalhos de grupo ou debatíamos os diferentes assuntos 

em grande grupo.   

11. A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as 
medidas a implementar pelo grupo disciplinar? Como aconteceu? 

Como disse, nas diferentes sessões, eram apresentados os assuntos e as pessoas 

manifestavam o seu ponto de vista. Como já disse também, o assunto mais polémico era 

aquele que se relacionava com o funcionamento da língua. Os outros domínios, embora 

também tenham  sido discutidos, não geravam tanta polémica.  

12. Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos 
de implementar o novo programa?  

· Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia 
para a tomada de decisões? Dê dois ou três exemplos de decisões 
tomadas pelo grupo e as reações dos responsáveis escolares. 

Como disse, o programa ainda não estava implementado na escola. Assim, as decisões só 

foram implementadas no momento em que o programa se generalizou.  

13. E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, 
para definirem outros caminhos mais próximos do que faziam na formação?  

· Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.  

Como com qualquer mudança, há sempre quem resista e quem não encontre o sentido das 

coisas. No meu grupo disciplinar, também houve professores que se manifestaram contra 

as mudanças, no entanto, colaboraram na discussão e na criação dos documentos. Da 

parte da Direção da escola nunca houve qualquer interferência no nosso trabalho.  

14. O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram 
debatidas as diferentes opiniões? As insatisfações? As dúvidas? 
Exemplifique com um caso de que se recorde. 

No grupo, as pessoas iam-se manifestando livremente sobre os assuntos apresentados, 

dando o seu contributo e apresentando algumas propostas. Também houve momentos em 

que as pessoas manifestaram a sua discordância relativamente a alguns conceitos 

introduzidos pela TLEBS, que, na opinião delas, não vieram clarificar alguns assuntos, antes 

pelo contrário. Lembro-me que se discutia muito a noção do Complemento Oblíquo e a 

forma como iríamos ensinar os alunos a distinguir o Complemento Oblíquo.  

15. As dificuldades sentidas por algum professor do grupo eram discutidas de 
que forma?  

As questões apresentadas pelos colegas eram debatidas e discutidas, procurando encontrar 

algum consenso entre as várias opiniões.  
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16. A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais 
experientes? Explicite. 

Os mais jovens também eram ouvidos, mas como acontece na maior parte dos grupos, há 

sempre alguém que tem uma opinião mais assertiva ou mais fincada, mas nunca senti 

alguma prepotência por parte dos colegas em quererem impor uma opinião ou um ponto de 

vista. As questões eram discutidas, analisadas e procurávamos chegar a um consenso.  

17. Os formandos tinham algum tipo de supervisão em sala de aula? Como se 
passou? 

Não, não havia nenhuma supervisão.  

18. Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais 
dos professores foram muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho 
colaborativo? Explicite as mudanças havidas. 

Na nossa escola, o trabalho colaborativo já era uma realidade. Os grupos de trabalho por 

ano de escolaridade reuniam habitualmente para troca de opiniões, definição de 

estratégias. No ano em que o programa entrou em vigor, penso que houve um bom 

trabalho colaborativo, embora esse espírito se tenha vindo a perder um pouco por força do 

excesso de reuniões e trabalho paralelo que os professores têm, o que não lhes permite ter 

tempo de qualidade para fazer o que é essencial: preparar aulas em conjunto, debater 

ideias, etc.  

19. Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê? 

A mudança de qualquer coisa exige sempre um período de adaptação e se houve alguma 

contestação, foi pacífica já que os professores são pessoas responsáveis e embora 

pudessem não concordar com um aspeto ou outro, tinham de pôr em prática o novo 

programa. 

20. Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da 
parte de quem? Porquê? 

Quando se fala de apoio, se o entendermos como beneficiar de algum tempo para planificar 

ou algo parecido, alguma redução no horário, não existiu. Contudo, a Direção sempre 

esteve disponível para ouvir o grupo com as suas sugestões e, na medida do possível, criou 

as condições para que pudéssemos trabalhar adequadamente.   

21. Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades 
em leitura? Como? Dê um exemplo do apoio mais prestado. 

Como disse, enquanto decorreu a formação, na nossa escola, não houve implementação do 

programa. No entanto, depois de implementado, em parceria com a biblioteca escolar, 

foram desenvolvidas atividades que visavam desenvolver o gosto pela leitura, 

nomeadamente o “Passaporte da Leitura”. A cada aluno, no início do ano, foi entregue um 

pequeno livro onde ele registaria as suas impressões sobre os livros que fosse lendo ao 

longo do ano. No final do ano, eram entregues os passaportes na Biblioteca e o 

coordenador fazia uma seleção das frases / textos que melhor exprimissem a opinião do 
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leitor sobre um livro e fazia-se uma exposição com essas frases / textos. Penso que esta foi 

uma iniciativa que contribuiu para desenvolver o gosto pela leitura. 

Uma actividade em particular para ajudar os alunos com dificuldades na leitura não me 

lembro.  

22. Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua 
materna, em contexto exterior à sala de aula? Qual a situação na sua 
escola? 

Na minha escola, sempre houve a preocupação de acompanhar os alunos com dificuldades 

na língua materna e, na medida do possível, alguns alunos beneficiavam de apoio extra-aula 

com um professor de português, que, em articulação com o docente da turma, procurava 

trabalhar com os alunos as áreas mais deficitárias.  

23. A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? 
Por objetivos? Como se fazia? Porquê? 

Eu penso que não sofreu assim tantas alterações. Já no programa antigo havia os 

diferentes domínios que se mantiveram com o novo programa. Avaliávamos a Leitura, a 

Escrita e a Oralidade e com o novo programa continuamos a avaliar estes domínios, sendo 

que o Conhecimento Explícito da Língua era uma área transversal a estes domínios.  

 

B – PNL  

 A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, desde que ano 
letivo? 

Penso que desde o início. A minha escola sempre teve a preocupação de manter uma 

biblioteca ativa, que propusesse atividades interessantes para os alunos e o PNL veio ajudar 

nesse sentido.  

1. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL?  

· A biblioteca escolar dinamizava?  

· O professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que 
“negociavam” entre si?  

· O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho 
com os alunos? Como se fazia? 

As obras propostas pelo PNL eram trabalhadas em dois locais distintos: no grupo disciplinar e 

na Biblioteca. 

No grupo disciplinar, eram discutidas e selecionadas as obras propostas e depois eram 

trabalhadas em sala de aula. 

A Biblioteca também selecionava algumas obras que eram objeto de concursos, de debates, 

de diálogo com os autores e outras atividades dinamizadas por ela.  
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2. Na avaliação do impacto do PNL, na(s) sua(s) turma(s), diria que houve 
melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? Como se verificava? 

· Compreensão da leitura? Como se evidenciava? 

· Outras áreas disciplinares? Teve conhecimento disso no Conselho de 
Turma? Houve projetos multidisciplinares de leitura? 

Com certeza que o PNL veio incentivar o gosto pela leitura. Foram dinamizadas múltiplas 

atividades que envolviam os alunos. Não consigo avaliar se isso teve um impacto tão 

significativo na capacidade de compreensão dos alunos, mas consigo dizer que houve um 

maior interesse por parte dos alunos em ler mais livros.  

As atividades propostas pela Biblioteca eram do conhecimento de todos os professores e, por 

exemplo, numa das minhas turmas, em Conselho de Turma, houve uma parceria entre a 

professora de História e a de Português a partir da leitura das obras “Uma aventura na 

Quinta das Lágrimas” e “O dia do terramoto”, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

Nesta parceria, a professora de História trabalhava com os alunos os factos históricos e a 

professora de Português os conteúdos relacionados com a narrativa.  

3. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de 
aula/escola. 

Apesar da nossa Biblioteca ter bastantes livros e de existirem vários exemplares do mesmo 

título, por vezes é difícil para o agregado familiar comprar todos os livros. Por outro lado, as 

exigências do cumprimento do programa também não permitem que se faça um trabalho tão 

aprofundado quanto seria desejável.  

4. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/ 
Turma/Escola.  

Penso que tudo o que envolve concurso motiva os alunos. Os alunos gostam de se sentirem 

desafiados e, embora nem todos participem nos concursos, há um número significativo de 

alunos que aderem a esta iniciativa. 

Em aula, a discussão à volta do livro, das linhas temáticas, também gera consenso junto dos 

alunos que gostam de dar a sua opinião, o seu ponto de vista.  

5. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. 
Aumentou a diversidade de textos a serem lidos pelos alunos? Qual a 
diferença com a situação anterior ao PNL? 

Os manuais também estiveram atentos a esta realidade. Assim, os textos presentes nos 

manuais foram mais diversificados, tentando colocar o aluno perante textos diversos, com 

intencionalidades diferentes, para, desta forma, interpretarem textos com diferentes objetivos 

e poderem ajustar textos às diferentes intenções comunicativas.  

6. A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a 
ser mais frequente? Evidências desse facto. 
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Não consigo quantificar essa realidade. Sei que houve maior interesse por parte dos alunos, 

por isso suponho que os alunos passaram a ler mais. É apenas uma impressão.  

7. Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?  

· Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes.  

Como disse, a Biblioteca da minha escola sempre teve um grande interesse em desenvolver 

o gosto pela leitura. A introdução do PNL apenas veio reforçar e incrementar algumas 

estratégias para pôr em prática este desejo.  

 

C – PISA   

Em algum momento da formação foi houve referências a relações existentes entre a 
formação que realizou e o PISA? Quais? 

Já se passou algum tempo e não tenho ideia de se ter falado do PISA. Pode ter sido nomeado, 

mas analisado, debatido, não foi.  

1. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 
(oral/escrito…)? 

Não houve nenhum trabalho neste sentido.  

2. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL 
e os resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? 
Que conexões? 

O que ouvi e li nada tem a ver com o que foi dito na formação. Em grupo disciplinar, algumas 

vezes esse assunto foi analisado, sobretudo quando alguns alunos foram selecionados para 

realizarem as provas e quando saíram os resultados. 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (Ação de formação, PNL, 
apoios educativos), apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes 
escolares nas decisões do grupo disciplinar sobre acções concretas? Quais? Da 
parte de quem? 

· As relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram 
assimétricas/desiguais? Exemplifique. 

Da direção da minha escola, fazia parte um elemento do grupo de Português que sempre esteve 

atento a estas questões e teve sempre uma atitude construtiva na medida em que sugeria que 

se debatesse, no grupo, alguns assuntos relacionados com os resultados do PISA, com o PNL, … 

Nunca senti que houvesse alguma exigência, antes pelo contrário, o que senti foi uma 

necessidade de encontrar o caminho para melhorar os resultados dos nossos alunos. Houve 

sempre uma vontade de refletir seriamente sobre os assuntos e procurar alternativas que 

pudessem ajudar os professores a melhorar as suas práticas letivas.  
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2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 
das orientações] 

 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que 
frequentaram a formação? Por influência do PNL? Exemplifique com o seu 
caso ou outros casos que conheça. 

Quando estudamos os assuntos, necessariamente alguma coisa muda. Ouvir outros colegas, 

partilhar experiências faz com que nos questionemos e alguma coisa muda. Com os novos 

programas que foram introduzidos, houve necessidade de uma adaptação à nova terminologia 

da gramática e uma vez que já fazia Biblioteca de Turma com os alunos há alguns anos, não 

senti que houvesse uma grande mudança no que diz respeito à implementação de hábitos de 

leitura. Com a implementação do PNL, o que senti é que havia uma maior diversidade de obras 

a propor aos alunos, uma vez que as obras propostas no plano estavam adequadas à faixa etária 

e, por outro lado, a Biblioteca de turma não ficou confinada à sala de aula, os alunos puderam 

participar em muitas mais atividades relacionadas com a leitura e propostas pela Biblioteca.  

2. Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos 
novos programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em 
leitura melhorou? Em que aspetos? 

Não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre a introdução dos novos programas, 

o PNL e o desempenho dos alunos na leitura. Os alunos que gostavam de ler, continuaram, os 

que não, também não melhoraram. Em termos de compreensão do que lêem, também não 

consigo estabelecer uma relação.  

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em 
geral? Mudaram as suas práticas? Que aconteceu? 

Penso que com a implementação do PNL o leque de obras ficou mais alargado e os alunos 

tiveram a possibilidade de escolher obras mais ajustadas ao seu nível etário. Antes, os alunos 

escolhiam muito em função do que tinham em casa e agora, com as propostas apresentadas no 

PNL, os alunos têm uma maior diversidade de propostas de leitura.  

Relativamente aos professores, e falando da minha experiência, penso que as práticas não 

mudaram assim tanto. Talvez tenha ficado mais facilitado o trabalho da motivação para a leitura 

com as diversas atividades propostas pelo PNL e pela maior diversidade de atividades propostas 

pela Biblioteca.  

4. Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos Programas de 
Português e com o PNL? 

Não sei se poderemos dizer que há uma relação direta entre a melhoria dos resultados dos 

alunos e as mudanças verificadas nos Programas de Português e com a introdução do PNL. Pela 

minha experiência, nas turmas há sempre alunos que gostam de ler, que gostam de participar 

nas diferentes atividades propostas e relacionadas com a leitura e não foi por causa destas 

alterações que os resultados melhoraram ou pioraram. O que aconteceu é que houve uma maior 



 

196 

 

diversidade de atividades que puderam contribuir para a motivação dos alunos, que puderam 

ajudar a dinamizar mais algumas atividades dentro e fora da sala de aula.  

5. Que alunos foram prejudicados com essas mudanças? 

Neste aspeto, é claro que os alunos que não têm hábitos de leitura, que não gostam de ler 

ficaram em desvantagem. Não posso dizer que tenham sido prejudicados, posso dizer sim que 

tiveram mais dificuldades que os outros.  

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, 
devido às mudanças (Programas, PNL)? Indique alguma(s). 

Acho que com a introdução do PNL houve uma maior interação entre a Biblioteca e o meu grupo 

disciplinar. São várias as atividades propostas pela Biblioteca e, através da disciplina de 

Português, os alunos colaboram, participam nessas atividades. 

7. Houve alterações (com ou sem resistências): 

· no funcionamento do grupo de professores? Porquê? 

· No trabalho individual dos professores? Porquê? 

· Na direção da escola/agrupamento? Porquê? 

· Na escola? Porquê? 

· Na sala de aula? Porquê? 

Penso que já terei respondido a esta pergunta em algumas reflexões feitas anteriormente. Na 

minha escola, é já prática corrente o trabalho cooperativo entre os professores que lecionam o 

mesmo ano escolar. Assim, a troca/ partilha de experiências já era uma realidade que apenas 

continuou a estar presente com a introdução dos novos programas. Da parte da direção da 

escola, houve sempre abertura e confiança no trabalho desenvolvido pelos professores e 

praticamente todas as propostas apresentadas foram sempre aceites e incentivadas. Em sala de 

aula penso que não houve nenhuma resistência relativamente ao domínio da Leitura. 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores 
défices sociais e culturais? Como? 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital 
cultural) entre os alunos? Evidencie com um exemplo 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

As iniciativas decorrentes da implementação do PNL contribuíram para o desenvolvimento da 

competência da Leitura e para minimizar as desigualdades que pudessem existir. Como todos 

nós sabemos, num agregado familiar onde há hábitos de leitura, é natural que os alunos copiem 

o modelo e que não seja tarefa árdua ler e compreender o que lêem. No entanto, a 

implementação do PNL veio contribuir para minorar essas diferenças, já que todos os alunos, 

em aula, ou fora dela, têm acesso à Leitura e, desta forma, de alguma maneira o seu capital 
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cultural pôde ser aumentado. Não digo que as desigualdades sociais tenham desaparecido, mas 

certamente terão sido reduzidas. 
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Adelina - Professora de português do 3º ciclo, Entrev3ciclo/prof2 

 

1 – CONTEXTO DE PRÁTICA [contexto de implementação de orientações emanadas 
das autoridades educativas] 

A – Formação contínua  

Qual a designação da ação de formação contínua que frequentou? Em que ano 
letivo?  

Formação para os Novos Programas de Português  do Ensino Básico em 2009/10. 

1. Que fez para participar nessa formação: A escola selecionou? Com que 
critérios? A sua reação a essa seleção? Inscreveu-se? Onde? Porquê? 

Junto da direcção manifestei o interesse em participar e fui aceite. A escola inscreveu-

me na acção promovida pela então DGIDC, tendo funcionado durante um ano lectivo 

com sessões quinzenais, que decorreu numa escola de Arcozelo. 

2. Aos professores em formação era atribuída alguma “benesse” horária ou de 
outra natureza, por se encontrarem em formação? Explicite. 

Não houve qualquer benesse e as sessões decorriam fora do tempo lectivo ou não 

lectivo. 

3. A modalidade de formação (Curso? Oficina? Círculo de estudos?...) foi a 
adequada? Porquê? 

A modalidade foi curso e pareceu-me adequar-se. 

4. Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as 
necessidades do ensino em sala de aula? Explicite. 

5. E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho…) na formação, aplicava-
se ao trabalho com os alunos, em sala de aula?  

· Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos 
alunos? Explicite. 

Só no ano lectivo seguinte a direcção atribuiu 90 minutos semanais todos os professores 

que leccionavam Português para sessões de trabalho orientadas por quem estava a 

frequentar a acção da DGIDC. Aí o trabalho foi proveitoso. Foi 100% colaborativo e aplicado à 

realidade concreta das nossas turmas. Aí tiravam-se dúvidas e discutiam-se as competências 

e como poderiam ser trabalhadas e de que forma isso se reflectia nos nossos instrumentos 

de avaliação. 

6. A ação de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, 
em sala de aula? Como funcionava? 

Quem quisesse, podia aplicar o que era trabalhado nas aulas. 
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7. Nessa formação estavam mais professores da sua escola/agrupamento? 
Porquê? 

Estava eu como docente do 3º ciclo e outra professora do 2º, pois seriam admitidas duas 

pessoas por escola. 

8. As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os 
professores do grupo disciplinar?  

· Porquê? Em que situações? Quando? 

Conforme dito atrás, havia sessões de trabalho semanais. Essas sessões foram 

depois convertidas em Projecto de Formação para que os docentes que nela 

participaram/trabalharam pudessem obter créditos. 

9. Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de 
Português) evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na 
formação?  

· Qual/quais? Porquê? 

Geralmente, o tema que suscitava mais interesse tinha que ver com a 

Gramática (as alterações) e com a escrita, domínio que a todo custo era 

necessário melhorar. 

10. Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? 
Como funcionava? 

Em equipa, por acordo entre todos. O grupo era muito unido, havia um forte clima de 

confiança pessoal e profissional. Normalmente, os colegas presentes na sessão de trabalho 

semanal pediam para que as colegas que estavam na formação da DGIDC trouxessem as 

novidades e deixavam muitas vezes ao critério de quem orientava as sessões. Alguns 

colegas das línguas estrangeiras também frequentaram algumas das sessões, para se 

poderem actualizar e não contradizerem os novos conceitos, sobretudo no âmbito da 

gramática. Ainda hoje quando nos encontramos lembramos com saudade essas sessões de 

trabalho. Foram realmente muito enriquecedoras. Todos aprendemos muito. 

11. A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as 
medidas a implementar pelo grupo disciplinar? Como aconteceu? 

Discutia-se tudo em conjunto e ouviam-se as diversas sugestões. 

12. Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de 
implementar o novo programa?  

· Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia 
para a tomada de decisões? Dê dois ou três exemplos de decisões 
tomadas pelo grupo e as reações dos responsáveis escolares. 

Havia autonomia e confiança por parte da direcção. Os responsáveis foram aceitando as 

sugestões. 
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13. E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, 
para definirem outros caminhos mais próximos do que faziam na formação?  

· Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.  

Todos escutavam, analisavam e foram-se procurando os melhores caminhos sem oposição.  

14. O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram 
debatidas as diferentes opiniões? As insatisfações? As dúvidas? Exemplifique 
com um caso de que se recorde. 

O debate era completamente aberto. As insatisfações prendiam-se apenas com situações 

imutáveis e com as “leis” do ministério: muda tudo, não se esclarecem convenientemente 

as alterações, o excessivo número de alunos por turma. 

 

15. As dificuldades sentidas por algum professor do grupo eram discutidas de 
que forma?  

Abertamente. Ninguém alguma vez receou colocar as suas dúvidas e foram surgindo 

muitas que, em conjunto, eram esclarecidas. Se não no momento, posteriormente, via 

mail, por exemplo, com formadores mais experientes. 

16. A “voz” dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais 
experientes? Explicite. 

Sim. Na nossa escola não havia distinção. Todos éramos “doutores”. Recordo o ano em que 

entrei na escola -2003 – fui bem recebida por todos. E quer nas reuniões de departamento, 

quer no conselho de DT, por exemplo, todos queriam saber o que os novos traziam que 

pudesse melhorar o já existente. Ninguém temia que A ou B pensasse de forma diferente. Se 

era diferente, melhor, pois podia discutir-se e perceber se resultaria melhor. E era essa a 

política da casa. Nunca tinha estado numa escola assim. E quando lá cheguei ainda podia 

considerar-me uma das mais jovens. 

17. Os formandos tinham algum tipo de supervisão em sala de aula? Como se 
passou? 

Assistíamos informalmente às aulas uns dos outros. Tudo dependia do encaixe entre 

horários. 

18. Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos 
professores foram muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho 
colaborativo? Explicite as mudanças havidas. 

Quando a direcção deu tempos para trabalho, esse trabalho colaborativo era efectivo. Tínhamos 

a plataforma moodle bem organizada onde eram colocados materiais, dúvidas, links relevantes... 

um trabalho fervilhante e estimulante.  

19. Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê? 

Não houve pressão nesse sentido. 
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20. Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da 
parte de quem? Porquê? 

O apoio foi delegar responsabilidade e pedir contas a quem estava no terreno. Parece simples! 

21. Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades 
em leitura? Como? Dê um exemplo do apoio mais prestado. 

Nalguns casos houve situações de assessoria. 

22. Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua 
materna, em contexto exterior à sala de aula? Qual a situação na sua escola? 

As actividades da BE sempre foram orientadas nesse sentido, ora em sala de aula, ora 

em atividades extra horário de alunos/professores. 

23. A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por 
objetivos? Como se fazia? Porquê? 

Passou a avaliar-se por competências e a atribuir uma ponderação a cada uma delas. 

Passou a ter-se muito melhor consciência daquilo que era perguntado num teste. Analisava-

se ao pormenor o que perguntava, para avaliar o quê e que competência era testada em 

cada questão. Esta parte foi talvez a mais interessante. Quando olho para o tipo de 

questionamento de uma prova escrita mais antiga e outra feita com a consciência clara que 

domínio estava a ser testado  é assustador. Era mau!!! 

 

B – PNL  

 A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, desde que ano 
letivo? 

Desde o início. Mas confesso que nunca fui grande adepta. Via tudo aquilo com muito 

folclore e pouco interesse. Lembro-me que os bons alunos abominavam as fichas de 

leitura. E eu também. Sempre achei que assassinavam o gosto pela leitura. 

1. Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL?  

· A biblioteca escolar dinamizava?  

A BE era / é muito dinâmica. 

· O professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que 
“negociavam” entre si?  

O professor tinha a autonomia que o programa permitia. Alguns livros da “lista” 

eram risíveis. E pareceu-me que por trás havia ali interesses editoriais que 

nunca quis perceber bem. 

· O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho 
com os alunos? Como se fazia? 
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Os professores analisavam o grupo que tinham na frente e decidiam. 

2. Na avaliação do impacto do PNL, na(s) sua(s) turma(s), diria que houve 
melhorias em: 

· Gosto pela leitura, por parte dos alunos? Como se verificava? 

Não creio que se tenha avaliado o seu impacto. Aumentou o número de leitores, 

sem dúvida. Mas é uma questão de quantidade que não implica 

necessariamente qualidade. 

· Compreensão da leitura? Como se evidenciava? 

A compreensão da leitura (é uma redundância esta designação, mas todos se 

referem a ela mais ou menos nestes termos. Prefiro apenas Leitura) sempre foi 

um ponto muito fraco, sobretudo relativa aos textos não literários. Tínhamos 

uma empresa que fazia avaliação externa e acompanhava os alunos durante x 

anos. Os piores resultados situavam-se na leitura de textos não literários. 

Analisámos várias vezes a questão e em muitas situações percebeu-se que o 

questionamento era um pouco desajustado e até “pateta”. Tentou-se que a 

competência Leitura fosse exclusiva, que não implicasse escrita, pois nessa 

situação enviesaria os resultados, pois entrava sempre em linha de conta a 

avaliação do produção escrita. 

Passou a fazer-se uma espécie de análise fina, cirúrgica do texto que teve que 

ver com o advento, no NPPEB, da gramática textual.  

· Outras áreas disciplinares? Teve conhecimento disso no Conselho de 
Turma? Houve projetos multidisciplinares de leitura? 

Sim, recordo com Geografia e História. 

3. Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de 
aula/escola. 

Falta de tempo, falta de um número generoso de exemplares, ausência de 

interesse dos alunos/famílias. 

4. Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/ 
Turma/Escola.  

Concurso Entre Palavras promovido pelo Jornal de Notícias; fóruns de leitores; sessões 

de formação; presença de escritores na escola. 

5. Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. 
Aumentou a diversidade de textos a serem lidos pelos alunos? Qual a 
diferença com a situação anterior ao PNL? 

Na nossa escola, creio que não houve grande alteração. Mas antes do PNL pareciam que só 

os textos literários canónicos tinham dignidade. Os textos não literários passaram a ter outra 

dignidade no contexto escolar. 
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6. A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a 
ser mais frequente? Evidências desse facto. 

Aumentou o número de leitores (mais inscritos no clube Amigos da Biblioteca, maior nº de 

requisições). 

7. Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?  

Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes.  

Sempre foi atribuído um papel importante, um pilar incontornável. 

 

C – PISA   

Em algum momento da formação foi houve referências a relações existentes entre a 
formação que realizou e o PISA? Quais? 

Recordo ter lido uns cadernos da DGIDC sobre o assunto. O que mais me interessou foi 

um de que não me recordo o título, sobre a percepção que os professores têm sobre o 

ensino da Leitura. 

1. As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte 
(oral/escrito…)? 

Em publicações (papel) do ME. 

2. Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL 
e os resultados dos alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? 
Que conexões? 

Sim. Era preciso fazer alguma coisa, fomentar a leitura. O PISA quase nos tinha 

colocado no podium dos analfabetos funcionais. 

D – Na implementação de qualquer um dos programas (Ação de formação, PNL, 
apoios educativos), apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes 
escolares nas decisões do grupo disciplinar sobre acções concretas? Quais? Da 
parte de quem? 

· As relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram 
assimétricas/desiguais? Exemplifique. 

As relações de poder eram as institucionais a nível formal, mas na prática os “especialistas” da 

área sempre tiveram o apoio de quem tinha poder para decidir. 
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2 – CONTEXTO DE RESULTADOS / EFEITOS[ efeitos e resultados da implementação 
das orientações] 

 

1. Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que 
frequentaram a formação? Por influência do PNL? Exemplifique com o seu 
caso ou outros casos que conheça. 

Na minha percepção das questões ligadas à Leitura, o PNL não teve grande influência. 

Preocupei-me em saber o que condicionava a leitura, porque continuava a ser um 

problema. Nesse sentido, o agrupamento contratou um formador, pagou a formação e 

incluiu nela todos os níveis de ensino e desenvolveram-se projectos de efectiva 

articulação vertical. 

2. Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos 
novos programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em 
leitura melhorou? Em que aspetos? 

Creio que o desempenho em Leitura não melhorou graças a nenhum desses aspectos. 

 

3. Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em 
geral? Mudaram as suas práticas? Que aconteceu? 

Passamos a ter muito maior cuidado na abordagem dos textos a partir da formação que 

contratámos. 

 

4. Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos Programas de 
Português e com o PNL? 

Se houve benefício, foi genérico. 

5. Que alunos foram prejudicados com essas mudanças? 

Não creio terem acontecido prejuízos face às mudanças. 

6. Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, 
devido às mudanças (Programas, PNL)? Indique alguma(s). 

Não. 

7. Houve alterações (com ou sem resistências): 

· no funcionamento do grupo de professores? Porquê? 

· No trabalho individual dos professores? Porquê? 

· Na direção da escola/agrupamento? Porquê? 
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· Na escola? Porquê? 

· Na sala de aula? Porquê? 

Estou em crer que não se sentiram grandes mudanças, pois na escola já se trabalhava de uma 

forma que estavam de acordo com o que as mudanças pretendiam . 

8. As mudanças contribuíram: 

· Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores 
défices sociais e culturais? Como? 

Essa igualdade não existe. Nunca existirá. Poderá apenas ser atenuada. Continuo a ter 

alunos que nem o manual da disciplina possuem. 

· Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital 
cultural) entre os alunos? Evidencie com um exemplo 

O nosso sistema de ensino raramente atenua as desigualdades. Apenas as reproduz. 

· Para a promoção da justiça social? Como? 

Não creio que se reflicta nessa área. 
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Manuela, coordenadora de escola do 1º ciclo, Entrevdirigente1, 

 

CONTEXTO DE PRÁTICA 

QUESTÕES 

1- Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP? 

A direcção do Agrupamento. 

2- Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de 
projetos de formação para o português de: 1º ciclo? 2º e 3º ciclos? 

Relativamente ao 1º ciclo, ocorreram reuniões entre a coordenadora do projecto (Drª. 
Luísa…não me lembro do apelido) e a direcção na Universidade de Aveiro. 

3- Em alguma ocasião foram referidos os resultados dos alunos portugueses no 
PISA (literacia em leitura) para justificar a criação e implementação de 
formação contínua a professores do 1º ciclo ou a professores de português 
dos 2º e 3º ciclos? Que mensagens fixou das que foram veiculadas? 

Nesta alínea penso que sim, que foram referidos resultados dos alunos portugueses no 
PISA mas, relativamente aos nossos alunos, houve estudos comparativos de resultados 
relativamente às diferentes competências e, uma das competências em que havia déficit 
era na escrita de texto e a formação resultou positivamente neste sentido. 

4- Que orientações foram transmitidas pela hierarquia às direções de 
agrupamentos/escolas sobre as condições de trabalho a “oferecer” aos 
docentes em formação? Foi a escola quem decidiu o que fazer? Que decidiu? 

5- Quais os critérios utilizados para a seleção de professores do 1º ciclo para 
frequência da formação? 

Um dos critérios que pesou foi eu ter, no meu complemento de formação, a 
especialização em Língua Portuguesa. 

6- Houve resistências? De que género?  

Da minha parte não houve nenhuma resistência. Correu tudo muito bem. 

7- Procedimentos utilizados pela direção do agrupamento para a seleção dos 
professores: contacto direto com os professores? Escolha mediada por 
quem? 

O contacto foi direto.  

8- Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação? 

A direcção do agrupamento teve vários encontros com a equipa. 

9- Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos? 
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Sim. A formadora residente, no final de cada período, apresentava à direcção os resultados 
(francamente positivos) das tutorias. 

10- Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? 
Formação? Sua disseminação junto dos professores que não se encontravam 
em formação? Trabalho em sala de aula? Avaliação dos alunos? 

Confiei sempre no trabalho desenvolvido pela formadora e também no trabalho 
desenvolvido pelos formandos em contexto de formação e sala de aula. Tudo o que lhes 
era transmitido na formação, era aplicado em sala de aula. Havias as sessões tutoriais 
em que a formadora verificava a aplicação das sessões presenciais. Nas escolas, 
passavam informação aos outros professores que não tinham formação e, em conselho 
de docentes também era passada alguma informação. 

 

11- Intervinha na tomada de decisões da equipa? Em que decisões? Tomava 
conhecimento dessas decisões, através de quem? 

Normalmente confiava no trabalho desenvolvido e no feedback que tinha da formadora. 

12- Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos 
professores em formação? Exemplifique. 

Observei aulas de português em contexto de ADD, a aula da formadora e a da Palmira 
foi PNEP puro. Agora não sei, mas naquela altura,os professores que frequentaram a 
acção, alteraram as suas práticas.  

13- Prestou algum apoio solicitado pelo grupo de formandos? Qual/quais? 

Sim. Todo o material necessário, nomeadamente fotocópias. 

14- A direção disponibilizou apoio para alunos, em contexto exterior à sala de 
aula, para alunos que tinham dificuldades de aprendizagem em língua 
materna? Como o fez? 

15- Pedia que lhe fossem apresentados “relatórios” escritos de alguma das 
atividades da equipa de formandos? A quem os pedia? 

Os relatórios que a formadora residente apresentava em Aveiro, dela e dos formandos. 

16- Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua 
materna? Discutia-a com quem? 

À coordenadora de departamento que por sua vez transmitia ao departamento… 

17- A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no 
agrupamento ou delegou em alguém? De que forma fez? 

O PNL era a(…) que tratava directamente com as escolas. 
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18- A partir de que ano letivo passou o agrupamento/escola a poder contar com 
uma coordenadora da biblioteca escolar? 

Destas datas não me lembro… 

19- A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se 
processava a criação e implementação dos projetos relacionados com a 
leitura. 

Sim. 

20- Possui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o 
desempenho escolar dos alunos:  

· Na melhoria do gosto pela leitura; 

· Nos resultados escolares; 

· No ambiente escolar 

Exemplifique. 

Estas evidências estão todas relatadas nos docs que a coordenadora de departamento 
apresentava no final de cada período. RESULTADOS ESCOLARES. As coordenadoras de 
ano têm esses dossiers.  

Relate uma situação inesperada que tenha sido resultado evidente da 
implementação do PNL. 

 

------------------------------------------- 
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Ana, diretora de agrupamento EB1,2,3, Entrevdirigente2 

 

CONTEXTO DE PRÁTICA 

QUESTÕES 

1- Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP? 

Quando saíram os despachos que criaram o programa e a formação contínua dos professores do 1º 
ciclo para a implementação do respetivo programa que visava a melhoria das condições de ensino e 
aprendizagem da língua portuguesa e a valorização das competências dos professores desta área, 
exigindo a adesão voluntária da escola/agrupamento, a direção lançou o desafio em Conselho 
Pedagógico..A presidente do CP propôs o nome  para a formação dos formadores do 1º ciclo, a 
coordenadora do conselho de docentes  por entender que era a docente com perfil adequado, tinha no 
seu  complemento de formação a especialização em Língua Portuguesa e pelo  cargo que 
desempenhava. A indicação do seu nome foi aceite pela Comissão Nacional de Coordenação e 
Acompanhamento. 
 

 
 

2- Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de 
projetos de formação para o português de: 1º ciclo? 2º e 3º ciclos? 

No lançamento do programa houve, na universidade de Aveiro, uma sessão de apresentação do 
programa e desenvolvimento deste onde estiveram os dirigentes das escolas envolvidas, os formadores 
residentes e elementos da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento. Houve também 
outras reuniões com a Dr.ª Maria Luísa Álvares Pereira, professora auxiliar da Universidade de Aveiro, 
responsável pela coordenação e supervisão regional da formação inicial de professores do 1.º ciclo. 
Quanto ao 2º e 3º ciclos creio que não, pois o agrupamento inscreveu os docentes na plataforma e o 
curso foi de x on line e x horas presenciais, creio. 
A escolha dos docentes seguiu o mesmo critério. Foi escolhida a coordenadora de departamento, 
representando o 2º ciclo e quanto ao professor do 3º ciclo foi indicado o único professor do quadro. 

3- Em alguma ocasião foram referidos os resultados dos alunos portugueses no PISA 
(literacia em leitura) para justificar a criação e implementação de formação 
contínua a professores do 1º ciclo ou a professores de português dos 2º e 3º 
ciclos? Que mensagens fixou das que foram veiculadas? 

A própria legislação apontava o estudo. Este foi tido em conta, bem como os resultados das provas de 
aferição do agrupamento. 
Os relatórios do agrupamento reportavam estudos comparativos de resultados nas provas de aferição, 
relativamente às diferentes competências, por exemplo, uma das competências em que havia deficit era 
na escrita de texto tendo-se verificado melhorias, bem como na área da compreensão de leitura.  

 

4- Que orientações foram transmitidas pela hierarquia às direções de 
agrupamentos/escolas sobre as condições de trabalho a “oferecer” aos docentes 
em formação? Foi a escola quem decidiu o que fazer? Que decidiu? 
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Não houve ou pelo menos não me lembro de orientações nesse sentido. Na distribuição das 
horas da formação prevaleceu o bom senso e a colaboração de todos inclusive dos professores 
de apoio educativo e por professores sem componente letiva. A componente não letiva de 
estabelecimento foi utilizada mas foi pouca para as horas despendidas. 
Como a formadora residente tinha a redução do cargo o trabalho foi mais facilitado. 

 

5- Quais os critérios utilizados para a seleção de professores do 1º ciclo para 
frequência da formação? 

Quanto à escolha da formadora residente já foi referido anteriormente. 

Relativamente à seleção dos docentes da única turma na formação contínua do agrupamento foi tido em 
conta o seguinte: 

1º- os professores inscreviam-se voluntariamente . 

2º-na constituição da turma era exigido que em cada estabelecimento de ensino houvesse no 
mínimo um docente inscrito para assegurar a implementação do programa e troca de experiências 
bem como passagem da informação aos outros professores. 

6- Houve resistências? De que género?  

Não, que eu tivesse conhecimento. 
Esta formação continua teve uma mais-valia, uma vez que era feita em contexto. 

7- Procedimentos utilizados pela direção do agrupamento para a seleção dos 
professores: contacto  direto com os professores? Escolha mediada por quem? 

A constituição da turma fez-se naturalmente sob a orientação da formadora  residente embora 
alguns professores tenham sido contactados diretamente. 

8- Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação? 

Creio que só na inicial. 

9- Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos? 

A formadora residente apresentava um relatório, no final de cada período, com os resultados das 
tutorias. 

10- Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? 
Formação? Sua disseminação junto dos professores que não se encontravam em 
formação? Trabalho em sala de aula? Avaliação dos alunos? 

Não. Havia uma grande autonomia da formadora residente e da equipa em formação. 

11- Intervinha na tomada de decisões da equipa? Em que decisões? Tomava 
conhecimento dessas decisões, através de quem? 

O trabalho da equipa era autónomo e orientado pela formadora residente. 
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12- Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em 
formação? Exemplifique. 

Sim. Alguns deles foram observados na assistência a aulas no âmbito da ADD. Análise de pequenos 
textos onde os alunos extraíram e recuperaram informação. 
Leitura de obras na sala de aula. Utilização das Tic`s. 
Fiquei com a ideia que o PNEP/PNL, principalmente no 1ºciclo, foi importante e imprescindível na 
medida em que cativou os docentes, pela sua formação ser em contexto, houve um grande envolvimento 
de todos, desenvolveu autoconfiança no corpo docente e segurança pedagógica pela troca de materiais, 
experiências. Tudo contribuiu para algumas mudanças nas rotinas pedagógicas enraizadas 
 
 

13- Prestou algum apoio solicitado pelo grupo de formandos? Qual/quais? 

Sim, nomeadamente fotocópias. 

14- A direção disponibilizou apoio para alunos, em contexto exterior à sala de aula, 
para alunos que tinham dificuldades de aprendizagem em língua materna? Como o 
fez? 

Sim. Havia professores de apoio com horas de crédito para apoiarem alguns alunos. No 
entanto, o apoio a alunos era maioritariamente feito na sala de aula. 

15- Pedia que lhe fossem apresentados “relatórios” escritos de alguma das atividades 
da equipa de formandos? A quem os pedia? 

A própria formadora residente disponibilizava os relatórios que apresentava em Aveiro. 

16- Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua materna? 
Discutia-a com quem? 

A informação era dirigida à coordenadora do conselho de docentes /formadora residente que a 
analisava em conselho de docentes e ou de ano (1º e 2º)e (3º e 4º) 

17- A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no 
agrupamento ou delegou em alguém? De que forma  fez? 

Na altura havia duas professoras bibliotecárias:1º ciclo e 2º e 3ºciclos. 
Estas trabalhavam em conjunto coordenadas pela coordenadora concelhia. Da minha parte 
havia um acompanhamento das atividades, estive presente em várias reuniões concelhias. 
Também em CP era apresentado e aprovado o plano das atividades. 
Igualmente o PNL foi implementado na pré, dinamizado pela respetiva coordenadora em 
colaboração com as prof. bibliotecárias. 
. 
Neste sentido houve delegação. 

18- A partir de que ano letivo passou o agrupamento/escola a poder contar com uma 
coordenadora da biblioteca escolar? 

Não sei precisar o ano,2006/2007 ?? .A partir do momento em que saiu a legislação para a abertura de 
lugares do quadro para professores bibliotecários. O agrupamento passou a ter duas professoras 
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bibliotecárias: uma ocupando o cargo na recém- criada biblioteca da EB1/JI de Espinho 2 (1º ciclo) e a 
outra na escola sede, EB2/3 Sá Couto. Embora nesta última desde sempre a biblioteca era 
supervisionada por docentes. 

19- A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se processava 
a criação e implementação dos projetos relacionados com a leitura. 

 Não. As professoras bibliotecárias apresentavam um plano anual /plurianual de atividades em C.P. 
Nestes projetos, articulados sempre com o currículo, contribuindo para desenvolvimento das literacias e 
de formação de leitores, constavam vindas de escritores, concursos internos e externos, feiras do livro, 
representações de historias/ excertos de obras, sessões de leitura para alunos e pais. Inserção de 
momentos de leitura diária/semanal nas atividades pedagógicas. 
Esta planificação contemplava todos os níveis de ensino, incluindo o pré-escolar. As atividades neste 
nível de ensino eram dinamizadas pela coordenadora do conselho de docentes do pré-escolar em 
articulação com as professoras bibliotecárias 

20-Possui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o desempenho escolar 
dos alunos:  

· Na melhoria do gosto pela leitura; 

· Nos resultados escolares; 

· No ambiente escolar 

Exemplifique. 

O registo de frequência da biblioteca por alunos e de obras requisitadas. 
Um enorme número de atividades dinamizadas e orientadas para todos. 
Adesão dos alunos aos concursos. 
Tal como aconteceu a nível nacional também se verificou no agrupamento, melhoria nos resultados das 
provas de aferição e consequentemente nos resultados escolares. 
Promoções de encontros com escritores eram atividades muito apreciadas pelos alunos demonstrada 
nas questões levantadas sobre as obras e no diálogo com o escritor(a). 
Promoções de feiras do livro, sensibilizando os pais para a importância deste, atividades lúdicas 
centradas em histórias eram atividades sempre presentes. 
Os momentos de poesia, declamações e pequenas dramatizações dinamizados nas bibliotecas abertos a 
toda a comunidade escolar contribuíram para aproximar a escola da família, criando condições efetivas 
para um maior envolvimento da família nas atividades da escola. 
 

21-Relate uma situação inesperada que tenha sido resultado evidente da 
implementação do PNL. 

Assistir ao nascimento de talentos contadores , criadores de  histórias e ilustradores no seio dos nossos 
alunos, assistentes operacionais e até pais e encarregados de educação.  
O enorme contributo no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na formação 
de leitores críticos e na construção da cidadania. (ver Blog “A Escola EB 23 Sá Couto de Espinho e a 1ª República 
Portuguesa) 
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Fiquei surpreendida com o bom acolhimento deste projeto na educação pré-escolar dinamizado pela 
respetiva coordenadora que não deixou passar esta oportunidade de dinamizar mais e melhor a leitura 
juntos dos mais pequenos. 
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Luís, ex-presidente da APP 

[EntrevAPP/1] 

Entrevistado (Eo) 

Entrevistadora (Ea) 

 

Entrevistadora (Ea) - O entrevistado referiu a existência de uma carta “pisa letter 

oecd” que se encontra no Google e que refuta a relevância das provas PISA e 

enumera as razões pelas quais estas provas são contraproducentes. Foi publicada 

em maio de 2014. Cá em Portugal não se falou disso. Eu refiro que os professores 

não têm tempo de procurar tudo o que pode interessar-lhes.  

Entrevistado (Eo) - Para mim, isso é de propósito que é exatamente para não se ter tempo, 

para se fechar os olhos e obedecer (…) Para mim, o sistema de exames que os governos social-

democratas e socialistas têm vindo a instaurar em Portugal - não são muito diferentes um do 

outro - para mim, é para o país conseguir ter boas notas no PISA. Para mim, o sistema de 

exames que Portugal tem, que é único na Europa, não há nenhum país na Europa que tenha 

tantos exames como Portugal (salvo erro, o modelo maltês é próximo do nosso) é para formatar 

os alunos para os preparar bem para os exames, ou seja, para o PISA. Porquê? Porque o que se 

pretende com tantos exames é que os meninos não façam outra coisa em sala de aula que não 

seja preparar-se para exames. Posso-lhe dizer que na formação inicial de professores (sei) que o 

que se faz nas escolas, o que se faz efetivamente, é português e matemática, o resto não 

interessa, o resto será para brincar, o que interessa é português e matemática e o que se faz é 

preparar para os exames. Não se faz mais nada, tudo o que não é para exames, não interessa 

(…) isto é tudo uma farsa, desculpe falar assim, isto é tudo uma farsa para subirmos no PISA, 

nos rankings internacionais. Nós sabemos como é que o mundo está regido por rankings… e 

pode comparar-se um país que só começou a alfabetização extensiva há algumas décadas com 

um país como a Suécia que está há mais de 300 anos nisso? Não é comparável. Podemos 

comparar os meninos de Taiwan que têm aulas 11 meses por ano com os nossos que têm 7 ou 

8? Eu acho que não podemos. Nós, cá em Portugal, queremos que os nossos filhos venham a 

ter 11 meses de aulas como têm em Taiwan? Se calhar, não queremos.  

- Eu acho que da parte da OCDE, relativamente ao PISA - eles dizem que uma das intenções do 

PISA é influenciar políticas, que eu acho muito bem, só que eles agora têm que começar a 

analisar que políticas é que têm estado a influenciar. Será que a OCDE quer que haja países 

como Portugal que estejam a fazer exames, no 4º,no 6º, no 9º, no 12º só a 2 disciplinas para 

depois sair tudo bonito na fotografia? Não me parece que seja isso que a OCDE queira. Está na 

altura de a OCDE ir ver que efeitos está a produzir nos países, com o que eu chamo de frenesim 

do quantitativo, como digo no final do meu artigo. (Pinto, Paulo Feytor (2015). The impact of PISA in 

teaching practices in Portugal. The case of Portuguese Language in Low Secondary School. In SHS Web of 

Conferences vol 16 (2015). 9th IAIMTE International Conference - Literacies and effective learning and 

teaching for all, Créteil, France, June 11-13, 2013. Paris: EDP Sciences. 12 pp. Disponível em www.shs-

conferences.org) Tudo é quantitativo, os países são postos em ordem e os números é que 

mandam. Os números, nós sabemos que os números se manipulam muito facilmente. A ideia 

falsa de que os números são coisas objetivas está aí: se é número, é objetivo. Não é nada. Não 
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nos enganam, mas enganam os países. Porque há esta febre dos rankings. Tal e qual como há o 

ranking económico, há o ranking educativo e como nós sem uma boa posição no ranking 

educativo estamos votados à miséria, vá de fazer das tripas coração, vale tudo para subirmos 

nos rankings, até vale dizer que todas as disciplinas não interessam para nada, só interessam o 

português e a matemática. É isso que estamos a fazer neste momento. Até vale levar anos 

inteiros a preparar para um exame. Até vale uma pessoa que tem notas na avaliação contínua 

que são uma miséria durante o ano inteiro e chegar a exame e passar de ano. Vale tudo. As 

pessoas andam felizes, porque há exames. Por que é que ir a exame é bom? Porque 

antigamente, “quando era bom”, dizem as pessoas - não se lembram que a maior parte da 

população vivia na miséria -, mas antigamente é que era bom, e se antigamente havia exame da 

4ªclasse, agora é bom haver também. Lembro-me que quando começaram as provas de 

aferição, fomos às escolas para ver… e os pais já falavam em exames da 4ªclasse e na altura 

ainda não era exame. A vontade de voltar à estabilidade do antigamente, daquilo que é 

conhecido! 

 

 

-Ou seja, eu acho que realmente os nossos governos do PS e do PSD têm estado a fazer muito, 

muito, muito para subirmos no PISA, através dos exames. A última vez que eu dei aulas no 3º 

ciclo, acompanhei uma turma do 7º, 8º e 9º e como eu considero que a oralidade é uma coisa 

importante e é sempre muito maltratada, estive durante os 3 anos a trabalhar explicitamente a 

exposição oral planificada. Pois, eram os próprios alunos, miúdos de 12,13 e 14 anos que 

diziam: Ó professor, porque é que o professor está a gastar tempo com isso, quando não vem 

no exame? E eu dizia-lhes que vinha no Programa, que era importante; para eles era paisagem! 

Claro que eu tive que ter muita força interna, digamos assim, para continuar a fazer a oralidade. 

Eu próprio pensei assim: olha se eu insisto nisto e chegam a exame e tiram todos má nota? O 

que é que eu quero dizer com isto? Nem todos os professores estão dispostos a fazer isto, é 

muito mais fácil fazer o que o Ministério quer, que é papaguear a matéria do exame, cumprir as 

metas; no caso do Secundário, é ler as sebentas d’”Os Maias”, ler Os Maias não interessa, o 

que interessa é ler as sebentas, decorar aquilo tudo e acham que isto é um país que está a 

progredir, a nível da educação. Eu acho isto uma coisa de fugir. O meu medo agora, estou para 

ver (…) quando é que vão começar a aparecer nas provas, nos exames, que é de exames que se 

trata, na 4ªclasse, digo de propósito 4ªclasse, no 6º e no 9º ano, quando é que começam a 

aparecer nos exames os textos que foram dados em sala de aula. No 12º ano já acontece isso, 

no 9º também já acontece. Gil Vicente e Camões, ou seja, nós não estamos a avaliar se eles 

sabem ler, nós estamos a avaliar se eles decoraram bem aquilo que nós lhes dissemos sobre 

“Os Lusíadas” e sobre Gil Vicente, que já foi aquilo que os professores dos nossos pais disseram 

aos nossos pais (com nuances ideológicas), que os professores dos nossos avós, dos poucos 

avós que foram à escola, disseram. E acham que é assim que o país está a progredir: todos os 

alunos de todo o país vão ler todos os mesmos livros, não, vão todos ler as mesmas sebentas 

sobre os mesmos livros. É isto que é um país diversificado, plural, aberto… 

Ea - O PISA começou a sua avaliação em 2000 com a literacia em leitura, como 

domínio principal. Logo em 2000, a APP deu-se conta do que estava a acontecer? 

Eo - O Ministério, relativamente ao PISA, nunca pediu opinião da APP, ou seja, só nos convidava 

para as sessões de lançamento dos resultados, oferecia-nos uma publicação (publicação oficial 

do GAVE, com os resultados de cada ciclo, 2000, 2003, 2006… geralmente com data do ano 

seguinte; para surpresa minha não estão disponíveis nas publicações do IAVE, mas há um 

exemplar de cada uma na APP) dos resultados … só para os resultados. 
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- Nós fizemos pareceres (estão arquivados em Pareceres e nos Recortes). Outra coisa de que me 

lembro, não sei se ficou em algum documento, que na altura também se falava aqui era: como é 

que no PISA, Portugal saía tão mal na literacia em leitura e depois cá, nos exames de 

português…os exames de português eram os que tinham melhor média. Não tinham boa, era 

para aí 11 ou 12, mas de todas as disciplinas que faziam exame, o de português era o que tinha 

a melhor nota. O que quero eu dizer com isto? Os padrões de avaliação de um e do outro que na 

altura não eram iguais, se calhar agora estão a convergir, digo eu. Na altura não estavam. No 

PISA, saíamos péssimos e nos exames nacionais de português… era das disciplinas que tinham 

melhor nota. 

- Outra coisa… o atual ministro de educação quando foi para o ministério, além de dizer que ia 

implodir o ministério, ele dizia que ia acabar com o Gave. Porquê? Quando ele conseguiu tornar-

se uma pessoa ministeriável, digamos assim, uma coisa recorrente que ele dizia era: acabar 

com o GAVE, nem era bem acabar com o GAVE, era que o GAVE fosse uma entidade 

independente. (…) Mas quem é que nomeia o diretor do (atual) IAVE? É o ministério, qual 

independente, qual quê! Quem nomeia estas pessoas? Quem dá as diretivas? Cá estamos nós a 

fingir que mudou. Ele não mudou, ou seja, aquilo que ele criticava que era: as provas do GAVE 

são feitas de acordo com as necessidades do ministro, isso mantém-se. Ele dizia que ia acabar 

com isso, trocou o “g” por um “i”, mudou o logótipo, pagou a uns tipos da comunicação e 

design para fazerem logótipos novos e acham que todos acreditamos no que ele nos diz. O 

diretor do IAVE é o mesmo do GAVE, nomeado por quem? Pelo ministro. Então onde está a 

independência disto? É um faz de conta que quando se está fora do governo, diz-se que aquilo 

está mal, mas quando lá se chega, faz-se exatamente o mesmo. Por isso, é que nós estamos 

com dificuldades em distinguir o PSD do PS, neste momento. (…) Desde que há PISA, que todos 

os governos em Portugal, seja do PSD seja do PS, têm vindo a instaurar um sistema de exames 

no 4º, 6º,9º,11º e 12º como não há em nenhum outro país da Europa. E são os 2 partidos. 

Ea - Alguma vez, a APP foi solicitada para emitir pareceres sobre os resultados em 

leitura dos alunos portugueses no PISA, por parte de algum ministério da educação 

ou pelos media nacionais? 

Eo - Não, pelos media, sim. Mesmo que eles não nos pedissem, nós não ficávamos à espera 

que eles nos perguntassem. A partir de 2000, 2001. 

Ea - A APP considerou relevantes os resultados do PISA em leitura ao ponto de 

poderem provocar alterações nos Programas de Português do ensino básico? 

Eo - Mesmo na documentação do PISA, eles assumem, explicitamente, que a ideia deles era 

influenciar as políticas dos governos…e fazem sugestões. Por isso é que, se por causa do PISA, 

estamos a chegar a este ponto, bem podemos culpar a OCDE, porque era isto que eles queriam, 

era isto ter efeitos nas políticas internas. Uma entidade internacional não eleita por ninguém? Ter 

a ousadia de influenciar políticas internas de um país? (…) A OCDE é gente de economia. 

Pergunto eu: quantos professores lá estarão? Quantos especialistas em ciências da educação? 

(…) Quem é a OCDE para decidir sobre os Programas de todo o mundo? E nós queremos um 

mundo onde seremos todos iguaizinhos? Já não basta em Portugal sermos tão iguais, ainda 

queremos fazer isso no mundo? (…) Onde está a legitimidade democrática dessa entidade? (…) 

Eu, a mandar em mim, não quero técnicos, quero políticos. Os técnicos obedecem aos políticos, 

quem manda são os políticos. Quero que haja mais política e pouca técnica, porque na política, 

nós escolhemos, os técnicos não escolhemos e eles ludibriam-nos como quiserem, nós não 

percebemos do assunto e não vão a comícios ou à televisão a dizer o que andam a fazer. Não há 

controlo, não há transparência. Ainda estamos a aprofundar o sistema global democrático e ao 

mesmo tempo temos entidades como estas? Se nós nos queixamos que a União Europeia é 



 

220 

 

pouco democrática e temos lá representados governos eleitos pelos cidadãos, a OCDE é uma 

miragem, em termos de democracia… enfim. 

Ea - Considera que os governos deveriam levar isso em consideração? Que aspetos 

acha que os governos, nas suas políticas de educação deveriam tomar em 

consideração, a partir dos resultados do PISA? 

Eo - Uma leitura que poderia ser feita é ir, por exemplo, ver os países que têm sucesso no PISA 

e conhecer os países, propriamente, e saber como é que eles conseguiram lá chegar. Por 

exemplo, sei que na Finlândia – que é o país da União Europeia que melhores resultados tem 

tido sempre, apesar de alguns altos e baixos - uma das coisas que eles têm é o Ensino 

Unificado, que é aquilo que nós estamos a acabar em Portugal. Dizemos que o PISA é que é 

bom, a Finlândia tem os melhores resultados e nós estamos a fazer o contrário do que a 

Finlândia fez. (…)  

Ea - Mas a Alemanha que não teve bons resultados, não tem ensino unificado… 

Eo -…tem o ensino dual que é aquilo que o atual ministro quer introduzir em Portugal. Parece 

que nós só estamos a retirar do PISA aquilo que é mau, que é pôr os meninos a papaguear 

testes. Tentar fazer um sistema educativo mais equitativo, não, isso já não queremos. (…) 

Ea - Sobre o PNL e o PNEP: os dois Programas, criados e implementados pelo 

ministério da educação [de Maria de Lurdes Rodrigues], fundamentam a sua 

criação, entre outras razões, com os fracos resultados do desempenho dos jovens 

alunos portugueses em leitura, no PISA. Em seu entender, essa conexão foi a 

principal motivação para a criação dos Programas? 

Eo - Eu penso que sim. Não deixa de ser interessante reparar que o Plano Nacional é de leitura, 

não é de oralidade, nem de escrita nem de gramática, é daquilo que vem no PISA, sejamos 

muito claros, é aquilo que vem no PISA. 

Para o Plano Nacional de Leitura, nós, APP, fomos muito convocados. Lembro-me que até 

nos pediram parecer sobre a listagem de obras, se considerávamos que a existência de listagem 

de obras para serem escolhidos… se concordávamos, se não concordávamos. Lembro-me que 

quando foi dos novos Programas…afinal, parece que já são velhos…cá estamos nós outra vez 

nesta fantasia. Os Programas foram homologados em 2009, acabaram de ser generalizados [em 

2014, a todo o ensino básico] e já nos estão a dizer que fizeram uma avaliação e que aquilo está 

mal. Como é que avaliaram isso? Como é que souberam que aquilo que correu mal era por 

causa do Programa e não era por causa das metas que se sobrepuseram? É tudo um conto de 

crianças, como diz o próprio líder [Passos Coelho, sobre as promessas eleitorais do Syriza ao 

povo grego] (…) 

Ea - Qual é a lógica, a racionalidade que se encontra por detrás dessas mudanças 

constantes? 

Eo - Não sei se é quererem deixar marca, se é não quererem… se é não aceitar… como lhe 

digo, uma das dificuldades nossas é conseguir distinguir o PS do PSD, mas depois eles nestas 

coisas parece que se mostram muito diferentes um do outro, não é? Mas depois vamos ver aos 

exames, que é aquilo de que ninguém fala, e afinal estão a fazer o mesmo, efetivamente, 

portanto… basicamente, é muita falta de transparência nisto tudo, não é? (…) Ainda este fim de 

semana discutiam nos jornais [por que é que em Portugal, ao contrário da Grécia e de Espanha, 

não há um Syriza ou um Podemos?]. Porque em Portugal, a comunicação social está controlada 

pelos mesmos interesses político-partidários, ou seja, a nossa comunicação social também não 

fala de todas as coisas, porque só falam daquelas que interessam… por exemplo, aquela carta 

aberta sobre o PISA (oecdpisaletter.org), não apareceu na comunicação social, como não 

interessa, estou a ser muito cáustico, ao bloco central, não apareceu: porquê? Quem é que 
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manda nos jornais em Portugal? São os tipos do Bloco central, não interessa se é mais isto ou 

mais aquilo, pronto é aquela coisa que está lá sempre há 40 anos, não é? 

Ea - O PNL, vocês deram a vossa opinião… 

Eo - E fomos convocados… primeiro se concordávamos que fosse feita uma lista, digamos 

assim, e depois pediram-nos opinião acerca do conteúdo das listas e nós, na sequência disso, 

em 2009, nos novos Programas, era um governo do PS, na altura já queriam muito fazer um 

corpus de leitura obrigatória, como o Crato veio a fazer com as metas, que eu acho que é o 

maior empobrecimento que pode haver num país é pôr todas as pessoas a ler a mesma coisa, 

ou melhor, a fingir que leem a mesma coisa, que ainda é mais grave, e nós, na altura, nós, APP, 

dissemos com muita veemência ao ministério que considerávamos muito importante que as 

listas, vamos pôr assim, do PNL, fossem o corpus literário dos Programas. E os professores é 

que selecionavam, ou seja, nós acreditamos na APP que os professores sabem pensar e querem 

continuar a pensar. Se eu sei pensar e quero continuar a pensar, se eu tenho que adequar a 

aprendizagem aos alunos e não à bitola do PISA eu tenho que diversificar. É claro que se for 

para a bitola do PISA, isso não convém. A APP disse muito convictamente, convincentemente 

que o corpus literário dos Programas de 2009 deveria ser o corpus literário do PNL. Sei que 

acabou por ficar assim, mas sei que “lá dentro”, esta opinião da APP não era muito consensual. 

Pelo vistos, acabou por sair vitoriosa, porque ficou assim, mas queriam fazer o corpus fechado… 

o coordenador, Carlos Reis. Cá estou eu a falar de pessoas de partidos diferentes, mas que no 

fundo, no fundo, querem fazer o mesmo. O Carlos Reis queria o corpus. Tal e qual como o Crato 

veio fazer depois. Sei que ele não gostou da posição da APP, porque foi contra a dele e terá feito 

com que vencesse o PNL ficar lá. 

Ea -E em relação ao PNEP, pensa que a motivação foi a mesma? 

Eo - Penso que sim. Quais são as disciplinas do PNEP? São as do PISA: português, matemática 

e ciências. Lembro-me, acho que foi em 2010, estava numa sessão na DRE Algarve, em que 

estava lá uma colega nossa que trabalhava no GAVE, aquela entidade que depende do ministro 

da educação, mesmo chamando-se IAVE, que ironizava um bocadinho com outros países da 

Europa, salvo erro, com a Polónia: ”Ah, pois, porque na Polónia, agora, estão a fazer um “PISA 

oriented curriculum”, um currículo nacional orientado para o PISA”. E eu ri-me para dentro e 

depois ri para fora a seguir e disse: “Ó minha cara colega, não é isso o que o GAVE está cá a 

fazer em Portugal?” Ela lá deu três pinos, quatro cambalhotas e acabou por…[e fez um ruído em 

que parecia enrolar a língua]. Ou seja, brincava com aqueles outros horrorosos que fazem tudo 

para ter sucesso no PISA e quando eu lhe disse que, na minha opinião, era isso que ela estava a 

fazer, ela não conseguiu responder. 

Ea - Inês Sim-Sim, esteve na organização do PNEP… 

Eo - As publicações do PNEP são muito boas. 

Ea - … e na avaliação que foi feita conclui-se que os professores consideravam que 

tinham melhorado o seu desempenho, enquanto professores de língua portuguesa, 

na leitura e na escrita, pelo facto de terem frequentado o PNEP. Tem algum feed-

back sobre isso? 

Eo - Tenho o feed back de que houve impacto positivo, mas não se percebeu muito bem porquê, 

a matemática continuou para o 2º ciclo e língua portuguesa, não. Porquê? No PNEP, nós APP, 

não interviemos muito, porque como era no 1º ciclo e uma das grandes dificuldades da APP na 

altura, como penso que ainda será agora, é implicar colegas do 1º ciclo. Porquê? Porque eles 

são de todas as áreas e muito dificilmente se implicam só numa disciplina e, por outro lado, os 

que se interessam por essas coisas já foram todos cativados pela APM (Associação de 

Professores de Matemática), dos professores de matemática, que são muito dinâmicos, ou seja, 
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diria que, se calhar, a maior dos professores do 1º ciclo que se empenharia mais, já estão todos 

na matemática, isto é feeling meu, não é nada de… No caso do PNEP, nós APP, pusemo-nos de 

fora por falta de capacidade, porque a maior parte dos colegas que estava cá, como eu, somos 

todos do 2º e 3º ciclo e secundário. É o eterno problema. 

Ea - Foi um Programa com impacto nacional… 

Eo - Foi, foi, sem dúvida e os ecos que tenho é que toda a gente reconhece que foi importante e 

o que dizem é que ficaram com pena de não ter continuado para o 2º ciclo, como o da 

matemática continuou, penso eu. Estou a trabalhar no Politécnico de Setúbal, na ESE, e já se fez 

uma vez um Encontro sobre as várias didáticas da formação de professores e as disciplinas que 

entraram foram português, matemática e ciências. PISA! O pessoal todo a trabalhar para o PISA 

alegremente… sendo que eu também me pergunto o que é que os colegas e os alunos pensam 

sobre as aulas de inglês, geografia, história… não interessa. Se o próprio ministério não faz 

exame, para que é que isto interessa? E depois há outra coisa que eu acho muito grave neste 

sistema de exames. Faz-me lembrar a Inspeção geral do trabalho, não sei se sabe, a Inspeção 

geral do trabalho vai às vezes às obras, mas quando vai às obras, põe um placard, na véspera, a 

dizer: ”Amanhã, há inspeção.”. É claro que naquele dia ninguém está bêbado, toda a gente está 

de capacete e estão lá as regras todas. É o mesmo que nós fazemos no ensino básico e 

secundário. “Dia 17 de junho vem cá a inspeção ver se vocês sabem decorar Os Maias, sabem 

fazer relações entre associação de pronomes pessoais com complementos…”, é claro que 

naquele dia está tudo impecável. Foram avisados. Ou seja, uma boa inspeção geral do trabalho, 

como uma boa “inspeção” do ensino aparecia em qualquer dia, para ver se aquilo está a 

funcionar. Qual é a minha ideia? Além de ter um efeito nocivo esta parede (?) de exames que 

não há em mais nenhum país da Europa… os países que eu sei que têm assim muitos exames 

como nós, são países como a Índia, a China… esses países têm assim “bué” de exames 

também. A Finlândia não tem. Quanto dinheiro é que nós gastamos nisso? Para quê? Para 

fazermos uma inspeção com aviso prévio. (…) “No dia 18 de junho saibam bem quem é a Maria 

Eduarda e o Carlos, porque vêm cá perguntar-vos sobre isso.”. No dia seguinte podem já não 

saber nada, mas nesse dia têm que saber e eles sabem. Não conhece da sua experiência de 

ensino alunos que tiveram boa nota a português do 12º ano sem lerem as obras? (…) Ter 

exames assim é bom? O que eu achava que deveria ser feito era: neste momento, no básico, 

temos 6 exames por ano, 4º, 6º e 9º, a português e a matemática, dá 6 exames. Eu acho que se 

deveria fazer 6 exames, por ano, mas em vez de ser todos os anos, português e matemática, 4º, 

6º e 9º, este ano podia ser 4º a francês, 5ºano, história, 8º, matemática. Para o ano, era 

português do 7º, geografia, no 9º, ciências no 6º. E nunca se sabia quem é que ia fazer quando. 

O que é que isto fazia? Fazia que ninguém ia estar a trabalhar para os exames. E devia ser por 

amostra. Uma vez fiz as contas e são cerca de 700.000 exames por ano, em Portugal. Deve ser 

um país muito rico! Eu acho que é o único país que tem manuais em papel “couché” e a cores. 

País rico. Os inglesinhos, que são miseráveis têm manuais a preto e branco em papel de 

sebenta, nós não, é papel “couché”, a cores. Não é o Estado que paga, que oferece os manuais, 

são as famílias, portanto pode ser assim. Por amostra, em vez de serem 300.000 alunos, eram 

3000, para saber como funciona o sistema, mas sem pré-aviso, ou seja, o professor de francês 

do 7º ano que, no início do ano está a dar aulas, não sabe se vai haver exame a francês ou não 

naquele ano e chega a maio e há um exame (ou não). Isto é que é uma verificação daquilo que 

se passa. (…) 

Ea - Entendo do que diz, que os exames a português, matemática e ciências - 

disciplinas que são de tal maneira absolutas no sistema educativo e nos exames – 

são para termos bons resultados no PISA? 
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Eo – Exatamente. “Vamos treiná-los muito nos exames para eles terem boa nota no PISA”. Aliás, 

ainda há uma coisa mais fantástica que são aqueles testes intermédios. (…) Eles eram 

claramente para aprenderem a responder ao PISA. 

Ea - Mas então, estes programas, PNL e PNEP, foram respostas adequadas para os 

problemas que pretendiam resolver? 

Eo – Dos ecos que tenho, foram. Como lhe disse, até nós aqui na APP considerámos que o PNL 

deveria ser corpus literário dos programas e com o PNEP, os professores que participaram 

ficaram com pena que não tivesse sido alargado ao 2º ciclo, o que quer dizer que é um grande 

sucesso. Eu, por exemplo, neste momento, na ESE de Setúbal, na formação inicial, a maior 

parte das publicações que eu uso em didática são as publicações do PNEP. São boas. O único 

problema que eu vejo é a uniformização, ou seja, se aqueles documentos do PNEP são os 

únicos documentos bons e acessíveis que há, quer dizer que todos os professores do país estão 

a ser formados iguaizinhos sobre aquilo… 

Ea – A APP foi parceira na construção, no acompanhamento ou na avaliação de 

algum destes programas? 

Eo – Do PNL, sim, na construção das listas (de livros). Do PNEP, não, porque nós não fomos 

convidados nem nos fizemos convidados por ser aquela área em que não estávamos à vontade. 

Ea – E o acompanhamento? 

Eo – Ìamos às sessões públicas de lançamento de livros… Eu lembro-me que nós íamos a umas 

sessões finais de apresentação. 

Ea – E na avaliação, foram solicitados para fazerem a avaliação de algum dos 

programas? 

Eo – Não. 

(…) 

Ea – Que vantagens trouxe o PNEP para a melhoria dos resultados dos alunos em 

língua materna? Tem algum feed-back? 

Eo – Não.  

(…) – a ler partes de Pareceres da APP 

Ea – Alguma vez fez algum estudo sobre as competências em literacia em leitura 

avaliadas pelo PISA e as competências… 

Eo – Não, mas esteve aqui há uns tempos, uma colega nossa finlandesa… porque a Finlândia já 

tem uma coisa que é turismo educacional, portanto fazem viagens turísticas para gente como 

nós: ir visitar escolas…ou seja, fazem bem “render o peixe”, não é? Achei interessante, eu tinha-

lhe pedido para ela ir à escola de Setúbal explicar um bocadinho essas coisas do PISA, por que a 

Finlândia tem tão bons resultados e ela própria chamou a atenção para uma coisa que eu não 

tinha reparado e chamo a atenção também e que é: no PIRLS, Portugal está nos primeiros 

lugares e a Finlândia está nos últimos, ou seja, entre o PISA leitura e o PIRLS que é leitura, as 

posições são assimétricas. 

Ea - Há uma diferença muito grande: o PISA não segue programas, não obedece ao 

currículo nacional, define umas competências e é isso que quer avaliar, enquanto 

que o PIRLS obedece ao currículo e o sistema educativo nacional fornece-lhe a 

informação de qual é o currículo. 

Eo – Mas aí levanta-se a questão de qual a legitimidade da OCDE para aplicar a mesma bitola 

para todo o mundo: nós queremos um mundo que caiba todo na mesma bitola? (…) Tenho um 

irmão que foi viver para Taiwan, esta nova emigração. Os colegas dos meus sobrinhos do ensino 

básico e secundário têm aulas o ano todo. Acabam as aulas normais e começa a escola de 

verão, que é fazer a mesma coisa, só que não levam uniforme. Os professores, em Taiwan, os 
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nossos colegas estão na escola 12 horas por dia, 11 meses por ano. É esse o modelo que nós 

queremos para nós? Lá, uma criança, numa escala de 0 a 20, se tem 18, chega a casa e leva 

tareia, porque não teve a melhor nota. Nós queremos isso para nós? A minha sobrinha com 16 

anos, porque se esqueceu do trabalho de casa ou já não sei porquê, foi castigada a estar 7 

horas de pé, sozinha, às escuras, numa sala. 

Ea – Quem lhe deu o castigo? 

Eo – A escola. É claro que o meu irmão foi lá e disse que aquilo era inadmissível. Agora, nós 

queremos este modelo para nós? Queremos competir com este modelo? Eu não quero. Eu 

prefiro que as crianças continuem a ter férias, continuem… (…) 

Ea – Na sua opinião, a definição que a OCDE faz das competências não tem 

nenhuma relação com as competências que em Portugal são selecionadas? 

Eo – Agora brincando, a sorte dos finlandeses foi a OCDE ter escolhido uma coisa próxima da 

deles… e mesmo assim, Portugal tem estado a mudar. Se fossem fazer exames do PISA, no final 

do 12º, eu adivinho que as notas seriam muito piores. Porquê? Porque no secundário, o que eles 

fazem é papaguear aquilo que o professor diz sobre as obras. Nesse sentido, ainda se aprende 

menos a ler. Se fossem fazer o PISA não aos 15, mas aos 18, o resultado ainda era pior. Um 

estudo da Universidade do Porto diz que os melhores alunos da Universidade do Porto não são 

os que tiveram melhores notas nos exames, portanto está tudo dito sobre esses exames. E que 

“ror” de dinheiro andamos nós a gastar com estes exames! (…) Gastem o meu dinheiro noutra 

coisa, gastem o meu dinheiro a emprestar os manuais a todos os estudantes, por exemplo. 

(…) 

Eo - O projeto “O meu brinquedo é um livro” foi um projeto da APP com a Fundação 

Gulbenkian…pensava que tinha tido o apoio do PNL. (Integrava-se na atividades do PNL). Tinha 

um livro que foi selecionado por nós e tinha uma almofadinha com um boneco, com ilustrações 

do livro na almofada, almofada hipoalérgica. Eram os municípios que nos compravam a nós para 

oferecer às crianças do município. Foi em 2006, foi um colega que era de Espinho (Manuel 

Campos Pinto) que tratou disso tudo. Foi feito com os colegas daqui ao lado (Educadores de 

Infância que têm a sua sede ao lado da APP). O colega de Espinho era o nosso homem dos 

projetos. 
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Filipa, elemento da direcção da APP e co-autora dos NPPEB 
 
 

[EntrevAPP/2] 

 

1 – Sabemos que participou na construção dos Programas de Português em vigor, 
para o ensino básico. 

a- Foram dadas orientações para a construção dos programas, por parte do 
Ministério da educação? De que organismos do ministério? Que tipo de 
orientações? 

R: Integrei a equipa do Programa de Português do Ensino Básico (PPEB), em substituição de 
Emília Amor, passando a assumir eu a coordenação da subequipa do 2.º ciclo. Nessa fase, o 
projeto do programa estava lançado e tinham sido recebidas as orientações fundadoras do 
documento que viria a ser elaborado. Essas orientações foram sempre dadas diretamente pela 
Direção geral da DGIDC, o organismo que foi o principal responsável pela construção do PPEB. A 
direção geral da DGIDC tinha poder para manter um canal de diálogo aberto com a Secretaria de 
Estado da Educação e o Gabinete da ministra da Educação, sem cuja aprovação, as opções em 
termos de ensino e aprendizagem do Português não eram transformadas em decisões e 
orientações para a equipa. Ao longo da construção do PPEB, a DGIDC criou condições para que 
houvesse articulação com o GAVE (atual IAVE) e o PNL.  

b- Nos debates havidos em equipa, alguma vez foram referidos os testes de 
literacia em leitura do PISA? Os resultados dos alunos portugueses 
comparados com os de outros países que participaram no Programa? 

R: Foram referidos e levados em consideração os testes de literacia em leitura do PISA, bem 
como os estudos sobre os resultados do PISA, nomeadamente os do estudo internacional PISA 
2000, do GAVE. A articulação com o GAVE propiciou o debate e o acesso a documentos 
produzidos por esta entidade.  

c- Que impacto teve o tema “PISA” na construção dos Programas de Português 
do Ensino Básico? 

R: O PPEB apresenta-se com uma matriz comum aos três ciclos, de que fazem parte 5 
componentes: Caracterização, Resultados esperados, Descritores de desempenho e conteúdos, 
Corpus textual e Orientações de gestão. Estes diferentes planos receberam, de forma mais ou 
menos explícita, os impactos do PISA. Isto é, as orientações metodológicas e o paradigma 
teórico, pressupondo o desenvolvimento equilibrado das cinco competências, entre as quais se 
destacam a da Leitura, a da Escrita e a do Conhecimento Explícito da Língua, refletem esses 
impactos, no texto do documento.  

2 - Conexões existentes entre as conceções programáticas nacionais para o 
ensino da língua materna e as conceções de literacia em leitura apresentadas 
pelo PISA 
a- Na perspetiva da APP, ou enquanto sua dirigente, que relevância pensa que 

pode ter para a melhoria do desempenho dos alunos em leitura, a mudança 
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do paradigma dos Programas de Português do Ensino Básico de “Objetivos 
Gerais, Domínios de Aprendizagem, Conteúdos Nucleares e Processos de 
Operacionalização (1991)” para “Competências Específicas, Descritores 
de Desempenho e Conteúdos (2009)” ? 

R: O paradigma do PPEB opõe-se ao dos Programas de Língua Portuguesa de 1991(PLPEB) 
nesses aspetos fundamentais. O conceito de competências em língua está 
cientificamente validado pela investigação em ensino das línguas há várias décadas, 
uma vez que é inerente ao ensino e à aprendizagem de uma língua (cf. QECR, e.o.) 
trabalhar competências; por exemplo, fazêmo-lo ao ler, ao realizar uma produção 
escrita ou uma produção oral. A conceção de literacia em leitura do PISA assenta 
igualmente no conceito de competência. Ora, não era esse o paradigma em que 
assentava o PLPEB, nem é esse o paradigma em que assentam as Metas curriculares 
de Português de 2012, nem o novo Programa de Português do Ensino Básico que 
estará em vigor no próximo ano letivo e que com elas se “harmoniza”, tendo em conta 
o Despacho 2109/2015, de 27 de fevereiro, que revoga o PPEB. 

b- Pode ser estabelecida alguma conexão entre essa mudança do paradigma dos 
Programas de Português e a conceção de literacia em leitura do PISA, assim 
como com o desempenho dos alunos portugueses no PISA? Porquê?  

R: A aproximação entre o paradigma do PPEB e a conceção de literacia em leitura do PISA é 
grande. Não implicando necessariamente essa aproximação o sucesso do ensino e da 
aprendizagem da leitura, ela é, contudo, um garante de  uma qualificação superior desse ensino 
e aprendizagem, relativamente ao paradigma dos Programas de Língua Portuguesa   de 1991 
(bem como  às Metas curriculares de 2012).  A título de exemplo, comparem-se os seguintes 
excertos de itens de caracterização, de descritores de desempenho e de orientações de gestão 
do PPEB (os sublinhados são meus) com os seguintes parâmetros de avaliação do PISA:  
- extrair e recuperar informação, para interpretar o que leem e para refletir e/ou avaliar sobre o 
conteúdo e formato do texto com base nos seus conhecimentos. 

 
PPEB: 
- “De uma fase de leitura mais centrada no ler para aprender a ler, evolui-se para uma fase em 
que o ler para extrair e organizar conhecimentos é privilegiada.” (Orientações de gestão, 1.º 
ciclo, p. 71); 
- “Neste ciclo, os alunos possuem já um elenco pessoal de leituras, relacionado quer com os 
seus interesses pessoais quer com as actividades e leituras escolares realizadas anteriormente. 
O seu perfil de leitores alarga-se e as suas competências aprofundam-se, procurando-se atingir 
uma desenvoltura progressiva nas formas de ler e de interpretar textos.” (Caracterização, 2.º 
ciclo, p. 113) 
- “Interpretar textos com diferentes graus de complexidade, articulando os 
sentidos com a sua finalidade, os contextos e a intenção do autor”, (Descritores de desempenho, 
3.º ciclo, p. 124); 
- “Reconhecer e reflectir sobre os valores culturais, estéticos, éticos, políticos e 
religiosos que perpassam nos textos.” (Descritores de desempenho, 3.º ciclo, p. 125) 
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Joana, elemento da direção da APP 
 

[EntrevAPP/3] 

 

- (Sobre provas estandardizadas e exames): o treino para as provas afasta de atividades 

com relação mais direta com o aprofundamento dos conhecimentos culturais, a criatividade, 

quando passamos para um autor associamo-lo a uma corrente, a uma correspondência do seu 

texto com as artes plásticas, podíamos alargar um pouco horizontes, mas damos connosco, na 

generalidade,  a pegar  em provas estandardizadas [de anos anteriores] e a dizer: agora treina, 

treina, treina para quando chegar uma prova deste modelo tu estares apto,  e se formos ver, não 

tem tanto peso assim na avaliação final deles, tem 30%, sabemos que pode ser significativo, 

mas todo o destaque por parte da comunicação social, a simples divulgação de rankings sem 

serem contempladas as variáveis de contexto de cada escola, é uma questão muito crítica que 

acaba também por nos remeter para o PISA, porque se  formos ver os resultados do PISA por 

regiões dentro de Portugal, encontramos disparidades acentuadas e provavelmente 

encontraremos regiões que por si só, estarão dentro de parâmetros bastante satisfatórios dentro 

dos parâmetros globais da prova. 

- Uma colega [com quem fiz o mestrado] alertou para o seguinte: atenção, que os resultados de 

Lisboa e Vale do Tejo não se estão a afastar assim tanto dos resultados de outros países que 

foram testados no PISA…. - Seria bom  aceder aos dados para poder fazer leituras…se nós 

começarmos a ver que realmente há diferenças notórias de região para região dentro do país, 

provavelmente as medidas terão de ser pensadas de outra maneira [na prática letiva]. 

- (Sobre os relatórios do PISA feitos pelo GAVE) - era importante ter acesso aos dados. 

- Neste momento também seria importante e não sei se essa variável é contemplada, saber 

como são organizadas as turmas e os contextos de aprendizagem. Não estou aqui só a fazer 

referência a questões como o aluno viver problemas sociais, ir para a escola com uma 

alimentação insuficiente ou nem ter transportes e ter que se deslocar não sei quantos km a pé. 

Não me estou só a referir a isso, mas a questões de organização da própria escola, a políticas de 

escola ou mesmo educativas, embora o problema possa também não ser da escola. 

- As provas que são aplicadas no TIMMS… são aplicadas a uma infinidade de países, até países 

que estão à frente, de maneira marcante, mas também se organizam de maneira diferente, até 

falei disso no CNE, não tenho presente, de momento,  de onde foram retirados esses dados, 

foram divulgados num seminário na faculdade, mas também são culturas completamente 

diferentes. Quando ficam em primeiro lugar, nos resultados a matemática, países do oriente, 

como o Japão e outros, nem imaginamos o número de aulas impressionante a que esses alunos 

assistem  anualmente, são  culturas diferentes. Se por cá fosse imposto um número de aulas 

muito superior àquilo que já existe, isso iria colidir com o que é hábito ouvimos: os alunos 

passam muitas horas nas aulas, na nossa geração não passávamos tantas horas enfiados na 

escola , as férias grandes eram férias grandes e realmente no Japão os alunos permanecem nas 

aulas um tempo bastante superior ao do calendário escolar europeu. 

 
- Em relação a esta questão do PISA, desde que cá estou [na associação] as únicas abordagens 

a que temos assistido ocorrem sempre que somos convocados para a reuniões do CNE e aí são 

apresentados os dados, isto a par das  questões colocadas pelos convidados ou pelos 

conselheiros. Não tenho memória, desde que pertenço aos corpos sociais, de que alguma vez, 

nós, Associação, tenhamos feito esses relatórios, análises. (…) Posso perguntar.  
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-(…) 

- Temos uma colega na direção que foi uma das autoras do Programa em vigor e eu penso que 

sim, que eles tiveram em conta os resultados do PISA na elaboração do novo Programa (2009). 

Ela foi uma das autoras do Programa (Filomena Viegas). Pode falar com ela quando ela cá 

estiver, basta telefonar. 

P. - Qual é a relevância que a APP atribui aos resultados dos alunos portugueses no 
PISA, em leitura? 
- Nós também nunca discutimos isso conjuntamente, não gostaria de avançar com uma opinião 

que não é a opinião da Associação, neste momento não tenho como responder à questão. 

- (…) 

- (Sobre o conceito de competências) - quem esteve ligada à elaboração dos Programas 

poderá melhor do que eu responder-lhe…uma das questões que se tem colocado em reuniões 

em que temos estado presentes convocadas pelo ministério (da educação) a propósito do novo 

Programa para o 10º ano, que vai vigorar, foi-nos dito que ia ser feito porque o anterior estava 

muito direcionado para as competências dos alunos e “competência” era um termo que estava 

completamente arredado do programa em construção, eles [os alunos] tinham era que adquirir 

conteúdos. Na altura, eu estava na reunião e disse: Na minha prática letiva, e estou a falar a 

título individual e não em nome da Associação, tive uma aluna que é fantástica em teatro, tem 

uma entoação maravilhosa, é a melhor leitora da turma, no que diz respeito a leitura expressiva, 

e depois eu faço-lhe perguntas sobre o que acabou de ler e verifico que a aluna em questão não 

conseguiu apreender ideias essenciais. Pergunto se aqui os conceitos de competência e  

conteúdo não estão postos em causa. Ela lê bem, mas não consegue apreender aquilo que leu. 

Fica o que então me foi respondido: então não falemos em competências, falemos em 

capacidades. E para mim, capacidades, é um termo incomoda, (…) porque capacidades pode 

pressupor que alguém foi mais favorecido [por fatores genéticos ou sociais] e as competências 

treinam-se, chega-se lá, não é? A questão deste último Programa arredar qualquer noção de 

competência e termos uma listagem de obras, uma listagem de conteúdos é algo que nos deixa 

algo apreensivos, porque o próprio  Quadro Europeu das Línguas (QEL) contempla a noção de 

competência, são os “skills” que nós já estudámos com Chomsky. Como é que de repente tudo 

isso desaparece? É uma questão que nos incomoda. (…) Alguém lê muito bem e com entoação e 

depois não consegue retirar as ideias essenciais daquilo que leu.(…) Outra questão que nós 

colocamos muito são as listas de obras: porquê aqueles autores? Porquê aquelas obras e não 

outras? Porque não surgem como sugestão? Não quer dizer que se arrede aquele autor, mas 

porquê aquela obra em particular? 

- (Antigamente eram assim os Programas, com antologias de textos e obras obrigatórias) e eu 

pergunto-me: deve ser isso ou eles (alunos) devem adquirir a competência de leitura e poder 

trabalhar outros textos em sala de aula? (…) claro que há autores que nunca poderão ser 

retirados, são fundamentais, como Luís de Camões, Fernando Pessoa […], mas estas são 

questões que nos incomodam muito, para lá do PISA, são questões diárias com as quais nos 

deparamos. Isso está no topo das nossas preocupações. 

- (…) Não sei se eles (MEC) valorizam muito se partir de nós (a nossa opinião), eles valorizam 

mais o que nos solicitam. Temos [a associação] sido convidados (pelo MEC) para fazer umas 

provas. A ideia partiu de escolas do Norte, do Grande Porto. Já era prática de há uns 4, 5 anos 

nas escolas e fui convocada [em nome da associação] para uma reunião em que estiveram 

presentes os mentores deste projeto que, no fundo, gostariam de o equiparar a um projeto que 

já existente -  as Olimpíadas de Matemática. (…) que também contempla a excelência, porque 
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temos que olhar para todas as frentes, temos que tentar que os alunos não fiquem muito 

desfasados daquilo que seria de esperar, mas também temos que incentivar os alunos com 

bons resultados. O projeto já tinha sido implementado em 2 ou 3 escolas, estive na reunião e 

desde aí temos sido convidados para fazer provas para as ditas Olimpíadas da Língua 

Portuguesa ,  já havia um projeto fantástico de alargar [a iniciativa] aos países de língua 

portuguesa, da CPLP. Mas este ano ninguém nos disse nada. Noto que realmente estão mais 

interessados [na associação] quando são eles [MEC] a dirigirem-nos o convite, porque temos 

emitido inúmeros pareceres e temos divulgado outros que vêm ao encontro dos nossos : o caso 

das metas de aprendizagem, dos programas. E penso que isto tem sido algo… não sei até que 

ponto o nosso parecer sobre o PISA, à semelhança do que já se passou com outros documentos 

e que ficaram um pouco … refiro-me a este passado mais recente (MEC de Nuno Crato), não 

digo que tenha sido sempre assim…têm ficado um pouco esquecidos [os nossos pareceres 

tornados públicos]. Quando foi pedido parecer sobre as metas, nós soubemos da solicitação 

porque alguém, de uma universidade, nos informou que tinha sido pedido. Nós estranhámos 

que não nos tivesse sido solicitado. Mas depois quando vimos que estava posto a consulta, com 

prazo marcado,  formulámos o nosso parecer e enviámo-lo. Não me recordo que nos tenha sido 

pedido naquele momento especificamente esse parecer. Por isso é que eu estou aqui a inquirir 

se será assim tão tido em conta emitir parecer sobre… 

- (Sobre qual o ministro da educação que mais ouviu as opiniões da APP): Desde que 

estou cá, tenho este ministério e não outro, como tal, não lhe sei responder, pois o que eu digo é 

datado, mas arriscaria dizer, quando vejo [na página da APP] alguns pareceres, da sua leitura 

será possível concluir quando fomos mais ouvidos, neste momento não me parece ser o caso… 

penso que quando precisam especificamente de uma colaboração, sim, é grande a recetividade; 

sermos nós a tomar a iniciativa… mas não creio que seja só por se tratar da APP, refiro que 

neste momento há uma equipa de trabalho [para metas, programas e provas nacionais] e depois 

tudo o que são as associações de professores, o contacto é efetuado [pela tutela] para coisas 

específicas: preparem lá umas Olimpíadas e entreguem-nas até dia tal, façam isto e aquilo…(da 

parte do MEC) quando somos nós a emitir parecer sobre qualquer assunto, não tem sido assim 

muito contemplado…claro que nunca fomos hostilizados, mas talvez este seja o momento em 

que as associações, de uma maneira geral, não estejam a ser tão solicitadas, somos sim pela 

comunicação social, quando há exames nacionais (…) são sobrevalorizados. Sobre o PISA não, 

não me parece. (pedem opinião, comentário).  

- Se tivesse que comparar os exames nacionais com as provas do PISA quais lhe parecem as 

mais credíveis? 

- Talvez o PISA e eu digo-lhe porquê: se nós cruzarmos os exames ao longo dos anos, 

encontramos exames muito subjetivos, exames excessivamente simples, exames dificílimos, não 

há uma constante, e as provas do PISA parecem ser mais constantes na formulação… é a ideia 

que  temos 

- Que propostas foram feitas pela APP, no exercício da sua missão, que tiveram como uma das 

suas motivações os resultados obtidos pelos alunos portugueses em leitura, no PISA?[ TLEBS, 

Programas do E.B., PNL,PNEP…] 

- Não estava cá, estava a direção do colega (…) (e disponibilizou-se para o contactar para eu lhe 

colocar questões mais datadas com a 1ª década do século XXI, época de referência para este 

trabalho) 

- (…) 
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-A nossa colega (…) que está responsável pela formação desde há 4 anos, estando na direção, 

ela já era formadora através da APP, ela pode ajudar.[PNEP]  
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Entrevista a Bárbara  Wong, jornalista do jornal Público 

 

(Entrevista Pub1) 

 

1 – Como tomam conhecimento dos resultados dos alunos portugueses no PISA? 

R: Tomamos conhecimento dos resultados dos alunos portugueses lendo a totalidade do relatório do PISA. Ou seja, 

quando este é divulgado pela OCDE, o que os jornalistas fazem é ler o relatório de uma ponta à outra, tendo em atenção 

os resultados portugueses porque são esses que interessam aos nossos leitores. 

2- Foram contactados por algum organismo ministerial? Alguma associação de professores? Por quem? 

R: O Público acede aos relatórios da OCDE através do contacto deste organismo. Quando está previsto serem divulgados 

os relatórios, a OCDE informa previamente. Normalmente temos acesso aos mesmos com algumas semanas de 

antecedência e com uma data de embargo. Por exemplo, a OCDE pode enviar-nos a password para acedermos ao 

relatório online no dia 1/1/2015 e informar-nos que este relatório tem embargo até dia 15/1/2015, às 7 h. Isto significa 

que temos duas semanas para trabalhar sobre o mesmo e divulgamo-lo no dia estipulado pela OCDE. Normalmente, esta 

data é a mesma para todos os países. Quando um órgão de comunicação social não cumpre o embargo pode ser 

penalizado pela OCDE, ou seja, não recebe informação, nem o relatório antecipadamente. 

3- Fazem pesquisa permanente sobre educação na OCDE? As duas situações? Outra situação? 

R: Fazemos pesquisa permanentemente no site da OCDE. No entanto, sempre que esta organização tem dados novos, 

informa-nos através de email. Normalmente, os dados novos são pequenos estudos ou relatórios que são feitos a partir 

dos dados recolhidos para fazer o PISA, o Education at a Glance, o TIMMS ou outro estudo. 
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(quadros) 
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 Influência na construção de políticas - O olhar da Associação de Professores de Português (APP) 

Categorias1 (com a informação agregada, a analisar nas entrevistas de dirigentes da APP) 

 

  

                                                 
1 A seleção das categorias foi feita, a partir das exigências colocadas pelo tratamento da informação recolhida das entrevistas e também por definição prévia de algumas para responder à nossa necessidade de 

compreensão dos fundamentos que levaram à construção de políticas de educação em Portugal, no âmbito da literacia em leitura, como resultado das provas dos alunos portugueses no PISA, de 2000 a 2010. Nessas 

entrevistas exploratórias, o nosso objetivo era compreender até que ponto a APP tinha sido interlocutora do ME na construção de políticas de Educação e se tinham consciência da influência do PISA nessa construção. 
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2 O texto escrito nas caixas é o resumo dos enunciados produzidos pelos docentes entrevistados, não a sua transcrição. Quando transcrevemos expressões dos enunciados das entrevistas, colocámo-las entre aspas. As 

entrevistas realizadas encontram-se nos Apêndices, Transcrição das Entrevistas.  

Contexto de influência2 

SUJEITOS 

APP (2) Co-autora dos NPPEB (responsável pela subequipa do 2º ciclo) 

CATEGORIAS 

PISA  

 

-As competências foram arredadas dos atuais programas de português (Nuno 

Crato) do 10º ano, porque o que os alunos precisam de aprender é conteúdos 

(ME) 

-não se poderia falar de competências, mas de capacidades (ME-Nuno Crato), 

mas a dirigente respondeu que as competências treinam-se, não são como as 

capacidades que podem pressupor que alguém foi mais favorecido (social, 

genético…) 

-os testes do PISA são mais credíveis do que os exames nacionais, pois estes 

variam do facílimo ao dificílimo, não existe estabilidade no grau de dificuldade 

dos exames, nos diferentes anos 

 

-os testes de literacia em leitura do PISA, bem como os estudos dos resultados do PISA foram levados em 

consideração na construção dos NPPEB. Por ex. o estudo do PISA 2000 do GAVE. O GAVE    propiciou o debate e 

o acesso a documentos produzidos sobre o PISA 

-a matriz dos PPEB teve impactos do PISA, isto é, as orientações metodológicas e o paradigma teórico que 

pressupõe o desenvolvimento equilibrado das 5 competências, entre as quais se destaca a leitura, a escrita e o 

conhecimento explícito da língua, sofreram  a influência do PISA, no texto do documento 

-a aproximação entre os PPEB e a conceção de literacia em leitura do PISA é grande. E dá exemplos de 

aproximações entre ambos. 

Qualidade 

O que se faz nas escolas é preparar os alunos para os exames de português e 

matemática, o resto não interessa. Esta “farsa” tem como objetivo subirmos no 

PISA, nos rankings internacionais 

-como a oralidade não tem exame, até os alunos referem que não vale a pena 

-os PPEB afastam-se dos programas de português de 1991, porque assentam no conceito de competência. Este 

conceito em línguas está cientificamente validado pela investigação há várias décadas, uma vez que é inerente ao 

ensino e à aprendizagem de uma língua. Ler e escrever é trabalhar competências. A conceção de literacia em 

leitura do PISA assenta na noção de competência 
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trabalhar a oralidade, porque não tem exame, o que empobrece a educação dos 

alunos 

-o que os exames estão a avaliar  é a memorização dos alunos sobre o que 

deram nas aulas (Lusíadas, Gil Vicente…) 

-os padrões de avaliação dos exames em Portugal estão a convergir com os do 

PISA, pois agora os alunos também têm notas fracas, o que não acontecia até 

há pouco tempo, em que o português tinha média positiva nos exames 

nacionais 

-o treino(com provas estandardizadas) para as provas afasta os alunos de 

atividades mais culturais e criativas 

Eficiência 

 

-os exames instaurados em Portugal por PS e PSD servem para o país conseguir 

ter boas notas no PISA, é para formatar os alunos, para os preparar bem para o 

PISA 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Equidade 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Políticas de 

educação 

nacionais 

 

-os exames servem para preparar os alunos portugueses para o PISA 

-nas escolas treina-se português e matemática para os exames, o resto não 

interessa e tudo isto é para subirmos no PISA, nos rankings internacionais 

-na OCDE dizem que o PISA serve para influenciar as políticas, mas está na 

altura de verem que políticas têm estado a influenciar, se querem este frenesim 

quantitativo (exames), como em Portugal 

-vale tudo para subirmos nos rankings: que há disciplinas que não interessam 

-as orientações para as equipas que faziam os PPEB eram dadas pela DGIDC, organismo responsável pelos PPEB, 

mas que necessitava que as suas orientações fossem transformadas em decisões pela ME.  

- a DGDIC estabelecia as pontes com o GAVE e o PNL (e a equipa) 

-o PISA teve impacto na construção dos PPEB dos 3 ciclos em: orientações metodológicas, paradigma teórico, 

articulação e desenvolvimento equilibrado das 5 competências. 

- o paradigma do PPEB opõe-se ao dos programas de 1991, sobretudo porque assenta no conceito de 

competência. 
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para nada, só o português e a matemática, levar anos inteiros a preparar os 

alunos para exame 

- as pessoas ficam felizes com exames, porque “antigamente” havia exames e 

antigamente “é que era bom” e há vontade de voltar à estabilidade do 

“antigamente”, daquilo que é conhecido 

-o ME nunca pediu a opinião da APP no que se refere ao PISA, só nos convidava 

para as sessões de apresentação de resultados e nos fornecia documentação do 

Gave com os resultados dos diversos ciclos de avaliação do PISA. Mas nós 

fizemos pareceres 

-os media pediam pareceres da APP sobre o PISA 

-a OCDE é responsável pelo estado a que chegamos na educação, pois eles 

pretendem influenciar as políticas educativas dos países “Quem é a OCDE para 

decidir sobre os programas de todo o mundo? Uma entidade internacional não 

eleita por ninguém? E nós queremos um mundo onde seremos todos 

iguaizinhos? 

-Conexões do PNL/PNEP com PISA: o PNL é de leitura, como no PISA, não de 

oralidade 

- APP foi convidada para emitir pareceres no PNL sobre a listagem das obras a 

selecionar  e que as listas do PNL deveriam ser o corpus literário dos PPEB e os 

professores é que faziam a seleção das obras 

- No interior da equipa dos PPEB a posição da APP não era consensual, mas 

acabou por vencer 

-a aproximação entre o paradigma do PPEB e a conceção de literacia em leitura do PISA é grande, por exemplo 

nos itens de caracterização de descritores de desempenho e de orientações de gestão do PPEB  



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

-PNEP: APP não teve intervenção no PNEP, por falta de capacidade (científica, já 

que são todos dos 2º,3º ciclos e secundário), mas sabemos que teve impacto 

positivo no desempenho dos professores e que os professores têm pena que o 

Programa não tenha continuado para o 2º ciclo, como a matemática 

- mesmo as publicações do PNEP têm qualidade 

-mesmo na formação de professores, nas didáticas,as disciplinas de trabalho 

foram português, matemática e ciências. PISA! E as outras disciplinas? Se não 

têm exame, não interessam 

- ainda há os testes intermédios para os alunos aprenderem a fazer testes como 

os do PISA 

-App não teve intervenção nem no acompanhamento nem na avaliação do PNL 

e do PNEP. Participou no PNL (Listas de livros) 

-o ME, em geral, não solicita pareceres à APP sobre assuntos da área que lhes 

diz respeito, mas são solicitados pela comunicação social quando há exames  
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Recontextualização de políticas: a voz de profissionais na escola 

Categorias
1
 utilizadas no tratamento da informação das entrevistas das docentes e dirigentes dos 1º, 2º e 3º ciclos 

(No contexto de prática e no de resultados/efeitos)2 

 

                                                 
1 As entrevistas realizadas a docentes e a dirigentes educativos dos 1º, 2º e 3º ciclos foram conduzidas, de acordo com um guião cujas estrutura e perguntas são similares, a fim de ser possível estabelecermos correlações 
entre a informação fornecida por professores e dirigentes escolares sobre os mesmos temas e assuntos. As categorias apresentadas foram previamente pensadas, aquando da construção do guião das entrevistas e o 
objetivo foi, mais uma vez, obter respostas para as perguntas da investigação, neste caso, respeitantes ao contexto de prática e ao de resultados/efeitos. (Cf. Introdução e capítulo três) 
 
2 O texto escrito nas caixas é o resumo dos enunciados produzidos pelas docentes entrevistadas, não a sua transcrição. Quando transcrevemos expressões dos enunciados das entrevistas, colocámo-las entre aspas. O texto 
integral das entrevistas realizadas encontra-se nos Apêndices, Transcrição das Entrevistas. 
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Contexto de prática 

Sujeitos 

 (3) 

 Professoras do 1º ciclo 

 (1) 

Professora de português 

 (2) 

Professoras de português 

 (2) 

Diretora de agrupamento e 

coordenadora de escola 

Categorias 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Dirigentes escolares 

PNEP 

Modalidade de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- modalidade de formação adequada, 

pois associa teoria e forte componente 

prática 

-o trabalho na formação era realizado 

para além do horário letivo, sendo 

disponibilizada componente não letiva 

do horário do professor  

-formadora residente foi selecionada 

em Conselho Pedagógico, devido ao 

seu perfil e à sua especialização em 

português 

-Professor “oferecia-se” para fazer 

formação-voluntário-ou direção 

convidava, caso não houvesse 1 

professor por estabelecimento, para ser 

-modalidade-oficina(?)-horas online 

(Moodle) e presenciais (NPPEB) 

- formanda passou a formadora, no 

ano seguinte ao da formação para 

os professores que não tinham 

frequentado a formação. Obteve 

créditos, como forma de 

“pagamento” por ser formadora.  

-na formação na escola, foi utilizada 

a componente não letiva dos 

professores 

- A direção inscreveu 2 professores 

(2º e 3º ciclo) na plataforma 

informática da DGIDC 

-a avaliação era da 

-modalidade: curso –horas online  

e presenciais (NPPEB) 

-pouca vertente prática nas 

sessões, insistindo em 

“anualizações” desnecessárias, já 

que todos os manuais as integram 

-sem “benesse” horária para os 

formandos, só a tarde livre para a 

formação 

- para o grupo de professores, foi 

disponibilizada parte da 

componente não letiva do 

professor, quando havia sessões 

com os formandos para trabalhar 

os conteúdos da formação da 
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possível a “desmultiplicação” da 

formação pelos outros professores 

-os conteúdos da formação tinham 

aplicação prática nas aulas, havendo 

planificação com formadora residente 

-a diretora do agrupamento esteve 

presente na sessão de apresentação 

do PNEP com a formadora residente e 

com a presença da CNCA e teve um 

contacto com a formadora da 

Universidade de Aveiro e esteve 

presente na 1ªreunião da equipa de 

formação do agrupamento 

-a formadora residente apresentava na 

direcção o relatório trimestral que 

preparava para a universidade  

- diversificação de estratégias, 

exploração de materiais, e NTI(novas 

tecnologias de informação), 

planificação das aulas com maior 

objetividade, reflexão sobre o 

andamento da aprendizagem dos 

alunos 

responsabilidade da formadora e do 

CFAE 

DGIDC 

-- A direção inscreveu 2 

professores (2º e 3º ciclo) na 

plataforma informática da DGIDC 

-como a formação não estava 

formalizada no CFAE, não houve 

avaliação dos encontros de 

professores (prof1) nem dos 

professores, nem eles obtiveram 

créditos 
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Ensino:  

-conteúdo / 

estratégias / avaliação 

-valor da experiência  

-lógicas de ação 

(integração/estratégia/subjecti

vação) 

 

-Os conteúdos da formação em 

sintonia com as necessidades da aula 

e levou à alteração de algumas das 

práticas letivas, na abordagem de 

dados conteúdos.Ex: consciência 

fonológica e decifração.  

-mais apoio em estratégias na sala de 

aula para chegar a mais alunos. Houve 

ensino individualizado na aplicação das 

estratégias quer com o professor titular 

quer com o professor de apoio 

educativo em aula. 

-avaliação dos alunos por 

competências 

 

- formação: parte teórica e parte 

prática 

-produção de materiais adaptados 

aos alunos de cada turma, a partir 

do trabalho feito na formação 

- sobretudo com TLEBS 

- criaram dossiê dividido por 

assuntos que se relacionavam com 

a leitura e a escrita: fichas de 

trabalho 

-resumia ao mínimo a teoria para 

insistir na prática a que o Programa 

obrigava: planificações, 

terminologia, anualizações... 

-ninguém questionava o ensino por 

competências, só a TLEBS 

- as maiores resistências vinham 

dos prof. mais velhos, pois os mais 

novos aceitavam a “novidade” 

- não havia supervisão do trabalho 

em sala de aula, mas discutiam o 

trabalho realizado em aula, durante 

as sessões de formação 

- havia apoio aos alunos, como 

por ex.-assessorias durante as 

aulas 

-apoio extra-aula-as actividades 

da BE 

- Avaliação dos domínios, por 

competências ao contrário do que 

se fazia anteriormente. Há maior 

consciência do que se está a 

avaliar 

-  

Os professores que 

frequentaram o PNEP 

alteraram as suas práticas 

(assistiu a aulas). Alterações: 

técnica do resumo; leitura de 

obras na sala de aula; 

utilização das Tic’s. O PNEP 

desenvolveu a autoconfiança 

no corpo docente, a 

segurança pedagógica e 

cativou os professores por ser 

em contexto de escola 

- Havia professores de apoio 

aos alunos com horas do 

crédito. 
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-as maiores dificuldades eram com 

a TLEBS 

-os alunos tinham apoio nas 

dificuldades dado pela escola. 

- avaliação dos alunos por 

competências, como anteriormente 

já faziam, determinado pelo CP 

- o problema é o ensino quase 

permanente da leitura e da escrita, 

na sala de aula, menosprezando a 

oralidade, por causa da pressão 

dos exames. 

- os conteúdos da formação foram 

pouco aprofundados pelos 

formadores, porque eram 

apresentados os ppt com algumas 

sistematizações e orientações com 

pouco aprofundamento 

-todo o trabalho realizado na 

formação tinha como objectivo a 

aplicação em sala de aula, mas 

como não se aplicava os NPPEB 

discutiam os temas, criavam 



245 
 

materiais, mas não os aplicavam. 

-não havia supervisão na sala de 

aula 

- havia apoio extra-aula para alunos 

com dificuldades na língua materna 

Poder 

Decisão 

 

-as decisões eram tomadas em 

conjunto por formandos e formadora 

residente. Essas decisões eram aceites 

pela direção sem qualquer obstáculo: 

ex-locais e horários de sessões 

tutoriais, dinâmicas e estratégias 

utilizadas nas sessões tutoriais 

-as orientações das autoridades 

educativas foram sempre respeitadas 

- a diretora do agrupamento 

escolheu para a formação no 

NPPEB a coordenadora  do 

departamento (2º ciclo) e o 

representante do 3º ciclo de 

português 

-na formação da DGIDC, os 

conteúdos da formação eram da 

responsabilidade da formadora; na 

escola, os temas para debate e 

partilha eram escolhidos pelos 

professores, a partir dos materiais 

obtidos na formação da DGIDC 

- a direcção disponibilizou horário 

de 90min/semana, às 5ª-feira em 

comum para todos os professores 

de português de 2º e 3º ciclos 

-total autonomia para tomar as 

-alguns professores contestaram 

aspetos dos NPPEB, mas 

punham em prática o novo 

programa 

-houve da direção 

acompanhamento para que se 

debatessem resultados de PISA, 

PNL para encontrar respostas 

alternativas para melhorar os 

resultados dos alunos (p.29) 

-as decisões eram tomadas pelo 

grupo disciplinar, pois era um 

grupo muito unido, havia uma 

enorme confiança pessoal e 

profissional entre os professores 

-as insatisfações entre os 

professores prendiam-se com o 

comportamento do ME que 

- a direção do agrupamento 

decidiu a inclusão do 

agrupamento na formação 

PNEP e lançou o desafio no 

CP que, por sua vez,  

escolheu a futura formadora 

residente para fazer a 

formação de formadores, cujo 

nome foi aceite pela CNCA 

-as escolas tinham liberdade 

de criar as condições de 

trabalho que entendessem 

para o PNEP funcionar e na 

escola deram a CNL de 

estabelecimento aos 

professores PNEP 

-ocorreram reuniões com 

responsáveis pelo PNEP da 
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decisões sobre a implementação do 

NPPEB 

-o grupo disciplinar decidia em 

conjunto e decidiram, por ex, 

implementar o CEL, desde o início 

do ano, sem o resto do NPPEB 

-nunca a direção interferiu em 

nenhuma decisão do departamento 

ou da biblioteca 

 

decidia, legislava e não 

esclarecia, assim como o elevado 

nº de alunos por turma (p.30) 

- as “relações de poder eram as 

institucionais a nível formal, mas 

na prática os “especialistas” da 

área sempre tiveram o apoio de 

quem tinha poder para decidir” 

Univ. Aveiro, com a equipa do 

PNEP na escola do 

agrupamento, com a 

formadora residente, no final 

de cada período letivo, para 

balanço das atividades de 

tutoria. 

-confiava no trabalho da 

formadora residente, dos 

formandos e na divulgação 

que se fazia junto dos outros 

professores que não 

participavam no PNEP. Tinha 

sempre o feed-back 

-recebia os relatórios da 

formadora residente e dos 

formandos para a U.Aveiro 

-a legislação recebida na 

escola era entregue à 

coordenadora de 

departamento que, em 

seguida, a transmitia ao 

departamento 
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-1 professora da direção 

tratava diretamente com as 

escolas para a 

implementação do PNL 

 

Cooperação 

Integradora/diferenciadora/ 

Fragmentadora 

 

- frequentemente em Conselho de 

docentes, os formandos partilhavam  

com os outros colegas, estratégias, 

atividades das sessões presenciais e 

tutoriais e mesmo documentação 

teórica e materiais com atividades para 

a sala de aula. 

- as reações dos colegas eram 

positivas e não houve resistência de 

ninguém da escola ao que se ia 

passando na formação do PNEP 

-as dificuldades sentidas na sala de 

aula eram discutidas com a formadora 

residente nas sessões tutoriais 

-havia debates, os problemas eram 

discutidos sem receio nem 

constrangimentos. Os debates 

originavam partilha de saberes, de 

- aumentou o trabalho colaborativo 

e a discussão das dificuldades de 

aplicação dos novos programas em 

sala de aula 

 -partilhava-se ideias, materiais, 

autores a ler, tudo 

-a formanda do 2º ciclo passou a 

ser formadora dos colegas, com um 

colega do 3º ciclo (2º e 3º ciclos) da 

escola (50 horas) 

-nessa formação na escola, a 

formadora cedeu todos os materiais 

obtidos na sua própria formação e 

criaram mais materiais para os 

diferentes domínios da língua, 

durante a formação na escola 

(Oficina) 

-a direcção da escola disponibilizou 

- 2 colegas que se encontravam 

em formação, replicavam essa 

formação na escola, no grupo 

disciplinar, mensalmente,com 

trabalho de pequenos grupos e 

posterior debate das conclusões 

dos pequenos grupos 

-a temática mais discutida era a 

TLEBS, devido à introdução de 

alguns novos conceitos 

linguísticos, o que gerou alguma 

insegurança nos professores que 

queriam discutir o assunto 

-o debate era aberto e discutia-se 

os assuntos, procurando 

encontrar algum consenso entre 

as opiniões divergentes 

-nunca aconteceu alguém ter 

A direção do agrupamento 

reunia frequentemente com a 

equipa em formação PNEP 

- Confiava quer na formadora 

residente quer na equipa em 

formação. Tudo o que era 

transmitido nas sessões era 

aplicado nas aulas. A 

formadora residente 

supervisionava esse trabalho. 

Partilhavam informação das 

sessões com os professores 

das escolas que não estavam 

em formação 

 - a direção disponibilizava 

todo o material necessário 

para a formação, 

nomeadamente fotocópias 



248 
 

ideias criativas, de materiais da maior 

utilidade em práticas letivas  

- a “voz” dos professores mais novos 

era tão considerada como a dos mais 

velhos e mais experientes 

- as decisões da equipa de formandos 

eda formadora residente eram tomadas 

em conjunto e sempre foram bem 

aceites pela direção do agrupamento 

(Ex.) 

-  

2 horas na tarde de 5ª-feira em 

comum, a todos os professores que 

estavam em formação 

-quando havia dificuldades em 

compreender algum tema 

importante, debatiam-no 

coletivamente e até convidavam 

especialistas para aprofundar um 

ou outro tema 

- a “voz” dos mais novos era 

considerada até porque eles 

estavam em maioria e discutiam 

tudo o que lhes interessava, 

mostravam que estavam 

interessados em trabalhar 

 

usado de prepotência para impor 

uma opinião ou ponto de vista 

- na escola, já havia trabalho 

colaborativo entre os professores 

(por ano de escolaridade, com 

regularidade: planificações, trocas 

de opiniões, definição de 

estratégias no trabalho com 

alunos 

-atualmente, trabalho colaborativo 

no grupo disciplinar tem vindo a 

diminuir, devido ao excesso de 

reuniões e trabalho paralelo que 

os professores têm e que os 

afasta do essencial: preparar 

aulas em conjunto, debater ideias, 

partilhar 

-a direcção atribuiu 90 minutos 

semanais aos professores de 

português que participavam nas 

sessões organizadas por quem 

frequentava a formação (DGIDC). 

Foi proveitoso e 100% 

-a legislação que ia chegando 

à escola era direcionada para 

a coordenadora do conselho 

de docentes e para a 

 formadora residente e era 

discutida em conselho de 

docentes ou de ano 

formadora residente e era 

discutida em conselho de 

docentes ou de ano 
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colaborativo, pelo debate e 

partilha 

-as sessões semanais foram 

posteriormente convertidas em 

projeto de formação para os 

colegas poderem obter créditos 

-os professores confiavam na 

seleção dos temas para debate 

dos colegas que estavam em 

formação (DGIDC) só pediam que 

fossem discutidas as “novidades”. 

Havia um forte clima de confiança 

pessoal e - a direção 

disponibilizava todo o material 

necessário para a formação, 

nomeadamente fotocópias 

-a legislação que ia chegando à 

escola era direcionada para 

coordenadora do conselho de 

docentes e para a formadora 

residente e era discutida em 

conselho de docentes ou de ano 

profissional entre os professores. 
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Mesmo os professores de línguas 

estrangeiras frequentavam as 

sessões para estarem alinhados 

com a terminologia do português. 

Todos aprenderam muito.  

-discutia-se tudo em conjunto e 

ouviam-se as diversas sugestões 

-as dúvidas eram discutidas 

abertamente e mesmo através de 

mail se colocavam dúvidas a 

formadores mais experientes 

-a “oz” dos novos era bastante 

considerada na escola, pois eram 

questionados para fazerem 

sugestões que melhorassem o 

que já existia (no departamento e 

nas reuniões de DT). A diferença 

era valorizada para se perceber 

se funcionava melhor, era a 

política da “casa” 

- o trabalho colaborativo melhorou 

com a atribuição dos 90 min/sem. 

e tinham tb o moodle bem 
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organizado com materiais, 

dúvidas, links relevantes… 

 

 

Autonomia 

-Cooperação/estratégias 

pessoais/relações de poder / 

de dependência 

-Distância 

orientações/estratégias do 

ator 

-Individual/coletiva  

 

-as decisões do que fazer em sala de 

aula (assim como outras) eram 

tomadas pelo formando e pela 

formadora residente 

-as decisões tomadas em equipa eram 

adaptadas a cada turma 

- os formandos podiam  implementar as 

decisões tomadas em equipa de forma 

diferente da decidida pela equipa na 

sua própria turma 

-As orientações das autoridades 

educativas eram sempre respeitadas 

pela equipa 

-os docentes que não frequentavam a 

formação mostravam mais resistência a 

implementar em sala de aula as 

decisões da equipa, por falta de 

suporte teórico. Mesmo assim, alguns 

implementaram algumas atividades e 

- os professores de português 

tinham autonomia total na escola 

para decidirem como implementar o 

NPPEB 

-as decisões no grupo eram 

tomadas em conjunto, sem votação, 

consensual. Debatiam os assuntos 

nas reuniões (90min/sem) e as 

propostas eram ou não eram 

aceites pelo grupo 

- o ambiente de debate era aberto, 

havia discordâncias  

-a direção dava total autonomia, o 

que queria era que se aplicasse o 

que se aprendia na formação 

-a direção nunca interferiu com as 

decisões pedagógicas quer no 

departamento quer na biblioteca, o 

que queria era que os resultados 

-os formandos/formadores 

organizavam as sessões na 

escola como melhor entendiam, 

fornecendo previamente a 

documentação aos formandos 

para estes analisarem a 

informação e facilitar o debate. 

Nas sessões: diferentes trabalhos 

de grupo e debate em grande 

grupo. 

-o NPPEB ainda não estava em 

vigor na escola, pelo que as 

decisões tomadas na altura da 

formação só foram aplicadas mais 

tarde 

-na 2ª escola, mesmo sem 

aplicação do NPPEB, quem 

quisesse poderia aplicar o que se 

trabalhava, nas aulas. 
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estratégias 

-a autonomia para aplicar em sala de 

aula as metodologias que entendiam 

era total para todos os professores, 

mas todos utilizaram as metodologias 

abordadas em equipa 

dos alunos melhorassem e que o 

gosto pela leitura aumentasse. 

- havia autonomia e confiança, 

por parte da direção, iam 

aceitando as decisões dos 

professores 

O debate era completamente 

aberto e as insatisfações 

prendiam-se com o facto de o ME 

mudar tudo sem prévios 

esclarecimentos aos professores 

e o excessivo nº alunos por turma  

 

 

Mudança 

 

-a documentação do PNEP era 

comentada com os outros professores 

e eles reagiam positivamente com 

curiosidade e interesse e não houve 

resistências de ninguém na escola à 

formação do PNEP 

-os professores alteraram as suas 

práticas quer durante a formação quer 

após a conclusão da formação 

(sobretudo, a consciência fonológica e 

a decifração) 

-os docentes que não frequentaram 

a formação (DGIDC) interessavam-

se pelo que era novo: o CEL 

-ninguém questionava o ensino por 

competências, só questionavam o 

CEL, o ensino da gramática, 

sobretudo os professores mais 

velhos, que não viam “o que é que 

aquilo traria de novo, por que é que 

não poderia estar como estava.” 

- alguns professores reagiam contra 

-a temática mais discutida foi a 

TLEBS, pela novidade e pela 

insegurança consequente que 

provocou nos professores 

-houve resistência à mudança, 

por incompreensão do sentido 

dessa mudança (p.39), mas 

mesmo assim, os professores 

(responsáveis) colaboravam nos 

debates e na criação de materiais 

-a direção nunca interferiu no 

-observou aulas (ADD) da 

formadora residente e de uma 

formanda: ambas tinham 

mudado as suas práticas 

letivas 

- o facto de o PNEP ser uma 

formação em contexto de 

trabalho trouxe muito 

envolvimento e  muita gente 

para o campo das mudanças 

pedagógicas, contribuiu para 
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-as práticas foram questionadas e 

posteriormente 

alteradas/reconfiguradas nas sessões 

tutoriais, para se poder pôr em prática 

as teorias aprendidas 

-a pressão que existia era o “receio” da 

avaliação dos E.de educação. Em 

contrapartida, a formadora residente 

motivou-nos e apoiou-nos sempre até 

com documentação para realizarmos a 

mudança, assim como alguns pais dos 

alunos  

-as alterações tiveram algumas 

resistências por parte de alguns 

professores que têm dificuldade de 

trabalhar em equipa 

- mudanças individuais: receio de falhar 

com as novas estratégias e o novo 

programa sobre o qual desconheciam 

quase tudo e os resultados dessa 

experiência. “Com o desenrolar da 

formação e os bons resultados obtidos, 

os receios desvaneceram-se”  

a mudança (poucas, 1 ou 2), pq 

estavam próximas da reforma e 

pouco recetivas a mudanças 

-a direção do agrupamento apoiou-

nos na formação, que foi de 1 ano 

(DGIDC), o que queriam é que se 

aplicasse na escola o que se 

aprendera na formação 

-a introdução de novas 

metodologias e terminologias e o 

PNL melhoraram na leitura, pois 

interiorizaram que a leitura faz parte 

do currículo, devido ao conjunto de 

atividades associadas à leitura que 

se realizavam nas aulas e nas 

bibliotecas 

-os professores mudaram as suas 

práticas na leitura, pq perceberam 

que já não era mandar ler um livro e 

fazer uma ficha de verificação da 

leitura, as atividades diversificaram-

se 

trabalho que o grupo realizava 

-o trabalho colaborativo dos 

professores foi bom 

-“ouvir colegas, partilhar 

experiências faz com que nos 

questionemos e alguma coisa 

muda”- reconfiguração das 

práticas  

-com o PNL o que mudou foi o 

aumento do leque de obras e 

atividades organizadas pelas 

bibliotecas 

-o PNL contribuiu para minimizar 

desigualdades entre alunos, pois 

quer dentro da aula quer fora 

dela, os alunos têm acesso à 

leitura, o que contribui para 

aumentar o seu capital cultural  

-o trabalho colaborativo aumentou 

quando a direcção atribuiu CNL 

aos professores para realizarem o 

trabalho de formação e a 

plataforma moodle estabelecia o 

a mudança das rotinas  
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-Vantagens das mudanças: aplicação 

direta em sala de aula  de uma 

metodologia completamente nova, 

aprendida na formação; facilidade com 

que os alunos desenvolviam as 

competências visadas pelas novas 

metodologias  

-desvantagens: receio em alterar as 

práticas pedagógicas; falta de tempo 

para aprofundar todos os domínios em 

sala de aula 

-práticas reconfiguradas durante/após a 

formação: planificar aulas com mais 

objetividade, adotar estratégias mais 

diversificadas, reflexão crítica diária 

após as aulas sobre o proveito, 

evolução e o contributo de estratégias 

para os alunos 

contacto entre todos, pois nela 

eram colocados os materiais, os 

links, eram colocadas dúvidas…  

-a direção delegou 

responsabilidades na equipa e 

“pediu contas a quem estava no 

terreno.” 

-quando percebemos que a leitura 

continuava a ser um problema, “ o 

agrupamento contratou um 

formador, pagou a formação e 

incluiu nela todos os níveis de 

ensino e desenvolveram-se 

projectos de efectiva articulação 

vertical” 

 

PNL 

Escola 

 

-agrupamento integrou PNL, desde o 

início (2006/2007) 

-atividades mais eficazes na promoção 

da leitura: contacto com diversos tipos 

de livros-revistas, enciclopédias, 

-participaram no PNL, desde o 

início da sua implementação 

nacional  

-visitas de escritores, visitas das 

turmas às atividades na biblioteca 

-participaram no PNL, desde o 

início da sua implementação 

nacional 

-considera que o PNL incluía 

“muito folclore e pouco interesse”; 

- um elemento da direção 

tratava diretamente com as 

escolas 

-havia também uma 

professora bibliotecária para 
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livros…., partilha de livros entre alunos, 

leitura de obras em voz alta, por 

alunos, em sala de aula ; hora do conto 

na turma, organizada pela biblioteca 

escolar; visita de escritores, visitas das 

turmas às atividades na biblioteca 

escolar 

-seguiam as 

orientações/recomendações do PNL 

-a biblioteca escolar selecionava 3/4 

obras/período lectivo para serem lidas 

em sala de aula e, no final do período 

fazia-se o relatório das atividades à 

volta das obras. 

-lia-se mais do que o nº de obras 

estipulado pela biblioteca 

escolar 

 

 

”Lembro-me que os bons alunos 

abominavam as fichas de leitura. 

E eu também. Sempre achei que 

assassinavam o gosto pela 

leitura” 

-bibliotecas escolares dinâmicas 

-aumentou o nº de leitores de 

livros da biblioteca, > nº de 

requisições 

 

o 1º ciclo e trabalhavam em 

conjunto (outra para os 2º e 

3º ciclos) 

-o plano de atividades era 

aprovado em CP. Também se 

introduziu o PNL na Pré. 

-nascimento de contadores, 

criadores e ilustradores de 

histórias, entre alunos, PND e 

E.E.. Bom acolhimento da Pré 

às atividades com o livro e a 

leitura 

 

Envolvimento /Autonomia 

 

-a escolha das obras era feita pelos 

professores/ano, a partir da lista do ME 

e a biblioteca abordava algumas delas 

na hora do conto 

-a bibliotecária da escola-sede (2º e 3º 

ciclos) dinamizava obras que também 

escolhia, com recurso ao PNL 

-trabalhava-se as obras na sala de 

aula e na biblioteca 

-as obras eram negociadas dentro 

do departamento, depois eram 

comunicadas à biblioteca para esta 

organizar as atividades em conjunto 

com os professores. Os alunos não 

-as obras propostas pelo PNL 

eram trabalhadas pelos 

professores e pela biblioteca 

escolar 

-no grupo disciplinar: seleção e 

discussão sobre as obras 

selecionadas que depois eram 

- a direção delegou num dos 

seus elementos o 

acompanhamento do PNL 

-a direção intervinha na 

definição de projetos do PNL 

-as 2 bibliotecárias do 

agrupamento eram 
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escolhiam as obras 

-o departamento também decidia as 

estratégias e atividades de leitura 

de que dava conhecimento à 

biblioteca para esta as integrar nas 

atividades  

-aumento da diversidade de 

tipologias textuais: teatro, poesia, 

b.d., etc. 

trabalhadas em aula com os 

alunos 

-na biblioteca: seleção de obras 

para concursos, debates, visitas 

de escritores, etc. 

-PNL incentivou o gosto pela 

leitura, pois as actividades 

envolviam os alunos, pelo menos 

eles liam mais livros 

-atividades da biblioteca eram do 

conhecimento dos professores 

- em CT havia trabalho 

multidisciplinar 

-dificuldades: apesar de ter 

aumentado o nº de livros na 

biblioteca, nem sempre era 

suficiente; as exigências de 

cumprimento dos programas das 

disciplinas não permitia o 

aprofundamento das atividades 

de leitura 

-“Alguns livros da lista (PNL) eram 

risíveis. E pareceu-me que por 

coordenadas pela 

coordenadora concelhia. 

Estive presente em várias 

reuniões concelhias. O CP 

aprovava o plano de 

atividades  

-também a Pré participou no 

PNL 

-as professoras bibliotecárias 

apresentavam em CP o seu 

plano de atividades que 

incluía todos os níveis de 

ensino e estava articulado 

com os currículos 
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trás havia ali interesses editoriais 

que nunca quis perceber 

bem”(p.52) 

- os professores adaptavam o 

trabalho com as obras às turmas 

que tinham perante si 

Avaliação/Melhorias 

 

-frequentemente era difícil encontrar as 

obras que se pretendia para ler em sala 

de aula, na leitura orientada 

-os alunos melhoraram no gosto pela 

leitura, na compreensão da leitura, e 

até em outras áreas disciplinares 

-Com o PNL aumentou a diversidade 

de tipologias textuais em estudo, pois 

também aumentou o nº de livros na 

biblioteca; aumentou o tempo de leitura 

em sala de aula e no exterior, pois 

havia um maior nº de livros disponíveis 

para os alunos 

-os alunos podiam requisitar obras para 

ler em casa. Também a biblioteca 

itinerante da biblioteca municipal 

permitia a requisição de obras para 

-com o PNL aumentou o 

entusiasmo dos alunos em ler 

obras, pois iam conhecer os 

autores, iam realizar outras 

atividades na biblioteca, etc. 

-melhorou a compreensão leitora 

dos alunos, pois as obras passaram 

a ser tratadas de forma mais 

aprofundada 

-as outras disciplinas não se 

referiam a influência positiva do 

PNL nos resultados das suas 

disciplinas 

-a biblioteca era muito ativa na 

promoção do livro e da leitura 

-maior nº de aquisições pela 

biblioteca com sugestões também 

-aumento da diversidade de 

tipologias textuais que até os 

manuais respeitavam 

-os alunos passaram a ler 

mais/aumentou o nº de leitores, 

mas não há dados sobre o 

impacto do PNL no aumento de 

leitores 

-a biblioteca escolar incrementou 

mais estratégias para desenvolver 

o gosto pela leitura 

-o aumento da quantidade de 

leitores não é o mesmo que o 

aumento da qualidade 

- uma avaliação externa mostrou-

nos que as maiores dificuldades 

na leitura dos alunos era com os 

-evidências do impacto 

positivo do PNL na escola, 

nos alunos: frequência da 

biblioteca, nº alunos em 

concursos; melhoria dos 

resultados nas provas de 

aferição e nos resultados 

escolares; avaliação das 

intervenções dos alunos nas 

sessões organizadas pela 

biblioteca 
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leitura domiciliária de alunos leitores, ao contrário do 

que sucedia antes do PNL em que 

as obras estudadas eram sempre 

as mesmas 

- a biblioteca passou a ser muito 

mais ativa, após o PNL- “A partir do 

PNL foi uma revolução total” 

textos não literários 

-dificuldades: falta de tempo, de 

exemplares de obras e 

desinteresse da família dos 

alunos 

-Atividades mais eficazes: 

concursos, fóruns de leitores, 

escritores na escola 

-após o PNL, os textos não 

literários também passaram a ter 

a dignidade dada aos textos 

canónicos literários 

-biblioteca sempre foi um “pilar 

incontornável” do trabalho escolar 

 

 

PISA 

Conexões com PNEP 

 

-Relação PNEP/PISA-nunca se falou 

-relação PNL/PISA - lembra-se 

vagamente de ter ouvido falar de que 

os resultados dos alunos em literacia 

em leitura, no PISA estava abaixo da 

média dos outros países europeus 

As 2 relações- não se lembra 

-PISA/NPPEB-“o PISA é um 

documento europeu e nada se faria 

que fosse contra as indicações”, 

mas “não houve grandes 

referências a isso”  

PISA/PNL- “Eu acho que sim”- e faz 

referências às dificuldades dos 

alunos nos exames a “erros, a 

--em grupo disciplinar, “algumas 

vezes esse assunto foi analisado, 

sobretudo quando alguns alunos 

foram selecionados para 

realizarem as provas e quando 

saíram os resultados.”  

-recorda ter lido alguns cadernos 

da DGIDC sobre o assunto 

-foram referidos resultados 

dos alunos portugueses no 

PISA e viu-se que um dos 

défices era” na escrita de 

texto (e na compreensão do 

texto, segundo as provas de 

aferição do agrupamento) e a 

formação resultou 
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interpretação”. Contudo diz que 

“não houve nenhum trabalho neste 

sentido”. 

 

-relação PISA/PNL-sim, o “ PISA 

quase nos tinha colocado no 

podium dos analfabetos 

funcionais”, por isso era preciso 

fazer alguma coisa para fomentar 

a leitura  

positivamente neste sentido” 

-a própria legislação apontava 

o estudo 

 

 

RESULTADOS/EFEITOS 

(PNL/PNEP/NPPEB) 

Qualidade 

 

-reconfiguração das práticas, ex: 

importância da consciência fonológica 

na leitura; decifração; abordagem das 

diferentes dimensões no estudo da 

língua; as novas estratégias tornaram 

mais rápida a aquisição da leitura; 

diversificação das estratégias; 

planificações mais rigorosas e objetivas 

das competências; reflexão crítica do 

trabalho diário na sala de aula; 

-melhorou o gosto dos alunos pela 

leitura autónoma e a forma de partilhar 

as informações (internete, etc.); melhor 

organização do pensamento, 

desenvolvimento da comunicação 

-professores: mais trabalho em equipa; 

maior troca de experiências, saberes, 

-maior atenção também à oralidade 

e não só à escrita (causa: pressão 

dos exames) 

-o desempenho dos alunos na 

leitura melhorou, pois eles 

perceberam que a leitura faz parte 

do currículo e as atividades 

associadas às obras enriqueceram 

a sua compreensão 

-os professores também passaram 

a encarar a leitura de obras de uma 

forma diferente, pois não se limitava 

a realizar uma ficha de leitura sobre 

as obras 

 

-reconfiguração das práticas-

maior diversidade de obras; obras 

adequadas à faixa etária; 

biblioteca de turma não ficou 

confinada à sala de aula, pois 

havia várias actividades 

relacionadas com a leitura 

propostas pela biblioteca escolar 

- não tem dados para dizer se o 

desempenho em leitura dos 

alunos melhorou, por causa do 

PNL e dos NPPEB 

-o PNL não teve grande influência 

na melhoria do desempenho dos 

alunos em leitura. 
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ideias e materiais; trabalho individual 

mais organizado; reflexão autocrítica 

diária do que tinha sido feito em sala de 

aula, mais interesse e motivação, 

conhecimento.  

Eficiência 

 

-mudou a gestão do tempo das várias 

áreas disciplinares do 1º ciclo, mas “os 

projetos e atividades que estão sempre 

a aparecer, condicionam o 

cumprimento das metas curriculares”- 

dificuldades com colegas que “não 

estão predispostos para a inovação, 

não aderindo a determinadas 

atividades em parceria” 

-“A falta de tempo condiciona a 

exploração adequada das 

metodologias e estratégias” 

-professores funcionam mais em 

equipa e partilham experiências, ideias 

e materiais, fazem reflexão crítica do 

seu trabalho diário 

-prof. passaram a agir de modo 

diferente, usando mais a biblioteca 

para actividades de leitura 

-prof partilhavam mais os materiais, 

dividiam tarefas entre si. 

-a direcção sempre manifestou 

abertura Às mudanças, “desde que 

fosse para melhorar” 

-“A vida da escola mudou. A 

biblioteca deixou de ser aquele 

espaço monótono”, passou a ser 

muito mais ativa  

-com o PNL, o leque de obras 

aumentou, os alunos podiam 

“escolher obras mais ajustadas ao 

seu nível etário.”. Maior 

diversidade de propostas de 

leitura do que antes do PNL 

-ficou mais” facilitado o trabalho 

de motivação para a leitura com 

as diversas atividades propostas 

pelo PNL e pela maior diversidade 

de atividades propostas pela 

biblioteca.”  

-aumento da colaboração do 

grupo disciplinar com a biblioteca 

para a realização de atividades 

com os alunos 

-prof continuaram a cooperar uns 

com os outros 
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-direção manifestou abertura e 

confiança no trabalho realizado 

pelos prof. 

-melhorou a abordagem dos 

textos, a partir da formação 

contratada 

Equidade  

 

-impacto positivo nos alunos das 

mudanças no ensino da leitura. Atingiu 

todos os alunos 

-todos os alunos usufruíram na sala de 

aula de oportunidades para 

melhorarem o seu desempenho, com o 

recurso a estratégias variadas 

-os alunos e os professores que não 

beneficiaram da formação não tiveram 

as mesmas oportunidades e vivências 

que aqueles que beneficiaram do 

PNEP 

-mesmo os alunos que não 

compram livros (mas compram 

telemóveis caríssimos) mudaram 

pois passaram a ler, fazia parte das 

aulas, fazia parte das atividades da 

biblioteca, onde iam 

frequentemente 

-a dinâmica gerada à volta do livro 

contribuiu para isso 

-pelo menos na escola, os alunos 

liam, já que em casa não o fazem 

-o PNL proporcionou que alguns 

alunos lessem livros que de outro 

modo nunca leriam, não têm livros 

em casa 

-não se pode dizer que haja uma 

relação direta entre as mudanças 

e os resultados dos alunos, o que 

houve foi um aumento de 

actividades que contribuíram para 

a motivação dos alunos 

-os alunos que não gostavam de 

ler ou não tinham hábitos de 

leitura ficaram em desvantagem 

em relação aos que gostavam de 

ler (lia-se mais obras) 

-as iniciativas do PNL 

contribuíram para minimizar 

desigualdades entre alunos, já 

que todos os alunos dentro e fora 

da sala de aula têm acesso à 

leitura, o que pode ajudar a 
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aumentar o seu capital cultural 

-não existe igualdade entre 

alunos, nunca existirá, poderá ser 

atenuada, há alunos que nem o 

manual da disciplina possuem 

-o sistema educativo raramente 

atenua as desigualdades, apenas 

as reproduz  
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ANÁLISE DE CONTEÚDO - Despacho nº 546/2007 de 30 de agosto de 2006 – Programa Nacional de Ensino de Português - PNEP 
 

                       
Categorias  

 
 

 
Excertos 

Discursos predominantes e Ideias-
chave (Intenções, Valores, Propósitos) 

Referências explícitas a 
OCDE/ PISA/Europa/ 

UNESCO 
 

Introdução- … solidamente fundamentada nos resultados de todos os projectos internacionais em que Portugal participou (IEA-1992; PISA 

2000 e 2003), nos estudos nacionais (A literacia em Portugal, 1995), nas provas nacionais de aferição (2000 a 2005) e, mais recentemente, 

nos exames nacionais do 9º ano (2005) 

 

Introdução- … os objectivos referenciais (benchmarks) estabelecidos para a União Europeia na Cimeira de Estocolmo de 2001, que 

apontam para urgência do decréscimo de maus leitores de 15 anos para valores de 15,5% em 2010. 

 

IEA/PISA/Europa/eia/eu 

Estudo Nacional de Literacia (adultos) 

Provas de aferição 

Exames do 9º ano 

Referências explícitas 
às competências de 

leitura/Níveis de 
literacia/desempenho 

dos alunos 
 

Introdução- Em reforço da premência da tomada de medidas urgentes que melhorem os desempenhos dos alunos em competências 

referentes ao domínio da língua materna, assinalam-se os objectivos referenciais (benchmarks) 

estabelecidos para a União Europeia na Cimeira de Estocolmo de 2001, que apontam para urgência do decréscimo de maus leitores de 15 

anos para valores de 15,5% em 2010. 

Medidas com carácter de urgência 

(leitura) por causa das metas europeias 

Referências a Hábitos 
de Leitura/Prazer de ler 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------ 

Qualidade 
 

Introdução- A melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a valorização das competências dos professores 

desta área disciplinar 

-…A necessidade de melhorar o ensino do Português na educação básica 

Ponto 2, alínea b- A formação dos professores visa a utilização de metodologias sistemáticas e estratégias explícitas de ensino da língua na 

sala de aula 

Melhorar o ensino do português, 

melhorando as competências de ensino 

dos professores 

Centro: sala de aula (competências 

pedagógico-didáticas) 

Equidade 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

Eficiência 
 

Ponto 2, alínea c- A formação de professores é regulada por processos de avaliação das aprendizagens dos alunos, ao nível 

individual, da classe e da escola. 

 

Ponto 7- A formação, num total não inferior a cento e vinte horas por ano, por formando, integra sessões temáticas, organizadas em 

sessões regionais e sessões de formação em grupo e sessões tutoriais de acompanhamento na sala de aula. 

 

Ponto 8- As sessões temáticas incluem:  

a) Sessões regionais (trinta horas anuais), programadas e realizadas pela coordenação do núcleo de formação, destinadas à actualização 

científica e ao sucessivo aprofundamento de temas; nelas participam todos os docentes em formação no respectivo núcleo; 

b) Sessões quinzenais de formação em grupo (sessenta horas anuais, distribuídas por 15 sessões), orientadas pelo formador da 

escola, destinadas a debater temas e a apresentar e explorar materiais didácticos e de avaliação; nelas participam todos os docentes em 

formação na escola/agrupamento. 

Ponto 9- As sessões tutoriais (trinta horas anuais), individuais e orientadas pelo formador da escola, visam o apoio directo ao docente na 

actividade lectiva do ensino da língua à respectiva turma. 

 

 

 

Regulação pelo desempenho dos alunos 

(individual, turma, escola) 

 

(ver quadro criado sobre hierarquia e 

funções propostas pelo modelo de 

funcionamento do Programa) 
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Ponto 10—Após a formação, objecto de avaliação, é atribuído um diploma de formação em Ensino do Português, passível de 

creditação em unidades de crédito (ECTS) em cursos de pós-graduação. 

 

Ponto 11—As actividades previstas nos números anteriores serão executadas a partir do ano lectivo de 2007-2008. 

 

Ponto 12—No ano lectivo de 2006-2007 será desenvolvida a formação dos formadores que incluirá docentes do ensino superior e 

professoresde 1.o ciclo seleccionados pelos agrupamentos. Esta formação ocorrerá nos anos lectivos seguintes até estar coberta a totalidade 

dos agrupamentos de escolas. 

 

Ponto 13—As actividades referidas no n.o 4 são financiadas pelo Ministério da Educação, através do Programa de Desenvolvimento 

Educativo para Portugal (PRODEP) no período correspondente ao III Quadro Comunitário de Apoio e através do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) no que se refere ao próximo período 

de programação. 

 

Ponto 14—O PNEP é executado e promovido através de protocolos a celebrar entre o Ministério da Educação, e os estabelecimentos de 

ensino superior, em conformidade com o presente despacho. 

 

Ponto 15—No quadro dos protocolos a celebrar, o Ministério da Educação assegura: 
 
a) A articulação com as direcções regionais de educação (DRE) e com as escolas e os agrupamentos; 

b) O financiamento, através do PRODEP/QREN, da execução das acções a prever nos protocolos; 

c) A manutenção de um sítio na Internet para disponibilização de conteúdos produzidos no âmbito do Programa, em articulação com a 

Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento. 

 

Ponto 16—Os estabelecimentos de ensino superior asseguram, no quadro dos referidos protocolos: 

 

a) A nomeação de um coordenador institucional do Programa, com formação e experiência nos domínios da leitura ou da escrita, que 

constituirá o grupo de formadores, seleccionados de acordo com os critérios definidos nacionalmente, que ficarão responsáveis pela 

formação e acompanhamento dos professores-formandos; 

b) A definição da área de intervenção, identificando as escolas do 1.o ciclo do ensino básico que farão parte da rede de escolas do 

estabelecimento, em articulação com as DRE e com os conselhos executivos dos agrupamentos de escolas; 

c) O envio ao Ministério da Educação, para homologação, do plano das acções a realizar, explicitando, nomeadamente: 

i) O número de acções de acompanhamento a efectuar; 

ii) O calendário e a data de início das mesmas; 

iii) O resumo do conteúdo das acções; 

iv) A composição da equipa de formação; 

v)Aestratégia de envolvimento dos municípios, da DRE, das escolas e agrupamentos, das associações de pais ou de professores, dos centros 

de formação das associações de escolas e de outras entidades que, em razão da matéria, seja oportuno associar ao Programa;  

d) A realização, nos termos definidos pela Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Programa, das sessões de tipologia 

diversa definidas nos n.os 7 e 8; 

e) A atribuição de um diploma de frequência e aproveitamento aos professores do 1.o ciclo do ensino básico, nos termos e em conformidade 

com o modelo a definir pela Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Programa e a homologar pelo Ministério da 

Educação; 
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f) A colaboração e informação solicitada pelo Ministério da Educação, pela Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do 

Programa e pela comissão de avaliação do Programa a que se refere o n.o 24; 

g) A apresentação ao Ministério da Educação dos relatórios de progresso e do relatório final. 

 

Ponto 17—É criada a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento. 
 

Ponto 18—Compete à Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento, no âmbito do Programa Nacional de Ensino do Português 

no 1.o Ciclo: 

 

a) Conceber e acompanhar o programa de formação; 

b) Definir os conteúdos e as metodologias para operacionalização da formação; 

c) Promover a articulação com todas as escolas de formação envolvidas no Programa; 

d) Acompanhar nacionalmente a implementação das medidas, ajustando-as aos resultados; 

e) Construir e divulgar brochuras, em suporte de papel e online, que funcionem como organizadores da formação e da actividade do ensino 

da língua no 1.o ciclo; 

f) Divulgar bibliografia útil para a formação de professores; 

g) Definir critérios nacionais para a selecção dos formadores; 

h) Disponibilizar meios de formação para os formadores sobre domínios necessários à implementação do Programa; 

i) Desenvolver e alimentar uma plataforma de comunicação via RCTS, que difunda directivas e materiais, acessível a todas as escolas e 

agrupamentos de escolas; 

j) Construir e divulgar materiais didácticos, em suporte de papel e online para os professores e para os alunos; 

k) Recolher e seleccionar os materiais produzidos pelas escolas de formação e divulgá-los na RCTS, sempre que a qualidade o justificar; 

l) Articular com serviços, programas e projectos de âmbito nacional, nomeadamente, com o Plano Nacional de Leitura, com a 

Direcção-Geral de Desenvolvimento e Inovação Curricular (DGIDC), com a Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet nas Escolas e 

com o Gabinete de Avaliação Educacional. 

 

Ponto 19—A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento integra um núcleo central, o qual é responsável pela concepção e 

acompanhamento nacional do Programa e uma equipa alargada. 

 

Ponto 20—A equipa do núcleo central da equipa será constituída por: 

a) Inês Sim-Sim, professora coordenadora da ESE de Lisboa, que coordenará; 

b) Inês Duarte, professora catedrática da Faculdade de Letras de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Linguística; 

c) Maria Luísa Álvares Pereira, professora auxiliar da Universidade de Aveiro; 

d) Maria João Freitas, professora auxiliar da Faculdade de Letras de Lisboa. 

 

Ponto 21—A equipa alargada será composta por docentes de ESE e universidades que realizam formação para professores do 1.o ciclo e 

educadores de infância, de acordo com a seguinte composição: 

a) Clara Ferrão, professora-coordenadora da ESE de Santarém; 

b) Fernanda Leopoldina Viana, professora associada da Universidade do Minho; 

c) Luís Filipe Barbeiro, professor-coordenador da ESE de Leiria; 

d) Fernanda Gonçalves, professora auxiliar da Universidade de Évora; 

e) Lucília Salgado, professora-adjunta da ESE de Coimbra; 

f) Adriana Baptista, professora-adjunta da ESE do Porto; 

g) Maria do Sameiro Pedro, professora-adjunta da ESE de Beja; 
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h) Paula Guerreiro, equiparada a professora-adjunta da ESE de Portalegre. 

 

Ponto 22—A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento tem um mandato de dois anos, devendo apresentar ao 

Ministério da Educação: 

 

a) Até 15 de Junho de 2007, um primeiro relatório de progresso 

b) Até 15 de Abril de 2008, um segundo relatório de progresso; c) Até 15 de Dezembro de 2008, um relatório final. 

  

Ponto 23—O Ministério da Educação assegura a colaboração necessária ao cumprimento dos objectivos estabelecidos para a Comissão 

Nacional de Coordenação e Acompanhamento no n.o 18 do presente despacho, 

sendo o apoio técnico e logístico à Comissão assegurado pela Direcção-Geral de Desenvolvimento e Inovação Curricular, devendo esta 

inscrever no seu orçamento as respectivas verbas. 

 

Ponto 24—A avaliação final da execução dos protocolos a celebrar será promovida pela comissão de avaliação do Programa, a criar 

por despacho do Ministro da Educação, que determinará a respectiva composição e modo de funcionamento. 

 

Ponto 25—Os termos de referência da avaliação referida no número anterior serão definidos após consulta estabelecimentos de ensino 

superior em causa. 

 

Atores intervenientes 
 
 
 

Introdução- M. Educação+ escolas do 1º ciclo e os agrupamentos escolares+ estabelecimentos de ensino superior com 

responsabilidades na formação inicial de professores 

 

- Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento (no M.E.)… desenvolver as linhas orientadoras do Programa Nacional de Ensino do 

Português no 1º ciclo do ensino básico e de acompanhar a execução do mesmo… 

- formadores dos Núcleos Regionais de Formação (NRF), sedeados nas ESE e Universidades com formação inicial de professores do 1º ciclo  

- O coordenador regional  é da responsabilidade dos NRF e articula com a Comissão Nacional 

 

 
 
 

Referências ao 
contexto da prática – 

léxico 
 

 

Introdução-…programa nacional de ensino do português destinado aos professores do 1º ciclo e educadores de infância 

Ponto 2, alínea a- A formação de professores é centrada na escola ou no agrupamento de escolas, exigindo a adesão voluntária da 

escola/agrupamento. 

Ponto 2, alínea c- A formação de professores é regulada por processos de avaliação das aprendizagens dos alunos, ao nível individual, da 

classe e da escola. 

 

 

 

 

 

 

Síntese 

 

- Referências aos contextos de influência 

- Uso de vocabulário constante dos referenciais teóricos para a leitura do PISA 

- Finalidade: melhoria da qualidade e da eficiência 

- Texto legal refere sobretudo o modelo organizacional do PNEP e as competências de cada uma das partes 
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268 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - Despacho nº 546/2007 de 30 de agosto de 2006 / Despacho nº 29398/2008 – Programa Nacional de Ensino de 
Português - PNEP 

           
                       

Categorias 
 
 

 

Despacho nº 546/2007  
Excertos 

Despacho nº 29398/2008 
Excertos 

(alterações ao 1º despacho) 

Discursos predominantes e Ideias-
chave (Intenções, Valores, Propósitos) 

Referências explícitas a 
OCDE/ PISA/Europa/ 

UNESCO 
 

Introdução- … solidamente fundamentada nos resultados de todos os projectos 

internacionais em que Portugal participou (IEA-1992; PISA 2000 e 2003), nos estudos 

nacionais (A literacia em Portugal, 1995), nas provas nacionais de aferição (2000 a 2005) 

e, mais recentemente, nos exames nacionais do 9º ano (2005) 

 

Introdução- … os objectivos referenciais (benchmarks) estabelecidos para a União 

Europeia na Cimeira de Estocolmo de 2001, que apontam para urgência do decréscimo 

de maus leitores de 15 anos para valores de 15,5% em 2010. 

 

-Não tem nenhuma alusão ao contexto de 

influência quer nacional quer internacional 

 

 

 

------------------ 

Referências explícitas 
às competências de 

leitura/Níveis de 
literacia/desempenho 

dos alunos 
 

Introdução- Em reforço da premência da tomada de medidas urgentes que melhorem 

os desempenhos dos alunos em competências referentes ao domínio da língua materna, 

assinalam-se os objectivos referenciais (benchmarks) estabelecidos para a União Europeia 

na Cimeira de Estocolmo de 2001, que apontam para urgência do decréscimo de maus 

leitores de 15 anos para valores de 15,5% em 2010. 

Introdução- A melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a 

valorização das competências dos professores 

desta área disciplinar constituem objectivos 

prioritários da política educativa do XVII Governo 

Constitucional. 

 

 

Referências a Hábitos 
de Leitura/Prazer de ler 

 

------------------------------------------- 

 

 

----------------------------- 

 

------------------------- 

Qualidade 
 

Introdução- A melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e 

a valorização das competências dos professores desta área disciplinar 

-…A necessidade de melhorar o ensino do Português na educação básica 

 

Ponto 2, alínea b- A formação dos professores visa a utilização de metodologias 

sistemáticas e estratégias explícitas de ensino da língua na sala de aula 

Ponto 1, alínea b) A formação dos 

professores visa a utilização de metodologias 

sistemáticas e estratégias explícitas de ensino 

da língua na sala de aula; 

 

Ponto 2 — É objectivo central do PNEP 

melhorar os níveis de compreensão de leitura e 

de expressão oral e escrita em todas as escolas 

do 1.º ciclo, num período entre quatro a oito 

anos, através da modificação das práticas 
docentes do ensino da língua. 

 

 

Objetivo central do Programa 

Equidade 
 

 

------------------------------------------ 

 

 

------------------------- 

 

-------------------------------- 
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Eficiência 
 

Ponto 2, alínea c- A formação de professores é regulada por processos de 
avaliação das aprendizagens dos alunos, ao nível individual, da classe e da escola. 

 

Ponto 7- A formação, num total não inferior a cento e vinte horas por ano, por 

formando, integra sessões temáticas, organizadas em sessões regionais e sessões de 

formação em grupo e sessões tutoriais de acompanhamento na sala de aula. 

 

Ponto 8- As sessões temáticas incluem:  

 

a) Sessões regionais (trinta horas anuais), programadas e realizadas pela coordenação 

do núcleo de formação, destinadas à actualização científica e ao sucessivo 

aprofundamento de temas; nelas participam todos os docentes em formação no 

respectivo núcleo; 

b) Sessões quinzenais de formação em grupo (sessenta horas anuais, distribuídas 

por 15 sessões), orientadas pelo formador da escola, destinadas a debater temas e a 

apresentar e explorar materiais didácticos e de avaliação; nelas participam todos os 

docentes em formação na escola/agrupamento. 

Ponto 9- As sessões tutoriais (trinta horas anuais), individuais e orientadas pelo 

formador da escola, visam o apoio directo ao docente na actividade lectiva do ensino 

da língua à respectiva turma. 

 

Ponto 10—Após a formação, objecto de avaliação, é atribuído um diploma de 
formação em Ensino do Português, passível de creditação em unidades de crédito 

(ECTS) em cursos de pós-graduação. 

 

Ponto 11—As actividades previstas nos números anteriores serão executadas a partir do 

ano lectivo de 2007-2008. 

 

Ponto 12—No ano lectivo de 2006-2007 será desenvolvida a formação dos formadores 

que incluirá docentes do ensino superior e professoresde 1.o ciclo seleccionados pelos 

agrupamentos. Esta formação ocorrerá nos anos lectivos seguintes até estar coberta a 

totalidade dos agrupamentos de escolas. 

 

Ponto 13—As actividades referidas no n.o 4 são financiadas pelo Ministério da 

Educação, através do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP) 

no período correspondente ao III Quadro Comunitário de Apoio e através do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) no que se refere ao próximo período 

de programação. 

 

Ponto 14—O PNEP é executado e promovido através de protocolos a celebrar entre o 

Ministério da Educação, e os estabelecimentos de ensino superior, em conformidade com 

o presente despacho. 

 

 

Ponto 1- Mantém -se em vigor, dando -se 

continuidade ao Programa Nacional 

de Ensino do Português no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, adiante designado por PNEP, criado 

através do despacho n.º 546/2007, que 

contempla uma vertente de formação em rede 

regida por três grandes princípios: 

 

a) A formação dos professores é centrada na 

escola ou no agrupamento 

de escolas, exigindo a adesão voluntária da 

escola/agrupamento; 

 

c) A formação dos professores é regulada por 

processos de avaliação 

das aprendizagens dos alunos, ao nível 

individual, da classe e da escola. 

 

Ponto 4 — A formação é dinamizada por 

formadores residentes que integram os núcleos 

regionais de formação sedeados nas escolas 

superiores de educação (ESE) e universidades 

que desenvolvam formação inicial de 

professores do 1.º ciclo. 

 

Ponto 5 — Os formadores residentes são 

docentes propostos pelos agrupamentos que 

recebem formação específica no núcleo regional 

de pertença antes e após iniciarem a função de 

formador no seu próprio agrupamento. 

 

Ponto 6 — A coordenação e supervisão regional 

da formação é da responsabilidade de cada 

núcleo regional que articula com a Comissão 

Nacional de Coordenação e Acompanhamento. 

 

Ponto 7 — A formação, num total não inferior a 
setenta e uma horas presenciais por ano por 

formando, integra oficinas temáticas, 

organizadas em sessões regionais e sessões de 

formação em grupo, e sessões tutoriais de 

acompanhamento na sala de aula e sessões 

plenárias regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-alterações no nº de horas global da 

formação e redimensionamento por tipo 

de ação  (no 2º despacho), pelo 

aumento de horas na formação em 

contexto de prática supervisionada 
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Ponto 15—No quadro dos protocolos a celebrar, o Ministério da Educação 
assegura: 
 
a) A articulação com as direcções regionais de educação (DRE) e com as escolas e os 

agrupamentos; 

b) O financiamento, através do PRODEP/QREN, da execução das acções a prever nos 

protocolos; 

c) A manutenção de um sítio na Internet para disponibilização de conteúdos produzidos 

no âmbito do Programa, em articulação com a Comissão Nacional de Coordenação e 

Acompanhamento. 

 

Ponto 16—Os estabelecimentos de ensino superior asseguram, no quadro dos 

referidos protocolos: 

 

a) A nomeação de um coordenador institucional do Programa, com formação e 

experiência nos domínios da leitura ou da escrita, que constituirá o grupo de formadores, 

seleccionados de acordo com os critérios definidos nacionalmente, que ficarão 

responsáveis pela formação e acompanhamento dos professores-formandos; 

b) A definição da área de intervenção, identificando as escolas do 1.o ciclo do ensino 

básico que farão parte da rede de escolas do estabelecimento, em articulação com as 

DRE e com os conselhos executivos dos agrupamentos de escolas; 

c) O envio ao Ministério da Educação, para homologação, do plano das acções a 

realizar, explicitando, nomeadamente: 

i) O número de acções de acompanhamento a efectuar; 

ii) O calendário e a data de início das mesmas; 

iii) O resumo do conteúdo das acções; 

iv) A composição da equipa de formação; 

v)A estratégia de envolvimento dos municípios, da DRE, das escolas e agrupamentos, das 

associações de pais ou de professores, dos centros de formação das associações de 

escolas e de outras entidades que, em razão da matéria, seja oportuno associar ao 

Programa;  

d) A realização, nos termos definidos pela Comissão Nacional de Coordenação e 

Acompanhamento do Programa, das sessões de tipologia diversa definidas nos n.os 7 e 

8; 

e) A atribuição de um diploma de frequência e aproveitamento aos professores do 1.o 

ciclo do ensino básico, nos termos e em conformidade com o modelo a definir pela 

Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Programa e a homologar 

pelo Ministério da Educação; 

f) A colaboração e informação solicitada pelo Ministério da Educação, pela Comissão 

Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Programa e pela comissão de avaliação 

do Programa a que se refere o n.o 24; 

g) A apresentação ao Ministério da Educação dos relatórios de progresso e do relatório 

final. 

 

Ponto 8 — As oficinas temáticas (trinta 

horas anuais), dinamizadas pelo formador 
residente e programadas no núcleo de 

formação, destinam-se à actualização científica 

e ao sucessivo aprofundamento de temas 

didácticos e à exploração de materiais 

didácticos e de avaliação; nelas participam 

todos os docentes em formação na 

escola/agrupamento. 

 

Ponto 9 — As sessões tutoriais (trinta e 
cinco horas anuais), individuais e orientadas 

pelo formador residente, visam o apoio directo 

ao docente na actividade lectiva do ensino da 

língua à respectiva turma. 

 

Ponto 10 — As sessões plenárias regionais 
(seis horas anuais) são sessões de 

aprofundamento dinamizadas pela 

ESE/universidade da região com todos os 

formandos do núcleo regional. 

 

Ponto 12 — A formação de novos formadores 

residentes ocorrerá em cada ano lectivo até 

estar coberta a totalidade dos agrupamentos de 

escolas. 

 

(Diploma, financiamento, protocolos já no 
1º despacho) 

 
Protocolos-alterações: 
-Formadores residentes 

 
CNCA: Competências: 
 
-Renovado por 2 anos o mandato (CNCA) 

-Formadores residentes 

-Alínea l)- inclui Rede das Bibliotecas escolares 

e retira a Equipa de Missão Computadores, 

Redes e Internet nas Escolas 

-Deixa de existir equipa do núcleo central e 

equipa alargada e passa a existir uma única 

equipa com menos 2 elementos do que nas 2 

equipas agora integradas 
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Ponto 17—É criada a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento. 
 

Ponto 18—Compete à Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento, no 

âmbito do Programa Nacional de Ensino do Português no 1.o Ciclo: 

 

a) Conceber e acompanhar o programa de formação; 

b) Definir os conteúdos e as metodologias para operacionalização da formação; 

c) Promover a articulação com todas as escolas de formação envolvidas no Programa; 

d) Acompanhar nacionalmente a implementação das medidas, ajustando-as aos 

resultados; 

e) Construir e divulgar brochuras, em suporte de papel e online, que funcionem como 

organizadores da formação e da actividade do ensino da língua no 1.o ciclo; 

f) Divulgar bibliografia útil para a formação de professores; 

g) Definir critérios nacionais para a selecção dos formadores; 

h) Disponibilizar meios de formação para os formadores sobre domínios necessários à 

implementação do Programa; 

i) Desenvolver e alimentar uma plataforma de comunicação via RCTS, que difunda 

directivas e materiais, acessível a todas as escolas e agrupamentos de escolas; 

j) Construir e divulgar materiais didácticos, em suporte de papel e online para os 

professores e para os alunos; 

k) Recolher e seleccionar os materiais produzidos pelas escolas de formação e divulgá-los 

na RCTS, sempre que a qualidade o justificar; 

l) Articular com serviços, programas e projectos de âmbito nacional, nomeadamente, 

com o Plano Nacional de Leitura, com a Direcção-Geral de Desenvolvimento e 

Inovação Curricular (DGIDC), com a Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet 

nas Escolas e com o Gabinete de Avaliação Educacional. 

 

Ponto 19—A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento integra um núcleo 

central, o qual é responsável pela concepção e acompanhamento nacional do Programa e 

uma equipa alargada. 

 

Ponto 20—A equipa do núcleo central da equipa será constituída por: 

a) Inês Sim-Sim, professora coordenadora da ESE de Lisboa, que coordenará; 

b) Inês Duarte, professora catedrática da Faculdade de Letras de Lisboa e presidente da 

Associação Portuguesa de Linguística; 

c) Maria Luísa Álvares Pereira, professora auxiliar da Universidade de Aveiro; 

d) Maria João Freitas, professora auxiliar da Faculdade de Letras de Lisboa. 

 

 
Ponto 21—A equipa alargada será composta por docentes de ESE e universidades que 

realizam formação para professores do 1.o ciclo e educadores de infância, de acordo com 

a seguinte composição: 

a) Clara Ferrão, professora-coordenadora da ESE de Santarém; 
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b) Fernanda Leopoldina Viana, professora associada da Universidade do Minho; 

c) Luís Filipe Barbeiro, professor-coordenador da ESE de Leiria; 

d) Fernanda Gonçalves, professora auxiliar da Universidade de Évora; 

e) Lucília Salgado, professora-adjunta da ESE de Coimbra; 

f) Adriana Baptista, professora-adjunta da ESE do Porto; 

g) Maria do Sameiro Pedro, professora-adjunta da ESE de Beja; 

h) Paula Guerreiro, equiparada a professora-adjunta da ESE de Portalegre. 

 

Ponto 22—A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento tem um 

mandato de dois anos, devendo apresentar ao Ministério da Educação: 

 

a) Até 15 de Junho de 2007, um primeiro relatório de progresso 

b) Até 15 de Abril de 2008, um segundo relatório de progresso; c) Até 15 de Dezembro 

de 2008, um relatório final. 

  

Ponto 23—O Ministério da Educação assegura a colaboração necessária ao 

cumprimento dos objectivos estabelecidos para a Comissão Nacional de Coordenação e 

Acompanhamento no n.o 18 do presente despacho, 

sendo o apoio técnico e logístico à Comissão assegurado pela Direcção-Geral de 

Desenvolvimento e Inovação Curricular, devendo esta inscrever no seu orçamento as 

respectivas verbas. 

 

Ponto 24—A avaliação final da execução dos protocolos a celebrar será 

promovida pela comissão de avaliação do Programa, a criar por despacho do Ministro da 

Educação, que determinará a respectiva composição e modo de funcionamento. 

 

Ponto 25—Os termos de referência da avaliação referida no número anterior serão 

definidos após consulta estabelecimentos de ensino superior em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGIDC- apoio técnico e logístico 

 

 

 

 

Ponto 22 — A avaliação final da execução dos 

protocolos a celebrar será promovida pela 

comissão de avaliação do Programa, a criar 

por despacho do Ministro da Educação, que 

determinará a respectiva composição e o modo 

de funcionamento. 

 

Atores intervenientes 
 
 
 

Introdução- M. Educação+ escolas do 1º ciclo e os agrupamentos escolares+ 

estabelecimentos de ensino superior com responsabilidades na formação inicial de 

professores 

 

- Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento (no M.E.)… desenvolver as 

linhas orientadoras do Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo do ensino 

básico e de acompanhar a execução do mesmo… 

- formadores dos Núcleos Regionais de Formação (NRF), sedeados nas ESE e 

 

 

---------------- 

 

----------------- 
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Universidades com formação inicial de professores do 1º ciclo  

- O coordenador regional  é da responsabilidade dos NRF e articula com a Comissão 

Nacional 

 
 
 

Referências ao 
contexto da prática – 

léxico 
 

 

Introdução-…programa nacional de ensino do português destinado aos professores do 

1º ciclo e educadores de infância 

Ponto 2, alínea a- A formação de professores é centrada na escola ou no agrupamento 

de escolas, exigindo a adesão voluntária da escola/agrupamento. 

Ponto 2, alínea c- A formação de professores é regulada por processos de avaliação 

das aprendizagens dos alunos, ao nível individual, da classe e da escola. 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

 

---------------------------- 

 
Síntese  

 
 

 

 

  

 

-A diferença mais significativa entre os dois despachos é o redimensionamento do nº de horas de cada uma das ações da formação, sendo aumentado o nº de horas da formação em 

contexto de prática supervisionada, reforçando a ideia de que o objectivo central é a melhoria da qualidade do ensino, através da melhoria do desempenho dos docentes, em sala de 

aula. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO - Resolução CM (RCM) nº 86/2006 de 12 de julho e Anexo da RCM - PNL 
 

                       
Categorias  

 
 

 
Excertos 

Discursos predominantes e Ideias-
chave (Intenções, Valores, Propósitos) 

Referências explícitas a 
OCDE/ PISA/Europa/ 

UNESCO 
 

- RCM (introdução)- …à preocupação pelos níveis de literacia da população em geral e em particular dos jovens, significativamente 

inferiores à média europeia      

  

Anexo: Introdução - Entre os estudos mais recentes conta-se o PISA (Programme for International Student Assessment), lançado pela 

OCDE em 1997 para medir a capacidade de os jovens de 15 anos usarem conhecimentos na vida real. 

 
 Ponto 2.g)- Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de avaliação de literacia 

 
Quadro nº6- Estudos a realizar/Estudos sociológicos:… Identificação e análise de práticas nacionais e internacionais (OCDE) para promoção 

da leitura 

 

-referências ao contexto de influência: 

PISA 2000 e 

2003/OCDE/Europa/eia/eu 

 

- Termos que o referem 

 

- Boas Práticas (OCDE) 

Referências explícitas 
às competências de 

leitura/Níveis de 
literacia/desempenho 

dos alunos 
 

Anexo: Introdução - Os resultados relativos a avaliação de níveis de leitura (literacia de leitura) revelam que Portugal se encontra numa 

situação muito desfavorável. Os primeiros elementos, publicados em 2000, colocaram 48% dos jovens portugueses nos patamares 

inferiores (1 ou 2) de uma escala de cinco níveis. E entre a primeira apresentação de resultados e a seguinte, em 2003, não se detectou 

evolução positiva. Também os resultados das provas de aferição, realizadas no final do 1º ciclo, tornaram evidente que a maioria das 

crianças faz a transição para o 2º ciclo sem ter adquirido competências básicas no domínio da leitura e da escrita. 

 
- ponto 2, alínea g)- Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de avaliação de literacia 

 

- Situação atual 
 

-níveis de literacia em leitura 

(2000/2003) 

- provas de aferição 

- Situação futura 
 

- finalidade do PNL? (resultados nas 

provas dos alunos) 

Referências a Hábitos 
de Leitura/Prazer de ler 

RCM (introdução)- …bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente entre a população escolar 

 
Anexo:Ponto 2- alínea c)- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras actividades que estimulem o prazer de ler entre crianças, 

jovens e adultos. 

 
Ponto 3, alínea b)- Acções de estímulo nas crianças e jovens do prazer de ler, intensificando o contacto com o livro e a leitura na escola(…) 

 
Ponto 3.4, alínea a)- Inventariar, descrever e divulgar programas, iniciativas e experiências que têm contribuído para criar hábitos de 

leitura 

 
Ponto 3.5, alínea b)- Disponibilizar informação actualizada sobre literacia e hábitos de leitura dos Portugueses 

 

 

- hábitos de leitura e prazer de ler 

(crianças, jovens, adultos) 

 

 

- contacto com o livro na escola 

(recursos/atividades) 

 

- Estudos sobre literacia e hábitos de 

leitura dos portugueses 

Qualidade 
 

Anexo:  ponto2- Objectivos do Plano Nacional de Leitura 

Alínea d)- criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da leitura 

Alínea e)- Enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a acção de professores e de mediadores de leitura, formais e 

informais 

Alínea g)- Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de avaliação de literacia 

 

 

- Objetivos: melhorar a qualidade 
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Equidade 
 

 

Anexo- Ponto2, alínea a)-Objectivos do Plano Nacional de Leitura: Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento 

individual e de progresso colectivo 

Alínea b)-Criar um ambiente social favorável à leitura 

Ponto 3, alínea e)-Criação de oportunidades de leitura e contacto com os livros em espaços não convencionais de leitura 

Ponto 3.4, alínea d)-Recorrer às novas tecnologias de comunicação para promover o acesso ao livro e estimular a diversificação das 

actividades de leitura e a informação sobre livros e autores 

Ponto 3.5, alínea b)- Disponibilizar informação actualizada sobre literacia e hábitos de leitura dos Portugueses 

Ponto 4- Destinatários e áreas de intervenção- O Plano Nacional de Leitura deve lançar medidas que abranjam os vários sectores da 

população desde a primeira infância até à idade adulta. 

Ponto 5.1, alínea b)-Apoio e divulgação de projectos promovidos por outras entidades (públicas, da sociedade civil e privadas) 

Ponto 6.1, alínea b)-No contexto das bibliotecas públicas e outros espaços da comunidade 

Alínea c)- Em contexto familiar/tempo livre 

Alínea d)-Em contextos não convencionais de leitura 

Ponto 7, alínea a)- A disponibilização online de orientações para as actividades de leitura 

Ponto 8, alínea a)- O sítio do Plano Nacional de Leitura na Internet, para disponibilizar informação e orientações, criar uma rede nacional 

de informação sobre projectos e iniciativas de promoção da leitura e permitir monitorizar a acção dos diferentes participantes 

Quadro nº 6, Estudos Sociológicos: Inquérito aos hábitos de leitura dos Portugueses 

 

-Equidade geracional 

-Equidade no acesso ao 

livro/informação/orientações 

-Equidade territorial (cobertura nacional) 

 

-TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rede online de informação/partilha 

-monitorização da ação 

Eficiência 
 

 
Anexo: Introdução- Apesar do investimento da escola e do investimento das bibliotecas (…) a situação mantém-se preocupante. Para a 

alterar, torna-se urgente compreender as razões mais profundas do problema e encontrar o rumo que permita ultrapassá-lo 

 
Ponto 3.3- Assegurar formação e instrumentos de apoio … 

…b)- Disponibilização de instrumentos, conteúdos e metodologias orientadoras… 

…c)-Disponibilização de orientação e apoio directo e online… 

Ponto 3.4- Inventariar e optimizar recursos e competências nos seguintes domínios 

…a)- Inventariar, descrever e divulgar programas, iniciativas e experiências… 

…b)- …resultados da experiência nacional e…experiências de outros países 

…c)- Proporcionar livros e outros recursos de informação às escolas 

…d)- Recorrer às novas tecnologias de informação para prmover o acesso ao livros… 

…e)- Angariar e optimizar financiamentos e co-financiamentos  

 
Ponto 3.5 c)- Criar modelos de avaliação que permitam efectuar balanços de situação 

…e)- Avaliar políticas e acções a desenvolver no âmbito do Plano Nacional de Leitura 

 
Ponto 5.1- O Plano executa-se em duas fases, de cinco anos cada. A 1ª fase inicia-se em Setembro de 2006 e engloba… 

 
Ponto 5.2- A segunda fase inicia-se após a conclusão e divulgação dos resultados dos estudos a realizar no decurso da 1ªfase, incluindo a 

avaliação dos diferentes programas, devendo haver lugar a definição de novas metas, estudos e programas. 

 

- como organizar o financiamento das 

actividades públicas e privadas 

- como distribuir os recursos existentes 

- destinatários dos recursos? 

 

 

 

 

 

 

- avaliação do PNL 

 

- da 1ªfase 

 

- alterações a introduzir na 2ª fase 

(conhecimento para analisar a 

realidade e tomar decisões de política 
educativa) 

 

- recursos de informação online 

- financiamento das escolas para 

fornecimento de livros (contributo de 
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Ponto7.Os vários programas são apoiados mediante: 

a)-disponibilização online de orientações para as actividades de leitura 

b)-financiamento gradual das escolas com o contributo de parceiros, mecenas e patrocinadores…conjuntos de obras adequadas às 

actividades da hora de leitura dos vários anos 

c)-formação online e presencial dirigida a educadores, professores, bibliotecários, contadores de histórias, animadores e mediadores 

 

parceiros…) 

- formação online e presencial dos atores 

promotores da leitura nos contextos de 
prática) 

Atores intervenientes 
 
 
 

Anexo: MEC (iniciativa) /MCultura / MAssuntos Parl. /IPLB- Instituto Port. Livro Bibliotecas / ICS- Inst. Comunicação Social  / Comissão 

Interministerial (de apoio à execução do PNL) 

Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares/ Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo do Ministério da Educação (GIASE) 

+ autarquias / organizações profissionais / Instituições educativas e culturais /DRE e de Cultura e demais serviços 

+ comunidade literária, científica e mediática/ Famílias/escolas/bibliotecas/outras organizações sociais  

+entidades públicas e privadas (parceiros) 

 

- apoio ao PNL: quem? Onde? Para quê? 

- rede de instituições e organizações 

governamentais, políticas, da sociedade 

civil 

- rede a funcionar em vários níveis da 

organização social: 

nacional/regional/local 

- finalidade: mobilização nacional 

 

 
 
 

Referências ao 
contexto da prática – 

léxico 
 

RCM-introdução-… em jardins- de- infância e escolas de 1º e 2º ciclos nas salas de aula 

-… promoção da leitura em contexto familiar 

-…promoção da leitura em bibliotecas públicas e noutros contextos 

-…sensibilização da opinião pública 

- …apoio a blogs e chat-rooms sobre livros e leitura para crianças, jovens e adultos 

 
Introdução- …acções de formação presenciais e online destinadas a educadores, professores, mediadores e voluntários 

- …as escolas e jardins-de- infância deverão trabalhar com conjuntos diversificados de livros, adequados a cada nível de escolaridade 

 
Ponto3.1- …em contexto escolar, na família e em outros contextos sociais 

Ponto 3.1 e)- …em espaços não convencionais de leitura 

 
Ponto 3.2,a)- Disponibilização de informação, alargar o conhecimento e o debate público sobre as questões da leitura e da literacia 

….c)- Reforço da cooperação e da conjugação de esforços entre a escola, a família, as bibliotecas e outras organizações sociais 

…d)- Valorização, divulgação e apoio ao esforço de profissionais e instituições com intervenção na área da leitura 

 
Ponto 4- O Plano Nacional de Leitura deve lançar medidas que abranjam os vários sectores da população desde a primeira infância até à 

idade adulta. 

… público alvo prioritário as crianças em educação pré-escolar e os primeiros seis anos do ensino básico… 

…considera-se também como público alvo privilegiado educadores e professores, pais e encarregados de educação, bibliotecários, 

mediadores e animadores de leitura. 

 
Ponto 6.1-Programas de incentivo e promoção da leitura: 

a)-em contextos escolares: …salas de aula….bibliotecas escolares 

b)-Nos contextos das bibliotecas públicas e outros espaços da comunidade 

c)- Em contextos não convencionais de leitura 

 

RCM introdução- …com orientações de leitura para cada idade e instrumentos metodológicos destinados a educadores, professores, pais, 

bibliotecários, mediadores e animadores e eventuais voluntários 

 

 

- diversidade de contextos: escolas/ 

família / bibliotecas e todos os que 

quiserem participar 

 

- Plano aberto à participação de contextos 

de prática não convencionais na 

promoção da leitura 

 

- a página web do PNL disponibiliza 

recursos variados (equidade) 
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Estrutura do texto legal 

 
 
 
 

 
(Anexo): introdução / objetivos do PNL / linhas de estratégia / destinatários e áreas de intervenção / fases de execução / programas / 

apoios e formação / plano de comunicação / estruturas de coordenação do PNL / estudos/avaliação do PNL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntese 

 

 

Ainda que nunca sejam nomeadas, as “qualidade, equidade, eficiência” estão implícitas em todo o documento legal. Cria-se um Plano Nacional de Leitura para promover hábitos de 

leitura e melhorar os níveis de literacia dos portugueses (qualidade), criando condições reais e virtuais para que seja possível toda a população, todos os portugueses acederem ao livro e 

à leitura (equidade), otimizando recursos públicos (ME/MC/MAP/Autarquias, etc.) e angariando de privados (parceiros, mecenas…) e potenciando os efeitos do PNL (eficiência) através 

de uma organização em rede da ação (recursos online e físicos; atores intervenientes e destinatários; envolvimento de serviços públicos centrais e desconcentrados, públicos e privados, 

em vários níveis da organização social (nacional, regional e local), dentro e fora do campo educacional  

 

DISCURSOS PREDOMINANTES E IDEIAS-CHAVE (INTENÇÕES/VALORES/PROPÓSITOS) 

 

- Perceção /Evidência de que o capital social e cultural influem nas aprendizagens. Logo, tem que se intervir globalmente, nos vários níveis da organização social, dentro e fora do campo 

educacional 

 

- A finalidade do PNL é melhorar a qualidade dos desempenhos dos alunos e adultos portugueses, promovendo o acesso aos recursos e à informação necessária para todos (equidade) 

e colocando, de forma articulada, em rede, o sistema educativo e outros serviços, organizações e instituições públicos e privados, a nível nacional, regional e local ao serviço desse 

desígnio (eficiência). 

 

 

 



278 

 

Quadro nº 4 – Legislação - Nº de OCORRÊNCIAS 

 PNL PNEP   

 

Textos legais 

 

Despacho Conjunto 

nº 1081/2005 

(2pp.) 

Anexo (PNL) 

(Resol. C.M.nº 

86/2006) 

(6pp.) 

Despacho nº 

546/2007  

(2pp.) 

Despacho nº 

29398/2008  

(2pp.) 

2009 

Programa de português E.B. 

(176pp.) 
TOTAL 

Literacia/Iliteracia 
 
1 

6 1/0 0 6 14 

Níveis de literacia 
0 
 

2 0 0 0 2 

Competência/ competências 5 5 1/2 0/1 147 161 

Competência de Leitura 
 
0 

0 0 0 2 2 

Leitura 
15 
 

118 3 3 217 356 

Prazer de ler 
0 
 

3 0 0 0 3 

Hábitos/promoção de leitura 
1 
 

7 0 0 6 14 

PISA 
 
0 

1 1 0 0 2 

OCDE 
0 
 

2 0 0 0 2 

UNESCO 
0 
 

0 0 0 0 0 

Europa /eia/eu 
0 
 

2 1 0 5 8 

Qualidade 
 
0 

0 1 1 0 2 

Equidade 
 
0 

0 0 0 0 0 

Eficiência 
 
0 

0 0 0 0 0 

Desempenho(descritores, 

alunos, etc.) 

 
0 

0 0 0 98 98 

Resultados/avaliação 
 
0 

5 2/8 1/8 24/17 65 

Alunos 
 
0 

4 3 2 124 133 

Escola/escolas 
 
0 

16 26 23 49/7 121 

Famílias 

 

 

 
0 

4 0 0 2 6 
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Software utilizado: Adobe Acrobat Reader DC 
 
 
 
 

Sala de aula 0 
2 
 

2 2 24 30 

Biblioteca /escolar 
0 
 

5 0 0 22/13 40 

Biblioteca pública 
 
0 

4 0 0 0 4 

Tempos livres/Lazer 
 
0 

2 0 0 0 2 

TOTAL 22 188 51 41 763 1065 

% 2,1 17,7 4,8 3,8 71,6 100% 
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Quadro nº 6 - Articulação objetivos/perguntas/contextos de produção – receção /categorias 

 

Objetivos da investigação 

Pergunta de partida 

Que conexões podem ser estabelecidas entre as políticas educativas nacionais 

associadas ao ensino da língua materna e a promoção da leitura e os 

resultados dos alunos portugueses no PISA, na literacia em leitura (2000-

2009)? 

 

Contextos de 

produção/receção 

de ideias e 

políticas de 

educação (Ball, 

Bowe & Gold, 1992) 

Categorias1 que agregam a informação a 

analisar  

1º- Compreender dinâmicas de 

influência existentes entre a 

escala supranacional e a escala 

nacional, na construção de 

políticas de educação nacionais 

 

Que influência tem o PISA na definição de políticas de educação 

nacionais? 

 

(1º capítulo) 

 

Contexto de 

Influência 

(nível supranacional) 

 

2º - Verificar o impacto dos 

resultados do PISA em leitura, 

na definição de políticas de 

educação para o ensino da 

língua portuguesa e a promoção 

- Que mudanças foram introduzidas nas políticas de educação, influenciadas 

pela análise dos resultados do PISA? 

 - Que relações existem entre a avaliação no PISA, na literacia em leitura e os 

programas nacionais de língua materna? 

 - As iniciativas nacionais de política educativa têm alguma coerência global? 

 - Os impactos dos resultados dos alunos no PISA ocorreram em que níveis da 

(2º capítulo) 

 

 

Contexto de 

Influência 

 (Análise de conteúdo das intervenções dos 

partidos na Assembleia da República (2004-

2010) 

-qualidade 

-equidade 

-eficiência 

-propostas de política educativa dos 

                                                 
1 As categorias apresentadas variam, de acordo com o conteúdo do material lido, os objetivos e as perguntas a que queremos responder com a nossa investigação. A inclusão das categorias “Qualidade, Equidade e 
Eficiência” em quatro das matrizes de análise de conteúdo desta investigação (como se pode ler neste quadro), deve-se à necessidade que tivemos de verificar se os princípios que servem à OCDE para interpretar o 
desempenho dos países no PISA e fazer-lhes recomendações eram consideradas nos vários contextos de produção /receção das políticas, seja de forma explícita ou implícita. 
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da leitura 

 

sociedade e do sistema educativo? 

 

(nível nacional) governos 

 

 

(Análise de conteúdo dos jornais 

consultados do Público e do Expresso 

(2001-2010)) 

 

-Resultados nacionais na literacia em 

leitura 

-Comparações com outros países 

-Literacia em leitura 

-Razões explicativas dos resultados 

nacionais 

-Propostas de melhoria dos resultados 

-Qualidade  

-Equidade 

-Eficiência 

-Tom  
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Contexto de 

Produção de texto 

(Análise de conteúdo de legislação instituinte 
da política2 

 
(PNEP e PNL) 

 

-Referências explícitas a OCDE/ PISA / 
Europa/ UNESCO 
-Referências explícitas às competências 
de leitura/Níveis de literacia/desempenho 
dos alunos 
-Referências a Hábitos de Leitura/Prazer 
de ler 
-Qualidade 
-Equidade 
-Eficiência 
-Atores intervenientes 
-Referências ao contexto de prática 

3º - Analisar o processo de 

desenvolvimento dessas 

medidas de política para o 

ensino da língua e a promoção 

da leitura associadas à análise 

dos resultados do PISA, na 

-Como são, os diferentes programas ministeriais, recontextualizados, nas 
escolas e pelos professores? 
 - Os atores escolares: como intervêm na recontextualização das políticas 
educativas?  
- São as culturas organizacionais de cooperação ou de “balcanização”?  
- Têm em consideração os resultados no PISA?  
- Utilizam a sua autonomia relativa?  
- Reconfiguram as suas práticas? 
 - Que margem de liberdade existe para cooperar ou para se ser divergente? 
 - E a relevância das suas formação, experiência e hábitos?  
 
 
- Que efeitos exerceram as políticas no contexto de prática? 

(3º capítulo) 

 

 

Contexto de 

Prática 

 

(níveis local e micro)  

(Entrevistas a docentes e dirigentes dos 1º, 2º 

e 3º ciclos3) 

 

PNEP 

-Modalidade de formação 

-Ensino: -conteúdo /estratégias / avaliação 

-valor da experiência  

-lógicas de ação 

(integração/estratégia/subjectivação) 

                                                 
2 A legislação que instituiu as duas políticas por nós investigadas (PNL e PNEP) é, respetivamente: Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006 de 12 de julho, Anexo. Diário da República, 1ª série (PNL); Despacho nº 
546/2007 de 11 de janeiro. Diário da República, 2ª série, nº 8  e  Despacho nº 29398/2008 de 14 de novembro. Diário da República, 2ª série, nº 222 (ambos respeitantes ao PNEP). As categorias selecionadas para 
análise de conteúdo dos três documentos legais foram as mesmas, para nos ser possível verificar se a produção legislativa se encontrava alinhada com o discurso político do governo e com os diferentes e variados 
contextos nacionais de influência abordados. As categorias apresentadas tanto emergem do conteúdo dos textos como foram pensadas previamente para identificarmos nos discursos normativos da produção legislativa 
respostas aos objetivos definidos e às perguntas que guiam a investigação. 

 

   
3 As entrevistas realizadas a docentes e a dirigentes educativos dos 1º, 2º e 3º ciclos foram conduzidas, de acordo com um guião cujas estrutura e perguntas são similares, a fim de ser possível  estabelecermos correlações 
entre a informação fornecida por professores e dirigentes escolares sobre os mesmos temas e assuntos. As categorias apresentadas foram previamente pensadas, aquando da construção do guião das entrevistas, mas o 
objetivo foi, mais uma vez, obter respostas para as perguntas da investigação, neste caso, respeitantes ao contexto de prática e ao de resultados/efeitos. (Cf. Introdução e capítulo três) 
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perspetiva de alguns dos atores 

envolvidos (professores) 

-Poder: decisão 

-Cooperação: Integradora 

/diferenciadora/fragmentadora 

-Autonomia: Cooperação /estratégias 

pessoais/relações de poder / de dependência; 

 orientações/estratégias do ator; 

Individual/colectiva 

-Mudança  

 

PNL 

 -Escola 

-Envolvimento /Autonomia 

-Resultados –avaliação/melhorias 

PISA 

-Conexões com PNEP e com PNL 

Contexto de 

Resultados/Efeitos 

 

 

Qualidade: (Ensino, escola) 

Equidade: (Alunos, prof. escola) 

Eficiência: (Docentes, escola) 
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Debate político-partidário 
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D.A.R., I Série, nº 9, 7/10/2004, IX legislatura, 3ª sessão legislativa, pp. 22-24. 

 

Maria do Carmo Seabra 1 

 
 
É neste sentido que vamos orientar a nossa acção.  

Em particular, posso dizer que há quatro áreas importantes (acrescentando a área da educação sexual que 

referiu) em que temos de fazer um investimento relevante.  

A primeira tem a ver com o ensino pré-escolar. Estudos recentes mostram que cada ano a mais no ensino 

pré-escolar aumenta em 10% a probabilidade de sucesso educativo e, por isso, é prioridade do Governo 

continuar o esforço de aumentar a taxa de cobertura do ensino pré-escolar. Esta é uma condição essencial da 

igualdade e, portanto, esse é um esforço que prosseguiremos afincadamente.  

  

Em segundo lugar e quanto aos currículos, temos de avaliar de forma cuidadosa os currículos do ensino 

básico. Aqui, tenho de insistir na necessidade de considerar prioritária a aprendizagem da língua materna, da 

Matemática e das ciências.  

Os últimos números da OCDE, publicados recentemente, são claros: mostram que nas faixas etárias que 

correspondem aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico o tempo semanal que se dedica a estas matérias em 

Portugal, ou seja, ao Português, à Matemática e às ciências, é consideravelmente inferior à média dos nossos 

parceiros. 

No 2.º ciclo do ensino básico, enquanto Portugal dedica 12% do tempo à língua materna, a média dos países 

da OCDE dedica 24%, ou seja, o dobro. E o que fazemos nós com o resto do tempo? Portugal dedica 17% do 

tempo semanal do 2.º ciclo àquilo que a OCDE designa «Outras áreas», isto é, às áreas curriculares que não 

são a língua materna, nem a Matemática, nem as ciências, nem a língua estrangeira, nem as tecnologias, nem 

as artes, nem a educação física, contra 4% do tempo na média dos países da OCDE. 

Em relação ao plano de promoção da leitura e da escrita, este está a ser trabalhado pela rede de bibliotecas 

escolares. O documento está em evolução e pensamos tê-lo disponível para discussão pública igualmente no 

início de 2005, pretendendo envolver nessa discussão alunos, professores e pais. 

Embora reconheçamos que o gosto pela leitura se desenvolve ao longo da vida, pedimos à comissão que está 

a trabalhar neste assunto que comece por se debruçar sobre o 1.º ciclo do ensino básico. Isto porque 

pensamos que é crucial desenvolver o gosto e o hábito pela leitura nos primeiros anos de escolaridade. Assim, 

esse plano de promoção da leitura e da escrita incidirá particularmente, já no próximo ano, sobre o 1.º ciclo do 

ensino básico.( p.26) 

                                                           

1  Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 
(traço sob as expressões com itálico) 
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D.A.R., I Série, nº 18, 13/05/2005, X legislatura, 1ª sessão legislativa, pp. 43 (735) - 48 

(740) 

 

2005- Valter Lemos e Odete João (PS)1 

 

 

Vamos passar à sétima pergunta, dirigida ao Ministério da Educação, sobre que medidas pretende o 

Governo implementar para promover o sucesso na aprendizagem da matemática. 

Tem a palavra a Sr.ª Deputada Odete João, dispondo de três minutos para o efeito. 

A Sr.ª Odete João (PS): — Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados: O estudo 

internacional 

Project for Internacional Student Assessment (PISA), realizado em 2003 pela Organização para 

a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) analisou a capacidade dos jovens de 15 anos 

de usarem 

os conhecimentos que têm para enfrentarem os desafios da vida real. 

O presente estudo incidiu sobre a literacia em matemática e avaliou também as capacidades dos alunos em 

domínios como a leitura, as ciências e a resolução de problemas. Em todos os domínios avaliados, o 

desempenho dos alunos portugueses ficou significativamente abaixo do valor médio dos países que 

participaram no estudo. Fomos remetidos para um 25.º lugar de entre 29 nações. Pior classificados ficaram 

apenas a Itália, a Grécia, a Turquia e o México. 

É conhecido o longo historial do défice de competências adquiridas na escola portuguesa, em particular na 

matemática. Registo alguns resultados: as provas de aferição do 4.º ano de escolaridade dão-nos conta de que 

apenas metade dos alunos respondem com eficiência na área do número e do cálculo, e este número é ainda 

mais reduzido no 6.º e no 9.º ano de escolaridade. Um em cada três alunos termina a escolaridade básica 

com reprovação a matemática e 27% dos alunos reprovam no exame de matemática do 12.º ano. Das 

conclusões do relatório PISA destacamos que na literacia matemática um terço dos alunos têm níveis de 

proficiência inferior a um, numa escala de um a seis. Os alunos repetentes são os que apresentam piores 

resultados. A repetência é referida como geradora de insucesso escolar e os resultados obtidos pelos 

estudantes dependem de condições específicas de gestão e organização do ensino. Os países com melhores 

resultados têm níveis muitíssimo superiores de acompanhamento de aulas e de professores. 

                                                           
1
 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico). 
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Os alunos que revelam um alto nível de literacia matemática provêm de famílias em que os bens culturais, os 

recursos educacionais, os níveis de educação e o status profissional são os mais elevados. Reconhecemos a 

importância da matemática na educação e na sociedade actual e estamos, portanto, perante um problema 

estrutural que atravessa os vários níveis de ensino. 

Neste sentido, quais as medidas que o Ministério da Educação pretende tomar para melhorar o desempenho 

dos alunos a matemática? 

 

O Sr. Secretário de Estado da Educação (Valter Lemos): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Odete João, 

como disse, os resultados do PISA mostram que o desempenho em matemática dos alunos portugueses é 

consistentemente baixo ao longo do tempo, não é ocasional, e está relacionado com a repetência e com a falta 

de acompanhamento dos alunos e dos professores nas escolas. Por isso, o Governo decidiu tomar um 

conjunto de medidas relacionadas com este aspecto, no sentido de, por um lado, tentar combater o insucesso 

e a repetência dos estudantes e, por outro, e concomitantemente com esta situação, melhorar as condições de 

aprendizagem e o acompanhamento dos alunos e dos professores. Aliás, gostaria de dizer que, no estudo do 

PISA, a variável em que Portugal aparece em pior situação, comparando com todos os países das OCDE, é a 

variável «acompanhamento», onde apresentamos o resultado mais baixo de todos os países (a média da OCDE 

é de 61% e a média portuguesa é de 5%). Por isso, em relação a alguns aspectos organizacionais, o Governo já 

decidiu tomar medidas que têm em vista a ocupação plena dos tempos escolares, matéria que já tive 

oportunidade de explicar aqui, na Assembleia, numa outra interpelação ao Governo e que também se relaciona 

com esta questão do combate ao insucesso e à repetência. Outra medida tomada tem a ver com o 

prolongamento do horário das escolas do primeiro ciclo. Esta medida tem em vista aproveitar o tempo, não só 

respondendo às famílias acerca dessa matéria mas aproveitando a estruturação do dia escolar de uma forma 

bem mais eficiente do que aquela que existe, permitindo espaço para as actividades de apoio aos alunos com 

dificuldades e também a realização de um conjunto de actividades extracurriculares que, podendo não se 

dirigir rigorosamente àquilo que podemos chamar o centro do curriculum, são, como sabemos, muito 

importantes para o desempenho médio dos alunos, em Portugal e nos outros países. Por outro lado, é também 

necessário actuar de forma estrutural relativamente às questões da formação de professores. O Governo irá 

produzir algumas alterações às habilitações para a docência da matemática no 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico, fazendo um reajustamento do quadro de habilitações, de forma a tornar este quadro mais ajustado às 

necessidades da docência da disciplina de matemática. Vamos também trabalhar numa perspectiva de 

alteração das condições de acesso aos cursos de formação de professores do 1.º ciclo. Uma grande parte dos 

estudantes que acedem hoje aos cursos de formação de professores de 1.º ciclo têm percursos escolares com 

a ausência ou com reprovação a matemática e o Ministério da Educação está a trabalhar com o Ministério da 

Ciência e do Ensino Superior e com as instituições de ensino superior no sentido de conjugar condições de 

acesso que permitam ultrapassar esta situação.  

O Orador: — Temos também como objectivo um processo de formação contínua e o acompanhamento 

pelas instituições de ensino superior, designadamente um processo que não leva os professores às escolas de 

formação mas leva as instituições de formação às escolas do 1.º ciclo, garantindo que o acompanhamento 

é feito em serviço, no local, tentando ultrapassar as dificuldades efectivas que os professores têm no 

trabalho com os seus alunos, na estruturação do seu dia escolar e, obviamente, a compensação das suas 
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dificuldades ao nível da formação. Questão por si colocada, e muito bem, das expectativas dos professores, 

pensamos ser claro que é preciso agir. Não temos sobre isso qualquer dúvida. Saliento, aliás, que o estudo 

realizado no âmbito do PISA mostra que os professores portugueses são aqueles que, entre os 

docentes dos 49 países considerados nesta análise, têm mais baixas expectativas sobre os 

resultados dos seus alunos. Como tal, o trabalho terá também de ser feito a esse nível. Gostaria de dizer, 

contudo, que não nos limitámos a chamar as escolas superiores de educação para participar no 

trabalho de intervenção nas escolas do ensino básico, tendo contactado também as 

universidades que fazem formação de professores. Estão, portanto, envolvidas neste trabalho todas as 

instituições que fazem este tipo de formação, tanto no que respeita ao 1.º ciclo como no que se refere às 

mudanças a introduzir no âmbito do 2.º e do 3.º ciclos e ainda do acompanhamento da 

formação contínua. 

Nas questões que colocou, o Sr. Deputado Fernando Antunes apenas se referiu a uma das medidas, a relativa 

ao horário das escolas do 1.º ciclo, esquecendo o conjunto mais lato de medidas que existe. De facto, o Sr. 

Deputado disse que a medida apenas atingiria 50% das escolas no próximo ano e essa foi a única medida 

anunciada pelo Governo que corresponde a essas características. Esclareço, contudo, que no próximo ano 

essa medida apenas se aplicará a 50% das escolas porque o trabalho de reorganização da rede escolar não 

está feito, Sr. Deputado. Esse trabalho já devia estar feito e, se assim fosse, provavelmente seria possível 

abranger todas as escolas e não apenas 50%! 

A Sr.ª Cristina Granada (PS): — Exactamente! Foram três anos de vazio! 

O Orador: — Assim, temos simultaneamente de fazer o trabalho de reorganização da rede enquanto 

aplicamos essa medida. Não introduzimos, todavia, qualquer tipo de discriminação, Sr. Deputado. Pelo 

contrário, quando alargamos a possibilidade de acesso, estamos a diminuir a discriminação que já existe neste 

momento. É, portanto, neste sentido que estamos a tentar agir. Posso ainda dizer que, ao contrário do que foi 

afirmado, o Governo está a trabalhar com as autarquias. Já tivemos várias reuniões com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e estamos a trabalhar em conjunto com as autarquias no que respeita às 

medidas relativas ao alargamento do horário das escolas do 1.º ciclo, às medidas relativas à reorganização da 

rede escolar e ainda às medidas que passam pela introdução de actividades extracurriculares nas escolas do 

1.º ciclo. Neste último domínio, damos, aliás, especial atenção às escolas que estão mais abandonadas, 

colocadas em zonas onde os pais não dispõem de meios económicos para conseguir que os filhos tenham, 

fora da escola, as actividades extracurriculares que outras crianças, noutras zonas do País e com outras 

condições, têm. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado João Teixeira Lopes, penso que tenho de 

referir que estamos preocupados em ver a «floresta» e não apenas a «árvore». Aliás, aproveitando para 

responder em parte à Sr.ª Deputada Luísa Mesquita, chamo a vossa atenção para o facto de que o conjunto 

das medidas em causa não se dirige exclusivamente à matemática, como facilmente se percebe. 

Falei — e repito-o — em ocupação plena dos tempos escolares, uma medida que tem tanto a ver com a 

matemática como com todo o demais currículo, falei em questões relacionadas com o prolongamento do 

horário das escolas do 1.º ciclo, introduzindo diversas outras áreas extracurriculares, questão que vai muito 

para além do problema da matemática, embora também inclua os problemas do apoio educativo aos alunos 

com dificuldades (que são especialmente relevantes na área da matemática, como os estudos nos mostram), e 
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disse que o projecto de intervenção com as escolas superiores de educação e as universidades está 

relacionado com a possibilidade de acompanhamento das escolas e dos professores, no terreno, por estas 

instituições, mas não exclusivamente na área da matemática. dar atenção especial —, mas não é 

exclusivamente a matemática a nossa preocupação. São-no, sim, todas as áreas de intervenção. Em suma, 

não há qualquer proposta do Governo que, no caso do 1.º ciclo e do ensino básico, não seja uma proposta 

global de intervenção. 

Gostaria ainda de lembrar o Sr. Deputado Fernando Antunes que, no que respeita às questões da matemática, 

o então primeiro-ministro Durão Barroso empossou uma famosa comissão de emergência para o ensino da 

matemática, da qual não obtivemos uma linha de resultado de trabalho. Lembro que esta comissão foi 

empossada directamente pelo então primeiro-ministro. Para além disso, recordo-lhe que o anterior governo 

já dispunha dos resultados do PISA e dos resultados das provas de aferição e que, pura e 

simplesmente, os escondeu e não os mostrou! Não é essa a atitude que adoptamos nesta matéria! 

O Orador: — Temos os resultados, vamos mostrá-los e tomar as medidas adequadas no sentido 

de tentar que esses resultados se alterem no futuro, resolvendo-se, assim, o problema. 

Obviamente, não temos ilusões e sabemos que os problemas relacionados com os resultados dos alunos não 

se resolvem num só ano nem com uma só medida. Sabemos, pelo contrário, que estes problemas apenas 

se resolverão ao longo de vários anos. Algumas destas medidas terão efeitos imediatos — nomeadamente 

as relacionadas com os aspectos da organização das escolas e do tempo escolar —, se bem que as medidas 

relacionadas com a formação dos professores, por exemplo, por serem medidas estruturantes, apenas terão 

efeitos a mais longo prazo. É por isso que estas medidas estão a ser tomadas em conjunto e é por isso que 

não optamos apenas por parte delas. 

Gostaria ainda de referir que há algumas medidas complementares de que não pude falar inicialmente 

exemplo, que a formação contínua de professores está a ser redireccionada. Havia uma definição de 

35 áreas prioritárias na formação contínua, o que vale por dizer que não havia prioridade alguma nesta 

matéria. Como tal, tivemos de fazer uma redefinição de importâncias, que, no próximo ano, vão passar pelo 

que está relacionado com o ensino da matemática, do português, da iniciação ao inglês, das ciências 

experimentais, com as necessidades educativas especiais e com o apoio educativo aos alunos. Sobre as 

reformas e as revisões curriculares permanentes mencionadas pela Sr.ª Deputada Luísa Mesquita, gostaria de 

dizer que ainda ninguém ouviu da parte desta equipa ministerial nem da parte deste Governo qualquer 

proposta de novas revisões ou reformas curriculares. Concordamos com a apreciação que foi feita e estamos, 

precisamente, a trabalhar no sentido de corrigir os problemas que existem nos actuais currículos e no seu 

actual desenvolvimento e não com a preocupação de criar mais uma reforma ou revisão curricular no contexto 

do sistema. 

A Sr.ª Cristina Granada (PS): — Exactamente! 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Ainda agora começaram! 

O Orador: — Por último, gostaria de referir o problema da estabilidade, não deixando de me regozijar com 

facto de a Sr.ª Deputada o ter mencionado. 

A Sr.ª Luísa Mesquita (PCP): — Há muitos anos que o faço, Sr. Secretário de Estado! 
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O Orador: — Esta questão é absolutamente central no sistema. Aliás, a administração educacional tem 

mostrado que existe uma correlação consistente entre a estabilidade e os resultados escolares. No entanto, 

temos tido, em Portugal, uma situação que tem aumentado ao máximo a instabilidade do sistema. O Governo 

terá oportunidade de, na devida altura, apresentar a esta Câmara algumas medidas relacionadas com a 

criação de mecanismos de estabilidade, como, de resto, o Sr. Primeiro-Ministro já teve ocasião de referir há 

poucos dias, aquando da apresentação dos resultados do PISA. Espero que nessa altura possamos ter a 

colaboração da Sr.ª Deputada Luísa Mesquita e da sua bancada no que respeita às medidas a tomar quanto a 

este domínio. 

 

Aplausos do PS. 

 

A Sr.ª Luísa Mesquita (PCP): — Para assegurar a estabilidade terão sempre o meu apoio, mas era bom 

que tivessem começado por aí! 

O Sr. Presidente (Telmo Correia): — Srs. Deputados, passaremos, agora, à oitava pergunta, acerca da 

articulação das alterações ao regime lectivo do 1.º ciclo e ao modelo de colocação de professores, que será 

colocada pelo Sr. Deputado João Teixeira Lopes. 

Tem a palavra, Sr. Deputado. 

O Sr. João Teixeira Lopes (BE): — Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a questão que lhe coloco é, 

precisamente, relativa à estabilidade do corpo docente nas escolas. O Sr. Primeiro-Ministro promete emprego 

estável para 30 000 professores já para o próximo ano lectivo, de 2006/2007. Cito uma declaração que vem 

reproduzida num jornal, dizendo o seguinte: «A estabilidade do corpo docente deste nível de ensino (do 1.º 

ciclo) implica acabar com a instabilidade do vínculo laboral de cerca de 33 000 docentes.» No mesmo artigo, a 

Ministra da Educação, todavia, afirmou não estar em condições de explicitar como é que esta medida será 

implementada. 

Como tal, Sr. Secretário de Estado, gostava de saber como é que este Governo, que tomou posse há tão pouco 

tempo, entra já em algo que era característico do governo anterior, este jogo de anunciar medidas que não são 

previamente pensadas ou planeadas. Aliás, a própria questão do desdobramento dos tempos lectivos das 

escolas já teve várias versões e interpretações. Evidentemente, somos a favor de que as escolas possam ter os 

seus alunos ocupados por mais tempo não só com actividades curriculares mas também com actividades 

extracurriculares. De todo o modo, a Sr.ª Ministra disse inicialmente que metade das escolas não tinham 

condições para tal, dizendo, mais tarde, que, afinal, só 25% das escolas é que não tinham essas condições. 

Ora, tal revela uma deficiente inventariação dos recursos existentes. 

Mas voltemos à questão da colocação dos professores. Até agora, nada sabemos sobre o que este Governo 

pensa das auditorias feitas pelo governo anterior naquele turbulento e catastrófico processo de colocação de 

professores. O que se passa em relação ao que foi dito sobre a empresa Conta? Que empresa de informática 

está neste momento a trabalhar com o Governo? É a mesma que fez os últimos concursos? Aquela que, 

supostamente, resolveu o imbróglio do anterior governo? Que regras vão ser alteradas? 



293 
 

Para haver estabilidade do corpo docente, tem de haver estabilidade dos quadros de escola. O que é que este 

Governo pensa fazer em relação aos quadros de escola? Pergunto-o porque, na verdade, não podemos ficar 

mais uma vez com a tal «árvore», permanecendo a «floresta» vazia e deserta, em particular quando 

constatamos que está já a ser seguida esta estratégia de ir anunciando medidas que, depois, acabam por não 

ser concretizadas porque estão a ser pensadas. Como é que se pode anunciar uma medida quando, como o 

Sr. Secretário de Estado agora disse, ainda não há medidas?! A verdade é que tudo está a ser pensado e 

estudado, mas há aqui um número: 33 000 professores vão deixar de ter vínculo precário, sendo colocados de 

forma estável nas escolas do 1.º ciclo. Explique-nos como, Sr. Secretário de Estado, pois eu gostava de 

perceber. 
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D.A.R., I Série, nº 43, 07/09/2005, X legislatura, 1ª sessão legislativa, pp. 1980- 

1985. 

MLR (M.E.) – Pedro Duarte (PSD) – Cristina Granada (PS)1 

 

O Sr. Presidente (Manuel Alegre): — Srs. Deputados, dou por terminado o debate sobre fogos florestais. 

Passamos agora ao debate, requerido pelo Governo, sobre educação (início do ano lectivo no ensino básico e 

secundário). 

Para iniciar o debate, tem a palavra a Sr.ª Ministra da Educação. 

A Sr.ª Ministra da Educação (Maria de Lurdes Rodrigues): — Ex.mo Sr. Presidente, Ex.mos Srs. 

Deputados: 

Neste início de ano lectivo, dirijo-me a VV. Ex.as para assinalar a situação de normalidade tanto no que respeita 

a colocação de professores como no que respeita aos restantes aspectos de organização escolar e de abertura 

do ano lectivo. Pode dizer-se que trabalhámos para garantir a normalidade no funcionamento das escolas e do 

sistema de ensino, para garantir a tranquilidade e estabilidade necessárias às actividades de ensinar e 

aprender. Procurámos garantir a normalidade, a tranquilidade e a estabilidade apesar de todas as mudanças 

que foram entretanto introduzidas. Destaco, pela sua importância, a alteração das regras de elaboração dos 

horários e da organização da componente não lectiva do trabalho dos professores, criando nas escolas 

melhores condições para o acompanhamento dos alunos, designadamente nos chamados «furos». Destaco, 

ainda, no caso das escolas do 1.º ciclo, o estabelecimento de um horário de funcionamento mais alargado e 

adequado às necessidades das crianças, isto é, até às 17 horas 30 minutos, como é, aliás, normal. Para esta 

normalidade, apesar de todas as mudanças, muito contribuíram as intensas reuniões de trabalho com todos os 

presidentes dos conselhos executivos, de todas as escolas do País, que promovi no início do mês de Julho. Foi 

uma semana de trabalho no terreno, ouvindo os dirigentes das escolas sobre as dúvidas e as dificuldades, mas 

também esclarecendo o que são os objectivos do Governo em matéria de educação. Estas reuniões 

constituíram uma iniciativa sem precedente de contacto directo com os responsáveis pela gestão das escolas. 

Mas, além do desafio de preparar o início do ano lectivo, gostaria de lembrar ainda, perante esta Assembleia, 

que a equipa governativa que lidero enfrentou o desafio de assegurar a normalidade no encerramento do ano 

lectivo que terminou. O ano lectivo 2004/2005 foi diferente, não apenas pelos problemas com a colocação de 

professores mas também porque se realizaram pela primeira vez exames nacionais nas disciplinas de 

Matemática e Português no 9.° ano do ensino básico. Os sindicatos decidiram fazer greve aos exames, 

mantendo-se imperturbáveis no que isto significava para alunos e professores que, durante o ano, se haviam 

preparado para as referidas provas. Foi, então, necessário tomar medidas para garantir o normal 

funcionamento dos exames e defender os interesses dos alunos e das suas famílias, tendo-se reduzido ao 

mínimo os prejuízos decorrentes da realização das greves. Os resultados obtidos nos exames nacionais do 9.° 

ano, particularmente no exame de Matemática, vieram confirmar a existência de uma situação muito 

                                                           
1
  Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico). 
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preocupante no que respeita às condições de ensino da Matemática no nosso país. As nossas crianças não 

estão a adquirir as competências básicas em Matemática de que necessitam para uma vida social e 

económica mais integrada ou para prosseguir estudos. Tal situação vinha sendo revelada, pelas provas 

de aferição e pelas provas do PISA (Program for International Student Assessment), desde final 

dos anos 90. Mas, entretanto, pouco ou nada foi feito em matéria de melhoria dos instrumentos de ensino. 

Sobre este problema gostava de dizer o seguinte: vai demorar anos a melhorar e a inverter esta situação e 

todos os dias que passam terão de ser dias ganhos para esta causa, que é uma causa em favor da ciência e 

do conhecimento, do ensino e da cidadania. Algumas medidas foram já anunciadas e estão em processo de 

implementação. 

Desde logo, o programa de acompanhamento e formação continua em Matemática para professores do 1.º 

ciclo; a alteração do grupo de docência para o ensino da Matemática no 2.° ciclo; e, finalmente, a alteração 

das condições de formação inicial de professores do 1.º ciclo, em articulação com as instituições de ensino 

superior e tirando partido da introdução do Processo de Bolonha. Mas estamos a fazer mais no que respeita à 

Matemática. 

De acordo com o compromisso que assumi publicamente, iniciámos já o processo de avaliação dos resultados 

dos exames de Matemática do 9.° ano. Tal processo de avaliação tem três componentes. Em primeiro lugar, a 

solicitação às escolas, envolvendo os professores de Matemática, os coordenadores de disciplina e os 

conselhos executivos, para que abram um processo de reflexão, debate e proposição de medidas concretas, 

visando a melhoria dos seus próprios resultados. Em segundo lugar, uma análise especializada da adequação 

dos instrumentos de ensino da Matemática no 3.° ciclo do básico, ou seja, uma análise da adequação do 

currículo aos programas, aos manuais e às provas de exame. Por fim, complementarmente, está a proceder-se 

ao tratamento e à análise estatística dos resultados dos exames, tendo em vista a detecção de regularidades 

explicativas a um nível mais agregado. A questão da Matemática leva-me ao tema do desenvolvimento 

curricular. 

Foram lançadas duas reformas curriculares — a do ensino básico, em 2001, e a do ensino secundário, em 

2004— que têm estado sem qualquer mecanismo de avaliação ou sequer acompanhamento na sua 

concretização. Em resultado disto, falta: programas que complementem os planos curriculares; análise de 

desenvolvimento e inovação curricular; orientações e instrumentos de ensino; análise da adequação e da 

compatibilização entre os vários instrumentos de ensino em uso. Resumindo, falta concluir, acompanhar e 

avaliar as reformas curriculares lançadas em 2001 e 2004, actividades que são indispensáveis para garantir a 

estabilidade curricular, mas também a qualidade do ensino. 

 

A Oradora: — Para colmatar estas deficiências foi criada uma equipa de avaliação da reforma do secundário 

que, no processo de acompanhamento, irá produzindo recomendações tendentes a melhorar e a ajustar as 

mudanças introduzidas com a reforma de 2004. Estão também vários serviços do Ministério da Educação 

envolvidos na organização do acompanhamento e desenvolvimento do currículo do ensino básico, tendo em 

vista superar as dificuldades referidas. Finalmente, gostaria de referir, ainda que brevemente, a prioridade que 

atribuímos ao 1.º ciclo do ensino básico. 
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A valorização das competências dos professores, o alargamento do horário de funcionamento, a introdução do 

ensino do Inglês, são parte do projecto de construção de uma escola a tempo inteiro, moderna, na qual as 

crianças possam aceder a recursos escolares e culturais, curriculares e extracurriculares, para construir uma 

escola pública instituída como efectiva plataforma de igualdade de oportunidades. Não será fácil a 

concretização deste projecto. Existe, desde logo, o problema da rede, o isolamento das escolas mais antigas, 

com professores e alunos abandonados à sua sorte, ou as escolas sobrelotadas, nas quais o regime de 

desdobramento pode ser um impedimento. Mas em muitas escolas existem já as condições necessárias e 

suficientes para melhorar o apoio a prestar às crianças. Tenho a expectativa que o programa de generalização 

do Inglês pode ser o motor do projecto da escola a tempo inteiro que irá ajudar a alcançar este objectivo mais 

rapidamente. 

 

Entretanto, assumiu a presidência o Sr. Vice-Presidente António Filipe.~ 

 

O Sr. Presidente: — Informo a Sr.ª Ministra da Educação de que já se inscreveram seis Srs. Deputados para 

pedir esclarecimentos. 

Para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Sr. Presidente, Sr.ª Ministra da Educação, começo por associar-me às suas 

palavras de satisfação e até de regozijo pela normalidade com que estamos a preparar a abertura do ano 

lectivo. Se calhar, em circunstâncias normais, tal não constituiria matéria para deixarmos esta palavra de 

satisfação, pois estamos a falar da normalidade, o que deveria ser sempre exigida, mas fazemo-lo porque, 

nomeadamente no passado ano lectivo as coisas não correram bem. Portanto, esta normalidade deve ser 

enaltecida e acompanhada por uma palavra de forte saudação a todos os responsáveis. Esta nossa palavra de 

saudação dirige-se, desde logo, aos docentes envolvidos neste processo, às autarquias, igualmente envolvidas 

em muitos casos, às famílias e à administração pública da área educativa que se empenharam fortemente 

neste sucesso, mas também, justa e merecidamente, ao Governo e, em particular, à Sr.ª Ministra e à sua 

equipa. 

 

Contudo, é importante que esta saudação seja entendida de duas formas. 

Em primeiro lugar, porque, nomeadamente no que diz respeito à colocação dos professores, que, como 

sabemos, é uma matéria fundamental, é a pedra de toque para a normalidade do início do ano lectivo, a 

presente equipa governamental teve o bom senso, diria mesmo o sentido de responsabilidade, de aproveitar o 

que de bom vinha do governo anterior,… 

 

Vozes do PSD: — Muito bem! 
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O Orador: — … não criando rupturas estéreis e prejudiciais para o sistema, tendo, assim, conseguido bons 

resultados, como se verifica. Esta primeira palavra não é exclusivamente sobre este mérito, pois, com isto, não 

quero subvalorizar aquilo que é o mérito exclusivo e próprio deste Governo na concretização prática do que 

estava planeado e programado pelo governo anterior. 

 

A Sr.ª Cristina Granada (PS): — Sr. Presidente, Sr.ª Ministra da Educação, queremos felicitar a tutela, esta 

equipa ministerial e os Srs. Secretários de Estado, pela normalidade com que decorre o arranque do ano 

escolar. É um bom agoiro e em boa hora. Queremos constatar também que, se ninguém nega à escola aquilo 

que é o seu pressuposto fundamental, ser um espaço educativo, falta ainda conquistar, na prática, aquilo que 

na teoria é tido como um lugar comum: tornar a escola num espaço educativo. Não será para tanto necessário 

mudar algumas noções enraizadas que têm vindo a perturbar a sua aplicação? Pelas questões que aqui foram 

colocadas, compreendemos que é necessário mudar essas noções enraizadas. 

Então, não deverá a escola deixar de ser um somatório de aulas ou tempos lectivos para passar a ser o lugar 

da continuidade de um projecto educativo, o lugar do desenvolvimento de competências, a par ou 

concomitantemente com a aprendizagem das matérias, assegurando a tal estabilidade do corpo docente? 

Verificou a Sr.ª Ministra ao iniciar funções que, apesar das muitas dificuldades que a Educação enfrenta, 

devido, nomeadamente, a bloqueios e retrocessos causados pelos anteriores responsáveis pela tutela, existem 

boas práticas pedagógicas e lectivas da iniciativa de algumas escolas. 

A Sr.ª Ministra verificou também que alguns professores já se dedicam aos seus alunos, à sua prática docente, 

às suas escolas, numa perspectiva abrangente, encarando o seu desempenho como o de educadores e não 

apenas como quem debita a matéria da sua aula e vai rapidamente para casa ou para outra ocupação 

qualquer. 

Verificou ainda a Sr.ª Ministra o esforço desenvolvido por escolas, agrupamentos, por órgãos de gestão, no 

sentido de dar aos alunos, e consequentemente às famílias, uma resposta educativa plena. 

Mediante estes bons exemplos, mediante a necessidade de combater os índices que nos estudos 

internacionais, como o PISA, por exemplo, ainda colocam Portugal entre os países onde os 

alunos evidenciam menor capacidade de aquisição de competências, devido reconhecidamente à 

falta de acompanhamento por parte dos professores, justificar-se-á a dificuldade em estabelecer uma definição 

clara do tempo não lectivo dos professores? 

Seria importante, Sr.ª Ministra, recordar hoje, aqui, uma vez mais, alguns dos aspectos das medidas positivas 

que este Ministério desencadeou. 

Como estão as escolas e agrupamentos a reorganizar a carga horária dos seus docentes? Como se está a 

proceder para permitir a substituição de professores que faltam, de forma pontual e inesperada? 

Como estão a ser desenvolvidos os programas de apoio à formação dos professores de 

matemática? 
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Quantos projectos envolvem um entendimento com as autarquias, no que respeita ao inglês no 1.º ciclo, 

nomeadamente na oferta de refeições aos alunos? 

Não é inútil, Sr.ª Ministra, repetir estas e outras questões, já que o País e o Hemiciclo não estão totalmente 

esclarecidos em relação a estes pontos. 

 

Aplausos do PS. 
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D.A.R., I Série, nº 96, 02/03/2006, X legislatura, 1ª sessão legislativa, pp. 4519-4520. 

Luís Fagundes Duarte (PS)1 

 

Luís Fagundes Duarte (PS) 

Segundo o último Relatório anual da Comissão Europeia sobre o estado de progresso dos objectivos definidos 

pela Estratégia de Lisboa no que diz respeito à educação e à formação, verificamos que a taxa de abandono 

escolar precoce atingiu, no nosso país, em 2004, valores da ordem dos 31% para as raparigas e dos 48% para 

os rapazes, quando o objectivo é que tais percentagens se fiquem pelos 10%, no máximo, até 2010; que 

apenas 49% dos estudantes do ensino superior completaram os seus cursos, quando se pretende que tal valor 

atinja os 85%; e que a iliteracia dos nossos jovens rondava os 22% em 2003, quando se pretende que tal 

desgraça não vá além dos 15,5%. 

 

O Orador: — Ou seja, já ultrapassámos a metade do caminho decidido para se atingir os objectivos definidos 

como bons e os nossos progressos nestas matérias ainda correspondem, em vários dos indicadores utilizados 

pelo Relatório, a cerca de um terço do pretendido. Isto apesar de, com a entrada em vigor da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, aprovada há 20 anos nesta Assembleia, os sucessivos governos terem desenvolvido 

esforços consideráveis para que Portugal recupere de um atraso que quase toca as raias da fatalidade 

histórica. 

No entanto, o Relatório sobre os resultados dos quase 90 000 jovens do 9.º ano que, em 2005, se 

apresentaram à primeira chamada do exame de Matemática conclui que o desempenho dos alunos «varia 

entre o satisfatório e o muito fraco, não existindo aspectos de competência ou domínios em que se possa 

considerar esse desempenho como bom ou muito bom»; que «mesmo nos problemas simples, os alunos 

manifestam grandes dificuldades, uma vez que aqueles são contextualizados em situações que exigem a 

análise e a compreensão de situações da vida real, bem como a interpretação dos resultados. É bem 

possível…» — prossegue o Relatório — «… que os jovens, durante o ensino básico, não estejam a ser expostos, 

de uma forma regular, a este tipo de situações problemáticas». 

Conclui-se, ainda, que «os examinandos revelam um desempenho muito fraco no raciocínio dedutivo.» E isto 

porque «Aparentemente, o exercício deste tipo de raciocínio é raro, ou está ausente das práticas de sala de 

aula, apesar de constar do programa do ensino básico». E, comparando o desempenho dos alunos 

portugueses de 15 anos com os seus colegas do espaço da OCDE, este preocupante Relatório dá conta de um 

«afastamento do desempenho», que se traduz em «sérias limitações» dos nossos adolescentes no que diz 

respeito à capacidade de exposição do raciocínio e ao poder de argumentação. Este afastamento dos nossos 

alunos face aos seus colegas da OCDE não é, porém, de agora. Em 2003, verificou-se que os jovens 

portugueses tiveram os melhores desempenhos na aplicação de fórmulas e na leitura de informações simples 

                                                           

1 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 
(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico). 
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mas, em contrapartida, tiveram os piores resultados quando se «requeria um nível de reflexão mais elevado, 

ou a conjugação de informações diversas, ou ainda conceitos mais abstractos». 

É neste contexto, Sr.as e Srs. Deputados, que devemos encarar os factos de, todos os anos, 15 000 a 17 000 

crianças e adolescentes abandonarem o sistema educativo e de termos uma taxa de reprovação global da 

ordem dos 15 a 20%. 

Ora, estes dados e estas conclusões referem-se aos nossos filhos, mas são, principalmente, o reflexo do que 

são as nossas escolas, os nossos professores, os nossos projectos pedagógicos, o nosso sistema educativo — 

enfim, nós. 

São o resultado de uma rede escolar totalmente desadequada; de escolas que, em boa parte, têm uma relação 

má com as comunidades que servem, e aproveitam mal os seus professores e demais profissionais; de 

manuais e outros materiais escolares de má qualidade; de corpos docentes instáveis e desmotivados; de 

professores a quem não foi dada a formação profissional necessária e aos quais, injustamente, nem o Estado 

nem a sociedade reconhecem autoridade, ou sequer lhes valorizam a competência e a dedicação que, afinal, 

permitem que vá funcionando aquilo que, nas nossas escolas, ainda funciona. 

São o resultado, enfim, da conjugação dos oportunismos, das incompetências e dos laxismos que agora, 

chegada a hora da mudança e que todos sabemos que não pode tardar mais, vêm para a rua gritar, numa 

violenta reacção à mudança, pela manutenção do status quo, pela protecção dos interesses corporativos, pelo 

primado de um pseudo -desenvolvimento local, à custa do sacrifício de muitas das nossas crianças que, por 

esse País fora, vão estiolando em escolas feias, frias,… 

 

O Orador: — O que é preciso agora é pôr a política em prática. E é isso que está a ser feito! 

Estamos a lançar programas de recuperação e acompanhamento dos alunos do ensino básico com 

dificuldades; operacionalizámos as turmas dos percursos alternativos para os grupos de alunos até aos 15 

anos que tenham duas ou mais retenções; estamos a lançar o programa de formação contínua em 

Matemática para os professores do ensino básico; estamos a preparar a lei sobre os manuais 

escolares; estamos a prepara a generalização do Inglês para os 3.º e 4.º anos do ensino básico. 

Como tive oportunidade de referir, hoje de manhã, na Comissão de Educação, logo que as cartas educativas 

estejam prontas — e o prazo limite é finais de Abril, para serem homologadas durante o mês de Junho —, 

poderão ser definidos os números finais das escolas que vão ser fechadas, e, neste momento, temos números 

de trabalho que apontam para os valores que são conhecidos. 

Quanto à instituição das 35 horas semanais de funcionamento das escolas, os órgãos de gestão têm de ser 

responsabilizados, têm de ser chamados à atenção para o facto de… 
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D.A.R., I Série, nº 132, 08/06/2006, X legislatura, 1ª sessão, pp. 6070- 6082. 

Bravo Nico (PS) - Pedro Duarte (PSD)- A Sr.ª Paula Barros (PS)1 

 

Pedro Duarte (PSD)- (…) com uma reportagem da RTP que trouxe aos nossos olhos, sem subterfúgios, 

cenas verdadeiramente chocantes de violência dentro de uma sala de aula, numa escola do nosso País. 

Nenhum português que viu aquelas imagens ficou indiferente. A indisciplina, a violência, a agressividade, a 

total ausência de padrões comportamentais minimamente aceitáveis, eram demasiado evidentes para permitir 

qualquer displicência. 

O que todos vimos é totalmente inaceitável, e todos temos a estrita responsabilidade de agir para que cenas 

daquelas deixem de ser o dia-a-dia das nossas escolas. 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados: O que as câmaras da RTP filmaram passou-se numa escola portuguesa, em 

Portugal. O silêncio, a indiferença ou a inacção tornam-nos cúmplices de tão grave estado de coisas. 

 

O Orador: — Todos sabemos que este não é um caso isolado, todos sabemos que os fenómenos de violência 

e de indisciplina têm vindo a aumentar de forma constante e sistemática nas nossas escolas. Por isso, Sr. 

Presidente e Srs. Deputados, o PSD não pode compreender nem aceitar a resignação da Sr.ª Ministra da 

Educação, que não só se recusou a enfrentar este caso, mas, principalmente, rejeitou qualquer 

responsabilidade perante esta alarmante realidade. 

 

O Orador: — O Estado tem a obrigação e a responsabilidade de tudo fazer para que o medo e o caos não se 

instalem nas salas de aula. 

 

O Orador: — As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos têm direito a frequentar escolas que lhes 

garantam, desde logo, segurança e que sejam espaços de civismo e de cidadania. 

A gravidade do que está em causa convoca-nos a pôr a mão na consciência e a interpelarmo-nos sem 

preconceitos sobre as razões de aqui termos chegado. Será que as nossas escolas são o que deveriam ser? 

Será que a culpa é dos alunos, dos professores e dos outros agentes do ensino? Ou será que é o próprio 

modelo que está errado, transformando um espaço que deveria ser de educação e de aprendizagem num 

factor de desintegração, de indisciplina e de esbanjamento de oportunidades para as nossas crianças? 

 

                                                           

1  Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 

com itálico 



302 
 

O Orador: — Para o PSD, a resposta é linear: chega de «falinhas mansas», de «retóricas de circunstância», de 

«desculpas de mau pagador», o modelo de funcionamento dos estabelecimentos de ensino está errado, faliu. 

 

O Orador: — Temos de mudar radicalmente o paradigma de gestão das escolas. Temos de romper com o 

estado retrógrado do nosso sistema educativo. Com clareza, o PSD propõe uma ruptura com o actual 

sistema educativo. É preciso reconhecer que o sistema que temos não serve e tem conduzido a nossa 

escola para patamares cada vez menos aceitáveis. 

Tenhamos, Srs. Deputados, coragem de enfrentar a realidade. 

A violência e a insegurança, que, infelizmente, se vão generalizando perante a resignação do Governo, são 

somente mais um — repito, mais um — sintoma da situação de declínio em que se encontra o nosso sistema 

educativo. 

O Orador: — Olhemos para dados objectivos, que não dão espaço a interpretações dúbias: 38% dos nossos 

jovens abandonam a escola logo no final do 9.º ano (em toda a União Europeia só Malta está em pior situação) 

e apenas 48% dos jovens conclui o ensino secundário — a média europeia está nos 77%, países como a 

Eslováquia, por exemplo, ultrapassam os 90%, e outros países, que ainda nem sequer aderiram à União 

Europeia, como a Croácia, Bulgária ou a Roménia, estão claramente melhores que nós. 

Um outro exemplo: num ranking de iliteracia em matemática, elaborado recentemente pela OCDE, ficámos em 

25.º lugar entre 29 países; Portugal tem, repito, metade da média dos licenciados na União Europeia. 

Srs. Deputados, os resultados são verdadeiramente desastrosos ao nível das taxas de abandono, ao nível dos 

níveis de insucesso e ao nível do ambiente de indisciplina e de desordem que grassa em muitas das nossas 

escolas. 

 

O Orador: — Na sociedade do conhecimento em que vivemos o factor decisivo para o desenvolvimento de 

uma comunidade passa pela qualificação das suas gentes. E, reconheçamo-lo, Portugal está a perder esta 

batalha. 

Deste modo, este tempo não é para tibiezas, não é para posições ambíguas, é um tempo para agir! Ou 

optamos pela resignação, desistindo de mudar seja o que for, ou escolhemos um caminho de ruptura com o 

actual paradigma de escola vigente no nosso País. Pela nossa parte, já fizemos a nossa escolha: 
apresentámos uma proposta arrojada com um modelo completamente novo, de ruptura, para a 
gestão e a autonomia das escolas. É uma proposta concreta, uma nova filosofia, uma nova visão 

e uma nova atitude para o nosso sistema educativo. 

 

O Orador: — Defendemos a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender; defendemos a concorrência entre 

escolas e a sua consequente competitividade; defendemos escolas com poder para gerir os seus curricula, o 

pessoal docente e não docente, os horários ou as parcerias locais; defendemos escolas de portas abertas aos 
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pais e à comunidade, envolvendo-os na sua gestão; e defendemos como essencial que cada escola escolha o 

seu director e o seu modelo de gestão. 

 

O Orador: — Queremos, assim, acabar de vez com um mito, a que alguns chamam «gestão democrática», 

cujos péssimos resultados estão à vista de todos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados: Infelizmente, o Governo mostra-se surdo e cego perante a realidade. Em vez de 

encarar de frente estes graves problemas, a Ministra da Educação preferiu inventar os seus «bodes 

expiatórios», ensaiando mais um acérrimo e indiscriminado ataque aos professores. 

Há que dizê-lo com clareza, para a Sr.ª Ministra entender: acusar indiferenciadamente todos os professores 

por todos os males do nosso ensino não é justo e não é sério! 

 

O Orador: — Há, seguramente, professores bons e professores maus, como há bons e maus políticos ou, 

como se vê, bons e maus ministros. 

O Orador: — Pôr tudo no mesmo saco é uma atitude de arrogância e de incompetência que a nada conduz. 

A Sr.ª Ministra tem de fazer um esforço para perceber que jamais conseguirá melhorar o nosso ensino sem os 

professores e que muito menos o conseguirá contra os professores. 

O Orador: — Esse é um caminho errado e profundamente injusto, por isso lançamos hoje um repto directo ao 

Partido Socialista: abandonem a obsessão de agitar «fantasmas» e de procurar criar inimigos por todo o lado, 

olhem para as reais causas do problema e tenham a coragem de romper com o actual modelo de escola. De 

nada serve apresentar alterações pontuais se não se cortar com a própria raiz do problema, que está no 

modelo de organização. 

O Oradora: — Pela nossa parte, responsavelmente, avançamos com uma proposta concreta e inovadora para 

mudar de verdade, sem complexos. A maioria socialista e o Governo têm de ter uma resposta, a sua resposta, 

para verdadeiramente inverter o dramático plano inclinado em que a educação se encontra. É que governar, 

Srs. Deputados, é dar respostas e os senhores não podem continuar muito mais tempo sem apresentar 

respostas.  

 

Tem a palavra, em primeiro lugar, a Sr.ª Deputada Paula Barros. 

A Sr.ª Paula Barros (PS): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Duarte, foi com atenção que ouvimos a sua 

intervenção, e devo dizer-lhe, desde logo, que não nos pôde passar indiferente o facto de o Sr. Deputado, 

tendo exercido funções de Secretário de Estado da Juventude,… 

O Sr. Henrique Rocha de Freitas (PSD): — Bom tempo! 
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A Oradora: — … se ter manifestado tão admirado com um episódio que chegou à comunicação social e não 

admitir que este tipo de episódios não nascem nem se constroem num dia. Eles resultam da acumulação de 

um conjunto de processos ao longo do tempo, e é estranho que não tenhamos visto o Sr. Deputado, enquanto 

Secretário de Estado da Juventude, dar qualquer passo no sentido de procurar prevenir aquilo que agora está a 

traduzir-se em episódios, dos quais, de todo o modo, não queremos fazer a realidade. 

São episódios preocupantes e é pelo facto de o Partido Socialista assumir claramente que, na área da 

educação, nem tudo está como seria desejável, que estamos a apoiar a implementação de um conjunto de 

medidas que visam zelar pela qualidade da educação em Portugal. Foi isto que nós não vimos suceder 

aquando do governo de que o Sr. Deputado Pedro Duarte fez parte. 

Sr. Deputado, o Partido Socialista está bem ciente das suas responsabilidades de defesa da escola pública. E é 

por acreditar na escola pública, é por acreditar nos professores que estão no sistema, que o Partido Socialista 

está, neste momento, a zelar pela aplicação de um conjunto de medidas que já estavam legisladas mas não 

estavam aplicadas, e não a produzir mais legislação nem a introduzir mais reformas. Nós acreditamos no 

sistema, nós acreditamos nos professores, Sr. Deputado! 

Mas aquilo a que gostava que o Sr. Deputado respondesse tem a ver com o seguinte: o Sr. Deputado diz que o 

sistema está em falência, e vimos, pelo vosso próprio projecto de lei, que os senhores já não acreditam na 

gestão das escolas, já não acreditam nos conselhos executivos das escolas. Então, terá de dizer aqui, 

claramente, se ainda acreditam nos professores, porque, de facto, quem não acredita nos professores é quem 

propõe medidas como as que os senhores propõem, não é quem agarra naquilo que existe e que, por 

continuar a acreditar, procura implementar as medidas em prol do sucesso educativo, acreditando nos meios 

que estão disponíveis no terreno. E esses meios, Sr. Deputado, são os professores, que dia-a-dia estão lá e que 

conhecem bem melhor a realidade do que o Sr. Deputado aqui demonstrou conhecer. 

Sr. Deputado, estes episódios de violência, que aparecem esporadicamente, não sabemos por que 

encantamento, nos órgãos de comunicação social, onde existem, são vividos pelos professores. E não foi o Sr. 

Deputado nem aquela reportagem na comunicação social que despertaram a preocupação do Partido 

Socialista e do Governo, porque, como sabe, o Governo já está a trabalhar numa legislação específica relativa, 

exactamente, às questões do combate à violência no meio educativo. 

Desejávamos, pois, Sr. Deputado, que esclarecesse, claramente, aquilo que aqui nos propôs hoje. 

O Sr. Presidente: — Faça o favor de concluir, Sr.ª Deputada. 

A Oradora: — Termino já, Sr. Presidente. 

O Sr. Deputado quer, de facto, demonstrar-nos que, para além de não acreditarem na gestão das escolas, 

também já não acreditam nos professores? Que consideram que o processo está falido? 

 

O Orador: (Diogo Feio)— Por isso, Sr. Deputado Pedro Duarte, gostaria de saber se o PSD está disposto para 

acompanhar o CDS em relação a propostas que não são de meio-termo mas de verdadeira ruptura para, 

finalmente, termos em Portugal uma situação, que, aliás, a nossa Constituição já prevê, de liberdade de 
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aprender e de ensinar, mas de liberdade efectiva, que não se pode ficar apenas por uma escola pública. Já 

chega de um discurso de defesa da escola pública, da escola pública, da escola pública! O discurso tem de ser 

o da defesa da escola de qualidade, seja ela privada ou pública! 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Henrique Rocha de Freitas (PSD): — Muito bem! 

O Orador: — Isto tem de ser definitivamente assumido! 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, agradeço-lhe, igualmente, a questão 

que me colocou, até porque me permite reforçar um ponto de vista que gostaria de deixar claro. 

A situação que vimos, através das imagens de uma reportagem televisiva, há uns dias atrás, não é, 

infelizmente, um caso único no nosso país. Todos nós vamos sabendo que, com menor ou maior gravidade, a 

indisciplina, a desordem, a desintegração vai reinando em muitas das escolas do nosso país. E esta é uma 

questão que, evidentemente, deve apelar às nossas consciências. Não nos deveremos sentir confortáveis como 

cidadãos, e particularmente como responsáveis políticos, enquanto tivermos situações destas nas nossas 

escolas. 

O Orador: — É por isso que confiamos plenamente que o facto de trazermos para o debate, na nossa 

sociedade, uma iniciativa que prevê uma filosofia muito distinta, uma ruptura com o actual sistema, pode, 

evidentemente, trazer muitos ganhos. É este o caminho que, com muita convicção, acreditamos que vamos 

conseguir reformar o nosso sistema, para acabarmos com situações deste género e para aumentarmos, por 

outro lado, os índices de sucesso educativo. É que, a par de situações absolutamente inaceitáveis e 

insustentáveis, como aquelas que vimos nas imagens da RTP, os números também nos dizem com certeza 

que, em termos comparativos com todos os outros países da União Europeia ou até com outros países dos 

quatro cantos do globo — se me permitem a expressão —, estamos a ficar cada vez mais para trás. E este é 

um atraso estrutural que, evidentemente, vai hipotecar o futuro do nosso país de forma irrepreensível. 

Por isso, com estas medidas, com um novo modelo de gestão e uma nova autonomia para as escolas, nós 

acreditamos que vamos dar mais competitividade às escolas e, assim, melhorar os seus resultados. 

Quanto à questão que coloca, relativa à liberdade de ensinar e de aprender, é evidente que é para nós um dos 

princípios estruturantes que estão bem previstos na iniciativa que apresentámos. Esse princípio é, para nós, 

fundamental e é por isso que acreditamos que, ao introduzir os mecanismos que vão estimular a concorrência 

entre escolas, vamos, dessa forma, aumentar a sua competitividade e melhorar os seus resultados e vamos, 

com certeza, chegar a melhores conclusões do que aquelas a que temos chegado, com todos os indicadores e 

estatísticas a que temos acesso.  
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O Sr. Bravo Nico (PS): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Alda Macedo, agradeço as questões que teve a 

gentileza de me colocar. Fico muito triste por tê-la decepcionado, mas vou tentar remediar a situação, o que 

em 3 minutos não vai ser fácil. 

 

No 1.º ciclo: 208 000 alunos aprendem Inglês em 278 municípios; 310 000 alunos têm refeições quentes, 

hoje, em 224 municípios; há o alargamento de horário, proporcionando a escola a tempo inteiro a milhares e 

milhares de crianças, que não a tinham. No que se refere à formação de professores no 1.º ciclo em 

Tecnologias de Informação, 7000 professores receberam formação de Matemática, 3000 professores 

receberam formação de Língua Portuguesa e outros tantos de Ensino Experimental. 

A promoção da leitura, através do Plano Nacional de Leitura, é uma iniciativa que vai abranger 470 

000 alunos e 30 000 professores do 1.º ciclo. Verifica-se o alargamento da oferta de aprendizagens, fazendo 

com que não num esquema de outsourcing, como refere, mas num envolvimento e parceria activa e 

responsável com a sociedade civil, com as autarquias, com as associações de pais, etc., os alunos que tinham 

apenas acesso a 25 horas de aprendizagem na escola pública hoje tenham acesso a 35 horas de 

aprendizagem, para que essa oportunidade não seja só para quem a pode comprar, mas para todos na escola 

pública — que é isso que estamos hoje a fazer. 

 

O Orador: — A ligação de todas as escolas à Internet; o combate ao abandono e ao insucesso escolares, que 

também referiu; o reordenamento da rede escolar do 1.º ciclo, fazendo com que, no próximo ano lectivo, os 

alunos tenham acesso a escolas inteiras, com possibilidade de se socializarem, de acederem a uma biblioteca, 

de terem uma refeição quente, para que possam ter actividades que envolvam outros meninos — coisas 

impossíveis até hoje. 

Ao nível do ensino secundário, Sr.ª Deputada, temos o plano de acção para a Matemática, a contratualização 

com as escolas, os planos de recuperação dos índices de aproveitamento na Matemática; a organização da 

oferta formativa ao nível do ensino secundário, com a disponibilização, já hoje, de um guia de acesso ao 

ensino secundário; mais de 500 cursos de natureza profissionalizante no ensino secundário; a modernização 

das escolas secundárias dos centros urbanos; a colocação de um coordenador de tecnologias nas escolas; um 

concurso de professores, Sr.ª Deputada, que coloca 135 000 professores em condições de estabilidade — e 

isto afecta milhões de famílias em todo o País que hoje sabem com o que podem contar; a formação dos 

professores; a criação do grupo de educação especial, que era reclamada há imenso tempo; a avaliação 

externa das escolas; o reforço de autonomia das escolas, contratualizando com as escolas; o concurso para a 

distribuição de computadores portáteis nas escolas; o reforço da rede de CRVCC nas escolas públicas, onde 

ele não estava presente; o reforço da oferta de cursos de educação e formação; a reestruturação do ensino 

recorrente, integrando-o e alojando-o em escolas com centros de centros de RVCC. 
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D.A.R., I Série, nº 22, 07/12/2007, X legislatura, 3ª sessão legislativa, pp. 6- 43. 

 

 MLR (M.E.) – O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): A Sr.ª Ana Drago 

(BE)1 

 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr.ª Ministra da Educação, Sr. Ministro 

dos Assuntos Parlamentares, Srs. Secretários de Estado, Sr.as e Srs. Deputados: O CDS apresenta-se hoje, 

nesta interpelação, de espírito aberto, com vontade de discutir as políticas de educação, de fazer as críticas 

que entende necessárias e evidentes e de apresentar uma verdadeira ruptura face ao actual estado das coisas. 

Temos modelos diferentes do do actual Governo: o de VV. Ex.as e do Partido Socialista quer manter o actual 

estádio da educação, em que se estabilizam resultados medíocres… 

O Sr. Nuno Magalhães (CDS-PP): — Exactamente! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — … ou evoluímos em passo de caracol;… 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — … o CDS quer fazer a ruptura, com melhores resultados e evoluções rápidas 

e eficientes! 

O vosso modelo é o da estabilidade dos resultados medíocres do «teste internacional» PISA, o 

nosso é o da vontade de mudar! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Graças a esse centralismo, a Sr.ª Ministra transformou-se numa mera gestora 

da massa falida, com péssimos resultados. Será que ainda não repararam que, com sistemas com mais 

autonomia, têm melhores resultados, como ainda agora se viu através dos «testes» PISA?! 

O vosso segundo pecado é o da resignação perante o «eduquês». O «eduquês» é a ideologia romântica do 

ensino de que, hoje, a Sr.ª Ministra está refém. A teoria do prazer nas salas de aula, do facilitismo e da escola 

inclusiva, que é cada vez mais disjuntiva, deu nos resultados que já hoje se podem ver. 

Hoje, infelizmente, criou-se a ideia de que é indiferente faltar, trabalhar estudar e até passar. 

Infelizmente, o maior monumento deste «eduquês» é da sua lavra, Sr.ª Ministra, chama-se Estatuto do Aluno e 

esperamos que não chegue a ter grande vida. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Hoje, é também evidente a sua incapacidade de passar da gestão dos 

edifícios das escolas para as salas de aula, onde tudo se decide. A sua política em relação às aprendizagens 

tem sido claramente insuficiente. É hora de alguém dizer basta e, por isso, aqui está o CDS! 

 

                                                           
1
 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico 
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O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Infelizmente, no Governo, devem pensar: «Não se pode é modificar nem 

acabar com o PISA. Que maçada!». 

Os dados, de facto, são esmagadores: dentro da OCDE, só a Grécia, a Turquia ou o México têm 

piores resultados do que Portugal; a nossa média é mais baixa do que a dos Estados da OCDE; 

em ciências, apenas 3% dos nossos alunos têm níveis de excelência, face a 9% nos países da 

OCDE. Estes são os números reais da nossa crise! 

O vosso quarto pecado é o do marxismo. 

Risos do PS. 

Nós assumimos: este é, muito, um debate ideológico. A Sr.ª Ministra centra as suas opções na escola 

propriedade do Estado; não gosta da liberdade de escolha… 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — … e entende que existe uma luta de classes na escola. Esta é a sua visão, mas 

não é a nossa! 

O Sr. Carlos Lopes (PS): — A vossa é uma visão muito curta! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — O seu problema, Sr.ª Ministra, é o de confundir igualdade com equidade e 

esquecer totalmente a liberdade das famílias. Aqui estamos para lhe propor um debate sobre esta matéria: 

Sr.ª Ministra, é ou não a favor da liberdade de escolha das famílias? Se não for, que fique aqui muito claro que 

aquilo que os senhores estão a fazer é a perpetuar um ciclo de pobreza. Os mais pobres, pura e 

simplesmente, não escolhem outras escolas porque não podem! Veja os resultados do PISA, segundo os 

quais os alunos das 18 escolas privadas ou com financiamento maioritariamente privado estão 

em literacia científica com resultados superiores aos da média da OCDE…! 

 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Ora com resultados estáveis, ora com disfunções, seja até com 

improficuidade, os sinais são sempre os mesmos. Os sinais públicos da equipa do Ministério da Educação são: 

vamos facilitar. 

Um dos maiores monumentos ao facilitismo foi dado, de uma forma estável, pelo Sr. Secretário de Estado 

Jorge Pedreira que defendeu que o nosso sistema — veja-se só! — é «muito exigente e selectivo»… Qual é a 

solução? Passar sempre? Ou recuperar, na altura devida, os alunos em dificuldade, coisa que VV. Ex.as ainda 

não conseguiram fazer?! Este é um dos grandes problemas com que se debatem e, por isso mesmo, o exame 

final é muito mau. Os senhores chumbaram! 

O nosso caminho é o do futuro, desde logo e em primeiro lugar, com ruptura com o centralismo e defesa do 

serviço público de educação! 

Em segundo lugar, defendemos a mudança de conceitos, com o aparecimento da verdadeira liberdade de 

escolha. 

O Sr. Presidente: — Faça favor de concluir, Sr. Deputado. 
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O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Vou concluir, Sr. Presidente. 

Em terceiro lugar, queremos uma segunda geração de contratos de associação. 

Em quarto lugar, pretendemos o rigor na avaliação. 

Em quinto lugar, defendemos a evolução na forma como se avaliam as escolas, colhendo as melhores 

experiências internacionais. Estamos muito preocupados com aquilo que se passa nas escolas em Portugal e, 

por isso mesmo, Sr.ª Ministra, num próximo debate que faremos, sobre a educação — não sei nem me 

interessa com quem o vamos fazer —, há uma coisa que vai ficar muito clara: vamos contrapor ao Governo a 

hipótese de existir, em Portugal, um cheque-ensino,… 

Vozes do PS: — Ah! Já cá faltava! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — … a hipótese de existir em Portugal uma verdadeira liberdade de escolha e, 

assim, de fazer crescer a nossa educação. 

A Sr.ª Ministra da Educação: — E isto porque, no fundo, estes mesmos não acreditam que com mais 

trabalho, mais estudo e mais exigência é possível melhorar os resultados escolares; é possível melhorar o 

funcionamento e a organização das escolas; é possível promover a igualdade de oportunidades para todos. 

Mas, felizmente, as escolas e os professores acreditam, o Governo e o País também! E os resultados que 

apresentámos estão aí para comprovar que temos razão. 

 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr.ª Ministra, o que quero saber é se esta é, para si, uma solução absoluta. 

Sr.ª Ministra, o que fará no caso de haver um veto, por parte do Sr. Presidente da República, em relação a esta 

matéria? Mantém a solução com que nos brindou no Parlamento? 

Sr. Ministra, quero também colocar-lhe um conjunto de questões em relação à matéria do PISA. 

Em primeiro lugar, uma questão formal, mas que também é importante: os resultados do PISA, em 

Espanha, foram apresentados pela sua congénere, pela Ministra da Educação. Por que razão V. 

Ex.ª não teve igual atitude e não apresentou publicamente os resultados do PISA, assumindo, tal 

como fez a Sr.ª Ministra da Educação espanhola, que eles eram insuficientes, apesar de — veja-

se lá…! — serem bastante superiores aos portugueses? 

Em segundo lugar, e ainda em relação ao PISA, como é que explica a diferença de resultados, por 

exemplo, das escolas privadas ou de capitais maioritariamente privados e das escolas que são 

da propriedade do Estado? 

Como explica, Sr.ª Ministra, as afirmações do Sr. Secretário de Estado de que «temos um sistema 

extremamente exigente e selectivo»? Sr.ª Ministra, onde é que está a exigência? 
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A Sr.ª Ministra da Educação: — Sobre as competências do Sr. Presidente da República não me pronuncio, 

como perceberá facilmente. 

No que respeita aos resultados do PISA, à permanente chamada de atenção sobre as diferenças entre os 

resultados obtidos nas escolas públicas e nas escolas privadas, bem com aos exames, o que me parece é que 

o Sr. Deputado baseia as suas afirmações em preconceitos,… 

… numa questão de fé e não de comprovação de resultados. 

Vou dar-lhe apenas um exemplo: o senhor está convencido de que as escolas públicas são piores do que as 

escolas privadas. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Não foi isso que eu disse! 

A Sr.ª Ministra da Educação: — Nunca provou isso! Nada existe, nada que consiga provar que duas 

escolas com as mesmas condições, com o mesmo tipo de financiamento, poderão ter resultados diferentes 

com base apenas na característica de serem públicas ou privadas, mas o senhor está genuinamente 

convencido de que as escolas privadas são melhores. Isso é um preconceito, é uma questão de fé e não um 

facto! É apenas a sua convicção. 

O mesmo se passa em relação aos exames: os senhores fartam-se de falar em exames, em exames para isto, 

em exames para aquilo… À menor «dor de cabeça», à menor perturbação ou ao menor problema, a vossa 

solução é sempre uma única: mais exames! 

O Sr. Presidente: — Sr.ª Ministra, tem de concluir 

 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Sr. Presidente, Sr.ª Ministra da Educação, se algo podemos retirar da lição da 

história é que a propaganda pode alguma coisa mas não pode tudo. E, na situação específica da Sr.ª Ministra, 

creio mesmo que nada pode! 

De tempos a tempos, a Sr.ª Ministra fala à comunicação social, vai à televisão, aos debates que acontecem no 

espaço público, a esta Assembleia, e tem sempre o mesmo discurso, fazendo lembrar um pouco aquela 

canção dos Beatles, a de que as coisas estão a melhorar a toda a hora… O que acontece é que os alunos não 

acreditam nisso, os professores e os pais também não — creio mesmo, Sr.ª Ministra, que o País não acredita! 

A Sr.ª Ministra tem falado muito da avaliação, de que é preciso avaliar os alunos, avaliar os professores, avaliar 

as escolas — é verdade! —, mas, neste debate, o que fazemos é a avaliação da sua política. De facto, tem sido 

publicado e dado a conhecer um conjunto de avaliações dos resultados da política educativa conduzida pela 

Sr.ª Ministra. 

Vejamos. 

Em Outubro passado, num relatório da Comissão Europeia que avaliava os objectivos da Estratégia de Lisboa, 

Portugal aparecia como tendo os piores resultados no âmbito do abandono escolar precoce e na conclusão do 

ensino secundário, mas a Sr. Ministra disse: «Esperem pelo resultado da OCDE». Entretanto, foi publicado o 
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relatório da UNESCO e a Sr.ª Ministra argumentou: «Os números são de 2005, não são responsabilidade 

nossa». 

Agora, foram publicados os relatórios do PISA, que mostram que Portugal está em 37.º lugar no que toca à 

literacia científica e à matemática, e os senhores dizem: «A culpa é das taxas de reprovação, a culpa é dos 

repetentes que há no sistema». Pois é, mas a Sr.ª Ministra e o seu Ministério parecem alunos repetentes que 

não sabem sequer justificar como é que não apresentam resultados! 

Sr.ª Ministra, o que retiramos, ano após ano, relatório após relatório, é que o sistema educativo enfrenta uma 

enorme crise. Esta é a avaliação da sua política, e basta ir às escolas para perceber o que tem acontecido: o 

seu Ministério tem multiplicado medidas de propaganda, medidas viradas para a estatística, mas o resultado 

nas escolas é uma verdadeira máquina infernal! 

A principal conclusão do relatório do PISA é que os resultados escolares em Portugal são mais 

sensíveis do que nos outros países ao nível socioeconómico dos alunos. 

O Sr. Presidente: — Peço-lhe o favor de concluir, Sr.ª Deputada. 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Termino já, Sr. Presidente. 

Ou seja, a escola pública não gera igualdade de oportunidades. 

Sr.ª Ministra, tendo em conta os horários da escola pública dos 2.º e 3.º ciclos, que é exactamente onde há 

mais reprovação, a verdade é que no 9.º ano temos, nada mais, nada menos, do que 14 áreas curriculares, 

uma carga horária de 37 horas e alunos com a presença de 11 professores. Pergunto: como é possível que 

alunos mais pobres, não socializados na cultura escolar, façam 14 áreas curriculares distintas? Nada se 

aprende, Sr.ª Ministra, nada! Isto é obviamente «matar» a escola pública: passam pelas matérias mas não 

apreendem qualquer conteúdo!! 

Esta é a sua responsabilidade: fazer uma reforma curricular. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra a Sr.ª Ministra da Educação. 

A Sr.ª Ministra da Educação: — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Ana Drago, é assim a vida: acção e 

resultados! Lamento… 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Quais resultados?! 

A Sr.ª Ministra da Educação: — Onde a senhora vê propaganda, eu vejo resultados. Mais alunos nas 

escolas são mesmo mais alunos! 

Mesmo nos resultados do PISA, que lamentavelmente traduzem as dificuldades na qualidade das 

aprendizagens, mesmo aí, os resultados estão a melhorar. Veja lá, Sr.ª Deputada, que aborrecimento para si: 

os factos, de novo, contra a sua vontade! Os factos a teimarem em ser melhores do que a Sr.ª Deputada 

gostava que fossem. 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Excepto os factos dos exames…! 
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A Sr.ª Ministra da Educação: — Mais, Sr.ª Deputada: o PISA também fala das desigualdades escolares e 

eu muito gostaria que o Bloco de Esquerda tivesse trazido o tema das desigualdades escolares… 

 

O Sr. Francisco Madeira Lopes (Os Verdes): — Sr. Presidente, Sr.ª Ministra da Educação, de facto, não 

há hipótese de um diálogo sério quando a cegueira não permite ver o óbvio, que, infelizmente, não é novo. 

Repetem-se, ano após ano, os dados que indicam que Portugal continua na cauda da Europa e na cauda dos 

seus parceiros da OCDE relativamente às taxas de sucesso escolar, às taxas de frequência escolar. 

De facto, os dados de 2006, que vieram, primeiro, através do estudo da UNESCO e, depois, do Relatório PISA, 

são muito claros e voltam a demonstrar que ocupamos, a quase todos os níveis de desempenho, a cauda em 

relação aos nossos parceiros europeus e da OCDE. Portugal tem a mais alta taxa de repetentes em toda a 

Europa e para todos os graus de ensino, cerca de 13%; tem uma taxa de abandono que é bem mais do dobro 

da media europeia, 39,2%, que compara com os 

15,3% europeus; continua sem conseguir atingir a média da OCDE no que diz respeito à literacia, 

à «numeracia» e ao conhecimento científico, onde, aliás, ficamos num honroso antepenúltimo 

lugar. Aliás, a este nível, 25% dos alunos em Portugal, contra 19% na OCDE, só atingem o nível 

1, numa escala de 1 a 6, ou nem sequer lá chegam. Ou seja, um quarto dos nossos jovens com 

15 anos, a nível dos conhecimentos científicos, ficam-se pelo nível mais baixo, apenas 3% 

atingem o nível 5 e 0,1% o nível mais elevado, o nível 6, contra 9% na OCDE. Estes são os dados 

no caso do Relatório PISA. 

Este é um dado interessante, Sr.ª Ministra, que também não é novo e que, desde há muito, é uma 

preocupação para muitos que acompanham as questões da educação, e que vem a propósito precisamente no 

final do ano de 2007, consagrado como o Ano da Igualdade de Oportunidades. 

A realidade é que o fosso das desigualdades existente na sociedade, ao nível económico e social, que tem 

vindo a ser agravado com este Governo, transpõe-se, necessariamente, para a sociedade da educação, para os 

alunos que chegam às escolas portuguesas provindos de famílias socialmente carenciadas e reflecte-se, 

necessariamente, na escola. Constata o Relatório PISA que o resultado alcançado pelos alunos 

portugueses de meios mais favorecidos chega a superar em mais de 100 pontos os conseguidos 

por colegas oriundos de famílias com menos recursos e conclui que o Estado social tem um peso 

maior nos alunos portugueses do que na média dos restantes países alvo do estudo.  

 

 

O Sr. Francisco Madeira Lopes (Os Verdes): — Vou terminar, Sr. Presidente. 

O Sr. Secretário de Estado, na reacção ao Relatório PISA, detectou uma disfunção do sistema educativo, mas a 

única conclusão a que conseguiu chegar foi que, afinal de contas, o problema está na retenção dos alunos. O 

problema não é que esses alunos são retidos porque não atingem determinados níveis de conhecimento. Não! 
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O problema é que se retêm os alunos e, como tal, eles não chegam ao 10.º ano, não adquirem certo número 

de conhecimentos, e, por isso, lá vêm os números por aí abaixo. 

Sr. Secretário de Estado, nem faço referência a um prémio com o qual V. Ex.ª foi contemplado, ainda durante 

este ano, promovido por um sindicato dos professores, mas, de facto, é preciso não querer ser cego para 

poder ver a realidade, e a realidade é que as políticas de desinvestimento que VV. Ex.as têm promovido nas 

escolas, políticas incorrectas, não resolvem os problemas. E as vossas medidas, apenas viradas para a 

estatística, apesar de tudo, acabam por encontrar contrapontos que vos desmentem, como este Relatório 

PISA, que nem as infelizes declarações do Sr. Secretário de Estado conseguem contrariar. 

 

A Sr.ª Ministra da Educação: — Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, aquilo que posso 

responder às suas observações é que, na realidade, o abandono escolar ao nível do ensino básico está a 

diminuir, tal como ao nível do ensino secundário; tivemos mais 32 000 alunos nos cursos de educação e 

formação ao nível do ensino básico e tivemos mais alguns milhares de alunos no ensino secundário, cujos 

números já aqui foram referidos. Da mesma forma está a diminuir o insucesso, melhorámos as taxas de 

sucesso escolar, tanto no ensino secundário como no ensino básico. Mais do que isto não lhe posso dizer! 

Os resultados do Relatório PISA avaliam outras dimensões — a qualidade das aprendizagens e as 

competências efectivamente conseguidas pelos alunos — e o que os dados nos revelam de novo é que, apesar 

dos baixos resultados, a situação está a melhorar, e isso é resultado de políticas que temos vindo a 

desenvolver particularmente na área da leitura e também da matemática. 

 

A Sr.ª Fernanda Asseiceira (PS): — Sr. Presidente, Sr.ª Ministra da Educação, apesar de tudo o que tem 

sido referido, uma associação já nós podemos fazer: o esforço e o trabalho desenvolvido pelo Ministério da 

Educação, pelo Governo e pelo PS está já hoje associado à melhoria das condições da escola pública em 

Portugal e à melhoria das condições das escolas do 1.º ciclo. 

Deixe-me felicitá-la, Sr.ª Ministra, por ter, finalmente, retirado o 1.º ciclo da situação de elemento pobre do 

sistema educativo, em Portugal. 

E consegue fazê-lo valorizando as instalações, as aprendizagens dos alunos e os professores ao nível da 

formação do Português, da Matemática e do Ensino Experimental, o que irá traduzir-se, obviamente, ao nível 

da literacia científica, que hoje também já foi aqui referenciada. 

Com mais e melhores aprendizagens, com mais e melhores conhecimentos, com mais e melhores 

competências, com mais e melhores desempenhos, serão estes alunos que, efectivamente, são o testemunho 

do rumo certo que o Ministério da Educação, o Governo e o PS estão a tomar em termos da educação no 

nosso país. 

Mas o CDS teima em desvalorizar este trabalho e ameaça tirar da sacola algumas propostas na área da gestão 

e avaliação, propostas que estiveram guardadas, possivelmente, na mesma sacola onde estiveram de 2002 a 
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2004 e que continuaram a ficar guardadas na mesma sacola, porque não vimos nada daquilo que o CDS-PP 

aqui referenciou. 

O CDS reivindica agora melhores resultados, contudo este Governo está, efectivamente, a apresentar melhores 

resultados, mas não é com o contributo do CDS-PP. E deixem-me apenas referenciar uma área tão 

recorrentemente falada pelo CDS-PP, que é a área da violência nas escolas. 

A Sr.ª Ministra da Educação: — A Sr.ª Deputada Fernanda Asseiceira levantou uma questão muito 

importante, que tenho vindo muitas vezes a sublinhar, que é a da absoluta necessidade de articulação entre as 

políticas de educação e as políticas sociais de apoio à família. É isso que temos procurado fazer, é dessa forma 

que conseguiremos que a escola pública contribua para a redução das desigualdades escolares e se constitua 

como verdadeira plataforma de igualdade de oportunidades para todos. 

Sobre as matérias de segurança escolar há um número que acho absolutamente impressionante: mais de 90% 

das escolas não registam nenhuma ocorrência. E isto diz tudo sobre as «exploração» mediática deste 

fenómeno. 

 

A Sr.ª Ministra da Educação: — Os senhores nunca esclareceram isto, porque têm no vosso programa o 

enunciado de um princípio que diz assim: «as escolas devem concorrer abertamente entre si. Concorrência é a 

própria medida da liberdade fundamental na educação». Então, o que lhe pergunto é se são as escolas que 

escolhem os alunos ou se são os alunos que escolhem as escolas. Isso não está claro nas posições do CDS. 

Isto porque, na realidade, temos liberdade de escolha em muitos níveis de ensino: no pré-escolar e no ensino 

secundário a liberdade de escolha é quase total. Depois, o que temos depois são critérios — uma vez que há 

vagas, há um número limitado, não podemos criar situações em que os alunos acorrem todos a uma mesma 

escola. Portanto, gostava que o Sr. Deputado esclarecesse quais são os critérios que o senhor substituía. 

Repare que nos critérios para a liberdade de escolha, para a selecção da escola à qual os alunos podem 

aceder, estão, desde logo, as crianças com necessidades educativas especiais. O que é que o Sr. Deputado 

pretende? Que se substitua por outro critério? Qual é, então, esse critério? 

Os critérios também protegem direitos, portanto, a liberdade de escolha está associada à protecção de alguns 

direitos, desde logo direitos das famílias, direitos a ter as crianças em escolas na proximidade da residência ou 

do trabalho, ao reagrupamento das famílias, permitindo que os irmãos frequentem a mesma escola. Mas os 

Srs. Deputados falam da liberdade de escolha em abstracto, nunca a concretizaram, o que me leva a pensar 

que há, por um lado, uma confusão entre de quem é de facto a liberdade de escolha, isto é, se é das famílias 

ou se é das escolas. Escolher quem? Os melhores alunos? Os alunos com mais dinheiro? Quais são os critérios 

que os Srs. Deputados mobilizariam para promover uma efectiva escolha, sobretudo uma distribuição em 

função de vagas existentes? 

 

José Paulo Carvalho (CDS-PP)- Infelizmente, os resultados da política educativa dos últimos 30 anos, pese 

embora a garantia da constante aposta dos sucessivos governos nesta área, não podem deixar ninguém 
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satisfeito. Conseguiu-se a massificação do sistema de ensino, mas ainda está por conseguir a garantia da sua 

qualidade. Todos os estudos e indicadores aferidos a nível internacional apresentam um sistema educativo 

português cada mais atrasado face aos demais. Se se mantiver tudo na mesma — como este Governo parece 

querer e defender — seguramente que o fosso entre Portugal e os demais países irá aumentar, com tudo o que 

isso significa de atraso para o futuro do País. 

Somos conscientes das propostas que vamos apresentar e que aqui genericamente introduzimos. Não se trata 

de mais uma reforma num sistema educativo, delas cansado e cada vez menos delas necessitado. Trata-se de 

uma alteração de paradigma, na plenitude do conceito. Esta não é, no entanto, uma mudança que cause a 

fractura na sociedade portuguesa, é, sim, uma mudança que vai ao encontro das aspirações de pais e alunos 

a uma educação de qualidade e exigência e das aspirações de docentes, não docentes e gestores a uma 

escola integrada, eficiente e responsável. 

Acreditamos que é possível fazer muito mais pelo nosso sistema educativo. Não aceitamos, como se de uma 

fatalidade se tratasse, que temos que estar sempre entre os últimos. É por isso que apresentamos este 

conjunto de propostas sobre as quais, em breve, a Assembleia da República vai ter que se pronunciar. 

 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Este Governo prossegue a linha de elitização do ensino num País cada vez 

mais empobrecido em relação ao contexto internacional em que se insere. Portugal é hoje o país mais desigual 

da União Europeia, pelo que é ainda mais grave o peso da componente social e económica no sucesso 

escolar. O estudo PISA 2006 (Programme for International Student Assessment) da OCDE refere 

que Portugal está acima da média europeia no que toca às implicações da condição social da 

família no sucesso escolar do estudante. Contra a mentira que o Governo espalha quando se fala de 

elitização, aí estão os dados que mostram que existe uma significativa diferença entre os pontos 

obtidos por estudantes dos meios mais pobres e os dos meios mais ricos. Os estudantes que têm 

acesso a mais bens culturais têm mais pontos do que os estudantes que têm menores posses, 

como se verifica, inclusivamente, no referido estudo. 

É também importante referir que, segundo esse estudo, 93,8% dos pais portugueses consideram competentes 

os professores dos seus filhos, o que significa que a campanha dirigida pelo Governo contra os professores 

não tem produzido os efeitos esperados pelo Governo na opinião pública. Que valor seria este, então, se não 

fosse a brutal campanha contra os direitos dos professores, que tem criado um ambiente de grande 

instabilidade pessoal e colectiva, com reflexos inegáveis nas comunidades escolares e na qualidade do ensino? 

O Governo não quer melhorar a prestação profissional dos professores. Está, sim, apostado em 

fazer aplicar a todo o custo um estatuto de carreira que tem sido ampla e diariamente contestado. Afinal, a Sr.ª 

Ministra da Educação perdeu os professores e também a opinião pública. 

O Sr. Luiz Fagundes Duarte (PS): — O PS, pelo contrário, quer que os vencidos, a havê-los, tenham até ao 

fim da sua maratona a oportunidade de dar sempre mais um passo em direcção à meta. E para isso o Estado 

não se pode afastar das suas responsabilidades. 

O CDS-PP lamenta, numa metáfora de choro de crocodilo, os «maus resultados» do actual sistema, que 

exemplifica, numa leitura enviesada (como já se viu) do recente estudo PISA, com o facto — para 
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todos nós desconfortável, é verdade — de o desempenho dos alunos portugueses de 15 anos nas 

Ciências, Matemática e Leitura ser mais baixo do que a média dos seus colegas de um universo 

de 57 países estudados. 

E, na sempre autorizada voz do Sr. Deputado Diogo Feio, o CDS-PP dá como receita para este mal, entre 

outras, uma solução capital: institua-se como lei a função purificadora da distinção entre faltas justificadas e 

faltas injustificadas, e assim se obterá um remédio para os tão apregoados maus resultados. Os alunos 

faltosos e que não têm quem lhes justifique as faltas saem do sistema, ou seja, «vão à vida», com toda a carga 

semântica que esta expressão pode conter. E, como não deixa de haver uma relação entre estes alunos — que 

o CDS-PP considera como prejudiciais ao sistema educativo e, portanto, matéria alijável pela borda fora (de 

preferência em mar alto e tormentoso, para que desapareçam de uma vez por todas) —,… 

O Sr. Luiz Fagundes Duarte (PS): — … e a já referida metáfora dos «culpados do costume», de certeza que 

obteremos, a muito curto prazo, um excelente resultado político em matéria de aproveitamento escolar. 

E se considerarmos, ainda à luz do último PISA, que, afinal, os alunos que tiveram percursos 

regulares ao longo da sua vida escolar também obtiveram bons resultados — e não será difícil 

perceber quais foram esses alunos e, por arrastamento, quais foram os outros, ou seja, aqueles 

que pela sua «ruindade» precipitaram a média do conjunto dos nossos jovens para os tais maus 

resultados que nos envergonham e que tanta ansiedade provoca na bancada que agendou este 

debate —, então é que o CDS-PP terá as suas «estrelinhas de oiro» bem gravadinhas no céu azul do seu 

contentamento. O próximo PISA lá nos colocará uns bons degraus acima nas estatísticas dos bons e dos 

maus. 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — São dois conceitos totalmente diferentes. Presta serviço ao público a 

escola do Estado, a escola particular, a escola cooperativa. 

Como a Sr.ª Ministra defende a escola do Estado como projecto único e monopolista, acaba a dizer que os 

resultados do PISA não são objectivos, porque dizem que quem está na escola do Estado está abaixo da média 

da OCDE e que quem pode estar na escola particular está acima desta média. Qual é o resultado desta opção? 

Em vez de alargar a liberdade de escolha, permitindo a quem é pobre ter acesso à liberdade de ensino e à 

escola que entende, a Sr.ª Ministra decide nivelar tudo pela mediocridade de maneira a disfarçar os 

resultados! 

O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares: — Hoje, nesta interpelação, soubemos que a oposição quer 

uma terceira atitude: a de só aceitarmos a realidade se ela confirmar o retrato negro que queremos traçar 

acerca dela. 

O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares: — Se não confirmar, não há estatísticas em que 

acreditemos. Se não confirmar, pode ter aumentado o número de alunos a frequentar o ensino superior, pode 

ter aumentado o número de alunos a frequentar o ensino secundário, pode ter diminuído o número de alunos 

a abandonar precocemente as escolas que nós achamos que isso é manipulação estatística da Sr.ª Ministra da 

Educação! 
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Com esta incapacidade de aceitar que um elemento essencial da acção política é o conhecimento, é ter em 

boa-fé as informações estatísticas, os relatórios, os estudos, o que é que podemos esperar de credível das 

propostas da oposição?! O que ficamos a saber a partir de hoje é que para as diversas bancadas da oposição a 

estatística é meramente instrumental: ou nos serve, e acreditamos nela, ou não nos serve, e achamos que é 

mera manipulação. 

Mas, Sr.as e Srs. Deputados, não é possível contornar o teste da realidade, da acção e dos resultados. 

Vejamos: há duas linhas essenciais de orientação da política do Governo em matéria de educação, como em 

muitas outras matérias sectoriais. 

A primeira é a de colocar os serviços públicos essenciais, como o da educação, ao serviço das famílias e, neste 

caso, dos alunos. 

A segunda orientação é a de fazer mudanças nos pontos críticos, onde elas são necessárias, sem rupturas 

desnecessárias e, sobretudo, sem a pretensão de estar sempre a desenhar a grande reforma global ou de 

estar sempre a querer reinventar a cada momento a roda, sem querer regressar sempre ao ponto zero. 

Ora, vejamos como essas duas linhas de orientação geral do Governo se aplicam, neste caso concreto. 

Quanto à orientação de colocar o serviço público de educação ao serviço das famílias e dos alunos, temos, 

hoje, mais actividades pedagógicas e educativas nas nossas escolas durante mais tempo, abrangendo mais 

alunos, com uma melhor ocupação e um melhor aproveitamento dos recursos escolares. É uma realidade 

indesmentível. 

Portanto, temos mais alunos no sistema, mais alunos nas fileiras tecnológicas e profissionais do ensino 

secundário menos abandono escolar, menos insucesso escolar. 

Estes são resultados, esta é a realidade contra a qual esbarra e se perde o discurso demagógico da oposição. 

Relativamente à ideologia, o Sr. Deputado Paulo Portas quis terminar a interpelação com declarações 

ideológicas. Quero registá-las. Em primeiro lugar, o CDS-PP declara-se contra a escola inclusiva, isto é, declara-

se contra a política europeia e o modelo europeu de desenvolvimento da escola democrática para todos. 

 

O CDS-PP declara-se aqui, com grande dose de argumentos, contra a escola construída para todos, para criar 

e desenvolver oportunidades para todos, porque é isso que escola inclusiva quer dizer nas democracias 

europeias. 

O Sr. Deputado Paulo Portas propõe à Câmara que o País divida os alunos, desde a mais tenra idade,…  

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Pois, com certeza! 

O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares: — … entre os que trabalham e os que não trabalham, entre 

os que estudam e os que não estudam, aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8 anos, aos 9 anos de idade…, como se 

esse fosse um problema apenas deles e das suas famílias, e propõe que o País adopte uma política educativa 

baseada na segregação, no apartheid. 
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D.A.R., I Série, nº 24, 12/12/2007, X legislatura, 3ª sessão legislativa, pp. 6 – 35. 

Sócrates (1º ministro); Santana Lopes (PSD); O Sr. Francisco Madeira Lopes (Os Verdes; O Sr. 

Alberto Martins (PS)1 

 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Mas comecemos pelos resultados, porque os resultados da política educativa 

são indesmentíveis. 

Em primeiro lugar, na qualidade do serviço público de educação. Reordenámos a rede do 1.º ciclo, acabando 

com as situações inaceitáveis de escolas com um número ínfimo de alunos e com um elevado insucesso. 

Promovemos a construção de centros escolares bem equipados e dotados de cantinas, bibliotecas e 

instalações para educação física. Prolongámos o horário de funcionamento das escolas do 1.º ciclo. As nossas 

escolas, hoje, funcionam até às 17 horas e 30 minutos e integram actividades de enriquecimento curricular, 

como as expressões artísticas, o desporto ou as novas tecnologias. Generalizámos ainda o serviço de refeições 

escolares. Em apenas um ano, introduzimos o Inglês nos primeiros anos da escolaridade. Alargámos a todos 

os alunos do 4.º e 6.º anos as provas de aferição a Português e Matemática e consolidámos os exames 

nacionais do 9.º ano. Instituímos também as aulas de substituição, garantindo agora às famílias portuguesas 

que os seus filhos não são prejudicados em caso de ausência forçada dos professores. Reforçámos o ensino 

tecnológico, duplicando o número de cursos profissionais no ensino secundário. Lançámos o programa de 

requalificação do parque escolar. Pusemos em prática o Plano Tecnológico nas escolas e concretizámos o 

programa de disseminação de computadores e acesso à Internet em banda larga, de que já beneficiaram, até 

hoje, 58 000 professores, alunos e formandos das Novas Oportunidades. 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Mas não há melhor demonstração da correcção e impacto da nossa política 

educativa do que a evolução positiva dos resultados escolares. Essa é que é verdadeiramente «a prova dos 

nove», que ninguém pode ignorar. Em dois anos, cresceu o número de alunos a frequentar o ensino 

secundário: este ano temos mais 18 500 estudantes. E também aumentou o número de inscritos no ensino 

superior: este ano temos mais 17% de alunos, em consequência de haver mais alunos a concluir com êxito os 

cursos secundários. Por outro lado, entre 2005 e 2007, a taxa de retenção no ensino básico baixou 8 pontos 

percentuais e reduziu-se também a taxa de abandono precoce entre os jovens dos 18 aos 24 anos. Em 

síntese, Srs. Deputados, em dois anos temos mais alunos, mais sucesso e menos abandono escolar. 

Santana Lopes (PSD) -Não o preocupa esse sinal, conjugado com aquele que é dado no artigo 22.º do 

Estatuto do Aluno, em relação às faltas injustificadas e ao tal plano de recuperação? Ou seja, há dois planos de 

decisão: ou se é drástico e encerram-se escolas ou, então, vai-se numa linha de algum facilitismo. Sr. 

Primeiro-Ministro, durante anos, todos investimos muito na educação — em percentagem do 
PIB, em rácio por habitante, em comparação com os outros países. Quanto a resultados, daqui a 
três anos, quando vier outra vez o PISA (Programme for International Student Assessment), o 
que é que dizemos? Eles passam todos mas sabem pouco, e alguns até dirão que não sabem 
nada. É por isso que lhe digo que compreendemos a satisfação mas gostávamos de saber se o 
                                                           
1
 1 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico 
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Primeiro-Ministro de Portugal, para além da satisfação, não tem receio de estar a iludir muito as 
pessoas,… 

O Sr. Pedro Santana Lopes (PSD): — Quando se diz aos alunos que «os senhores têm 18, 19 anos, podem 

tirar em três meses um curso, não são exigidos anos de experiência profissional, podem voltar a estes centros 

de formação e conseguir o grau do 12.º ano que não conseguiram obter pela via normal», o que é que vamos 

dizer aos nossos filhos com 15, 16 anos que estão a estudar?! Que esperem pelos 18 anos e vão aos centros 

de formação para obterem esse diploma? Devo dizer que o Sr. Presidente da República, no princípio ao ano, 

pediu resultados na área da educação, mas penso que não foram estes os resultados que foram pedidos. Não 

acredito que o Sr. Presidente da República queira esta linha de facilitismo, quer é a contrária. É que, 

comparando com 2000 ou com 2003, lendo os relatórios do PISA, da OCDE, e vendo a iliteracia 
na ciência, na leitura, na matemática, os resultados são os mesmos — de 37.º para 38.º, para 
31.º… O problema é que investimos em escolas, em recursos humanos, os anos passam e os 

resultados continuam a ser os mesmos. Não podemos governar só para as estatísticas. O Sr. Primeiro-

Ministro não pode querer ser como o homem da Regisconta, «aquela máquina», porque a Regisconta até faliu. 

Temos é que procurar garantir a qualidade, a qualidade acima de tudo, pois é isso que está em causa.  

O Sr. Francisco Madeira Lopes (Os Verdes): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, 

discutimos aqui a área da educação com a Sr.ª Ministra da Educação e toda a sua equipa. Na altura, tentámos 

obter reacções relativamente aos dados que têm sido apresentados no que concerne ao programa PISA, ao 

EUROSTAT e aos relatórios da UNESCO que, mais uma vez, apontam que Portugal continua na cauda 

da Europa e da OCDE em termos dos dados relativos à educação — a mais alta taxa de 

repetentes da Europa: 13%; a mais alta taxa de abandono escolar: 39%, muito acima da média 

da OCDE, que é de 15%; o antepenúltimo lugar em literacia e numeracia e em conhecimento 

científico. Mas os dados também mostram que as desigualdades sociais têm mais peso no nosso 

país do que nos outros, que a nossa escola tem mais dificuldade em assegurar a igualdade de 

oportunidades. 

(…) Na sua intervenção, o Sr. Primeiro-Ministro, como sempre acontece, veio trazer novos dados, tendo dito 

que «sim, estamos mal, mas estamos a melhorar; devagarinho, mas estamos a melhorar! Só não vê quem não 

quer ver e quem desvaloriza os resultados obtidos, quem desvaloriza o trabalho dos professores!» O Sr. 

Primeiro-Ministro faz essas afirmações como se não fosse este Governo, com o estatuto da carreira docente, 

que a fragmenta em dois e impõe quotas, mandando o mérito «às urtigas», que promove a desvalorização dos 

professores. Como se não fosse este Governo que promove a desvalorização do trabalho dos professores, ao 

atribuir-lhes trabalho lectivo que, de facto, não é considerado como tempo lectivo! Como se não fosse este 

Governo que desvaloriza o empenhamento dos pais quando, no diploma relativo às associações de pais, foram 

retirados direitos aos dirigentes das mesmas para poderem defender os direitos dos pais e dos alunos! Como 

se não fosse este Governo que desvaloriza o estudo, ao promover um estatuto dos alunos que desvaloriza a 

presença destes nas aulas e, consequentemente, as faltas!  

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Muito bem!  
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O Sr. Francisco Madeira Lopes (Os Verdes): — Sr. Primeiro-Ministro, não adianta vir com números, com 

fogachos, com truques de ilusionismo, porque o que os portugueses sabem, o que os professores sentem na 

pele todos os dias é que este Governo está a desinvestir e está a abrir o caminho para a privatização da escola.  

 

O Sr. Alberto Martins (PS): — Incluindo para si, Sr. Deputado Bernardino Soares.  

Risos do PS.  

Sr. Primeiro-Ministro, foram aqui trazidas por V. Ex.ª as questões da educação, bem como, natural e 

basicamente, os resultados de uma política deste Governo que conduz a um ensino de maior qualidade, a 

professores mais qualificados e estáveis, a uma escola mais qualificada e com melhores resultados, à 

diminuição do abandono escolar e a uma nova perspectiva estratégica de qualificação dos portugueses, desde 

o ensino pré-escolar até à universidade. É um caminho absolutamente imprescindível para o nosso 

desenvolvimento. Não é invulgar que aconteça que as oposições, mais uma vez, passem ao lado do tema e 

dos seus resultados e que, mais uma vez também, o Governo nos traga aqui uma reforma específica sobre os 

modelos de gestão das escolas. E devo dizer que aqui não há dois caminhos: o modelo é democrático, 

consistente e sério. Quem não o considera democrático é porque não tem bem afinadas as regras do 

entendimento do que é a democracia.  

Aplausos do PS.  

Protestos do Deputado de Os Verdes Francisco Madeira Lopes.  

 

Faz-lhe bem ouvir-me, Sr. Deputado, porque também o ouvi, não obstante a dificuldade que tive. 

A escola que estamos a defender é a escola pública, não é a escola, como quer o PSD, que escolhe os 

professores, que escolhe os alunos, que é a escola privada.  

Protestos do PSD.  

O Sr. João Oliveira (PCP): — Para lá caminham!  

O Sr. Alberto Martins (PS): — Não, na escola que defendemos não se escolhem os professores, nem se 

escolhem os alunos! A escola pública é uma escola para todos, que combate os guetos sociais, é uma escola 

de inclusão e é uma escola de qualidade!  

O Sr. Alberto Martins (PS): — … regressa à ideia da gestão democrática das escolas. E esta ideia tem de 

ser enquadrada no âmbito de uma escola mais inclusiva, de uma escola menos discriminatória, de uma escola 

com mais oportunidades, de uma escola que sirva um Estado de direito social, um Estado de direito mais justo 

e equitativo. É esse o caminho, que seguramente não se esgota na proposta que hoje aqui foi apresentada. 

O Sr. Primeiro-Ministro: — O que fica deste debate, Srs. Deputados, é que o Governo mantém a iniciativa e 

o impulso reformista e, em matéria de educação, está a fazer o que deve: a colocá-la no centro das 

preocupações políticas, porque esse é o nosso dever se queremos ter desenvolvimento e sucesso para o País.  
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DAR, I Série, nº 55, 6 de março de 2008, X legislatura, 3ª sessão legislativa, pp. 1-59. 

2008 – nº 55- A Sr.ª Manuela Melo (PS): O Sr. João Oliveira (PCP): O Sr. Diogo Feio (CDS-PP)1 

 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Quanto ao relatório sobre a organização do ano lectivo 2007/2008, ontem 

divulgado pela Inspecção-Geral da Educação, é preciso, antes de mais, dizer que este levantamento é realizado 

todos os anos, desde há oito anos, e tem como objectivos verificar a equidade do sistema público de 

educação, identificar situações que possam prejudicar os alunos e avaliar a racionalidade e eficácia na gestão 

dos recursos disponíveis. O que é que nos diz esse relatório sobre a evolução dos três últimos anos lectivos? 

Vejamos alguns exemplos. (…) 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Relativamente ao discurso que aqui nos trouxe, há duas notas que importa 

salientar. A primeira é que a Sr.ª Deputada traz, aqui, uma realidade ficcional que só existe no discurso de 

propaganda do Governo, mas que não tem tradução na vida das escolas! Sr.ª Deputada, passo a dar-lhe 

exemplos, pegando na intervenção que fez. No que respeita à redução das taxas de desistência e retenção 

escolares, queria colocar-lhe várias perguntas. Gostaria de saber se considera que essa redução é sinónimo de 

um aumento da qualidade do sistema educativo ou das medidas que o Partido Socialista e este Governo têm 

tomado sucessivamente, ao longo dos últimos três anos, para manipular as estatísticas! Se é, ou não, 

sinónimo da criação da burocratização, por exemplo, da reprovação dos alunos! Se é, ou não, sinónimo do 

estatuto do aluno que foi aprovado e que manipula estatisticamente o fenómeno da desistência e do abandono 

escolar! 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — O Sr. Deputado João Oliveira deveria, pois, ter algum pudor em, 

sistematicamente, referir como verdadeiros números que são falsos, tal como deveria ter pudor em pôr em 

causa uma estatística oficial do Ministério da Educação que não é de hoje. É um serviço! Digo-lhe mais: 

comparei séries longas, séries de 10 anos! Portanto, o que está errado hoje deverá estar errado em todos os 

anos anteriores. E de duas uma: ou é um defeito de leitura ou é a sua cabeça que não consegue admitir dados 

quando são adversos. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Já agora, uma vez que também falou de estatísticas, era bom que trouxesse 

não apenas as quantitativas mas as relativas à qualidade do que se ensina nas nossas salas de aulas. Esse, 

                                                           
1
 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 

(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico 
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sim, é o plano essencial. Aí estamos a melhorar, Sr.ª Deputada?! E os resultados do PISA (Programme 

for International Student Assessment)? Não pioraram?! Os resultados dos exames não têm 

piorado?! Pode afirmar, com 100% de razão, que o que é hoje ensinado aos nossos alunos tem melhorado? 

Esta, sim, é que é a questão essencial. A Sr.ª Deputada está disponível para modificar um discurso centrado 

na escola pública e falar de serviço público de educação que deve ser dado por escolas com qualidade e com 

liberdade de escolha, como, por exemplo, o CDS prevê? 
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DAR, I Série, 10/12/ 2010, nº 28, XI legislatura, 2ª sessão legislativa, pp. 1- 83. 

2010 - A Sr.ª Paula Barros (PS); O Sr. Miguel Tiago (PCP)1 

 

A Sr.ª Paula Barros (PS): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: «Portugal regista uma evolução 

impressionante na melhoria do desempenho dos seus alunos». Não, não é o PS que o está a dizer, é 

o responsável internacional pelo Relatório PISA 2009. Desde 2005 que o Governo do Partido Socialista iniciou 

uma caminhada verdadeiramente reformista no que à educação em Portugal diz respeito. As reformas 

implicam, como sabemos, mudanças, e as mudanças são necessárias quando não nos conformamos com a 

realidade que temos. No campo da educação, Portugal era tido como um dos países que mais meios investia 

e, em contrapartida, não apresentava evolução em termos de resultados. Para quem assume a educação 

como condição fundamental para evolução das sociedades em todos os seus domínios, urgia mudar. O 

Governo do Partido Socialista assumiu, corajosamente, protagonizar esta mudança. Muitas foram as acções 

em nome de objectivos de real elevação da qualificação dos portugueses e de equidade no acesso ao 

conhecimento por todos, assente em patamares de rigor, exigência e qualidade. A tradução de políticas 

educativas em resultados é um processo moroso, exige convicção e persistência e a participação dos agentes 

que, dia-a-dia, aplicam as políticas no terreno. Portugal está integrado, desde 2000, nos países 

avaliados pela OCDE, através do Programa PISA, que é um estudo de avaliação independente 

que permite informar os governos e os cidadãos sobre o desempenho dos sistemas educativos 

dos países participantes, sobre as competências básicas nos domínios considerados essenciais 

— leitura, matemática e ciências —, constituindo-se como um dos critérios fundamentais 

utilizados por organizações internacionais na caracterização do estado de desenvolvimento dos 

países participantes. No passado dia 7 de Dezembro, foram apresentados os resultados do Relatório PISA 

2009, que avaliam a evolução ao longo dos últimos três anos — desde 2006, portanto. Como alguns dizem, 

quando lhes convém, dados, são dados, inquestionáveis, portanto. 

Vozes do PS: — Muito bem! 

A Sr.ª Paula Barros (PS): — E é à luz desta filosofia que o Partido Socialista se apresenta perante esta 

Câmara e os portugueses numa atitude de satisfação e encorajamento, face aos dados constantes do Relatório 

já aqui invocado. 

                                                           

1 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 
(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico). 
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A Sr.ª Paula Barros (PS): — Portugal sai de uma situação débil para uma situação de referência, 

em termos de evolução dos seus resultados na área da educação, passando a incorporar, pela 

primeira vez, o leque de países que se encontram na média da OCDE,…… entre os quais o Reino 

Unido, a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, a França, a Irlanda e a Hungria, deixando mesmo 

para trás a vizinha Espanha. Explicando: Portugal posiciona-se na 21.ª posição no conjunto dos 

33 países da OCDE avaliados em 2009. Em 2000, Portugal estava na 25.ª posição num 

conjunto de 27 países. Impressionante, dizem os especialistas da OCDE e dizemos nós! Nos três 

estudos anteriores, realizados em 2000, 2003 e 2006, os resultados dos alunos portugueses 

situavam-se significativamente abaixo da média da OCDE, o que agora foi absolutamente 

superado. Portugal é o segundo país que mais progrediu em ciências, o quarto que mais 

progrediu em leitura e em matemática. Portugal é o país da OCDE que mais progrediu no 

conjunto dos três domínios, registando um aumento de cerca de 20 pontos. E o que dizem as 

oposições desta clara melhoria? Poderiam dizer uns, facilmente identificáveis: facilitismo, nivelamento por 

baixo, os melhores são prejudicados; poderiam dizer outros, não menos facilmente identificáveis: elitismo, só 

aprendem os que podem, os que têm recursos. Mas é que nem isto podem dizer!  

A Sr.ª Paula Barros (PS): — O Relatório demonstra que Portugal é o 6.º país cujo sistema 

educativo melhor compensa as assimetrias socioeconómicas. É um dos países com maior 

percentagem de alunos oriundos de famílias desfavorecidas que atingem excelentes níveis de 

desempenho, por exemplo, em leitura. A melhoria dos resultados em Portugal aconteceu com todos os 

alunos. Os bons continuaram a melhorar e os mais fracos evoluíram francamente. E isto orgulha-nos. Prova 

que é possível melhorar a equidade, sem afectar a qualidade. Somos mesmo tentados a afirmar: a melhoria da 

qualidade é tributária da melhoria da equidade, e essa continuará a ser a nossa aposta. 

A Sr.ª Paula Barros (PS): — O Partido Socialista nunca teve dúvidas nem hesitações. A escola não pode ser 

replicadora de assimetrias; ao contrário, a escola tem de ser um veículo de esbatimento dessas assimetrias. 

Este Relatório comprova que Portugal está a fazer este caminho. E será por tudo isto que as oposições têm 

estado caladas? Não queríamos comprovar que o verdadeiro combate das oposições nada tem a ver com 

contributo para a melhoria, mas a verdade é que não lhes ouvimos uma palavra de congratulação pela 

evolução positiva dos resultados dos alunos portugueses. Não! Têm estado remetidos ao silêncio. E de uma 

coisa temos a certeza: se os resultados fossem negativos, estariam todos a falar, tal como fizeram em 2006, 

quando o Relatório da mesma entidade apresentava dados que reputaram como fracos, e sempre procurando 

imputar essa responsabilidade ao Governo em funções. Ignoraram, deliberadamente, alguns dos que falaram, 
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que aquele Relatório de 2006 avaliava, em grande parte, o resultado de políticas de governos aos quais os 

próprios tinham pertencido. O sucesso das políticas prova-se com resultados. Pois aí estão eles! Também 

admitimos que possa haver quem considere estes resultados como pontuais, mas analisemos: já o Relatório 

da OCDE relativo a 2008 confirmava o aumento do número de alunos em Portugal, revelando que a 

percentagem de jovens matriculados entre os 15 e os 19 anos tinha atingido, pela primeira vez, a média da 

OCDE e o Relatório PISA 2009 refere que a redução de repetências implicou o aumento das inscrições dos 

alunos no ensino secundário e um consequente declínio do número total de estudantes que abandonaram a 

escola. Citando: «Entre 2004 e 2009 houve uma queda dramática da taxa de retenção no 9.º ano, de 21,5% 

para 12,3%». Facilitismo, seriam tentados a dizer alguns, mas estão inibidos, porque os resultados dos níveis 

de literacia dizem exactamente o contrário. Quais as críticas agora? Ou vai continuar a ser o silêncio? 

Reiteramos: é possível melhorar a qualidade a par com a melhoria da equidade. E foi um Governo do Partido 

Socialista que o demonstrou! Com estes dados, percebemos que professores, alunos e comunidades 

educativas fizeram mais e melhor. As políticas educativas criaram o contexto adequado. Citando: «A OCDE 

destacou Portugal como um dos exemplos de países cujas políticas adequadas de educação são eficazes na 

luta contra o insucesso escolar». As políticas educativas foram bem executadas por professores, alunos e 

comunidades educativas, contrariando aqueles que ousaram pôr em causa a competência e a seriedade 

destes agentes. Merecem o nosso reconhecimento e incentivam a nossa vontade de continuarmos a melhorar. 

Continua a haver muito para fazer. Apontar para o topo todos fazem. É fácil! Fundamental é encontrar o 

caminho. Pois parece-nos, à luz destes resultados, que o Governo do Partido Socialista o encontrou. Passível 

de melhorias? Sim! E cá estaremos para as considerar. Todos continuam convocados. Esta é uma causa em 

que mais deve ser o que nos una do que o que nos separe, sem preconceitos. A fortaleza das nossas 

convicções também assim se avalia. Quando é sustentada, não há nem deve haver preconceito que impeça de 

fazer o melhor em prol de Portugal e em prol dos portugueses. 

O Sr. Presidente: — Inscreveram-se, para pedir esclarecimentos, três Srs. Deputados. 

Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.  

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Paula Barros, em primeiro lugar e em nome do 

Grupo Parlamentar do PCP, quero dizer-lhe que é com dificuldade ou, pelo menos, com alguma perplexidade 

que, ao avaliarmos a sua intervenção, verificamos que utilizou estes resultados do PISA 2009 apenas para 

vangloriar o seu Governo e para proceder a um auto-elogio, a que, aliás, já vamos estando habituados. Não há 

uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que foi feito nas escolas quer pelas famílias, quer pelos 

professores,… 
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O Sr. Francisco de Assis (PS): — Não é verdade! 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — … esse, sim, o verdadeiro ponto fulcral destes resultados. É óbvio que o Grupo 

Parlamentar do PCP regista com grande satisfação o facto de existirem resultados melhores,… 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Srs. Deputados, nem se perceberia se fosse de outra maneira! Como eu 

estava a dizer, registamos com grande satisfação o facto de existirem estes resultados, mas também não 

«embandeiramos em arco» com eles. Primeiro, porque o Governo do Partido Socialista utiliza os resultados 

deste estudo para proceder a uma campanha de propaganda, que, aliás, o próprio estudo aconselha que não 

se faça e o próprio Programa PISA identifica todo este projecto não como um elemento de avaliação ou de 

comparação e, tão-pouco, de avaliação de políticas, mas apenas como um instrumento de acompanhamento. 

Segundo, porque é preciso também ter em conta, Sr.ª Deputada — e é este apelo que lhe faço —, os resultados 

objectivos e não apenas o progresso relativo. A Sr.ª Deputada citou os progressos — e bem! — que Portugal 

registou nos diversos domínios, nomeadamente na Literatura, na Matemática e nas Ciências, mas é preciso 

termos em conta, com objectividade e até com alguma humildade, que continuamos muito abaixo daquilo que 

é o necessário e, inclusivamente, muito abaixo da média da OCDE. Mas, Sr.ª Deputada, aproveito para lhe 

colocar algumas questões, que estão, obviamente, relacionadas com os resultados do estudo e, no essencial, 

com o sistema educativo. A primeira pergunta é: o que seria dos resultados de Portugal se, ao invés de termos 

no Governo um inimigo e um obstáculo ao progresso nas escolas, tivéssemos uma verdadeira fonte de uma 

política educativa adequada às nossas necessidades?! O que seria dos resultados dos estudantes portugueses 

se, ao invés de termos um Governo que ataca os professores, que precariza as relações laborais nas escolas, 

que substitui os funcionários por contratos de emprego e inserção, apoiasse as escolas, investisse nos 

recursos humanos e alargasse a acção social escolar, ao invés de a cortar? O que seria dos resultados se 

houvesse manuais gratuitos para todos os estudantes? É este o potencial que está a ser desperdiçado, porque 

o estudo também mostra que os estudantes portugueses não estão abaixo dos estudantes de nenhum outro 

país do globo e estão à altura dos melhores resultados. Sr.ª Deputada, uma outra questão que lhe coloco é a 

de saber como é que o Governo vai cumprir os compromissos que foram assumidos, nomeadamente no plano 

internacional, para o aumento dos orçamentos em educação, quando, através deste Orçamento do Estado, 

acaba de cortar 12% no Ministério da Educação? Por último, a Sr.ª Deputada não referiu uma passagem muito 

importante — pelo menos no entender do PCP — deste estudo PISA, que diz claramente aquilo que o 

PCP tem vindo a dizer e que o PS sempre recusa, ou seja, que as desigualdades sociais se 

repercutem profundamente no sistema educativo e que existe uma forte correlação entre o 



327 
 

estrato social e económico do estudante e os seus resultados escolares. Sr.ª Deputada, isto não 

mereceu uma palavra do PS, o que é lamentável. 
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2010- nº 29 – O Sr. Primeiro-Ministro (José Sócrates): O Sr. Miguel Macedo (PSD); 

Manuela Melo (PS); Heloísa Apolónia (Os Verdes); Francisco Louçã (BE)1 

 

O Sr. Primeiro-Ministro (José Sócrates): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Proponho hoje, ao 

Parlamento, um debate sobre educação. É um debate sempre oportuno, dada a importância da educação para 

a cidadania, para a igualdade de oportunidades e para o sucesso económico, mas é 

particularmente oportuna a avaliação da política educativa à luz dos resultados do relatório 

Programme for International Student Assessment (PISA), divulgado, esta semana, pela OCDE. A 

notícia é esta: Portugal, depois de décadas e décadas de atraso, apresenta-se hoje — tomando como referência 

as competências demonstradas pelos nossos alunos em literacia de leitura, matemática e 

ciência — na faixa média dos Países da OCDE, à frente de Países como a Espanha ou a Itália e em 

situação próxima de outros Países como o Reino Unido, a Dinamarca ou a Alemanha. Falo-vos de resultados 

que já conhecem, é verdade, mas que não é demais realçar. Estes resultados espelham o desempenho 

dos alunos de 15 anos, seleccionados aleatoriamente em 212 escolas e colocados a prestar 

provas com outros de 65 Países em condições de perfeita igualdade. É sobretudo relevante a 

evolução verificada nos últimos três anos: Portugal foi um dos Países da OCDE que mais progrediu no 

conjunto dos três domínios assinalados, registando um aumento de cerca de 20 pontos; 

Portugal é o quarto País que mais progrediu em literacia de leitura; Portugal é o quarto País que 

mais progrediu em matemática; Portugal é o segundo País que mais progrediu em 

conhecimentos na área da ciência. Portugal alcança estes resultados melhorando, simultaneamente, a 

percentagem de alunos nos níveis de excelência e diminuindo a percentagem de alunos nos níveis negativos, e 

fá-lo nas três áreas testadas. O relatório PISA 2009 destaca ainda a assinalável queda das taxas de retenção 

dos alunos em Portugal no último quinquénio, que, no 9.º ano, passou de 21,5% para 12,8%, registando-se um 

aumento do número total de alunos no ensino secundário e um consequente declínio do número total de 

estudantes que abandonaram a escola. Com estes resultados, Srs. Deputados, destroem-se três mitos que têm 

marcado o debate sobre educação nos últimos anos, e é sobre estes três mitos que vos quero falar. O primeiro 

é o mito do facilitismo. De cada vez que aqui vinha apresentar os resultados escolares, a melhorar nos últimos 

anos, ouviram-se sempre as acusações de facilitismo. Pois aqui estão os resultados. Esta, Srs. Deputados, é a 

realidade da educação em Portugal, espelhada através da objectividade de um teste internacional, um 

                                                           

1 Sinais que identificam os excertos, de acordo com a categoria: qualidade (sobrelinhado azul); equidade (traço sob as expressões); eficiência 
(traço sob as expressões com itálico); PISA (negrito); Formação contínua de professores (negrito com traço sob as expressões); PNL (negrito 
com itálico). 
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instrumento de referência, objectivo e mundialmente aceite como o principal meio de avaliação 

dos conhecimentos e das competências dos alunos em todo o mundo. Não, Srs. Deputados, os 

resultados não melhoraram porque os exames em Portugal sejam mais fáceis ou os professores mais 

permissivos, os resultados não melhoraram porque a escola seja menos exigente; melhoraram, isso sim, 

porque a escola está melhor e o sistema educativo mais qualificado. Como já disse, os resultados melhoraram 

porque, glosando o título do relatório, os nossos alunos sabem mais e sabem fazer mais coisas. O segundo 

mito é o mito do fatalismo, a ideia de que Portugal não é capaz de resolver o seu problema de atraso 

educativo. É verdade que sofremos de um atraso significativo quando comparados com o resto da Europa, 

sendo esta, aliás, uma das principais heranças negativas dos 48 anos de ditadura, mas temos progredido 

muito. Este progresso era já visível quando atingimos, por exemplo, a média da OCDE, com 81% dos nossos 

jovens entre os 15 e os 19 anos inscritos na escola, ou com a descida de 7 pontos percentuais no abandono 

escolar precoce. Porém, hoje, juntamos a estes indicadores de acesso à escolaridade uma forte melhoria na 

performance dos alunos. Aquela imagem que todos tínhamos de um Portugal afundado nos gráficos da 

educação começa a desaparecer. Não, o insucesso escolar não é uma fatalidade, os maus resultados não são 

uma inevitabilidade. Quando definimos as estratégias certas e persistimos no trabalho e nas reformas os 

resultados aparecem — esta é, sem dúvida, a lição do PISA. O terceiro mito é o da falsa escolha entre construir 

uma escola para todos ou construir uma escola de qualidade. Mais uma vez, não, estes objectivos não são 

incompatíveis. O que os resultados demonstram é precisamente o contrário, ou seja, que é possível também, 

ao mesmo tempo que conseguimos vencer o desafio da universalidade e da escola para todos, vencer o 

desafio da qualidade. Pois este é o dever do Estado democrático actual: alcançar não só uma educação para 

todos mas garantir também uma boa educação para todos. Portugal é o sexto País da OCDE cujo sistema 

educativo melhor compensa as assimetrias socioeconómicas; é um dos Países com maior percentagem de 

alunos de famílias desfavorecidas que atingiram excelentes níveis de desempenho. E o mesmo ocorre, 

comparativamente, em relação aos jovens imigrantes que frequentam as nossas escolas. Estes resultados 

demonstram que estava certa a estratégia que definimos: a aposta na escola pública. Uma escola pública 

moderna e de qualidade é a única forma de garantir a igualdade de oportunidades, porque a igualdade de 

oportunidades é mais do que proporcionar escolaridade a todos. Uma igualdade de oportunidades verdadeira é 

dar a todos os jovens, independentemente do lugar onde nascem e da sua condição económica, uma escola 

de qualidade, condições para a poder frequentar e o mesmo acesso a tecnologias, a conteúdos educativos e a 

actividades extracurriculares — e só a escola pública pode responder a este desafio. Para o Governo o caminho 

é claro: é o caminho do investimento na escola pública. Por isso, modernizámos as escolas secundárias, 

assegurámos a substituição de escolas degradadas por centros escolares, lançámos o Plano Tecnológico da 
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Educação, relançámos o ensino profissional, alargámos a escolaridade obrigatória, lançámos programas de 

combate ao insucesso escolar, estabilizámos o corpo docente, lançámos as aulas de substituição. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Lançaram o desemprego! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Estes resultados são, Srs. Deputados, finalmente, o fruto do trabalho, porque 

nada acontece na educação sem trabalho. Este é o fruto do trabalho das escolas, dos professores, dos alunos 

e das famílias, este é fruto do trabalho de Portugal. Mas não queremos ficar por aqui. A nossa ambição não é 

atingir a média, é superá-la. A educação é um desafio que nunca acaba, que se actualiza permanentemente, 

em que a cada resultado alcançado se segue a definição de um novo objectivo. Por tal razão importa 

relançar novos objectivos e novas medidas, em linha com a estratégia para 2015 definida pelo 

Ministério da Educação e em linha já com o diagnóstico do PISA. Temos um desígnio fundamental: 

garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos. Tal objectivo vai de par com a tão significativa 

mobilização dos recursos educativos como são exemplo a Rede de Bibliotecas Escolares, o Plano 

Nacional de Leitura, o Plano Tecnológico da Educação, o reordenamento da rede escolar, a reabilitação e 

modernização do parque escolar. Mas também vai de par com a cultura de avaliação, construída e consolidada 

no nosso sistema educativo, incidente na avaliação da aprendizagem dos alunos, do desempenho dos 

docentes e na avaliação externa das escolas. Com a mesma ambição de vencer a inércia e as dificuldades, 

gostaria de anunciar três medidas que permitem responder a algumas das questões educativas que ainda 

persistem. Em primeiro lugar, devemos continuar a insistir com a melhoria da aprendizagem da Matemática. 

Para o efeito, no ensino básico, do horário semanal atribuído ao estudo acompanhado, um tempo lectivo 

deverá obrigatoriamente ser alocado ao estudo da Matemática… 

O Sr. Primeiro-Ministro: — … e, sempre que essa for a opção de cada escola, o mesmo poderá ocorrer 

para o estudo do português e da ciência. Uma segunda medida consiste na criação de uma tutoria digital nas 

áreas do português, da matemática e das ciências. Aproveitando o potencial tecnológico hoje ao dispor das 

escolas, desenvolveremos uma modalidade de ensino digital, disponibilizando conteúdos educativos digitais e 

uma equipa de professores preparada para responder a dúvidas, para promover actividades e para a resolução 

de exercícios dirigidos aos alunos. Essa equipa poderá ainda apoiar professores e famílias no 

acompanhamento pedagógico. Finalmente, como terceira medida, reforçaremos os programas para o sucesso 

escolar nas escolas abrangidas pelos territórios educativos de intervenção prioritária e nas escolas abrangidas 

pelo programa Mais Sucesso. É nestas áreas, de acordo com os resultados do PISA, que mais se impõe a 

necessidade de melhor acompanhamento técnico e de identificação e divulgação de boas práticas que possam 

ter um verdadeiro impacto na aprendizagem dos alunos. 
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Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Estes resultados do PISA dão-nos mais confiança mas devem dar-nos 

também mais ambição. Os resultados são bons, mas isso só deve encorajar-nos a definir metas mais exigentes 

no caminho que ainda nos falta percorrer, porque é aqui, na educação, que se joga o futuro do País. E por 

mais imprevisível que o futuro se apresente à nossa capacidade de o antecipar, é dever elementar de todos 

nós que nos concentremos em vencer o défice educacional que herdámos, para que as futuras gerações 

possam concentrar-se inteiramente nos problemas do seu tempo e não nos do passado e possam ter a 

oportunidade de realizar plenamente o seu potencial, contribuindo, dessa forma, para a construção de um País 

melhor. 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi a 

intervenção que fez sobre a matéria da educação e, em concreto, sobre os dados conhecidos da OCDE, do 

programa PISA, e quero repetir ao Sr. Primeiro-Ministro que não temos, na nossa bancada, nenhum rebuço 

em saudar esses dados. 

Vozes do PS: — Ah!... 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Sr. Primeiro-Ministro, temos repetido nesta Câmara que não somos uma 

oposição do «quanto pior, melhor». 

O Sr. Luís Montenegro (PSD): — Muito bem! 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Por isso, quero dizer-lhe, com sinceridade, que a minha bancada fica muito 

satisfeita quando, numa matéria estratégica para o desenvolvimento do País como é a educação, o País dá um 

passo em frente. Do nosso ponto de vista, é um passo que deve ser saudado e, mais do que isso, é um passo 

que nos responsabiliza mais a todos, porque estes dados, sendo importantes, é preciso que se tornem em 

dados duradouros, que persistam no tempo e, de um ponto de vista da avaliação de um sistema de educação, 

que possam ter uma abrangência o mais alargada possível.  

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, com toda a sinceridade, quero saudar estes 

dados alcançados pelo País e, a esse propósito, realçar — como o Sr. Primeiro-Ministro, de resto, também fez 

— o esforço das famílias, dos estudantes, particularmente daqueles que foram avaliados no âmbito deste 

programa, das escolas, dos professores e também do Governo — não fica mal reconhecê-lo. 

Vozes do PSD: — Muito bem! 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Mas, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, e se quisermos fazer uma avaliação 

séria desta matéria, também não teria ficado mal ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo reconhecer que, para 
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estes resultados, também contribuíram decisões de anteriores governos, designadamente a decisão tomada 

em 2004 e que foi concretizada em 2005, de se realizarem exames nacionais em Matemática e Português. 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Isso fez com que as escolas se focassem na Matemática e no Português. É 

evidente que, em 2006, os resultados não foram muito bons, mas também é compreensível que não fossem 

pois tinha apenas decorrido um ano após a implementação desta medida. Mas, em 2009, essa medida de 

rigor, de avaliação, como sempre temos dito, contribuiu, do meu ponto de vista, indiscutivelmente também 

(não foi apenas, mas também) para que este sucesso pudesse ser hoje registado pelo País. Portanto, Sr. 

Primeiro-Ministro, para que não reste nenhuma dúvida, aqui fica a posição do PSD sobre esta matéria. Julgo 

que as três medidas apresentadas vão no sentido certo. Ao longo do tempo, nesta matéria da educação, temos 

insistido na exigência que deve ser feita na avaliação. Para haver qualidade, tem de haver exigência, tem de 

haver condições e o Governo tem feito um esforço — é preciso reconhecê-lo também — no domínio dos 

equipamentos, o que significa que o País está numa direcção certa, muito embora tenhamos importantes 

matérias de discordância na área da educação, que a seu tempo iremos reflectir. Sr. Primeiro-Ministro, 

partindo agora para a primeira questão que lhe quero colocar e mudando de assunto, direi o seguinte: o Sr. 

Primeiro-Ministro, há dois meses, decidiu que era importante para o País, face à situação difícil em que nos 

encontramos, ser efectuado um corte de salários na função pública. O Sr. Primeiro- 

Ministro, na altura, disse que esta era uma medida excepcional e que seria repartida por todos. Hoje, sabemos 

que já há uma excepção. Essa excepção é a dos Açores. É uma excepção cuja decisão foi assumida pelo 

Governo Regional dos Açores e cujos beneficiários são apenas os funcionários regionais. O que pretendo dizer 

ao Sr. Primeiro-Ministro é que considero esta excepção uma imoralidade. 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Para nós, não pode haver portugueses de primeira e portugueses de 

segunda, açorianos de primeira e açorianos de segunda, funcionários públicos de primeira e funcionários 

públicos de segunda. 

O Sr. Miguel Macedo (PSD): — Quero ainda dizer que, com esta decisão do Governo Regional e do 

Presidente do Governo Regional dos Açores, o senhor foi flagrantemente desautorizado. As duas questões que 

lhe quero colocar são as seguintes: em primeiro lugar, qual é a sua opinião sobre esta decisão do Governo 

Regional dos Açores? Concorda ou discorda desta decisão? Em segundo lugar, o que tencionam o Sr. Primeiro-

Ministro e o Governo fazer para que esta excepção, que é uma imoralidade, não tenha cabimento em Portugal, 

nesta situação de dificuldade? 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. 



333 
 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Macedo, os resultados 

do programa PISA são notáveis para o nosso País. São resultados que assinalam uma época e um 

momento, são resultados que marcam um «antes» e um «depois», são resultados que dão uma grande 

esperança ao nosso País, porque, pela primeira vez e numa questão absolutamente essencial (o que os alunos 

sabem e o que podem fazer), Portugal apresenta resultados que comparam com a média da OCDE. É a 

primeira vez que isto acontece, Sr. Deputado Miguel Macedo, e é por isso que, desde logo, quero saudar o seu 

discurso, que apresenta uma mudança no discurso no PSD que quero assinalar e registar como muito positiva. 

Estes resultados devem servir para que a comunidade nacional perceba a evolução que fizemos e, embora não 

fique satisfeita, esses resultados devem servir para nos encorajar a melhorar e a progredir ainda mais. Não há 

outra forma de olhar para estes resultados que não seja a de assinalar o quanto o País progrediu neste 

domínio. Isso já era visível antes, porque, como eu disse, quando o País atingiu a média da OCDE na 

escolaridade entre os 15 e os 19 anos, isso já foi uma meta de enorme importância para o nosso País que foi 

atingida e estes resultados do PISA vêm apenas confirmar que, neste domínio da educação, a comunidade 

nacional deu passos muito significativos. Mas, Sr. Deputado, quero também registar as suas palavras porque 

não são apenas palavras de um discurso político honesto sobre estes resultados e que destoam tanto daquilo 

que tenho ouvido nestes dias: uns a optar pelo silêncio (é uma boa notícia, portanto, talvez seja melhor não a 

valorizar porque, se calhar, isso pode ser vantajoso para o Governo); outros até a procurar, de forma 

estapafúrdia, pôr em causa os resultados. Já vi coisas absolutamente extraordinárias de pessoas que acham 

que estes resultados do PISA não interessam nada porque os alunos foram mal seleccionados ou porque — 

imaginem! — os testes eram adaptados à realidade portuguesa, como alguns disseram, como se não fossem 

iguais para todos os alunos em todo o sítio do mundo… Enfim, lamento muito esses discursos e quero registar 

a decência do discurso político que, perante uma nova realidade, uma vitória do País, se congratula, como 

qualquer político deve fazer, porque isto representa um avanço e uma vitória política do País. 

(…) 

Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Deputado, (Paulo Portas) em primeiro lugar, quero recordar-lhe que os 

contratos de associação são contratos que visavam, há 30 anos atrás, prover as deficiências da rede pública. 

Nada mais do que isso!! Não se destinavam, como tenho ouvido o Sr. Deputado para aí dizer,… 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sim, noutros espaços que não aqui, porque aqui não usou esse argumento. 

Dizia eu que os contratos de associação não se destinavam a assegurar a liberdade de escolha. É porque o 

que essa retórica da liberdade de escolha esconde é a intenção de algumas forças políticas obrigarem o 

Estado a financiar o sector privado. 
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Protestos do CDS-PP. 

Srs. Deputados, vamos levar este debate até ao fim! 

O Sr. Primeiro-Ministro - Não era disso que se falava nos contratos de associação. Há 30 anos atrás os 

contratos de associação destinavam-se a prover as deficiências da República. Quero perguntar aos Srs. 

Deputados por que razão é que, 30 anos depois, tendo havido melhoria e evolução da rede pública, o Estado 

não tem o direito e o dever de olhar de novo para esses contratos de associação para verificar se as condições 

de deficiência da rede pública ainda se verificam. O Sr. Deputado desculpará, mas a situação actual não é 

razoável. Temos de olhar para esses contratos de associação de novo, porque se verifica hoje que há áreas do 

nosso País onde existem escolas privadas e públicas ambas subsidiadas pelos impostos dos portugueses. E 

isso não pode nem deve acontecer! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Vou já terminar, Sr. Presidente. 

Relativamente à qualidade do público e do privado, o Relatório do PISA é muito elucidativo, 

porque uma das suas conclusões é a de que, retirados os alunos de classes mais abastadas, a 

comparação entre o público e o privado, em termos de resultados, é exactamente igual. Remeto-o 

para as conclusões do Relatório. Portanto, a ideia que o Sr. Deputado defendeu inicialmente de que se deve 

continuar a financiar o privado porque o privado é bom e é melhor do que o público, esse resultado não é 

verdadeiro, porque entre público e privado, retirados os alunos de origem mais abastada, o resultado é igual e 

também porque não é esse o objectivo dos contratos de associação. Os contratos de associação destinam-se a 

prover as deficiências da rede pública! Quero dizer-lhe que, nessa revisão, vamos ter em conta a estabilidade 

do ano lectivo e a estabilidade do ciclo de ensino… 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Ahhh…! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — … para defender as famílias. 

(…) O Sr. Primeiro-Ministro: — Mais uma vez, Sr. Deputado, regressando à questão anterior, quero 

recordar-lhe que os contratos de associação não se destinam a manter nenhuma liberdade de ensino nem 

nenhuma liberdade de escolha. 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Está na Constituição! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Os contratos de associação destinaram-se, nos anos 80, a suprir deficiências da 

rede pública. Nada mais do que isso! O Sr. Deputado, com o seu discurso, considera que o Estado devia estar 
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sentado, sem nada fazer nestes últimos 30 anos, como se a rede pública não tivesse evoluído e melhorado. O 

Sr. Deputado desculpe, mas o Estado tem o dever de usar bem os seus recursos públicos! 

O Sr. Presidente: — Peço-lhe que conclua, Sr. Primeiro-Ministro. 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Quero perguntar-lhe, Sr. Deputado, que razão encontra para que, na mesma 

área geográfica, os portugueses e os seus impostos estejam a financiar duas escolas, uma privada e uma 

pública!? Dê-me uma boa razão para isso acontecer! Eu digo-lhe a razão que o Sr. Deputado sempre 

encontrou: trata-se não de uma razão pragmática ou de melhoria da educação mas, sim, de uma razão 

ideológica. 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Não! Pelo contrário! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — A única coisa que o CDS defende é a privatização do ensino. Está sempre a 

fazer o elogio da privatização!... 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Não é verdade! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sim, Sr. Deputado, porque a lógica que utilizam, o vosso discurso da liberdade 

de escolha é apenas uma retórica para defender o que querem defender, ou seja, que se utilize os impostos 

dos portugueses para financiar o ensino privado! Lamento, mas a prioridade que está na Constituição é para a 

rede pública de ensino e não para o ensino privado! 

Aplausos do PS. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Portas. 

O Sr. Paulo Portas (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é extraordinário que considere que o 

Estrado deve gastar dinheiro a construir de raiz uma escola nova onde existe uma escola recente com contrato 

de associação assinado pelo Estado! Isso é extraordinário! Deve ser a isso que o Sr. Primeiro-Ministro chama 

«boa administração dos recursos»!...Também é extraordinário o recente ar de desdém que o Sr. Primeiro-

Ministro tem pela liberdade de ensino, porque prestaram um serviço público durante 30 anos e agora o Sr. 

Primeiro-Ministro decide que os professores vão para o desemprego, os trabalhadores vão para o desemprego, 

as famílias têm de escolher outra escola, com total desconsideração pela qualidade dos resultados que eles 

contrataram com o Estado. Esta é uma grande diferença entre nós, Sr. Primeiro-Ministro! 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os resultados do PISA que foram 

conhecidos esta semana revelam um enorme sucesso da escola portuguesa e o resultado do 
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trabalho árduo que valeu a pena nos últimos anos. No entanto, estes resultados devem ser olhados também 

com atenção, porque demonstram, na opinião do Bloco de Esquerda, duas conclusões, que estão no Relatório: 

a primeira é a de que as melhores escolas são as mais igualitárias e, em consequência, que não há diferença 

nos resultados entre as escolas públicas e as privadas, a não ser o facto de que as privadas são mais caras e, 

portanto, mais ineficientes. Mas a escola pública é o pilar da igualdade e é o pilar da competência. Onde se 

privatizou o sistema de ensino, ele degradou-se! Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, este Relatório prova 

também que as escolas com melhores resultados são as que priorizam os professores, o seu pagamento e a 

sua qualidade. Por isso, olhando para estes três anos, sublinho o resultado do esforço heróico de professores 

que valorizaram a escola, impediram a divisão arbitrária da carreira docente,… 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — … contribuíram para a sua promoção e para a sua igualdade. Chamo a sua 

atenção, Sr. Primeiro-Ministro, para um outro relatório, o da UNICEF, que foi publicado há menos de uma 

semana e que refere que em Portugal há 30 000 crianças pobres. 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — Por isso, quando olhamos para o melhor sistema de ensino, para a melhor 

igualdade que ele tem de garantir, percebemos o trabalho que há a fazer. Por isso, pergunto ao Sr. Primeiro-

Ministro como é que se pode melhorar a escola se agora o Governo nos anuncia — com o apoio do PDS, aliás 

— que vai cortar na acção social escolar, que é tão importante para a vida das famílias e para a entrada na 

porta da escola, que é o critério fundamental para a democracia em Portugal. 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Louçã, registo que o Sr. Deputado 

também sublinhe o enorme sucesso destes resultados para o País. Trata-se, de facto, de um grande momento 

para a educação no nosso País. Como já disse, é um momento histórico para o nosso País, em que se 

abandonam posições que indiciavam claramente um enorme défice na qualificação das pessoas, colocando-se 

Portugal numa situação igual à média dos países mais desenvolvidos do mundo. Quero acompanhá-lo também 

no seguinte: se há conclusão absolutamente evidente deste relatório é a de que nenhuma política 

de sucesso na educação pode ser conseguida sem uma aposta na equidade, no acesso a essa 

educação a todos, e essa equidade só pode ser prosseguida com a escola pública. Durante estes 

últimos anos, muitos disseram que era absolutamente impossível mantermos uma escola de qualidade se 

insistíssemos na equidade, na garantia de acesso a todos. Argumentavam que o facto de termos uma escola 

de massas iria prejudicar a qualidade. Mas o que este relatório vem demonstrar inequivocamente é 

que não só a promoção da equidade, do acesso a todos, de uma escola inclusiva não põe em 

causa a qualidade como aqueles que insistiram na qualidade, que desistiram da escola pública e 

procuraram outras soluções puseram em causa a equidade. O resultado mais importante deste relatório é o de 
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que o nosso sistema público de ensino mostrou ser um dos sistemas públicos mais inclusivos de todos os 

Países desenvolvidos Portugal é o sexto País, em toda a OCDE, onde os alunos das classes mais 

desfavorecidas obtêm melhores resultados. Isso é um orgulho para a escola pública portuguesa e para o nosso 

sistema público de ensino, porque é uma homenagem à democracia e ao Estado democrático, que quer uma 

boa educação não só para alguns, mas para todos. Os Países que fizeram tentativas de mudança da sua 

escola no sentido de diferenciar, de apelar a uma gestão baseada também no lucro, tiveram maus resultados 

no campo da equidade. Olhemos para a Suécia, por exemplo, que, desde 2002, não pára de descer, 

principalmente no ranking da equidade. Olhemos para o Reino Unido, que também evoluiu no sentido de 

algumas escolas terem aquilo que tão retoricamente era anunciado como liberdade de escolha. E sabemos 

que liberdade de escolha significa «obriguem o Estado a financiar também o privado». Ora, isso não teve bom 

resultado. Por isso, considero que estes resultados vêm confirmar que não há alternativa para a melhoria da 

educação que não seja a de melhorar a escola pública, de melhorar o sistema público de ensino, sendo aí que 

nos devemos concentrar. Mas, Sr. Deputado, não posso acompanhá-lo no que disse no final da sua 

intervenção. Compreendo que o Sr. Deputado, depois de conhecer estes resultados, tenha de olhar para trás e 

de reconhecer que não tinha nenhuma razão em algumas críticas que fez. O Sr. Deputado pensa que persistir 

nelas lhe vai dar alguma razão no futuro, mas não dará. O Sr. Deputado desculpará, mas lembro-me bem do 

discurso do Bloco de Esquerda ao longo deste últimos anos… 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — Acho bem que se lembre! 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Lembro-me muito bem. Não tinham razão, e a história mostrou-o com estes 

resultados. Não quero ser desagradável — é fundamental que nos concentremos naquilo que é importante para 

o País —, mas o que estes resultados vêm mostrar é que o discurso anti-PS que o Bloco de Esquerda sempre 

fez, no caso da educação, foi sempre um discurso sem razão, que em nada contribuiu para o sucesso do 

nosso sistema público de ensino e que foi desmentido agora pelos resultados. Temos de valorizar estes 

números, pensar no que eles significam para o futuro do País e deixarmo-nos de politiquices. Mas, Sr. 

Deputado, não recaia na politiquice, pretendendo algumas linhas de política que a história mostrou, mais uma 

vez, que os senhores não tinham razão. 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, o que os resultados demonstram é que 

a escola venceu quem se lhe quis opor, e os professores fizeram bem em valorizar a escola, apesar de todos 

os ataques. 
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O Sr. Francisco Louçã (BE): — Mas o Sr. Primeiro-Ministro não responde dizendo que fala de um relatório 

mas não gosta do outro. Ora, a verdade são factos. O relatório desta semana da UNICEF refere que Portugal é 

o País da OCDE com mais pobreza infantil. Ora, é por isso que a acção social escolar é importante, e o senhor 

está a retirá-la. É a política do quando pior, melhor! Quero falar-lhe de políticas de combate à pobreza e do 

emprego.  

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Louçã, compreendo que o Sr. Deputado 

queira atribuir os resultados do PISA, tal como eu o faço, ao esforço dos alunos, ao esforço das famílias e ao 

esforço dos professores — compartilho esse espírito. Mas é absolutamente extraordinário que o Sr. Deputado, 

não querendo dizer que isto tem alguma coisa a ver com as políticas do Governo — e até aí compreendo, pois 

não se pode pedir a um partido da oposição que valorize os resultados dizendo que se trata de mérito do 

Governo, como teve a hombridade de dizer o PSD; compreendo que o Bloco de Esquerda não tenha essa 

grandeza; o Sr. Deputado nunca terá a grandeza de reconhecer mérito aos seus adversários —, diga que estes 

resultados foram muito bons contra as políticas do Governo, que não só as políticas do Governo nada 

ajudaram como ajudaram ao contrário, isto é, a pesar. Portanto, para o BE, as escolas trabalharam mais, os 

professores trabalharam mais, os alunos trabalharam mais, mas não há nisso qualquer mérito do Governo! 

Sr. Deputado, remeto-o para uma «caixazinha» do relatório da OCDE sobre Portugal. São duas 

páginas nas quais se encontra o maior elogio que alguma vez li feito por uma instituição 

internacional a todas as medidas que o Governo tomou. 

Primeiro - Ministro - Os nossos professores foram os principais responsáveis por estes resultados? Sim. Os 

alunos estiveram na frente da batalha, estudaram mais e as famílias empenharam-se mais? Sim. Isso é 

verdade. Agora, Sr.ª Deputada, deixe-me que lhe diga que isto também mostra um sistema público de um 

ensino melhor, que vence mais as desigualdades, que se centra com objectividade nos resultados e que 

contribui para aquilo que é mais importante para o País, que é elevar os standards educacionais, preparando 

este País para o futuro. 

Sr.ª Deputada, este parece-me ser o ponto absolutamente essencial. Temos, quanto ao futuro, um grande 

consenso de que a aposta deve estar colocada na qualificação e no conhecimento. O nosso País evoluiu ao 

nível da ciência como nunca tinha evoluído: passámos de 0,8 para 1,71, em termos de investimento em 

ciência; temos, hoje, 8,3 cientistas por cada 1000 activos; aproximamo-nos da média da OCDE nesse domínio, 

ultrapassámos Países como a Espanha, a Irlanda, em termos de investimento científico. O potencial científico 

do nosso País é, hoje, muito superior ao de 2005. Tivemos melhorias visíveis na educação, na qualificação dos 

professores, na qualificação dos alunos, na requalificação da nossa escola. Quem hoje entra numa escola 
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portuguesa percebe que está a entrar numa escola de um País que está a investir no futuro, porque é uma 

escola de futuro, uma escola requalificada. Em 2011, o principal investimento público será na educação e nas 

escolas. Manteremos, como em 2010, essa prioridade. E quando se fizer a história económica e a história 

política deste período ver-se-á que a grande aposta desta Legislatura e da anterior foi sempre na qualificação 

dos portugueses, foi sempre no conhecimento. E isso fez-se quando nós decidimos «mudar de agulha» no 

QREN e financiar mais o Fundo Social Europeu e menos as obras em infra-estruturas. Isso correspondeu a 

uma escolha política, tal como correspondeu a uma escolha política o que fizemos na educação, sempre 

valorizando a escola pública. Essa valorização, esse empenho, essa prioridade têm, hoje, resultados, e esses 

resultados são a vitória da escola pública, num sistema público de ensino, e de um País que não se resigna à 

ideia de que têm sempre que dizer mal dele sobre educação e de que está fatalmente condenado a não 

ultrapassar os melhores. É de um País que revela confiança em si próprio e que quer ter a ambição de 

procurar as melhores marcas de educação dos Países mais desenvolvidos do mundo. 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr.as e Srs. 

Deputados, eu acho que nunca os resultados do PISA foram esperados com tanta expectativa, pelos que 

tinham defendido as políticas praticadas desde 2005 e pelo que esperavam ter neles a confirmação dos 

argumentos com que arrasaram, sistematicamente, as medidas tomadas pelo Governo. Os resultados de 

2009 aqui estão! Uma amostra aleatória e estatisticamente relevante de jovens de todo o País 

mostrou que, em 2009, Portugal deixou de estar abaixo da média da OCDE e passou a integrar 

o grupo de Países como o Reino Unido, a Suécia, a Alemanha, a França, a Dinamarca, a Irlanda, 

etc. E mostraram mais, e cito: «Portugal registou uma evolução impressionante na melhoria do desempenho 

dos seus alunos.» Todos estaremos de acordo — e já aqui o ouvimos — quanto ao papel primordial e decisivo 

dos alunos, dos professores, dos trabalhadores não professores e dos pais no progresso verificado, mas, tal 

como não podemos responsabilizá-los exclusivamente pelos fracos resultados do PISA desde 2000, teremos 

também de reconhecer que as políticas seguidas também contam. Essa é, obviamente, a parte mais difícil de 

digerir para todos aqueles que à esquerda e à direita terminavam sempre as suas críticas tomando esta 

certeza absoluta como princípio: quem vai pagar estes erros são os alunos. Pois o PISA dá indicações sobre o 

que sabem, o que valorizam, o que são capazes de fazer os jovens de 15 anos. E os partidos da oposição não 

têm razão. Entre 2006 e 2009, Portugal é o País da OCDE que mais progride no conjunto dos 

três domínios: Leitura, Matemática e Ciências, o que aumenta as suas possibilidades de cumprir 

os objectivos, que subscrevemos, quer os definidos na Estratégia 2020 da OCDE, quer nas metas 

educativas de 2021 da Organização dos Estados Ibero-Americanos, mas, sobretudo, aumenta a possibilidade 

de os nossos jovens assegurarem, pelo seu valor próprio, um lugar no mundo globalizado e competitivo em 



340 
 

que vivemos. Foi por acaso que isto aconteceu? Não! O PISA representa a validação de políticas 

persistentemente prosseguidas pelo Governo socialista para dar resposta a carências e lacunas 

que, há muito, a OCDE apontava como factores de abandono e insucesso escolares. Não foi 

preciso, como preconizava o PSD, uma grande reforma do ensino. Em 2005, a Lei de Bases da Educação 

continuava por cumprir em todas as suas potencialidades e foi preciso, isso sim, estabelecer prioridades e 

domínios de intervenção, conseguir os meios necessários e concretizá-los — parece simples, mas eu repito: e 

concretizá-los — na escola pública, pois claro. Objectivos: maior equidade. Há pouco, o Sr. Deputado Paulo 

Portas disse que a escola a tempo inteiro nada tem a ver com estes resultados… Pois, Sr. Deputado, talvez 

não tivesse ainda. Mas e a igualdade no acesso à Sociedade de Informação não teve?! E a discriminação 

positiva das escolas em áreas mais difíceis não teve?! E o reforço dos apoios sociais não teve?! Segundo: maior 

qualidade. Nos edifícios, nos equipamentos, nas instalações desportivas, nas cantinas, nas bibliotecas… 

Quantas vezes ouvi dizer que isto era só betão?!... Mas também nos planos para a Matemática e nos planos 

para a Leitura. Quantas vezes ouvi dizer que isto era irrelevante?!... 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Eu também ouvi dizer isso! 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Mas também mais eficiência — aliás, registo com agrado que até a eficiência 

deixou de ser tabu para o Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Francisco Louçã disse mesmo que as escolas 

privadas provaram, neste relatório, que são menos eficientes do que as escolas públicas. Bem-vindo à questão 

da eficiência aplicada ao ensino! 

O Sr. José Manuel Pureza (BE): — Isso é extraordinário! 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Pois a eficiência vai desde as aulas de substituição até à estabilização do 

corpo docente, desde a transferência das competências para as autarquias até à gestão participada, que deu 

uma responsabilidade acrescida a toda a comunidade educativa — isto deixou de ser retórica para estar na 

prática —, desde a avaliação da carreira docente à criação do conselho das escolas. Todas estas são medidas 

para aumentar a eficiência. Em segundo lugar, os resultados do PISA põem em causa os argumentos de 

contestação a estas políticas. Como disse o Secretário-Geral da OCDE, pela boca do Professor Ferro Rodrigues, 

já há resultados da queda das taxas de retenção que, no passado, reforçavam as desigualdades sociais. 

Portugal é um bom exemplo. Maior equidade não tem de ser, necessariamente, alcançada à custa de uma 

diminuição dos padrões de qualidade. Quem não se lembra dos que à nossa direita tanto apregoavam que o 

Governo obrigava a baixar as taxas de retenção para facilitismo, para trabalhar apenas para as estatísticas? 

Quem não se lembra dos que à nossa esquerda consideravam que cada medida do Governo era uma 
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machadada na escola pública com o alargamento das desigualdades sociais? Aí está a OCDE para provar o 

contrário: Portugal passou a ser o sexto País cujo sistema educativo melhor compensa as assimetrias 

socioeconómicas. Srs. Deputados da oposição, convém, pelo menos, adaptarem melhor os vossos argumentos 

à realidade, vós que tantas vezes acusaram o Governo e a bancada socialista de ignorar, ou manipular, ou 

mesmo violentar a dita realidade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os resultados 

PISA 2009 vão além da aferição das políticas e das críticas a essas políticas desde 2005. Eles 

representam uma luz ao fundo do túnel para um regime que fez um enorme esforço para 

alargar e qualificar a educação. Só com o 25 de Abril foi possível percorrer seriamente um caminho de 

afirmação da escola, como instrumento essencial da igualdade de oportunidades, da realização integral dos 

cidadãos e da modernização do País. Em 1970, a reforma Veiga Simão abria esse caminho, mas só com o 25 

de Abril o País canalizou para a educação a vontade política e os recursos necessários para cumprir essas 

expectativas, que foram reafirmadas na Lei de Bases da Educação de 1986. Então, por que tardaram estes 

resultados? Muitas das medidas tomadas pelo Governo socialista estiveram nos programas de governos 

anteriores. Só que, Srs. Deputados, é muito mais fácil recuar perante a contestação do que persistir, apesar 

dela, para cumprir o essencial. A escola tem como principal missão educar todos esses alunos e esta missão 

não pode ser posta em causa por nenhuma razão. Governar não é dar satisfação a um somatório de 

reivindicações, nem mesmo responder a lacunas e carências pontuais. Por muito que custe, governar é traçar 

o rumo para um objectivo bem definido e persistir na concretização das políticas escolhidas para o atingir.  

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Foi isso que se fez e o que se faz na educação, e os resultados PISA estão aí 

para o comprovar. Eles reconhecem as boas intenções de muitos ministros da Educação, mas acontecem 

porque houve um governo socialista, para nossa satisfação, que as levou à prática. Todavia, estes resultados 

aumentam também a nossa responsabilidade, a de todos, para melhorar, rompendo rotinas e preconceitos, o 

sistema educativo português, no seu conjunto. Mas o PISA também nos diz o que falta consolidar. Os 

resultados são motivos de satisfação, mas são também um catalisador necessário para desencadear uma 

reacção mais forte contra comportamentos que nos paralisam: a desconfiança sistemática nas nossas próprias 

capacidades, a maledicência militante face aos resultados que vamos conseguindo. Não podemos continuar 

assim, porque ainda temos muito que fazer! Os resultados PISA 2009 não são irreversíveis. É preciso 

consolidar, é preciso prosseguir! 

Vozes do PS: — Muito bem! 

A Sr.ª Manuela Melo (PS): — Tal como os governantes socialistas fizeram desde 2005 — 

concretizar as sugestões que a própria OCDE tinha feito para aumentar a qualidade e eficiência 
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do sistema educativo português —, cabe-nos, agora, também ter em consideração o que a OCDE sugere 

como caminhos a percorrer, na clareza com que se apontam aos alunos e professores os objectivos a atingir 

em cada disciplina e em cada ano. Para isso se fizeram agora as metas de aprendizagem: no investimento, na 

qualificação, na formação inicial e contínua dos professores e na progressiva autonomia e 

responsabilização das escolas, na definição e gestão dos currículos. Este é o caminho que ainda temos de 

percorrer. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou-nos, hoje, algumas medidas que apontam para o reforço destes 

objectivos: o reforço do trabalho na Matemática e o aprofundamento das boas práticas do TEIP, onde as 

escolas têm condições de exercício de autonomia pedagógica e de gestão de recursos assinaláveis. Mantém, 

Sr. Primeiro-Ministro, para a execução destas medidas, a mesma persistência e convicção com que apoiou 

sempre a execução das outras? Continua a pensar que o esforço do País em educação deve continuar, apesar 

de estes resultados nos satisfazerem parcialmente? 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Manuela Melo, a ambição da minha geração 

política sempre foi a de vencer os défices estruturais que o passado nos levou. Todos os políticos da minha 

geração concentraram-se em responder a esses atrasos, que nos distanciaram dos Países mais desenvolvidos 

do mundo, em particular na educação. E se há aspiração que a minha geração política tem é, sem dúvida, a 

de que sejamos capazes de resolver esses défices, esses atrasos, para que quem vier depois de nós, a futura 

geração de políticos, se tenha de ocupar não com os problemas do passado mas com os problemas do seu 

tempo, que não tenham de resolver diferenças tão assinaláveis na ciência, na educação, no ensino superior, 

no básico, que se ocupem de outros problemas, que serão os problemas contemporâneos do seu tempo. Mas 

julgo que esta ambição desta geração começa, agora, a tomar forma. Tenho o maior orgulho em poder dizer-

lhe o seguinte, Sr.ª Deputada, como, aliás, já disse: se alguém olhar para estes últimos seis anos não pode 

deixar de sublinhar os resultados — e eu não digo a politiquice, mas digo os resultados — que Portugal obteve 

nas áreas do conhecimento. Quando me candidatei a primeiro-ministro, liderando o Partido Socialista,… 

O Sr. Primeiro-Ministro: — … lancei a ideia do Plano Tecnológico. É uma ideia política que visa não apenas 

definir um programa para o Estado mas convencer toda a sociedade de que a aposta no conhecimento, na 

inovação e na tecnologia é a aposta do futuro. É aqui que se joga o sucesso ou o insucesso económico, é aqui 

que se joga mais ou menos desigualdades na nossa sociedade, no fundo, é aqui que se joga o nosso futuro 

como Estado e como Nação que pretende não só ter níveis de igualdade de acordo com os padrões 

internacionais mas também competir com êxito na economia global. Olhando para estes seis anos, podemos 

verificar uma evolução absolutamente extraordinária no potencial científico. Vejo muitas forças políticas a não 

quererem olhar para isto, mas a verdade é tem uma enorme importância para a nossa economia e para a 
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nossa sociedade. Há pouco, referi um número. Deixe-me pegar nesse número, de novo: em 2009, 8,3 em 

cada 1000 dos nossos activos são cientistas — 8,3 por cada 1000 activos são investigadores a tempo inteiro. 

Como é que isto compara internacionalmente? Compara desta forma: nós já ultrapassámos a média da OCDE, 

que anda nos seis vírgula qualquer coisa por cento. Na minha geração, nós batalhámos por ter 1% de 

investimento na ciência; temos hoje, em 2009, 1,71%. Estamos a pouco de atingir a média da União Europeia, 

que é de 1,9. E se olharmos para as rectas da evolução dos resultados, podemos ver que, entre 2005 e 2009, 

ela é relativamente estável ao nível da média da OCDE mas que Portugal tem progredido imenso, sendo um 

dos Países que mais progride em ciência. E aqueles que estudam a economia portuguesa têm andado 

distraídos para não perceberem que a elevação do potencial científico é, talvez, um dos maiores factores de 

esperança para a requalificação e melhoria da nossa economia. Nunca tantos alunos frequentaram o ensino 

superior como neste momento, em 2010. Atingimos pela primeira vez a taxa de 35% de jovens com 20 anos 

que estão na universidade ou no ensino politécnico, ou seja, no ensino superior. Nunca tantos jovens tiveram a 

oportunidade de estar no ensino superior. Nunca! E isso é um factor de esperança para a nossa economia e 

para a nossa sociedade, revelando uma maior ambição em termos do acesso ao conhecimento. Não há 

melhor indicador para o sucesso de um País do que a vontade do seu povo de querer estudar, saber mais. É 

aqui que se joga o futuro. Quando lançámos o programa Novas Oportunidades para aqueles que saíram cedo 

demais da escola, cometendo um erro, ou para aqueles que não tiveram a oportunidade de completar a 

escola, e há muita gente que não a teve, mais de 1 milhão de portugueses se inscreveram, mais de 1 milhão 

de portugueses decidiram que queriam aprender mais. Haverá maior factor de esperança para nós? Haverá 

programa mais justo, de acordo de aquilo que é o nosso objectivo económico e de acordo com aquilo que são 

as expectativas individuais, do que o programa Novas Oportunidades? O programa Novas Oportunidades 

representa também uma escolha política de um País que quer melhorar nos indicadores e quer empenhar-se 

naquilo que é a nova geração mas que não desiste da anterior geração, dando também oportunidades a essas 

pessoas para que elas possam contribuir para o seu País. O maior factor de esperança para o nosso País é 

quando vemos mais de 1 milhão de pessoas a dizerem «sim, eu também quero estudar». A essas pessoas que 

querem estudar quero dizer que não há melhor forma de servirem o seu País do que insistirem em melhorar 

os seus conhecimentos. Mas isto já estava visível. Várias vezes aqui vim sublinhar estes avanços, várias vezes 

aqui vim dizer à Câmara que o facto de termos atingido o indicador da OCDE de 81% dos jovens entre os 15 e 

os 19 anos estarem na escola, meta que nunca tínhamos conseguido alcançar, era um grande factor de 

esperança e era preciso reconhecê-lo publicamente no discurso político para incutir coragem, vontade, 

ambição à nossa escola. Várias vezes aqui vim para sublinhar a importância que tinha o declínio de sete 

pontos no abandono escolar, o maior de sempre. Várias vezes aqui vim falar do ensino profissional, várias 
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vezes aqui vim para dizer que, nos últimos 5 anos, tínhamos sempre crescido em termos de alunos, ao 

contrário dos 10 anos anteriores. Várias vezes aqui vim para defender a aposta na escola pública e para dizer 

a todos os Srs. Deputados que este ano, em 2010, investimos mais de 1000 milhões de euros nas escolas 

secundárias. Várias vezes aqui vim para dizer aos Srs. Deputados que Portugal tem hoje um dos melhores 

rácios aluno/computador do mundo. Várias vezes aqui vim para chamar a atenção para a importância que tem 

o facto de todas as nossas escolas estarem ligadas por banda larga de alta velocidade, porque isso coloca as 

nossas escolas na linha da frente do avanço tecnológico. Várias vezes aqui vim defender o Magalhães e a 

importância que a informatização tem na comunidade escolar. Várias vezes aqui vim defender o e-.escola… 

O Sr. Primeiro-Ministro: — Negar a realidade é um péssimo princípio para a política. As escolas estão 

melhores, têm melhores resultados, os alunos sabem mais. Isto é o maior factor de esperança para o nosso 

futuro e é um factor de orgulho para um Governo que afirma: «estamos a construir o futuro». É por isso que 

não queremos ficar por aqui. Realmente, é espantoso que todos aqueles que nos acusavam de facilitismo, 

dizendo que esses resultados não são verdadeiros, que deveria haver, certamente, alguma cumplicidade com 

quem fez os exames, como se eu ou a anterior Ministra os fizéssemos,… 

Protestos do BE e do PCP. 

… isto já para não falar na elegância daquele líder político que, nas eleições, como se lembram, para justificar 

o seu resultado, disse que tinham atingido um grande objectivo, que era o de pôr fora do Governo a Dr.ª Maria 

de Lurdes Rodrigues. 

Acho espantosa a fineza de um líder político que a única coisa que se lembrou de dizer aos seus leitores não 

foi que definia um objectivo para o País e que lhe deram um mandato para o prosseguir mas, sim, que o 

mandato que lhe deram foi para agir contra uma pessoa. Que categoria pessoal que esse líder político 

revelou!… Que sectarismo! Que estreiteza! Já para não falar da elegância!... Porque há limites para tudo! Mas, 

enfim, deixemos isso e olhemos para o futuro. O mais importante é que temos de aproveitar estes resultados 

para prosseguir e definir metas mais ambiciosas. A insistência na Matemática é absolutamente fundamental 

porque era o nosso maior factor de atraso nos PISA anteriores. Foi isso que fizemos. A Matemática tem de ser, 

em primeiro lugar, obrigatória no estudo acompanhado, para termos melhores resultados, mas também deve 

ser uma prioridade naquilo que anunciei da tutoria digital, e vamos levar isto a sério por forma a que haja uma 

relação permanente, on-line, dos alunos com dificuldades com alguém que os saiba e possa ajudar. Sei bem 

quanto as famílias pagam hoje por explicações para que os seus filhos tenham bons resultados. 

Queremos ajudá-las a que esse esforço compense. 



345 

 

 

Quadro nº 5 - Intervenções na Assembleia da República com referências ao PISA 

Ano Diários da Assembleia da República (D.A.R.) Partidos Políticos 
Intervenções principais 

2004 IX legislatura, 3ºsessão legislativa,  
I Série, nº 9, 7/10/2004 

PSD M. do Carmo Seabra 

 
2005 

X legislatura, 1ª sessão legislativa,  
I Série, nº 18, 07/05/2005 

PS 
BE 
PCP 

Valter Lemos – Secretário de Estado da Educação 
Odete João (PS) 
João Teixeira Lopes (BE) 
Luísa Mesquita (PCP) 

 
2005 

X legislatura, 1ª sessão legislativa, 
 I Série, nº 20,13/05/2005 

PSD Pedro Duarte 

 
2005 

X legislatura,  1ªsessão legislativa, 
 I Série, nº 43, 07/09/2005 

PS 
PSD 

MLR – Ministra da Educação 
Cristina Granada (PS) 
Pedro Duarte (PSD) 
 

 
2006 

X legislatura, 1ºsessão legislativa, 
 I Série,  nº 96, 02/03/2006 

PS Luís Fagundes Duarte 

 
2006 

X legislatura,  1ºsessão legislativa, 
I Série,  nº 132,2/6/2006 

PSD 
PS 

Pedro Duarte (PSD) 
Bravo Nico (PS) 
Paula Barros (PS) 

 
 

2007 

 
X legislatura, 3ºsessão legislativa, 
 I Série, nº 22, 7/12/2007 

 
PS 

CDS-PP 
PCP 

Os Verdes 
BE 

MLR- Ministra da Educação 
Augusto Santos Silva – Ministro dos Assuntos Parlamentares / Luís Fagundes Duarte (PS) 
Diogo Feio (CDS) / Paulo Portas (CDS) / José Paulo Carvalho (CDS) / Miguel Tiago (PCP) / 
Francisco Madeira Lopes (Os Verdes) / Ana Drago (BE)  

 
2007 

X legislatura, I Série, 3ºsessão legislativa, nº 24, 
12/12/2007 

PS 
PSD 

Os Verdes 

José Sócrates – 1º Ministro 
Alberto Martins (PS) 
Santana Lopes (PSD) 
Francisco Madeira Lopes (Os Verdes) 

 
2008 

X legislatura, 3ºsessão legislativa,  
I Série, nº 55, 6/3/2008 

PS 
CDS-PP 

PCP 

Manuela Melo (PS) 
Diogo Feio (CDS) 
João Oliveira (PCP) 

 
2010 

XI legislatura, 2ºsessão legislativa, 
 I Série, nº 28,10/12/2010 

PS 
PCP 

Paula Barros (PS) 
Miguel Tiago (PCP) 

 
2010 

XI legislatura,   2ºsessão legislativa,  
I Série, nº 29,11/12/2010 

PS 
PSD 

Os Verdes 
BE 

José Sócrates – 1º Ministro 
Manuela Melo (PS) 
Miguel Macedo (PSD) 
Heloísa Apolónia (Os Verdes) 
Francisco Louçã (BE) 
 

Fonte: Diários da Assembleia da República, I Série (2004-2010) 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2000 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                             2001                

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 

Público01/1- 01/2 

 

Não selecionámos nenhum corpus de artigos deste jornal, pois um 

estudo similar já tinha sido realizado por Martins (2010) que retira 

conclusões que nós subscrevemos, como se pode verificar no capítulo 

dois da nossa dissertação. 

Comparações 

com outros 

países 

Público01/1- compara com outros países no ranking 

Público 01/3 – Finlândia e Coreia do Sul  

 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

 

Público01/3 - género 

 

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 
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Qualidade   

Equidade   

eficiência   

Tom 1 Público01/1-Público01/2 –Público 01/3 - informativo  

NOTAS Público01/1- confusão do jornalista sobre o conceito de literacia; níveis 

de literacia na leitura (Portugal) 

 

Contexto 

político-

partidário  

 

Governo de António Guterres (XIV) 

M.Ed. – Augusto Santos Silva (2000-2001) com Maria José Rau e 

Ana Benavente; Júlio Pedrosa (2001-2002); Domingos Fernandes e 

João Marnoto Praia – secretários de estado 

 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Público 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 

 

 

                                                
1     O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2000 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                               2002              

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 Não selecionámos nenhum corpus de artigos deste jornal, pois um 

estudo similar já tinha sido realizado por Martins (2010) que retira 

conclusões que nós subscrevemos, como se pode verificar no capítulo 

dois da nossa dissertação. 

Comparações 

com outros 

países 

Público02/1- Finlândia e Alemanha  

Literacia em 

leitura – 

correlações 

Público02/2 - condições socioeconómicas 

Género 

Diversidade de materiais/tipos/ géneros 

 

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 
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Qualidade   

Equidade   

eficiência   

Tom1  Público02/1 – Público02/2 - informativo  

NOTAS Público02/1- relato de debate no Goethe Institut  

Contexto 

político-

partidário 

Governo de António Guterres (XIV) 

M.Ed. – Júlio Pedrosa (2001-2002); Domingos Fernandes e João 

Marnoto Praia – secretários de estado 

 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 

 

 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2000 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                          2003                   

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 Não selecionámos nenhum corpus de artigos deste jornal, pois um 

estudo similar já tinha sido realizado por Martins (2010) que retira 

conclusões que nós subscrevemos, como se pode verificar no capítulo 

dois da nossa dissertação. 

Comparações 

com outros 

países 

Público03/1- “países foleiros da América Latina”  

Literacia em 

leitura – 

correlações 

  

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

  

Qualidade   
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Equidade   

eficiência Público03/1- salários a professores sem componente letiva/ horas 

extraordinárias ilegais 

 

Tom1 Público03/1 – pessimista e catastrofista, de “calamidade”  

NOTAS Público03/1- cronista (Professor universitário: Santana Castilho)  

Contexto 

político-

partidário 

Governo de Durão  Barroso (XV) 

M.Ed- David Justino (2002-2004) – Mariana Cascais e Abílio Morgado- 

secretários de estado 

 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 

 

 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2003 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                                  2004           

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 

 

 

Exp04/1- Alemanha ; Exp04/2  

Comparações 

com outros 

países 

  

Exp04/1 (Finlândia) - Exp04/2 (Polónia e Finlândia) 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

Público04/1 – Leitura/ insucesso escolar 

                                    Leitura/Emprego 

     Leitura/Contexto familiar 

 

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

Maria do Carmo Seabra - grupo de trabalho para criação de uma 

Estratégia Nacional para o Fomento de Hábitos de Leitura 

Teresa Calçada – coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares (do 

 

Exp04/2 – (M.Ed.- M.Carmo Seabra - fixação do nº horas para português e 

matemática no 1º ciclo) 
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ME)  membro do grupo de trabalho criado por M.Carmo Seabra 

Qualidade  Exp04/1 – Exp04/2 

Equidade   

eficiência  Exp04/1- nº alunos nas turmas-básico e superior/ horas de aula  

– Exp04/2 (contra o despesismo na educação) 

Tom1  Exp04/1- Exp04/2 - informativo 

NOTAS  Exp04/1- artigo sobre os resultados da Alemanha no PISA e as reações nacionais 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de Santana Lopes (XVI) 

M.Ed. – Maria do Carmo Seabra (2004-2005) com os secretários de 

estado: José Canavarro e Diogo Feio 

Governo de Santana Lopes (XVI) 

M.Ed. – Maria do Carmo Seabra (2004-2005) com os secretários de estado: 

José Canavarro e Diogo Feio 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 

 

 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2003 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                               2005              

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 

Sem artigos 

 

Comparações 

com outros 

países 

 Exp05/3 - Finlândia 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

  

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

 Exp05/2 –  (M.Educação) matemática 1º ciclo: apoio no estudo e 

acompanhamento e formação de professores 

Alterações curriculares pontuais nas licenciaturas com acesso ao ensino para 

garantir reforço na matemática 
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Alterações no acesso a estas licenciaturas recusando candidatos com insucesso a 

matemática 

Exp05/3 – medidas do governo para promover o sucesso a matemática 

Qualidade  Exp05/3 

Equidade   

eficiência  Exp05/3 

Tom1  Exp05/2 – informativo 

Exp05/3 – crónica, opinião: acordo com medidas propostas pelo governo 

(concurso para diretor; escolha do corpo docente pelas escolas; exame para 

entrada na docência) 

NOTAS  Exp05/2- Exp05/3 – medidas são anunciadas e relacionadas com resultados do 

PISA2003 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

 Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge Pedreira e Valter 

Lemos 

 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2003 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                               2006              

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

 Exp06/2 - Exp06/3 - matemática 

Comparações 

com outros 

países 

 Exp06/2- Finlândia 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

 Exp06/1- OCDE (Bernard Hugonnier) relaciona a posse de obras de arte com o 

bom desempenho no PISA 

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

  

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

 Exp06/3 – ( M.Educação): apoios educativos a alunos em matemática (projetos 

de escolas) 

Formação de professores (1º ciclo) 

Atividades de enriquecimento curricular (1º ciclo) 
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Qualidade  Exp06/2-Finlândia Exp06/3 

Equidade  Exp06/2-Finlândia Exp06/3 

eficiência  Exp06/2- Finlândia Exp06/3 

Tom1  Exp06/2 – informativo 

Exp06/3 - informativo 

NOTAS Público06/1 – afastamento de Glória Ramalho por M. Lurdes 

Rodrigues do GAVE, órgão nacional que assegura a participação de 

Portugal no PISA 

Exp06/2 – Descrição comparativa dos sistemas educativos de Portugal e 

Finlândia 

Exp06/3 – medidas à volta do insucesso a matemática 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge 

Pedreira e Valter Lemos 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge Pedreira e Valter 

Lemos 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 

 

 

                                                
1         O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos.   



 

362 

 

 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2006 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                                  2007                           

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

Público07/3 – níveis de proficiência na leitura  

Público07/4 – amostra; predições do PISA; resultados por região; 

opiniões dos Pais sobre prof./escolas 

Público07/6 – efeitos das retenções na aprendizagem e no abandono 

escolar 

 

Exp07/1 

Comparações 

com outros 

países 

Público07/4 – Coreia do Sul; Polónia Exp07/1-Finlândia 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

  

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

Público07/6 – efeitos das retenções na aprendizagem e no abandono 

escolar 

Exp07/1 

Propostas de 

melhoria dos 
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resultados 

Qualidade Público07/2 – Fundação C.Gulbenkian financia projetos para 

diminuição das taxas de abandono e insucesso 

Público07/5 – “professores que não conseguem ensinar e 

“estudantes” que não querem estudar” 

Exp07/1 

Equidade Público07/2 – Fundação C.Gulbenkian financia projetos para 

diminuição das taxas de abandono e insucesso 

 

eficiência Público07/1 – despesas com a educação em 2004  

Público07/3 - despesas com educação  

Público07/5 – enorme investimento em educação nos últimos 20 

anos sem resultados 

Público07/6 – efeitos das retenções na aprendizagem e no abandono 

escolar 

 

 

 

Tom1 

Público07/1 – crónica (professor de Ciência Política). Comparação 

das despesas na Educação com países da OCDE  

          Público07/2; Público07/3; Público07/4; Público07/6 – 

informativo 

Exp07/1 – opinião irónica  

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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Público07/5 – crónica (Historiador): opiniões sobre Portugal e os 

portugueses, a Educação, o modelo de sociedade, o Público e o Privado 

em tom descrente e pessimista 

NOTAS Público07/1 – a comparação termina com a conclusão de que de 

1995 a 2004 os países da OCDE aumentaram a despesa com a 

Educação, mas Portugal, não. 

Exp07/1 – opinião irónica sobre as medidas (retenção de alunos) e resultados 

nacionais 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge 

Pedreira e Valter Lemos 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge Pedreira e Valter 

Lemos 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 
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Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2006 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                              2008                 

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

Público08/1- resultados fracos face ao investimento  

Sem artigos 

Comparações 

com outros 

países 

Público08/2 – Coreia do Sul – Educação: 7%PIB (comparação com 

Portugal -3,5%PIB) 

Público08/3 – PIB português para a educação na média da OCDE 

 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

   

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

Público08/2- desvalorização do estatuto do professor 

% reduzida do PIB para a educação (3,5%) 

Ambiente social e pedagógico nada propício para a aprendizagem 

 

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

Público08/1 – boa avaliação dos alunos 

Avaliação dos professores 

Gestão aberta das escolas (diretor e accountability) 
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Qualidade   

Equidade   

eficiência Público08/1 – despesas com a Educação. Público e Privado  

Tom1 Público08/1- crónica (economista e professor universitário). Assertivo 

e insatisfeito com o sistema educativo português  

Público08/2- crónica (professor universitário). Tom crítico e 

pessimista 

Público08/3 – Crónica (economista, professor  universitário e 

posterior 1º Ministro da Economia, no governo de Passos Coelho). Tom 

violentamente irónico 

Público08/4 – Crónica. (Jornalista).Irónico e crítico face à posição de 

MLR sobre retenções e agressões de alunos  

 

NOTAS Público08/2- crónica (professor universitário) – entrevista (no 

Brasil) a Andreas Schleicher comentada pelo autor da crónica que 

aproveita para comparar o que ele diz com o que se faz em Portugal na 

educação. 

Público08/4 – Comentário a aspetos de entrevistas a MLR e a Nuno 

Crato, colocando-se sempre do lado das posições deste último. 

 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge 

Pedreira e Valter Lemos 

 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2009 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                            2009                 

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

Público09/1 – relação entre retenções e resultados no PISA 

Público09/2- resultados a ciências nem são “maus” 

 

Comparações 

com outros 

países 

Público09/1- Noruega, Islândia, Finlândia e Coreia do Sul 

Público09/2- Finlândia 

Público09/3 – Austrália, Canadá, Finlândia, Japão, Reino Unido e 

Irlanda – “não há chumbos, mas progressão automática.” 

 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

  

 

Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

Público09/1- de forma implícita sugere-se a existência de relações 

entre retenção elevada e fracos resultados no PISA 

Exp09/2 – [Na educação, insistiu-se que os jovens deveriam “aprender a 

aprender” e “desenvolver competências”. O saber ficou para segundo lugar.];  

[Em educação (…) desprezaram-se os programas e as metas, fizeram-se e fazem-se 

exames que nada avaliam e desculpam-se os insucessos. Ao mesmo tempo, 

pretende-se controlar ao pormenor os métodos pedagógicos seguidos pelos 

professores.];  

[Em educação, controlam-se os processos e não se avaliam os resultados.] 
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Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

Público09/4 – M.E. pretende introduzir alterações no plano de 

estudos do ensino básico para se aproximar das “boas práticas” de 

países bem colocados nos rankings do PISA: nº de horas de aulas, nº de 

disciplinas, metas de competências para cada ano de escolaridade. 

Exp09/1 - fecho de escolas com poucos alunos e insucesso escolar;       

- alargamento do horário das escolas do 1ºciclo (+2:30h); 

- atividades de enriquecimento curricular; 

- formação de professores do 1º ciclo (com assistência a aulas do 

supervisor da formação) 

Qualidade Público09/4 – medidas de política educativa para aproximar Portugal 

dos países com bons resultados no PISA 

 

Equidade  Exp09/2 – [Em ciência, em vez de baixar os níveis de exigência com pretexto na 

“escola inclusiva”, ou nas dificuldades dos mais desfavorecidos (…)] 

Eficiência Público09/1 – taxa elevada de retenção dos alunos 

 Público09/3 – união do 1º e do 2º ciclos num só ciclo. “É preciso 

mais investimento em recursos humanos para identificar os problemas 

logo que estes surgem.”(para evitar as retenções)  

Público09/4- introduzir alterações no sistema educativo português, de 

acordo com as “boas práticas” internacionais para o melhorar  

 

Tom1 Público09/1- informativo 

Público09/2 – lamento racionalizado sobre a forma de ser dos 

portugueses e da sua desafeição pela “formação qualificada” 

Exp09/1 – informativo, sem comentários apreciativos 

Exp09/2 – Crónica (professor universitário, Ministro da Educação do governo de 

Passos Coelho). Tom elogioso ao referir-se ao ensino da ciência em Portugal, em 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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Público09/3 – informativo 

Público09/4 - informativo 

oposição ao tom crítico a aspetos da educação/ensino no ensino não superior 

NOTAS Público09/2 – o país como um todo não tem qualidades que lhe 

permitam resolver problemas da sociedade: pq os portugueses não são 

exigentes, não são cultos, não são organizados, não são responsáveis. E 

isto é “uma verdadeira tragédia nacional”. 

Público09/3 – apresentação do relatório do CNE “Opções educativas 

sectoriais de alguns países integrados no PISA”, coordenado por Glória 

Ramalho 

Público09/4 – intervenção de Isabel Alçada no seminário O impacto 

das avaliações internacionais nos sistemas educativos, no CNE, onde ela 

declara que os estudos internacionais permitem “clarificar a situação de 

Portugal face aos seus parceiros” e “criar um padrão que permita 

apreciar se o sistema educativo nacional está a ser desenvolvido de 

forma correcta” 

Exp09/1 – Peritos da OCDE elogiam reformas de MLR, no 1º ciclo: fecho de 

escolas com poucos alunos; alargamento do horário das escolas do 1ºciclo 

(+2:30h); atividades de enriquecimento curricular; formação de professores (com 

passagem pela sala de aula). 

Exp09/2 – Nuno Crato critica o modo como se faz educação no sistema 

educativo português e elogia o modo exigente e rigoroso como se ensina a ciência 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge 

Pedreira e Valter Lemos 

e 

Governo de José Sócrates (XVIII), a partir de 26 de outubro de 2009 a 

21 de junho de 2011 

M. Ed. – Isabel Alçada (2009-2011) com Alexandre Ventura e João 

Governo de José Sócrates (XVII) 

M. Ed. – Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009) com Jorge Pedreira e Valter 

Lemos 

e 

Governo de José Sócrates (XVIII), a partir de 26 de outubro de 2009 a 21 de 

junho de 2011 

M. Ed. – Isabel Alçada (2009-2011) com Alexandre Ventura e João Trocado da 
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Trocado da Mata Mata 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 
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 Análise de conteúdo de artigos de jornais- ciclo PISA 2009 

CATEGORIZAÇÃO 

                                   Público                                                         Expresso                            2010                 

Resultados 

nacionais na 

literacia em 

leitura 

Público10/2 – Portugal está “ à frente de países que tinham fama de serem 

bons e ao lado de outros que são bons”- Ana Bettencourt – “temos mais alunos 

com bons resultados e temos menos alunos com maus resultados” 

Público10/3 – “Os alunos portugueses conseguiram melhores resultados do 

que em anos anteriores nos testes feitos no âmbito do PISA” 

Público10/5 – Comparação dos resultados dos alunos portugueses nos exames 

nacionais de 9º ano de 2009 a língua portuguesa com os resultados no PISA: em 

2009, as positivas nos exames desceram 

Público10/6 – “menos alunos com desempenho negativo”; “Portugal foi o país 

da OCDE que mais progrediu no conjunto dos três domínios” 

Público10/7 – Comissão Europeia congratula-se pelos bons resultados de 

vários países europeus no PISA2009, incluindo Portugal. 

Público10/8 – O cronista pretende provar, através dos rankings nacionais, já 

que não possui a identificação de quais as escolas privadas que participaram no 

PISA (o que é confidencial, segundo as orientações do PISA), que as escolas 

privadas preparam melhor os alunos e são mais baratas para o Estado. Diz que 

“Portugal continua abaixo da média”(…) verifiquemos se os resultados de 2009 

são sustentáveis no tempo. Mais: ao ler as conclusões da OCDE para os 

diferentes sistemas de ensino, terá de se reconhecer que, nalguns domínios, 

Exp10/2 – “a espectacular melhoria dos resultados dos alunos 

portugueses segundo o PISA”; “Se tivermos apenas em conta os 33 

países da OCDE, os estudantes portugueses foram os que mais 

progrediram na literacia em leitura, matemática e científica. Portugal teve 

a melhor evolução global de resultados entre todos os países, a segunda 

melhor a Ciências e a quarta a Matemática e Leitura - e integra agora o 

grupo de países que estão dentro da média da OCDE.” 

Exp10/3 – “(…) os nossos progressos no PISA. Continuamos abaixo da 

média, mas lá subimos o suficiente para ir à frente da Espanha.” 
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Portugal segue na direcção errada.” 

Público10/11 – Vasco Pulido Valente: “os resultados dos alunos portugueses 

em “literacia”(?) em Leitura, Matemática e Ciências ficaram pela primeira vez 

próximos da média. Isto produziu uma euforia inexplicável. É certo que andámos 

muito tempo pelo fim da tabela, mas não se vê hoje grande motivo para 

celebrações.”; “E, no entanto, mesmo nesta classificação, que varia de ano para 

ano e não indica um progresso sólido e seguro, Portugal continua muito atrás de 

muitos países da Europa”; “As crianças de 15 anos que treparam com mérito na 

tabela do PISA não garantiram um futuro melhor para si próprias, nem anunciam 

dias melhores para Portugal.” 

Público10/21 – “no contexto português, é pouco útil analisar os dados do PISA 

sem ter em conta o problema da retenção escolar. Sabemos que “chumbar de 

ano” é muito mais comum em Portugal do que noutros países”; “se contarmos 

apenas os alunos que se encontram no ano apropriado à idade-aqueles que 

nunca chumbaram de ano-, o valor médio (dados de 2006) sobe para um valor 

superior ao valor médio dos países da OCDE.” 

Público10/22 – “Os resultados obtidos pelos estudantes portugueses em 2009 

melhoraram muito e isso é bom. Mas onde estamos? No último terço da tabela 

dos 33 países da OCDE. Abaixo da média em todos os domínios considerados” 

 

Comparações 

com outros 

países 

Público10/1 – dados do sistema educativo da Finlândia 

Público10/6 – Comparações na leitura, em ciências, matemática e globalmente 

(Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, etc.) 

Público10/10 – Estados Unidos preocupados com resultados dos seus alunos 

Exp10/1 - se Portugal tivesse uma escolaridade ao nível europeu o seu 

PIB cresceria 14% a 33% e se tivesse os mesmos resultados no PISA que a 

Finlândia o seu PIB cresceria ainda mais 
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no PISA: ficaram abaixo da média em Matemática e na média nas restantes 

áreas. “Estar na média não ajudará os nossos estudantes a conseguirem os 

empregos de amanhã.” (congressista democrata americano) 

Público10/12 – Refere, de forma irónica, a Suécia como exemplo usado por 

Sócrates para criticar o desinvestimento na escola pública: “Já viram a Suécia? 

Uma vergonha. Caiu no ranking. Tudo porque desinvestiu nas escolas públicas.” 

Público10/16 – A Áustria excluiu alunos dos cursos profissionais e alunos que 

ainda não estavam no secundário das provas do PISA 2000. “A OCDE corrigiu os 

resultados de 2000, adequando-os a uma amostra que respondesse às normas 

técnicas em vigor para os estudos PISA”. “Em 2009, os resultados austríacos 

voltaram a não ser passíveis de comparação com os anos anteriores.”; 

“Resultado: os dados austríacos foram retirados do volume 5 do relatório de 

2009” 

Público10/23 – “Só por ignorância ou demagogia alguém pode afirmar que os 

resultados do PISA reflectem o sucesso de políticas e reformas que, no caso 

português, ainda por cima, nunca saíram da mediocridade.” (?????) 

 

Literacia em 

leitura – 

correlações 

Público10/5 – Resultados nos exames de 9º ano dos alunos portugueses em 

língua portuguesa, desceram, ao contrário do que aconteceu no PISA 

Pub10/21 – “É preciso ter condições para a recuperação atempada de alunos 

com dificuldades-especialmente os que têm dificuldades a nível de leitura – e não 

os condenar a, simplesmente, repetir um ano de escolaridade.”  
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Razões 

explicativas 

dos resultados 

nacionais 

Público10/2 – este é o resultado do “esforço notável das políticas, dos 

professores, das escolas, dos próprios alunos e das famílias: Parece que o país 

percebeu que o futuro está na educação.”- Ana Bettencourt 

Público10/3 – Enumeração dos fatores que a OCDE considera como tendo tido 

impacto nos resultados dos alunos portugueses 

Público10/6 – Isabel Alçada e José Sócrates elencam as medidas de 

política educativa que “terão contribuído para o sucesso dos alunos portugueses” 

“Houve uma adequação do sistema de avaliação à metodologia utilizada no PISA, 

corrobora Paulo Feytor Pinto” 

Público10/9 – David Justino; MLR, José Canavarro, Joaquim Azevedo e 

Roberto Carneiro emitem opiniões sobre os factores que contribuíram para os 

resultados no PISA 2009: “políticas de continuidade”; “exames e provas de 

aferição”; “o ensino pré-escolar”; “trabalho orientado para os resultados”; “as 

escolas estão mais conscientes e ensinam competências(…) e não transmitem 

apenas conhecimentos.”; “o trabalho dos professores”; “as famílias”; “os 

professores trabalham mais”; “continuidade pedagógica”; “recuperação dos 

alunos com maiores dificuldades”; “os rankings desencadearam um processo de 

responsabilização”. 

Público10/21 – “Para ultrapassar o valor médio da OCDE, não será necessário 

alterar o currículo, nem melhorar a qualidade de ensino ao nível do 10º ano. Será 

necessário, contudo, modificar o discurso nacional relativamente à questão da 

retenção académica.” 

Público10/22 – Santana Castilho elenca declarações de José Sócrates sobre 

os fatores que podem explicar a subida de Portugal no ranking do PISA, mas 

contrapõe a cada um deles a sua versão dos factos e negando a veracidade dos 

Exp10/2 – enumeração das medidas de política educativa de MLR que, 

segundo o PISA, levaram à melhoria dos resultados dos alunos 

portugueses no PISA2009 
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argumentos de Sócrates. 

Propostas de 

melhoria dos 

resultados 

As do ministério da educação: Pub10/3; Pub10/4; Pub10/6;  

Público10/8 – OCDE: “os sistemas que obtêm melhores resultados permitem 

às escolas escolherem os seus programas.”; “é a combinação de autonomia e de 

uma responsabilização efectiva que parece produzir os melhores resultados” e 

apresenta como exemplo destas orientações, as escolas privadas. 

Público10/21 – “Mas não é necessário escolher entre exigência e facilitismo. 

Os dados do PISA mostram claramente que é possível ter excelência académica 

sem necessidade de recorrer a uma “cultura de chumbos”. É preciso ter 

condições para a recuperação atempada de alunos com dificuldades-

especialmente os que têm dificuldades a nível de leitura – e não os condenar a, 

simplesmente, repetir um ano de escolaridade.” 

 

Qualidade Público10/3 – “O ano de 2009 é o primeiro em que é possível fazer 

comparações”; “Assim, a OCDE constata que Portugal melhorou nas três áreas e 

isso deve-se, acredita a organização, às medidas políticas aplicadas desde 2005”. 

Público10/7 – Comissão Europeia [adverte, todavia, que “os desafios 

permanecem para vários estados-membros, e a emergência de novos centros de 

excelência, em particular na Ásia, demonstra a necessidade de a Europa 

continuar a melhorar se quiser manter o seu estatuto de uma sociedade do 

conhecimento”] 

Público10/8 – “um em cada sete alunos (14,5 por cento) que fizeram os testes 

da OCDE em Portugal estudava no ensino privado. As médias que obtiveram (517 

a Leitura, 514 a Matemática e 517 a Ciências) colocariam Portugal sempre nos 

dez primeiros lugares da tabela. A diferença para as médias obtidas pelos 

estudantes das escolas do Estado (…) é até bem maior do que o milagroso salto 

Exp10/1 – efeito económico do conhecimento efetivo dos alunos 

Exp10/3 – “No caso do PISA há que dispensar a autocongratulação. Os 

nossos estudantes estão longe de poder concorrer com os melhores.” 
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verificado nos resultados nacionais do PISA.” 

Público10/12 – O jornalista ironiza sobre o PISA: “o sol da educação está no 

Oriente, é o que o PISA diz e o PISA não mente, senão lá se ia a euforia 

nacional.”; “E se são difíceis os testes do PISA… É preciso saber planear viagens 

de Inter-rail, decifrar mapas (…) Isto é o que os prepara para a vida, não é saber 

se o Sol é um planeta ou uma estrela ou se Shakespeare é o nome de um 

célebre poeta e dramaturgo inglês ou de um rapper do Bronx.” 

Público10/13 – Pedro Lomba declara que houve manipulação da Amostra 

nacional no PISA 2009:”precisávamos de conhecer esses dados em concreto, 

não só para podermos comparar 2006 com 2009, mas também para saber que 

critérios presidiram à amostra.”; “Ao email que enviei ontem para a OCDE sobre 

este ponto, foi-me respondido que a divulgação das escolas incluídas no projecto 

PISA é da competência exclusiva do Governo português (…) o Ministério da 

Educação tem afirmado não as poder divulgar devido a um “acordo de 

confidencialidade” com a OCDE”; “Quais as razões que justificariam tal 

segredo?”; “Podemos intuir que a selecção das escolas abrangidas pelos testes 

foi feita com mais cautela, porventura para que os resultados fossem melhores 

do que em 2006”; “Queremos só saber se de facto avançámos ou se mudaram 

apenas a amostra. Sem transparência, não contem connosco para os festejos.” 

Público10/15 – como se constrói a amostra para o PISA 2009. “As escolas 

foram indicadas pelo Governo, escreve o jurista Pedro Lomba (…). A OCDE 

responde que não, a amostra é aleatória, diz.”; “Portugal obedeceu a todos os 

critérios estabelecidos pela OCDE para a constituição da amostra, por isso, não 

houve qualquer investigação”, responde Juliet Evans da EDU/IA, o gabinete de 

auditoria interna, responsável pela educação, da OCDE.”; “Os estudantes são 

seleccionados pelo consórcio pago pela OCDE para aplicar o estudo. “As escolas 

não podem escolher os alunos”, sustenta a responsável.”; “O Público tem 
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insistido junto do Ministério da Educação para que faculte a lista das 212 escolas 

seleccionadas pela OCDE. A resposta é que há um contrato de 

confidencialidade.” 

Público10/22 – “O PISA centra-se na capacidade para resolver problemas 

básicos, detidas por jovens com idades compreendidas entre os quinze anos e 

quatro meses e os dezasseis anos e quatro meses. Sendo de inegável utilidade, 

este quadro é redutor porque deixa de fora valências humanistas e culturais dos 

sistemas de ensino.” Duvida da transparência na constituição da Amostra 

nacional 

Equidade Público10/2 – “Apesar da “descolagem” a presidente do CNE alertou que 

ainda “há muito caminho a fazer ao nível do insucesso escolar e da igualdade de 

oportunidades.” 

Público10/10 – “Os resultados do PISA vieram mostraram que este modelo 

(charter schools-EUA; free schools-Suécia) estará a contribuir para um 

incremento das desigualdades”. “A Suécia é um dos países da OCDE onde a 

origem dos alunos se tem revelado mais determinante para a diferença de 

resultados obtidos. Está também entre os três países que registaram uma maior 

quebra nas três áreas avaliadas pelo PISA (ficou abaixo da média em Ciências). O 

Reino Unido, segue o modelo sueco e pretende também seguir o asiático 

(Cameron). França está na média e o Le Monde aponta como causa “o 

aprofundamento de uma sociedade desigual.” 

Público10/21 – “Mas não é necessário escolher entre exigência e facilitismo. 

Os dados do PISA mostram claramente que é possível ter excelência académica 

sem necessidade de recorrer a uma “cultura de chumbos”. É preciso ter 

condições para a recuperação atempada de alunos com dificuldades-

especialmente os que têm dificuldades a nível de leitura – e não os condenar a, 

Exp10/3 – “vale a pena mudar, isto é, vale a pena criar oportunidades – 

Portugal é, segundo o relatório, um dos países em que há mais alunos 

pobres a conseguir, apesar das suas desvantagens, bons resultados. 
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simplesmente, repetir um ano de escolaridade.” 

Eficiência Público10/1 – custos por alunos (2008): na imprensa e na blogosfera-5011 

euros, ensino básico; 6833, ensino secundário: Orçamento de Estado- não chega 

a 4000 euros/aluno, no básico e no secundário  

Público10/2- “temos mais alunos com bons resultados e temos menos alunos 

com maus resultados” 

Público10/6 – “Esta progressão deve-se à redução da percentagem de alunos 

com desempenhos negativos (com níveis de 1 e -1). Ainda assim, há cerca de um 

quinto de alunos que nas três áreas têm resultados negativos.” 

Público10/8 – “os dados conhecidos relativamente ao passado, e também 

confirmados pela OCDE, indicam que cada estudante no ensino estatal custa 

mais ao erário público do que cada estudante no ensino privado com contratos 

de associação. Ou seja, esta modalidade de ensino público em parceria tem 

custado menos ao Estado e tem produzido melhores resultados.” 

Público10/21 – “Estas alterações na natureza da amostra (de 2006 e 2009) 

provavelmente resultam de taxas de retenção que lentamente vão diminuindo, 

bem como da implementação de legislação que permite alunos sobredotados 

avançarem um ano escolar.” 

Exp10/2 – medidas de política educativa que provocam a alteração dos 

resultados dos alunos 

Exp10/3 – “Chegamos à ruína, não por causa de privações e sacrifícios, 

mas porque (…), passámos a viver melhor, mais equipados e diplomados 

(…)”; “Estou apenas a lembrar um pequeno facto: tudo tem um custo. E 

se ao mesmo tempo que avançamos não cultivamos a capacidade de 

sustentar esse avanço, a história termina fatalmente assim, à espera dos 

alemães.”; “(…) precisamos de progredir muito mais e não o podendo 

fazer por via da despesa (…) há que experimentar outros meios de animar 

o sistema: por exemplo, dar às escolas o poder de decidir e aos pais e 

alunos a possibilidade de escolher.”; “(…) não basta que seja progressivo 

tem de ser sustentável, de modo que as boas notícias não acabem por se 

tornar uma má notícia.” 

Tom1 Público10/1 – Crónica de Santana Castilho que critica fortemente a ideologia 

presente nos relatórios da OCDE sobre a educação, pois os países membros 

“assumem que tudo se pode medir e reduzem as diferentes dimensões da 

Exp10/1 – artigo que apresenta os resultados de estudos internacionais 

que estabelecem uma relação percentual entre o nº de anos de 

escolaridade dos países e o crescimento do seu PIB. Caso de Portugal no 

                                                
1           O autor do texto jornalístico, sobretudo o de textos de opinião, é sempre o focalizador do facto comentado e essa focalização da realidade é feita à luz dos seus posicionamentos ideológicos, afetivos, morais e éticos 

(Reis & Lopes, 1987, p.159). O seu discurso, através das suas escolhas no plano da linguagem verbal, revela as suas” atitudes valorativas” (Reis & Lopes, 1987, p.160), face aos temas que aborda. Daí considerarmos que 

a “voz” que produz os textos, sobretudo os de opinião, exprime e imprime um tom subjetivo e particular nos discursos. 
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educação ao interesse exclusivo da economia e do mercado.”,criticando a 

sobrevalorização dos indicadores quantitativos fora dos contextos nacionais. 

Público10/2- informativo, com audição da presidente do CNE, Ana 

Bettencourt. Sobre: bons resultados no PISA, fatores de melhoria; pontuação, 

amostra nacional e organização das provas em Portugal 

Público10/3 – informativo 

Público10/4 – informativo, com conclusões de dois investigadores sobre a 

política educativa de MLR 

Público10/5 – informativo. Dados sobre exames nacionais de 2009 a 

português e matemática, no 9ºano 

Público10/6 – informativo, com intervenções de Isabel Alçada e José 

Sócrates 

Público10/7 – informativo, com a Comissão Europeia a emitir opiniões sobre 

os resultados dos países europeus 

Público10/8 – polémico, crítico, discordante do governo. José Manuel 

Fernandes não aceita como verdadeiros os resultados do PISA 2009, desvaloriza-

os e procura provar, através da dados dos rankings nacionais (9º ano???), que 

esses resultados só acontecem por causa dos alunos do ensino privado. 

Público10/9 – informativo, com opiniões de anteriores responsáveis do M.E. 

Público10/10 – informativo, sobre resultados do PISA em alguns países e 

sua relação com o aumento das desigualdades sociais e nas escolas 

Público10/11 – Crónica de Vasco Pulido Valente. Resultados do PISA são 

contexto europeu e comparado com a Finlândia. Consulta e seleção de 

determinados “especialistas”: João César das Neves e Nuno Crato que 

defendem a valorização da qualidade do ensino e não tanto a quantidade 

de anos de escolaridade 

Exp10/2 – Crónica de Nicolau Santos. Elogio das medidas de política 

educativa de MLR e José Sócrates e crítica dos que querem desvalorizar 

os resultados dos alunos portugueses no PISA2009. 

Exp10/3 – Crónica de Rui Ramos. Associa os bons resultados no PISA, 

ao aumento da despesa, criticando-o, para apelar à livre escolha (Que 

relação?). Considera que os nossos alunos não têm um desempenho de 

qualidade comparados com os melhores. Que o aumento da despesa não 

é sustentável e leva à bancarrota, tornando-nos dependentes dos alemães 
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desvalorizados e pretexto para se expor o olhar pessimista e fatalista 

sobre o Portugal de ontem e de hoje 

Público10/12 – Crónica de Nuno Pacheco, jornalista do Público. Tom 

sistematicamente irónico. Comenta a intervenção pública de Sócrates, 

ironizando sempre sobre aspetos constantes dessa intervenção. 

Público10/13 – Crónica de Pedro Lomba. Tom de dúvida, pois suspeita da 

manipulação da amostra nacional. 

Público10/14 – Crónica de Vital Moreira. Critica os opositores (professores, 

sindicatos, partidos) às medidas de política educativa de MLR a quem elogia por 

“ter recolocado a escola pública no centro da política educativa” 

Público10/15 – informativo, sobre o modo como se constrói a amostra para 

o PISA 

Público10/16 – informativo, sobre a atuação da OCDE, em caso de fraude 

na amostra, por parte dos países participantes nos PISA 

Público10/17 – informativo sobre como se constrói a amostra no PISA 

Público10/18 – informativo, com dados sobre os alunos que fizeram os 

testes PISA 2009 e sobre a amostra nacional 

Público10/19 – informativo, sobre a amostra nacional e com dados da 

OCDE sobre percurso escolar dos alunos do PISA e seu contexto familiar 

Público10/20 – crónica de São José Almeida, sobre a política educativa que 

terá contribuído para a melhoria do desempenho dos alunos portugueses no PISA 

2009. Quer repor a verdade sobre as causas a melhoria de desempenho dos 
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alunos. 

Público10/21 – Crónica de Joseph Conboy (investigador) em tom analítico 

e investigativo que relaciona os resultados no PISA e a definição da amostra 

nacional com a retenção escolar no sistema educativo português 

Público10/22 – crónica de Santana Castilho com análise de argumentos de 

outrem sobre os resultados nacionais no PISA e denúncia de situações sociais e 

da educação. 

Público10/23 – Crónica de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof sobre 

as medidas de política educativa, mas não só, do governo de José Sócrates, 

contestando os argumentos auto-elogiosos de Sócrates. 

NOTAS Público10/17 – Artigo sobre o modo como se construiu a amostra para o PISA 

2009 (Muito completo, a amostra, passo a passo) 

Público10/23 – Mário Nogueira escreve sobre o PISA: “O PISA avalia a 

prestação de alunos de 15 anos em provas de literacia (pensará o cronista que 

literacia é uma área a ser avaliada? Ou será gralha?) e leitura, matemática e 

ciências, provas que procuram perceber até que ponto aqueles jovens adquiriram 

alguns conhecimentos e capacidades (não competências): (competências são 

explicitamente o que o PISA pretende avaliar, não currículos), permitindo 

identificar pontos fortes e fracos do seu desempenho, mas nunca avaliar o 

desempenho das escolas e muito menos os sistemas ou as políticas educativas 

(desconhecerá ele os testes aplicados em cada ciclo PISA a diferenciados atores 

educativos e sociais e os relatórios do PISA?” 

 

Exp10/1 – artigo sobre os efeitos positivos do aumento da escolaridade 

no crescimento do PIB. Não importa só o aumento da quantidade de anos, 

mas também da qualidade dos resultados 

Exp10/2 – crónica de Nicolau Santos sobre os resultados do PISA 2009 

e a reação mediática e política a esses resultados: “Um estranho silêncio 

caiu sobre a notícia mais relevante desta semana (…)”. A Fenprof e o PS 

desvalorizaram os resultados obtidos pelos alunos portugueses. 

 

Políticas Público10/8 – José Manuel Fernandes evidencia a sua afeição pelo ensino Exp10/3 – Rui Ramos discorre sobre as consequências do aumento 
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educativas privado e a total desafeição pelo ensino público, utilizando os resultados no PISA 

2009 para os desvalorizar, mas valorizando a participação muito positiva dos 

alunos do ensino privado, com base em dados que retirou dos rankings 

nacionais, calculo que do 9ºano. Critica a organização e o funcionamento das 

escolas públicas. 

Público10/9 – Ex-governantes falam sobre razões que explicam os resultados 

no PISA 2009. 

Público10/1 – Santana Castilho discorre sobre indicadores do Relatório da 

OCDE, “Education at a glance” saído em 2010 e referente a 2008, apresentando 

dados sobre Portugal e outros países (nº horas aulas, rácio prof/aluno, 

vencimentos de professores). Critica também a ideologia do relatório da OCDE 

que acusa de nunca se referir à dimensão humana da educação, mas só ao 

“Business, puro e duro” e considera preocupante “que hoje se aceite, quase de 

forma consensual, a tradução das realidades complexas dos sistemas educativos 

em simples baterias de indicadores. 

Público10/4 – [À semelhança do que tem acontecido noutros países avaliados, 

o PISA parece ter concorrido também em Portugal “para a configuração de uma 

decisão política mais centrada em resultados e números”, observam os 

investigadores Natércio Afonso e Estela Costa] Enumeração das medidas de 

política educativa que tiveram impacto nos resultados dos alunos portugueses 

Público10/9 - Ana Benavente recusa-se a comentar os resultados mas diz: 

“De orientadores, para informação dos países, os indicadores da OCDE 

transformaram-se em definidores das políticas, estabelecendo comparações 

abusivas entre os países e das quais, aliás, só se tira o reforço da escola 

tradicional, do passado.” 

insustentável da despesa pública de Portugal que critica, associando os 

resultados mais satisfatórios de Portugal no PISA 2009 a esse aumento da 

despesa. Propõe como alternativa ao aumento da despesa pública em 

educação que se permita a livre escolha da escola aos alunos/pais e mais 

autonomia para as escolas decidirem (sobre o quê?) 
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Público10/14 – Vital Moreira está convencido que o que mudou recentemente 

para os resultados portugueses no PISA serem melhores foram as políticas 

educativas: “É evidente que os únicos fatores que mudaram substancialmente 

desde 2006, 2003, etc., foram as políticas educativas, apesar da oposição e da 

resistência de muitos professores e das suas estruturas sindicais.” Enumera as 

medidas de política educativa já referidas em outros locais; “Comprova-se que a 

escola pública (…) pode estar à altura das suas responsabilidades educativas e 

que só ela está em condições de realizar o ideal republicano de igualdade 

educativa, de superação das desigualdades de partida e de realização da 

cidadania.” 

Público10/20 – A jornalista São José Almeida escreve: “De acordo com as 

pessoas que conhecem e trabalham com educação, as avaliações neste domínio 

fazem-se com um horizonte temporal de 15 anos.”; “Ora, se são precisos 15 

anos para aferir o resultado de uma reforma da educação, parece-me, insisto, 

que a equipa governamental que tem que ser saudada por este resultado é a que 

então estava em funções”; “É igualmente fácil concluir que quem estava à frente 

do Governo há 15 anos era de facto líder do PS, mas o seu nome era António 

Guterres, que, por acaso, foi bastante ridicularizado por ter como um dos seus 

lemas de governação a frase “a paixão pela educação”. E o ministro da Educação 

era Marçal Grilo, sendo seus secretários de Estado Ana Benavente (Educação e 

Inovação) e Guilherme d’ Oliveira Martins (Administração Educativa).”; “Olhando 

para as medidas então lançadas, há uma que está na origem do sucesso 

alcançado pelos jovens avaliados agora pelo PISA 2009. É que eles foram a 

primeira geração a beneficiar do alargamento da rede pública do ensino pré-

escolar a todas as crianças portuguesas, lançada sob orientação directa de Ana 

Benavente.” 

Público10/21 – “Será necessário, contudo, modificar o discurso nacional 
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relativamente à questão da retenção académica.”; “os alunos deverão 

avançar quando estiverem prontos para o fazer, e o sistema deverá garantir que 

estejam prontos na altura certa, acompanhando sempre que possível, os seus 

pares etários. Infelizmente o sistema frequentemente funciona com o objectivo 

de, meramente, documentar o insucesso através do sistema de notas e 

retenção, em vez de garantir a construção de novos conhecimentos e 

competências.” 

 

Contexto 

político-

partidário 

nacional 

Governo de José Sócrates (XVIII), a partir de 26 de outubro de 2009 a 21 de 

junho de 2011 

M. Ed. – Isabel Alçada (2009-2011) com Alexandre Ventura e João Trocado da 

Mata 

Governo de José Sócrates (XVIII), a partir de 26 de outubro de 2009 a 

21 de junho de 2011 

M. Ed. – Isabel Alçada (2009-2011) com Alexandre Ventura e João 

Trocado da Mata 

 

 

NOTA: A codificação teve em consideração as designações dos jornais e a numeração respeita a ordem cronológica de saída dos artigos, em cada ano. Por exemplo, Publico 01/3, 

significa que o artigo referido saiu em 2001 e é o terceiro lido, pela ordem cronológica. Assim, o artigo nº 1 de 2001 saiu em 4 de dezembro, o artigo nº 2 saiu em 5 de dezembro, 

o artigo nº 3 saiu em 9 de dezembro e todos foram publicados em 2001. O critério é o mesmo para a codificação dos artigos em ambos os jornais e em todos os anos (2001-2010). 
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Quadro nº 1- Nº de artigos por media (Público e Expresso) 

 

 

 

Jornais/ano 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Público 

 

3 

 

2 1 1 0 1 6 4 4 23 45 

Expresso 

 

Foram utilizadas algumas das 

conclusões do estudo de Martins 

(2010) sobre a receção nacional ao 

PISA, no Expresso, que abrange 

artigos de opinião (41 artigos) do 

jornal de 2001 a 2005 

2 3 3 1 0 2 3 14 

TOTAL (59) 3 2 1 3 3 4 7 4 6 26 59 

% 5,1 3,4 1,7 5,1 5,1 6,8 11,9 6,8 10 44,1 100% 
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Quadro nº 2- Abordagem (sim/não) do conteúdo referido nas Categorias1 

Expresso 

                                                
1 Os sinais (X / -) utilizados só assinalam a existência ou não do debate sobre o tema referido para que aponta a categoria, em cada ano, e não o número de artigos onde se faz/não se faz o debate. 

2 Dos anos 2001, 2002 e 2003 não possuímos artigos, já que nos decidimos pela utilização, na nossa dissertação, do estudo realizado por Martins, 2010, para o período de 2001-2005, com um“corpus” constituído por 

artigos do jornal Expresso. 

Categoria 2001 

Nº artigos:2 

2002 

Nº artigos: 

2003 

Nº artigos: 

2004 

Nº artigos:2 

2005 

Nº artigos:3 

2006 

Nº artigos:3 

2007 

Nº artigos:1 

2008 

Nº artigos:0 

2009 

Nº artigos:2 

2010 

Nº artigos:3 

Total/anos 

de referências 

à categoria 

 

Qualidade 
--- 

-- 

 
-- X X X X s/artigo - X 5 

 

Equidade 
-- -- -- - - X - s/artigo 

X – contra a 

equidade 
X 3 

 

Eficiência 

-- 

 
-- -- X X X - s/artigo - X 4 

Apresentação/ 

análise de 

Resultados 

-- -- -- X - X X s/artigo - X 4 
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Conclusões- Qualidade-5/6; Equidade-3/6; Eficiência-4/6; Resultados-4/6; Literacia leitura- 0/6; Medidas de política-4/6 

Categoria mais abordada nos artigos no período de 2004-2010: qualidade; Categoria menos abordada nos artigos no período de 2004-2010: literacia em leitura  

 

Literacia em 

leitura 
-- -- -- - - - - s/artigo - - 0 

Propostas de 

Medidas de 

política 

-- -- -- X X X - s/artigo X - 4 



 

389 

 

Quadro nº 3 - Abordagem (sim/não) do conteúdo referido nas Categorias1 

Público 

                                                
1 Os sinais (X / -) utilizados só assinalam a existência ou não do debate sobre o tema referido para que aponta a categoria, em cada ano, e não o número de artigos onde se faz/não se faz o debate. 

Categoria 2001 

Nº artigos:3 

2002 

Nº artigos:2 

2003 

Nº artigos:1 

2004 

Nº artigos:1 

2005 2006 

Nº artigos:1 

2007 

Nº artigos:6 

2008 

Nº artigos:4 

2009 

Nº artigos:4 

2010 

Nº artigos:23 

Total/anos 

Nºde 

referências à 

categoria 

Qualidade 
- 

 

- 
- - s/artigo - X - X X 3 

Equidade 
- - - - s/artigo - X - - X 2 

 

Eficiência 
- - X - s/artigo - X X X X 5 

Apresentação/ 

análise de 

Resultados 

X - - - s/artigo - X X X X 5 

Literacia em 

leitura 
X X - X s/artigo - X X - X 6 
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Conclusões- Qualidade-3/9; Equidade-2/9; Eficiência-5/9; Resultados-5/9; Literacia leitura- 6/9; Medidas de política-5/9.  

Categoria mais abordada nos artigos no período de 2001-2010: literacia em leitura; Categoria menos abordada nos artigos no período de 2001-2010: equidade.  

Propostas de 

Medidas de 

política 

- - - X s/artigo - X X X X 5 
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Nome do Nó: eficiência

 Fontes Internas/dirigentes APP/APP1      1 Referência     |     1.62% 
Referência 1     |     1.62%
Para mim, o sistema de exames que os governos social-democratas e socialistas têm vindo a
instaurar em Portugal - não são muito diferentes um do outro - para mim, é para o país conseguir
ter boas notas no PISA. Para mim, o sistema de exames que Portugal tem, que é único na
Europa, não há nenhum país na Europa que tenha tantos exames como Portugal (salvo erro, o
modelo maltês é próximo do nosso) é para formatar os alunos para os preparar bem para os
exames, ou seja, para o PISA.



Nome do Nó: equidade



Nome do Nó: PISA

 Fontes Internas/dirigentes APP/APP2      3 Referências     |     13.8% 
Referência 1     |     4.72%
(Sobre o conceito de competências) - quem esteve ligada à elaboração dos Programas poderá
melhor do que eu responder-lhe...uma das questões que se tem colocado em reuniões em que
temos estado presentes convocadas pelo ministério (da educação) a propósito do novo Programa
para o 10º ano, que vai vigorar, foi-nos dito que ia ser feito porque o anterior estava muito
direcionado para as competências dos alunos e "competência" era um termo que estava
completamente arredado do programa em construção, eles [os alunos] tinham era que adquirir
conteúdos.

Referência 2     |     5.81%
Fica o que então me foi respondido: então não falemos em competências, falemos em
capacidades. E para mim, capacidades, é um termo incomoda, (...) porque capacidades pode
pressupor que alguém foi mais favorecido [por fatores genéticos ou sociais] e as competências
treinam-se, chega-se lá, não é? A questão deste último Programa arredar qualquer noção de
competência e termos uma listagem de obras, uma listagem de conteúdos é algo que nos deixa
algo apreensivos, porque o próprio Quadro Europeu das Línguas (QEL) contempla a noção de
competência, são os "skills" que nós já estudámos com Chomsky. Como é que de repente tudo
isso desaparece? É uma questão que nos incomoda. (...)

Referência 3     |     3.27%
- Se tivesse que comparar os exames nacionais com as provas do PISA quais lhe parecem as
mais credíveis?
- Talvez o PISA e eu digo-lhe porquê: se nós cruzarmos os exames ao longo dos anos,
encontramos exames muito subjetivos, exames excessivamente simples, exames dificílimos, não
há uma constante, e as provas do PISA parecem ser mais constantes na formulação... é a ideia
que temo

 Fontes Internas/coautora de NPPEB/autora NPPEB      3 Referências     |     52.68% 
Referência 1     |     8.42%
Nos debates havidos em equipa, alguma vez foram referidos os testes de literacia em leitura do
PISA? Os resultados dos alunos portugueses comparados com os de outros países que
participaram no Programa?
R: Foram referidos e levados em consideração os testes de literacia em leitura do PISA, bem
como os estudos sobre os resultados do PISA, nomeadamente os do estudo internacional PISA
2000, do GAVE. A articulação com o GAVE propiciou o debate e o acesso a documentos
produzidos por esta entidade

Referência 2     |     11.22%
Que impacto teve o tema "PISA" na construção dos Programas de Português do Ensino Básico?
R: O PPEB apresenta-se com uma matriz comum aos três ciclos, de que fazem parte 5
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componentes: Caracterização, Resultados esperados, Descritores de desempenho e conteúdos,
Corpus textual e Orientações de gestão. Estes diferentes planos receberam, de forma mais ou
menos explícita, os impactos do PISA. Isto é, as orientações metodológicas e o paradigma
teórico, pressupondo o desenvolvimento equilibrado das cinco competências, entre as quais se
destacam a da Leitura, a da Escrita e a do Conhecimento Explícito da Língua, refletem esses
impactos, no texto do documento.

Referência 3     |     33.04%
Pode ser estabelecida alguma conexão entre essa mudança do paradigma dos Programas de
Português e a conceção de literacia em leitura do PISA, assim como com o desempenho dos
alunos portugueses no PISA? Porquê?
R: A aproximação entre o paradigma do PPEB e a conceção de literacia em leitura do PISA é
grande. Não implicando necessariamente essa aproximação o sucesso do ensino e da
aprendizagem da leitura, ela é, contudo, um garante de uma qualificação superior desse ensino e
aprendizagem, relativamente ao paradigma dos Programas de Língua Portuguesa de 1991 (bem
como às Metas curriculares de 2012). A título de exemplo, comparem-se os seguintes excertos de
itens de caracterização, de descritores de desempenho e de orientações de gestão do PPEB (os
sublinhados são meus) com os seguintes parâmetros de avaliação do PISA:
- extrair e recuperar informação, para interpretar o que leem e para refletir e/ou avaliar sobre o
conteúdo e formato do texto com base nos seus conhecimentos.

PPEB:
- "De uma fase de leitura mais centrada no ler para aprender a ler, evolui-se para uma fase em
que o ler para extrair e organizar conhecimentos é privilegiada." (Orientações de gestão, 1.º ciclo,
p. 71);
- "Neste ciclo, os alunos possuem já um elenco pessoal de leituras, relacionado quer com os seus
interesses pessoais quer com as actividades e leituras escolares realizadas anteriormente. O seu
perfil de leitores alarga-se e as suas competências aprofundam-se, procurando-se atingir uma
desenvoltura progressiva nas formas de ler e de interpretar textos." (Caracterização, 2.º ciclo, p.
113)
- "Interpretar textos com diferentes graus de complexidade, articulando os
sentidos com a sua finalidade, os contextos e a intenção do autor", (Descritores de desempenho,
3.º ciclo, p. 124);
- "Reconhecer e reflectir sobre os valores culturais, estéticos, éticos, políticos e
religiosos que perpassam nos textos." (Descritores de desempenho, 3.º ciclo, p.



Nome do Nó: políticas de educação nacionais

 Fontes Internas/dirigentes APP/APP1      16 Referências     |     43.03% 
Referência 1     |     1.62%
Para mim, o sistema de exames que os governos social-democratas e socialistas têm vindo a
instaurar em Portugal - não são muito diferentes um do outro - para mim, é para o país conseguir
ter boas notas no PISA. Para mim, o sistema de exames que Portugal tem, que é único na
Europa, não há nenhum país na Europa que tenha tantos exames como Portugal (salvo erro, o
modelo maltês é próximo do nosso) é para formatar os alunos para os preparar bem para os
exames, ou seja, para o PISA.

Referência 2     |     1.57%
Posso-lhe dizer que na formação inicial de professores (sei) que o que se faz nas escolas, o que
se faz efetivamente, é português e matemática, o resto não interessa, o resto será para brincar, o
que interessa é português e matemática e o que se faz é preparar para os exames. Não se faz
mais nada, tudo o que não é para exames, não interessa (...) isto é tudo uma farsa, desculpe falar
assim, isto é tudo uma farsa para subirmos no PISA, nos rankings internacionais.

Referência 3     |     1.91%
Eu acho que da parte da OCDE, relativamente ao PISA - eles dizem que uma das intenções do
PISA é influenciar políticas, que eu acho muito bem, só que eles agora têm que começar a
analisar que políticas é que têm estado a influenciar. Será que a OCDE quer que haja países
como Portugal que estejam a fazer exames, no 4º,no 6º, no 9º, no 12º só a 2 disciplinas para
depois sair tudo bonito na fotografia? Não me parece que seja isso que a OCDE queira. Está na
altura de a OCDE ir ver que efeitos está a produzir nos países, com o que eu chamo de frenesim
do quantitativo

Referência 4     |     3.78%
Porque há esta febre dos rankings. Tal e qual como há o ranking económico, há o ranking
educativo e como nós sem uma boa posição no ranking educativo estamos votados à miséria, vá
de fazer das tripas coração, vale tudo para subirmos nos rankings, até vale dizer que todas as
disciplinas não interessam para nada, só interessam o português e a matemática. É isso que
estamos a fazer neste momento. Até vale levar anos inteiros a preparar para um exame. Até vale
uma pessoa que tem notas na avaliação contínua que são uma miséria durante o ano inteiro e
chegar a exame e passar de ano. Vale tudo. As pessoas andam felizes, porque há exames. Por
que é que ir a exame é bom? Porque antigamente, "quando era bom", dizem as pessoas - não se
lembram que a maior parte da população vivia na miséria -, mas antigamente é que era bom, e se
antigamente havia exame da 4ªclasse, agora é bom haver também. Lembro-me que quando
começaram as provas de aferição, fomos às escolas para ver... e os pais já falavam em exames
da 4ªclasse e na altura ainda não era exame. A vontade de voltar à estabilidade do antigamente,
daquilo que é conhecido

Referência 5     |     0.49%
-Ou seja, eu acho que realmente os nossos governos do PS e do PSD têm estado a fazer muito,
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muito, muito para subirmos no PISA, através dos exames.

Referência 6     |     1.68%
r?
Eo - O Ministério, relativamente ao PISA, nunca pediu opinião da APP, ou seja, só nos convidava
para as sessões de lançamento dos resultados, oferecia-nos uma publicação (publicação oficial
do GAVE, com os resultados de cada ciclo, 2000, 2003, 2006... geralmente com data do ano
seguinte; para surpresa minha não estão disponíveis nas publicações do IAVE, mas há um
exemplar de cada uma na APP) dos resultados ... só para os resultados.
- Nós fizemos pareceres (estão arquivados em Pareceres e nos Rec

Referência 7     |     1.11%
artidos.
Ea - Alguma vez, a APP foi solicitada para emitir pareceres sobre os resultados em leitura dos
alunos portugueses no PISA, por parte de algum ministério da educação ou pelos media
nacionais?
Eo - Não, pelos media, sim. Mesmo que eles não nos pedissem, nós não ficávamos à espera que
eles nos perguntassem. A partir de 20

Referência 8     |     4.61%
0, 2001.
Ea - A APP considerou relevantes os resultados do PISA em leitura ao ponto de poderem
provocar alterações nos Programas de Português do ensino básico?
Eo - Mesmo na documentação do PISA, eles assumem, explicitamente, que a ideia deles era
influenciar as políticas dos governos...e fazem sugestões. Por isso é que, se por causa do PISA,
estamos a chegar a este ponto, bem podemos culpar a OCDE, porque era isto que eles queriam,
era isto ter efeitos nas políticas internas. Uma entidade internacional não eleita por ninguém? Ter
a ousadia de influenciar políticas internas de um país? (...) A OCDE é gente de economia.
Pergunto eu: quantos professores lá estarão? Quantos especialistas em ciências da educação?
(...) Quem é a OCDE para decidir sobre os Programas de todo o mundo? E nós queremos um
mundo onde seremos todos iguaizinhos? Já não basta em Portugal sermos tão iguais, ainda
queremos fazer isso no mundo? (...) Onde está a legitimidade democrática dessa entidade? (...)
Eu, a mandar em mim, não quero técnicos, quero políticos. Os técnicos obedecem aos políticos,
quem manda são os políticos. Quero que haja mais política e pouca técnica, porque na política,
nós escolhemos, os técnicos não escolhemos e eles ludibriam-nos como quiserem, nós não
percebemos do assunto e não vão a comícios ou à televisão a dizer o que andam a fazer. Não há
controlo, não há trans

Referência 9     |     4.72%
mos. (...)
Ea - Sobre o PNL e o PNEP: os dois Programas, criados e implementados pelo ministério da
educação [de Maria de Lurdes Rodrigues], fundamentam a sua criação, entre outras razões, com
os fracos resultados do desempenho dos jovens alunos portugueses em leitura, no PISA. Em seu
entender, essa conexão foi a principal motivação para a criação dos Programas?
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Eo - Eu penso que sim. Não deixa de ser interessante reparar que o Plano Nacional é de leitura,
não é de oralidade, nem de escrita nem de gramática, é daquilo que vem no PISA, sejamos muito
claros, é aquilo que vem no PISA.
Para o Plano Nacional de Leitura, nós, APP, fomos muito convocados. Lembro-me que até nos
pediram parecer sobre a listagem de obras, se considerávamos que a existência de listagem de
obras para serem escolhidos... se concordávamos, se não concordávamos. Lembro-me que
quando foi dos novos Programas...afinal, parece que já são velhos...cá estamos nós outra vez
nesta fantasia. Os Programas foram homologados em 2009, acabaram de ser generalizados [em
2014, a todo o ensino básico] e já nos estão a dizer que fizeram uma avaliação e que aquilo está
mal. Como é que avaliaram isso? Como é que souberam que aquilo que correu mal era por causa
do Programa e não era por causa das metas que se sobrepuseram? É tudo um conto de crianças,
como diz o próprio líder [Passos Coelho, sobre as promessas eleitorais do Syriza ao povo g

Referência 10     |     5.3%
, não é?
Ea - O PNL, vocês deram a vossa opinião...
Eo - E fomos convocados... primeiro se concordávamos que fosse feita uma lista, digamos assim,
e depois pediram-nos opinião acerca do conteúdo das listas e nós, na sequência disso, em 2009,
nos novos Programas, era um governo do PS, na altura já queriam muito fazer um corpus de
leitura obrigatória, como o Crato veio a fazer com as metas, que eu acho que é o maior
empobrecimento que pode haver num país é pôr todas as pessoas a ler a mesma coisa, ou
melhor, a fingir que leem a mesma coisa, que ainda é mais grave, e nós, na altura, nós, APP,
dissemos com muita veemência ao ministério que considerávamos muito importante que as listas,
vamos pôr assim, do PNL, fossem o corpus literário dos Programas. E os professores é que
selecionavam, ou seja, nós acreditamos na APP que os professores sabem pensar e querem
continuar a pensar. Se eu sei pensar e quero continuar a pensar, se eu tenho que adequar a
aprendizagem aos alunos e não à bitola do PISA eu tenho que diversificar. É claro que se for para
a bitola do PISA, isso não convém. A APP disse muito convictamente, convincentemente que o
corpus literário dos Programas de 2009 deveria ser o corpus literário do PNL. Sei que acabou por
ficar assim, mas sei que "lá dentro", esta opinião da APP não era muito consensual. Pelo vistos,
acabou por sair vitoriosa, porque ficou assim, mas queriam fazer o corpus fechado... o
coordenador, Carlos Reis. Cá estou eu a falar de pessoas de partidos diferentes, mas que no
fundo, no fundo, querem fazer o mesmo. O Carlos Reis queria o

Referência 11     |     3.42%
icar lá.
Ea -E em relação ao PNEP, pensa que a motivação foi a mesma?
Eo - Penso que sim. Quais são as disciplinas do PNEP? São as do PISA: português, matemática
e ciências. Lembro-me, acho que foi em 2010, estava numa sessão na DRE Algarve, em que
estava lá uma colega nossa que trabalhava no GAVE, aquela entidade que depende do ministro
da educação, mesmo chamando-se IAVE, que ironizava um bocadinho com outros países da
Europa, salvo erro, com a Polónia: "Ah, pois, porque na Polónia, agora, estão a fazer um "PISA
oriented curriculum", um currículo nacional orientado para o PISA". E eu ri-me para dentro e
depois ri para fora a seguir e disse: "Ã" minha cara colega, não é isso o que o GAVE está cá a
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fazer em Portugal?" Ela lá deu três pinos, quatro cambalhotas e acabou por...[e fez um ruído em
que parecia enrolar a língua]. Ou seja, brincava com aqueles outros horrorosos que fazem tudo
para ter sucesso no PISA e quando eu lhe disse que, na minha opinião, era isso que ela estava a
fazer, ela não conseguiu r

Referência 12     |     4.14%
to boas.
Ea - ... e na avaliação que foi feita conclui-se que os professores consideravam que tinham
melhorado o seu desempenho, enquanto professores de língua portuguesa, na leitura e na
escrita, pelo facto de terem frequentado o PNEP. Tem algum feed-back sobre isso?
Eo - Tenho o feed back de que houve impacto positivo, mas não se percebeu muito bem porquê,
a matemática continuou para o 2º ciclo e língua portuguesa, não. Porquê? No PNEP, nós APP,
não interviemos muito, porque como era no 1º ciclo e uma das grandes dificuldades da APP na
altura, como penso que ainda será agora, é implicar colegas do 1º ciclo. Porquê? Porque eles são
de todas as áreas e muito dificilmente se implicam só numa disciplina e, por outro lado, os que se
interessam por essas coisas já foram todos cativados pela APM (Associação de Professores de
Matemática), dos professores de matemática, que são muito dinâmicos, ou seja, diria que, se
calhar, a maior dos professores do 1º ciclo que se empenharia mais, já estão todos na
matemática, isto é feeling meu, não é nada de... No caso do PNEP, nós APP, pusemo-nos de fora
por falta de capacidade, porque a maior parte dos colegas que estava cá, como eu, somos todos
do 2º e 3ºciclo e secundário. É o et

Referência 13     |     2.84%
rno problema.
Ea - Foi um Programa com impacto nacional...
Eo - Foi, foi, sem dúvida e os ecos que tenho é que toda a gente reconhece que foi importante e o
que dizem é que ficaram com pena de não ter continuado para o 2ºciclo, como o da matemática
continuou, penso eu. Estou a trabalhar no Politécnico de Setúbal, na ESE, e já se fez uma vez um
Encontro sobre as várias didáticas da formação de professores e as disciplinas que entraram
foram português, matemática e ciências. PISA! O pessoal todo a trabalhar para o PISA
alegremente... sendo que eu também me pergunto o que é que os colegas e os alunos pensam
sobre as aulas de inglês, geografia, história... não interessa. Se o próprio ministério não faz
exame, para que é que isto interessa? E depois há outra coisa que eu acho muito grave neste
sistema de exames. Faz-me lembrar a Inspeção geral

Referência 14     |     1.43%
ue se passa. (...)
Ea - Entendo do que diz, que os exames a português, matemática e ciências - disciplinas que são
de tal maneira absolutas no sistema educativo e nos exames - são para termos bons resultados
no PISA?
Eo - Exatamente. "Vamos treiná-los muito nos exames para eles terem boa nota no PISA". Aliás,
ainda há uma coisa mais fantástica que são aqueles testes intermédios. (...) Eles eram
claramente para aprenderem a r
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Referência 15     |     2.64%
sponder ao PISA.
Ea - Mas então, estes programas, PNL e PNEP, foram respostas adequadas para os problemas
que pretendiam resolver?
Eo - Dos ecos que tenho, foram. Como lhe disse, até nós aqui na APP considerámos que o PNL
deveria ser corpus literário dos programas e com o PNEP, os professores que participaram
ficaram com pena que não tivesse sido alargado ao 2º ciclo, o que quer dizer que é um grande
sucesso. Eu, por exemplo, neste momento, na ESE de Setúbal, na formação inicial, a maior parte
das publicações que eu uso em didática são as publicações do PNEP. São boas. O único
problema que eu vejo é a uniformização, ou seja, se aqueles documentos do PNEP são os únicos
documentos bons e acessíveis que há, quer dizer que todos os professores do país estão a ser
formados iguaizi

Referência 16     |     1.77%
hos sobre aquilo...
Ea - A APP foi parceira na construção, no acompanhamento ou na avaliação de algum destes
programas?
Eo - Do PNL, sim, na construção das listas (de livros). Do PNEP, não, porque nós não fomos
convidados nem nos fizemos convidados por ser aquela área em que não estávamos à vontade.
Ea - E o acompanhamento?
Eo - Ìamos às sessões públicas de lançamento de livros... Eu lembro-me que nós íamos a umas
sessões finais de apresentação.
Ea - E na avaliação, foram solicitados para fazerem a avaliação de algum dos pr

 Fontes Internas/dirigentes APP/APP2      3 Referências     |     10.65% 
Referência 1     |     3.9%
Mas este ano ninguém nos disse nada. Noto que realmente estão mais interessados [na
associação] quando são eles [MEC] a dirigirem-nos o convite, porque temos emitido inúmeros
pareceres e temos divulgado outros que vêm ao encontro dos nossos : o caso das metas de
aprendizagem, dos programas. E penso que isto tem sido algo... não sei até que ponto o nosso
parecer sobre o PISA, à semelhança do que já se passou com outros documentos e que ficaram
um pouco

Referência 2     |     4.2%
Quando foi pedido parecer sobre as metas, nós soubemos da solicitação porque alguém, de uma
universidade, nos informou que tinha sido pedido. Nós estranhámos que não nos tivesse sido
solicitado. Mas depois quando vimos que estava posto a consulta, com prazo marcado,
formulámos o nosso parecer e enviámo-lo. Não me recordo que nos tenha sido pedido naquele
momento especificamente esse parecer. Por isso é que eu estou aqui a inquirir se será assim tão
tido em conta emitir parecer sobre

Referência 3     |     2.55%
...claro que nunca fomos hostilizados, mas talvez este seja o momento em que as associações,
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de uma maneira geral, não estejam a ser tão solicitadas, somos sim pela comunicação social,
quando há exames nacionais (...) são sobrevalorizados. Sobre o PISA não, não me parece.
(pedem opinião, comentário).

 Fontes Internas/coautora de NPPEB/autora NPPEB      4 Referências     |     73.45% 
Referência 1     |     14.66%
R: Integrei a equipa do Programa de Português do Ensino Básico (PPEB), em substituição de
Emília Amor, passando a assumir eu a coordenação da subequipa do 2º ciclo. Nessa fase, o
projeto do programa estava lançado e tinham sido recebidas as orientações fundadoras do
documento que viria a ser elaborado. Essas orientações foram sempre dadas diretamente pela
Direção geral da DGIDC, o organismo que foi o principal responsável pela construção do PPEB. A
direção geral da DGIDC tinha poder para manter um canal de diálogo aberto com a Secretaria de
Estado da Educação e o Gabinete da ministra da Educação, sem cuja aprovação, as opções em
termos de ensino e aprendizagem do Português não eram transformadas em decisões e
orientações para a equipa. Ao longo da construção do PPEB, a DGIDC criou condições para que
houvesse articulação com o GAVE (atual IAVE) e o PNL.

Referência 2     |     11.22%
Que impacto teve o tema "PISA" na construção dos Programas de Português do Ensino Básico?
R: O PPEB apresenta-se com uma matriz comum aos três ciclos, de que fazem parte 5
componentes: Caracterização, Resultados esperados, Descritores de desempenho e conteúdos,
Corpus textual e Orientações de gestão. Estes diferentes planos receberam, de forma mais ou
menos explícita, os impactos do PISA. Isto é, as orientações metodológicas e o paradigma
teórico, pressupondo o desenvolvimento equilibrado das cinco competências, entre as quais se
destacam a da Leitura, a da Escrita e a do Conhecimento Explícito da Língua, refletem esses
impactos, no texto do documento.

Referência 3     |     14.53%
R: O paradigma do PPEB opõe-se ao dos Programas de Língua Portuguesa de 1991(PLPEB)
nesses aspetos fundamentais. O conceito de competências em língua está cientificamente
validado pela investigação em ensino das línguas há várias décadas, uma vez que é inerente ao
ensino e à aprendizagem de uma língua (cf. QECR, e.o.) trabalhar competências; por exemplo,
fazêmo-lo ao ler, ao realizar uma produção escrita ou uma produção oral. A conceção de literacia
em leitura do PISA assenta igualmente no conceito de competência. Ora, não era esse o
paradigma em que assentava o PLPEB, nem é esse o paradigma em que assentam as Metas
curriculares de Português de 2012, nem o novo Programa de Português do Ensino Básico que
estará em vigor no próximo ano letivo e que com elas se "harmoniza", tendo em conta o
Despacho 2109/2015, de 27 de fevereiro, que revoga o PPEB

Referência 4     |     33.04%
Pode ser estabelecida alguma conexão entre essa mudança do paradigma dos Programas de
Português e a conceção de literacia em leitura do PISA, assim como com o desempenho dos
alunos portugueses no PISA? Porquê?
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R: A aproximação entre o paradigma do PPEB e a conceção de literacia em leitura do PISA é
grande. Não implicando necessariamente essa aproximação o sucesso do ensino e da
aprendizagem da leitura, ela é, contudo, um garante de uma qualificação superior desse ensino e
aprendizagem, relativamente ao paradigma dos Programas de Língua Portuguesa de 1991 (bem
como às Metas curriculares de 2012). A título de exemplo, comparem-se os seguintes excertos de
itens de caracterização, de descritores de desempenho e de orientações de gestão do PPEB (os
sublinhados são meus) com os seguintes parâmetros de avaliação do PISA:
- extrair e recuperar informação, para interpretar o que leem e para refletir e/ou avaliar sobre o
conteúdo e formato do texto com base nos seus conhecimentos.

PPEB:
- "De uma fase de leitura mais centrada no ler para aprender a ler, evolui-se para uma fase em
que o ler para extrair e organizar conhecimentos é privilegiada." (Orientações de gestão, 1.º ciclo,
p. 71);
- "Neste ciclo, os alunos possuem já um elenco pessoal de leituras, relacionado quer com os seus
interesses pessoais quer com as actividades e leituras escolares realizadas anteriormente. O seu
perfil de leitores alarga-se e as suas competências aprofundam-se, procurando-se atingir uma
desenvoltura progressiva nas formas de ler e de interpretar textos." (Caracterização, 2.º ciclo, p.
113)
- "Interpretar textos com diferentes graus de complexidade, articulando os
sentidos com a sua finalidade, os contextos e a intenção do autor", (Descritores de desempenho,
3.º ciclo, p. 124);
- "Reconhecer e reflectir sobre os valores culturais, estéticos, éticos, políticos e
religiosos que perpassam nos textos." (Descritores de desempenho, 3.º ciclo, p.



Nome do Nó: qualidade

 Fontes Internas/dirigentes APP/APP1      4 Referências     |     10.23% 
Referência 1     |     1.57%
Posso-lhe dizer que na formação inicial de professores (sei) que o que se faz nas escolas, o que
se faz efetivamente, é português e matemática, o resto não interessa, o resto será para brincar, o
que interessa é português e matemática e o que se faz é preparar para os exames. Não se faz
mais nada, tudo o que não é para exames, não interessa (...) isto é tudo uma farsa, desculpe falar
assim, isto é tudo uma farsa para subirmos no PISA, nos rankings internacionais.

Referência 2     |     3.64%
A última vez que eu dei aulas no 3º ciclo, acompanhei uma turma do 7º, 8º e 9º e como eu
considero que a oralidade é uma coisa importante e é sempre muito maltratada, estive durante os
3 anos a trabalhar explicitamente a exposição oral planificada. Pois, eram os próprios alunos,
miúdos de 12,13 e 14 anos que diziam: Ã" professor, porque é que o professor está a gastar
tempo com isso, quando não vem no exame? E eu dizia-lhes que vinha no Programa, que era
importante; para eles era paisagem! Claro que eu tive que ter muita força interna, digamos assim,
para continuar a fazer a oralidade. Eu próprio pensei assim: olha se eu insisto nisto e chegam a
exame e tiram todos má nota? O que é que eu quero dizer com isto? Nem todos os professores
estão dispostos a fazer isto, é muito mais fácil fazer o que o Ministério quer, que é papaguear a
matéria do exame, cumprir as metas; no caso do Secundário, é ler as sebentas d'"Os Maias", ler
Os Maias não interessa, o que interessa é ler as sebentas, decorar aquilo tudo e acham que isto
é um país que está a progredir, a nível da educa

Referência 3     |     3.12%
gir. O meu medo agora, estou para ver (...) quando é que vão começar a aparecer nas provas,
nos exames, que é de exames que se trata, na 4ªclasse, digo de propósito 4ªclasse, no 6º e no 9º
ano, quando é que começam a aparecer nos exames os textos que foram dados em sala de aula.
No 12º ano já acontece isso, no 9ºtambém já acontece. Gil Vicente e Camões, ou seja, nós não
estamos a avaliar se eles sabem ler, nós estamos a avaliar se eles decoraram bem aquilo que
nós lhes dissemos sobre "Os Lusíadas" e sobre Gil Vicente, que já foi aquilo que os professores
dos nossos pais disseram aos nossos pais (com nuances ideológicas), que os professores dos
nossos avós, dos poucos avós que foram à escola, disseram. E acham que é assim que o país
está a progredir: todos os alunos de todo o país vão ler todos os mesmos livros, não, vão todos
ler as mesmas sebentas sobre os mesmos livros. É isto que é um país diversificado, plural,

Referência 4     |     1.9%
i era: como é que no PISA, Portugal saía tão mal na literacia em leitura e depois cá, nos exames
de português...os exames de português eram os que tinham melhor média. Não tinham boa, era
para aí 11 ou 12, mas de todas as disciplinas que faziam exame, o de português era o que tinha a
melhor nota. O que quero eu dizer com isto? Os padrões de avaliação de um e do outro que na
altura não eram iguais, se calhar agora estão a convergir, digo eu. Na altura não estavam. No
PISA, saíamos péssimos e nos exames nacionais de português... era das disciplinas que tinham
melho
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 Fontes Internas/dirigentes APP/APP2      2 Referências     |     7.75% 
Referência 1     |     4.48%
(Sobre provas estandardizadas e exames): o treino para as provas afasta de atividades com
relação mais direta com o aprofundamento dos conhecimentos culturais, a criatividade, quando
passamos para um autor associamo-lo a uma corrente, a uma correspondência do seu texto com
as artes plásticas, podíamos alargar um pouco horizontes, mas damos connosco, na
generalidade, a pegar em provas estandardizadas [de anos anteriores] e a dizer: agora treina,
treina, treina para quando chegar uma prova deste modelo tu estares apto

Referência 2     |     3.27%
- Se tivesse que comparar os exames nacionais com as provas do PISA quais lhe parecem as
mais credíveis?
- Talvez o PISA e eu digo-lhe porquê: se nós cruzarmos os exames ao longo dos anos,
encontramos exames muito subjetivos, exames excessivamente simples, exames dificílimos, não
há uma constante, e as provas do PISA parecem ser mais constantes na formulação... é a ideia
que temo

 Fontes Internas/coautora de NPPEB/autora NPPEB      2 Referências     |     14.6% 
Referência 1     |     0.07%
 par

Referência 2     |     14.53%
R: O paradigma do PPEB opõe-se ao dos Programas de Língua Portuguesa de 1991(PLPEB)
nesses aspetos fundamentais. O conceito de competências em língua está cientificamente
validado pela investigação em ensino das línguas há várias décadas, uma vez que é inerente ao
ensino e à aprendizagem de uma língua (cf. QECR, e.o.) trabalhar competências; por exemplo,
fazêmo-lo ao ler, ao realizar uma produção escrita ou uma produção oral. A conceção de literacia
em leitura do PISA assenta igualmente no conceito de competência. Ora, não era esse o
paradigma em que assentava o PLPEB, nem é esse o paradigma em que assentam as Metas
curriculares de Português de 2012, nem o novo Programa de Português do Ensino Básico que
estará em vigor no próximo ano letivo e que com elas se "harmoniza", tendo em conta o
Despacho 2109/2015, de 27 de fevereiro, que revoga o PPEB



Nome do Nó: conexões com PISA

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      1 Referência     |     4.95% 
Referência 1     |     4.95%
Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre o
PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas?
R: Não.
As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte (oral/escrito...)?
R: Não tive conhecimento.
Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais?
R: Sim, lembro-me, vagamente, de ter ouvido falar nos resultados, e que ao nível das literacias,
os alunos portugueses estavam abaixo da média em relação aos restantes países da Europa.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      1 Referência     |     4.02% 
Referência 1     |     4.02%
Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre o
PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas?
Não.
As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte (oral/escrito...)?
Desconheço.
Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais?
Sim. Recordo vagamente de ter ouvido falar nos resultados, e que ao nível da literacia, os alunos
portugueses estavam abaixo da média relativamente aos alunos dos restantes países europeus.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      1 Referência     |     3.95% 
Referência 1     |     3.95%
Em algum momento da formação se apercebeu de que foi explicitada alguma relação entre o
PNEP e o PISA? Que tipo de relações foram estabelecidas?
Não sei responder, não me lembro.
As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte (oral/escrito...)?
Não sei responder, não me lembro.

Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Quais?
Não sei responder, não me lembro.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      2 Referências     |     4.02% 
Referência 1     |     1.71%
Era- Em algum momento da tua formação houve referências a relações existentes entre a
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formação que realizou e o PISA? Quais?
Ea- Não sei se houve assim tantas, aquilo foi mais centrado nos novos programas de português.
Pode ter havido uma ou outra referência, porque o PISA é um documento europeu e nada se faria
que fosse contra as indicações, agora a dinâmica e o plano de ação estava definido e não houve
grandes referências a isso.

Referência 2     |     2.31%
Era- Alguma vez ouviu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Que conexões?
Ea- Eu acho que sim, eu acho, sobretudo nos exames de português, os erros, a interpretação,
tudo isso depende de o aluno ler ou não ler, porque o ler é a base de tudo, para mim. Antes, nós
aprendemos a falar e a ler e só depois a escrever. Eu penso sempre assim e digo muitas vezes
aos meus alunos: como é que eles hão de escrever bem se não leem? Isso eu digo-lhes muitas
vezes, para mim foi o meu alfobre, foi ter lido muito.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      1 Referência     |     3.24% 
Referência 1     |     3.24%
Em algum momento da formação houve referências a relações existentes entre a formação que
realizou e o PISA? Quais?
Já se passou algum tempo e não tenho ideia de se ter falado do PISA. Pode ter sido nomeado,
mas analisado, debatido, não foi.
As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte (oral/escrito...)?
Não houve nenhum trabalho neste sentido.
Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Que conexões?
O que ouvi e li nada tem a ver com o que foi dito na formação. Em grupo disciplinar, algumas
vezes esse assunto foi analisado, sobretudo quando alguns alunos foram selecionados para
realizarem as provas e quando saíram os resultados.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      1 Referência     |     4.44% 
Referência 1     |     4.44%
Em algum momento da formação foi houve referências a relações existentes entre a formação
que realizou e o PISA? Quais?
Recordo ter lido uns cadernos da DGIDC sobre o assunto. O que mais me interessou foi um de
que não me recordo o título, sobre a percepção que os professores têm sobre o ensino da
Leitura.
As conexões entre a formação e o PISA apareceram em que tipo de suporte (oral/escrito...)?
Em publicações (papel) do ME.
Alguma vez ouviu/viu serem estabelecidas conexões entre a criação do PNL e os resultados dos
alunos portugueses no PISA, em literacia em leitura? Que conexões?
Sim. Era preciso fazer alguma coisa, fomentar a leitura. O PISA quase nos tinha colocado no
podium dos analfabetos funcionais
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 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      1 Referência     |     12.17% 
Referência 1     |     12.17%
Em alguma ocasião foram referidos os resultados dos alunos portugueses no PISA (literacia em
leitura) para justificar a criação e implementação de formação contínua a professores do 1Ociclo
ou a professores de português dos 2ºe 3Ociclos? Que mensagens fixou das que foram
veiculadas?

Nesta alínea penso que sim, que foram referidos resultados dos alunos portugueses no PISA
mas, relativamente aos nossos alunos, houve estudos comparativos de resultados relativamente
às diferentes competências e, uma das competências em que havia déficit era na escrita de texto
e a formação resultou positivamente neste sentido.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      1 Referência     |     6.63% 
Referência 1     |     6.63%
 quadro.

Em alguma ocasião foram referidos os resultados dos alunos portugueses no PISA (literacia em
leitura) para justificar a criação e implementação de formação contínua a professores do 1º ciclo
ou a professores de português dos 2º e 3º ciclos? Que mensagens fixou das que foram
veiculadas?
A própria legislação apontava o estudo. Este foi tido em conta, bem como os resultados das
provas de aferição do agrupamento.
Os relatórios do agrupamento reportavam estudos comparativos de resultados nas provas de
aferição, relativamente às diferentes competências, por exemplo, uma das competências em que
havia deficit era na escrita de texto tendo-se verificado melhorias, bem como na área da
compreensão



Nome do Nó: autonomia

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      3 Referências     |     7.74% 
Referência 1     |     2.18%
Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da equipa de
formandos? Como se procedia para a tomada de decisões?
R: Cada formando, em parceria com a formadora, tinha autonomia para decidir sobre os
procedimentos a adotar e demais decisões.

Referência 2     |     4.19%
As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? E pelos
professores que não frequentavam a formação? Como se passou?
R: Julgo que sim, mas cada um adaptava à sua realidade/turma. Julgo que os professores que
não frequentavam a formação não implementavam.
Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma diferente da
decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação?
R: Sim, no meu caso senti sempre que poderia decidir o que quer que fosse.

Referência 3     |     1.37%
Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver alterações
das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um exemplo.
R: Não.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      4 Referências     |     8.75% 
Referência 1     |     2.03%
Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da equipa de
formandos? Como se procedia para a tomada de decisões?
As decisões sobre os procedimentos a ter em sala de aula eram do formando. Contudo, essas
decisões eram tomadas em parceria e com a concordância da formadora.

Referência 2     |     3.18%
As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? E pelos
professores que não frequentavam a formação? Como se passou?
Sim, mas cada formador adaptava as metodologias/estratégias à sua turma. Os docentes que
não frequentavam a formação mostravam mais resistência, principalmente pela falta de suporte
teórico. No entanto, houve colegas que implementaram algumas atividades e sentiam muita
curiosidade e vontade em aplicar novas estratégias.

Referência 3     |     2.41%
Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma diferente da
decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação?
Os professores tinham autonomia total para decidirem que metodologias iam implementar na sua
turma. No entanto, não tenho conhecimento que algum formando não tenha implementado as
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metodologias abordadas.

Referência 4     |     1.13%
Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver alterações
das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um exemplo.
Nunca.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      2 Referências     |     7.49% 
Referência 1     |     6.16%
uem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da equipa de
formandos? Como se procedia para a tomada de decisões?
Era a professora(formanda). Através da planificação das aulas.
As decisões da equipa eram implementadas por todos os professores em formação? E pelos
professores que não frequentavam a formação? Como se passou?
Sim. Nas escolas, passavam informação aos outros professores que não tinham formação e, em
conselho de docentes também era passada alguma informação. Ficava ao critério deles aplicar
ou não.
Os professores tinham autonomia para implementarem as decisões de uma forma diferente da
decidida pela equipa, na sua turma? Aconteceu? Em que situação?
Penso que sim. Não me recordo de ter acontecido. Foi há muitos anos.

Referência 2     |     1.33%
Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver alterações
das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um exemplo.
Não.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      5 Referências     |     7.88% 
Referência 1     |     2.37%
Era- Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de implementar o
novo programa de português? Quem decidia o que fazer no grupo disciplinar?
Ea- Tínhamos autonomia, eu e os meus colegas que estávamos a frequentar, tínhamos
autonomia total da Diretora.
Era- E dentro do grupo disciplinar, quem normalmente decidia?
Ea- Era em conjunto. Uma vez que tínhamos em conjunto um bloco de 90 minutos todas as
semanas, desde o início do ano, foi sempre em conjunto, de comum acordo. (...) não era preciso
votar, era consensual. [exemplo: começaram desde o início do ano a implementar o CEL].

Referência 2     |     1.21%
Era- Era possível a alguém do grupo disciplinar tomar decisões para as suas turmas diferentes
das que tinham sido aprovadas pelo grupo?
Ea- Não, era sempre discutido tudo em reunião. Eles traziam a proposta que era discutida e tinha
de ser aceite, mas poderia até não ser. Tudo era discutido naquela reunião.
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Referência 3     |     1.35%
Era- O ambiente de debate dentro do grupo disciplinar era aberto?
Ea- Aberto. Completamente.
Era- Eram debatidas todas as opiniões, mesmo as discordantes?
Ea- Ah, sim., porque havia discordantes. Havia aquelas pessoas que achavam que aquilo não
valia nada, enfim, que os novos programas não tinham valor nenhum. Há sempre os velhos do
Restelo.

Referência 4     |     1%
Era- Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças?
Ea- Ah, existiu, nós tivemos autonomia. O que queria era que realmente aquilo que se aprendeu,
fosse aplicado. Só andámos lá um ano. O António e eu andámos lá um ano. Acabou em junho.

Referência 5     |     1.95%
Era- Na implementação de qualquer dos programas (Ação de formação, PNL, apoios educativos)
apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes escolares nas decisões do grupo
disciplinar sobre ações concretas? Quais? Da parte de quem?
Ea- Nunca houve interferências da direção. Havia autonomia quer no departamento quer a
biblioteca a tinha, o que nos pediam era que nós fizéssemos com que os resultados
melhorassem, que os alunos tivessem mais gosto pela leitura. Nunca interferiram, nunca.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      2 Referências     |     4.1% 
Referência 1     |     2.23%
Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como funcionava?
A minha colega e eu, de acordo com os assuntos que eram trabalhados nas sessões do curso,
organizávamos as sessões de trabalho na escola. Indicávamos aos colegas o assunto que iria ser
tratado na sessão com alguma antecedência a fim de poderem estudar / analisar os documentos
para, desta forma, poder rentabilizar melhor as sessões.
Depois, nas sessões, ou fazíamos trabalhos de grupo ou debatíamos os diferentes assuntos em
grande grupo.

Referência 2     |     1.87%
Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de implementar o novo
programa?
Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia para a tomada de decisões?
Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pelo grupo e as reações dos responsáveis
escolares.
Como disse, o programa ainda não estava implementado na escola. Assim, as decisões só foram
implementadas no momento em que o programa se generalizou.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      3 Referências     |     7.76% 
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Referência 1     |     1.03%
A ação de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, em sala de aula?
Como funcionava?
Quem quisesse, podia aplicar o que era trabalhado nas aulas.

Referência 2     |     2.41%
Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de implementar o novo
programa?
Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia para a tomada de decisões?
Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pelo grupo e as reações dos responsáveis
escolares.
Havia autonomia e confiança por parte da direcção. Os responsáveis foram aceitando as
sugestões.

Referência 3     |     4.32%
E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, para definirem outros
caminhos mais próximos do que faziam na formação?
Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.
Todos escutavam, analisavam e foram-se procurando os melhores caminhos sem oposição.
O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram debatidas as diferentes
opiniões? As insatisfações? As dúvidas? Exemplifique com um caso de que se recorde.
O debate era completamente aberto. As insatisfações prendiam-se apenas com situações
imutáveis e com as "leis" do ministério: muda tudo, não se esclarecem convenientemente as
alterações, o excessivo número de alunos por turma.



Nome do Nó: cooperação

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      5 Referências     |     13.4% 
Referência 1     |     2.51%
A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a documentação e
as medidas a implementar?
R: Muitas vezes isso acontecia, por exemplo, em conselho de docentes, os formandos
partilhavam com os colegas do 1Ociclo algumas estratégias e atividades das sessões presenciais
e tutoriais.

Referência 2     |     3.17%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
R: Distribuída não, mas era, por vezes, comentada e notava-se que reagiam positivamente.
Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais alargado de
professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências?
R: Que eu tenha conhecimento não.

Referência 3     |     2.64%
As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma? Dê um exemplo.
R: Eram discutidas com a formadora, no final das sessões tutoriais. Ex: numa sessão tutorial de
consciência fonológica, senti algumas dificuldades na atividade que desenvolvia com os alunos e,
no final, discuti isso com a formadora.

Referência 4     |     1.53%
Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo.
R: Sim, houve. Ex: uma formanda achou por bem implementar as estratégias de abordagem à
leitura (1ºano) e assim o fez.

Referência 5     |     3.55%
O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As dúvidas?
Exemplifique com uma situação.
R: Sim, sempre que iam surgindo dúvidas/insatisfações, eram debatidas e cada um podia emitir a
sua opinião. Não recordo nenhuma situação específica.
A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? Explicite.
R: Sim, nunca senti qualquer dificuldade/constrangimento sobre isso.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      5 Referências     |     16.37% 
Referência 1     |     3.1%
A equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a documentação e
as medidas a implementar?
Sim. Frequentemente, eram discutidas as estratégias e partilhada toda a documentação entre os
formandos. Contudo, esta partilha era também extensiva aos restantes docentes que não
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frequentavam a formação, facultando-lhes a documentação das sessões presenciais e as
atividades desenvolvidas e aplicadas em sala de aula das sessões tutoriais.

Referência 2     |     3.89%
As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? Pela
formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela equipa e reações dos
responsáveis escolares.
A equipa de formandos e a formadora tomaram sempre as decisões em conjunto e, que seja do
meu conhecimento, todas as decisões tomadas foram sempre muito aceites pela direção sem
qualquer obstáculo. A título de exemplo, o horário e local das sessões presenciais, a data e
horário das sessões tutoriais, a dinâmica e estratégias utilizadas nas sessões tutoriais, entre
outras.

Referência 3     |     2.26%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
Na época, enquanto coordenadora de ano, facultava a documentação aos docentes do meu
grupo que a solicitavam e explicava-lhes os procedimentos para a implementação. A reação foi
sempre muito positiva, de curiosidade e interesse.

Referência 4     |     5.7%
As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma? Dê um exemplo.
As dificuldades e angustias eram discutidas com a formadora no final das sessões tutoriais e
partilhadas com os restantes formandos nas sessões presenciais. Por exemplo, recordo-me de
colegas que sentiram dificuldade em explorar atividades da dimensão de consciência fonológica.
Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo.
Sim, sempre houve. A formadora orientava-nos no sentido de melhorar a abordagem.

O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As dúvidas?
Exemplifique com uma situação.
Sim. Sempre que surgiam dúvidas/insatisfações eram debatidas e cada formando emitia a sua
opinião. Recordo-me de uma colega que tinha muitas dúvidas acerca da dimensão da leitura e da
sua abordagem.

Referência 5     |     1.42%
A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? Explicite.
Sim! Nunca senti qualquer tipo de constrangimento nesse sentido. Todos professores e colegas,
numa nova aventura.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      3 Referências     |     11.9% 
Referência 1     |     2.64%
equipa de professores em formação do Agrupamento discutia coletivamente a documentação e
as medidas a implementar?
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Sim.
As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? Pela
formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela equipa e reações dos
responsáveis escolares.
Sim.

Referência 2     |     3.56%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
Penso que se todos tinham ter acesso a ela nas diversa reuniões de docentes e falava-se, na
escola, da forma como estava a decorrer.
Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais alargado de
professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências?
Penso não ter havido qualquer resistência.

Referência 3     |     5.7%
As dificuldades sentidas, por algum professor, eram discutidas de que forma?
Dê um exemplo.
As dificuldades, assim como as reflexões das aulas, eram discutidas nas sessões temáticas.
Houve espaço para discussão? Para tomada de decisões? Dê um exemplo.
O ambiente de debate era aberto? Eram debatidas as opiniões? As insatisfações? As dúvidas?
Exemplifique com uma situação.
Sim, sempre. Estes debates entre os professores originaram partilha de saberes, de ideias
criativas e de materiais da maior utilidade em práticas letivas.
A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? Explicite.
Sempre. Não havia qualquer distinção em ser professor "jovem" ou mais experiente.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      5 Referências     |     8.67% 
Referência 1     |     0.57%
Era- E essa partilha era de quê?
Ea- De ideias, de materiais, de tudo, de tudo...de autores que líamos, que conhecíamos, dessa
parte gostei imenso.

Referência 2     |     2.41%
Era- As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os professores do
grupo disciplinar?
Ea- Quando acabámos a ação de formação eu dei a ação de formação que me deram aos meus
colegas, em 50 horas.
Era- Com os mesmos materiais, tudo? Partilhaste tudo, toda a documentação?
Ea- Tudo, tudo, eles ficaram com dois créditos, pro bono, e eu fiquei com dois créditos como
formadora. Foi esse o objetivo, por isso é que ela [Diretora] só me escolheu a mim e ao António.
Depois fizemos uma Oficina [com a Estefânia]. Toda a gente com habilitação a Português
naquela escola obteve formação através de nós.
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Referência 3     |     1.24%
Era- Pois, era o modelo em que o formador não recebia dinheiro, mas obtinha os créditos...
Ea- Sim, ao menos isso, ao menos isso. Também fiquei com os dois créditos como os meus
colegas, por eu lhes ter dado a formação. Fizemos um dossiê que abrangia tudo, a leitura, fichas
de leitura, fichas de escrita, fichas de CEL

Referência 4     |     2.46%
Era- A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as medidas a
implementar pelo grupo disciplinar? Como aconteceu?
Ea- Todos os professores (2ºe 3ºciclos) frequentaram a formação. Eu e o António frequentámos a
formação e depois no ano seguinte, houve uma Oficina em que o António também esteve e
demos a formação a todos os professores da escola. Foi para toda a gente que dava português e
tinha até pessoas que não estavam a lecionar esse ano e estavam a frequentar. E aí, a [nome da
Diretora do agrupamento], aí é que foi disponibilizado do horário duas horas, na 5ª feira, à tarde.
Todos tínhamos em comum.

Referência 5     |     1.99%
Era- Quando um professor tinha dificuldades em algum aspeto do programa, como faziam?
Discutiam?
Ea- Com certeza. Por exemplo, os complementos oblíquos, que suscitou muitas dúvidas. Até pedi
a um colega (Villas Boas) que veio fazer uma ação de formação sobre CEL
Era- A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada na tomada de decisões como a dos
mais experientes?
Ea- Perfeitamente. Todos falavam, porque havia lá gente jovem interessada em trabalhar e isso é
ótimo. Os outros estavam em minoria.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      6 Referências     |     13.84% 
Referência 1     |     1.67%
As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os professores do grupo
disciplinar?
Porquê? Em que situações? Quando?
As sessões eram replicadas na escola, em trabalho de pequenos grupos e com posterior debate
das conclusões. A minha colega e eu organizávamos as sessões de trabalho, apresentávamos os
assuntos e orientávamos essas reuniões que eram realizadas mensalmente.

Referência 2     |     1.76%
Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de Português) evidenciaram
interesse na discussão de algum tema tratado na formação?
Qual/quais? Porquê?
Os colegas colaboraram sempre connosco, mas a temática que era mais discutida era a que se
prendia com a TLEBS. Com a introdução de alguns conceitos novos, gerou-se alguma
insegurança e eram esses os assuntos mais discutidos nas sessões de trabalho.
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Referência 3     |     1.84%
A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as medidas a implementar
pelo grupo disciplinar? Como aconteceu?
Como disse, nas diferentes sessões, eram apresentados os assuntos e as pessoas manifestavam
o seu ponto de vista. Como já disse também, o assunto mais polémico era aquele que se
relacionava com o funcionamento da língua. Os outros domínios, embora também tenham sido
discutidos, não geravam tanta polémica.

Referência 4     |     3.74%
O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram debatidas as diferentes
opiniões? As insatisfações? As dúvidas? Exemplifique com um caso de que se recorde.
No grupo, as pessoas iam-se manifestando livremente sobre os assuntos apresentados, dando o
seu contributo e apresentando algumas propostas. Também houve momentos em que as
pessoas manifestaram a sua discordância relativamente a alguns conceitos introduzidos pela
TLEBS, que, na opinião delas, não vieram clarificar alguns assuntos, antes pelo contrário.
Lembro-me que se discutia muito a noção do Complemento Oblíquo e a forma como iríamos
ensinar os alunos a distinguir o Complemento Oblíquo.
As dificuldades sentidas por algum professor do grupo eram discutidas de que forma?
As questões apresentadas pelos colegas eram debatidas e discutidas, procurando encontrar
algum consenso entre as várias opiniões.

Referência 5     |     1.83%
A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? Explicite.
Os mais jovens também eram ouvidos, mas como acontece na maior parte dos grupos, há
sempre alguém que tem uma opinião mais assertiva ou mais fincada, mas nunca senti alguma
prepotência por parte dos colegas em quererem impor uma opinião ou um ponto de vista. As
questões eram discutidas, analisadas e procurávamos chegar a um consenso.

Referência 6     |     3%
Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos professores foram
muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho colaborativo? Explicite as mudanças havidas.
Na nossa escola, o trabalho colaborativo já era uma realidade. Os grupos de trabalho por ano de
escolaridade reuniam habitualmente para troca de opiniões, definição de estratégias. No ano em
que o programa entrou em vigor, penso que houve um bom trabalho colaborativo, embora esse
espírito se tenha vindo a perder um pouco por força do excesso de reuniões e trabalho paralelo
que os professores têm, o que não lhes permite ter tempo de qualidade para fazer o que é
essencial: preparar aulas em conjunto, debater ideias, etc.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      6 Referências     |     21.33% 
Referência 1     |     4.83%
Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em
sala de aula? Explicite.
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E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho...) na formação, aplicava-se ao trabalho com
os alunos, em sala de aula?
Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos alunos? Explicite.
Só no ano lectivo seguinte a direcção atribuiu 90 minutos semanais todos os professores que
leccionavam Português para sessões de trabalho orientadas por quem estava a frequentar a
acção da DGIDC. Aí o trabalho foi proveitoso. Foi 100% colaborativo e aplicado à realidade
concreta das nossas turmas. Aí tiravam-se dúvidas e discutiam-se as competências e como
poderiam ser trabalhadas e de que forma isso se reflectia nos nossos instrumentos de avaliação.

Referência 2     |     2.1%
As aprendizagens obtidas na ação de formação eram partilhadas com os professores do grupo
disciplinar?
Porquê? Em que situações? Quando?
Conforme dito atrás, havia sessões de trabalho semanais. Essas sessões foram depois
convertidas em Projecto de Formação para que os docentes que nela participaram/trabalharam
pudessem obter créditos.

Referência 3     |     4.64%
Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como funcionava?
Em equipa, por acordo entre todos. O grupo era muito unido, havia um forte clima de confiança
pessoal e profissional. Normalmente, os colegas presentes na sessão de trabalho semanal
pediam para que as colegas que estavam na formação da DGIDC trouxessem as novidades e
deixavam muitas vezes ao critério de quem orientava as sessões. Alguns colegas das línguas
estrangeiras também frequentaram algumas das sessões, para se poderem actualizar e não
contradizerem os novos conceitos, sobretudo no âmbito da gramática. Ainda hoje quando nos
encontramos lembramos com saudade essas sessões de trabalho. Foram realmente muito
enriquecedoras. Todos aprendemos muito.

Referência 4     |     1.2%
A equipa de professores discutia coletivamente a documentação e as medidas a implementar
pelo grupo disciplinar? Como aconteceu?
Discutia-se tudo em conjunto e ouviam-se as diversas sugestões.

Referência 5     |     5.99%
As dificuldades sentidas por algum professor do grupo eram discutidas de que forma?
Abertamente. Ninguém alguma vez receou colocar as suas dúvidas e foram surgindo muitas que,
em conjunto, eram esclarecidas. Se não no momento, posteriormente, via mail, por exemplo, com
formadores mais experientes.
A "voz" dos professores mais jovens era tão considerada como a dos mais experientes? Explicite.
Sim. Na nossa escola não havia distinção. Todos éramos "doutores". Recordo o ano em que
entrei na escola -2003 - fui bem recebida por todos. E quer nas reuniões de departamento, quer
no conselho de DT, por exemplo, todos queriam saber o que os novos traziam que pudesse
melhorar o já existente. Ninguém temia que A ou B pensasse de forma diferente. Se era diferente,
melhor, pois podia discutir-se e perceber se resultaria melhor. E era essa a política da casa.
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Nunca tinha estado numa escola assim. E quando lá cheguei ainda podia considerar-me uma das
mais jovens.

Referência 6     |     2.57%
Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos professores foram
muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho colaborativo? Explicite as mudanças havidas.
Quando a direcção deu tempos para trabalho, esse trabalho colaborativo era efectivo. Tínhamos
a plataforma moodle bem organizada onde eram colocados materiais, dúvidas, links relevantes...
um trabalho fervilhante e estimulante.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      3 Referências     |     18.54% 
Referência 1     |     2.5%
Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação?

A direcção do agrupamento teve vários encontros com a equipa.

Referência 2     |     13.54%
Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? Formação? Sua
disseminação junto dos professores que não se encontravam em formação? Trabalho em sala de
aula? Avaliação dos alunoS?

Confiei sempre no trabalho desenvolvido pela formadora residente e também no trabalho
desenvolvido pelos formandos em contexto de formação e sala de aula. Tudo o que lhes era
transmitido na formação, era aplicado em sala de aula. Havia as sessões tutoriais em que a
formadora residente verificava a aplicação das sessões presenciais. Nas escolas, passavam
informação aos outros professores que não tinham formação e, em conselho de docentes
também era passada alguma informação.

Referência 3     |     2.5%
Prestou algum apoio solicitado pelo grupo de formandos? Qual/quais?

Sim. Todo o material necessário, nomeadamente fotocópias.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      2 Referências     |     5.29% 
Referência 1     |     0.91%
 enraizadas

Prestou algum apoio solicitado pelo grupo de formandos? Qual/quais?
Sim, nomeadamen
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Referência 2     |     4.38%
sala de aula.
Pedia que lhe fossem apresentados "relatórios" escritos de alguma das atividades da equipa de
formandos? A quem os pedia?
A própria formadora residente disponibilizava os relatórios que apresentava em Aveiro.
Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua materna? Discutia-a com
quem?
A informação era dirigida à coordenadora do conselho de docentes /formadora residente que a
analisava em conselho de docentes e ou de ano (1º



Nome do Nó: ensino

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      4 Referências     |     8.4% 
Referência 1     |     1.24%
Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em sala
de aula? E as estratégias de ensino?
R: Sim, ambos em sintonia.

Referência 2     |     2.78%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
R: Nas sessões tutoriais, os professores, para porem em prática a teoria, alteraram várias das
suas práticas e, após a formação penso que também, pelo menos no meu caso. Ex: atividades
com rimas (acrósticos, palavra puxa palavra...

Referência 3     |     2.59%
Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? Dê um
exemplo de apoio mais prestado.
R: Se não aumentou o apoio, pelo menos pudemos dispor de mais estratégias.
Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? De que tipo?
R: Não, julgo que não.

Referência 4     |     1.79%
A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? Como?
Porquê?
R: A avaliação dos alunos era feita por competências, envolvendo os vários domínios, visando o
sucesso deles no geral.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      3 Referências     |     10.29% 
Referência 1     |     2.7%
Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em sala
de aula? E as estratégias de ensino?
Os conteúdos da formação cumpriam plenamente as necessidades do ensino em sala de aula.
Relativamente às estratégias de ensino, estas foram inovadas com a formação que incidia
essencialmente na abordagem de conteúdos com estratégias diferentes às habitualmente
utilizadas.

Referência 2     |     1.92%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
No meu caso, sim. Alteraram-se durante a formação aquando das sessões tutoriais e mantêm-se
até hoje, designadamente, nas dimensões da consciência fonológica e decifração.
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Referência 3     |     5.67%
Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? Dê um
exemplo de apoio mais prestado.
As estratégias de apoio à leitura aumentaram e, aquando da sua aplicação em sala de aula, os
alunos com mais dificuldades usufruíram da sua aplicação de forma individualizada, traduzindo-se
em mais apoio.
Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? De que tipo?
Penso que não. O apoio a alunos com dificuldades sempre foi dado em contexto de sala de aula,
quer pelo professor titular, quer pelo professor de apoio educativo.
A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? Como?
Porquê?
A avaliação dos alunos era feita de acordo com os vários domínios traduzidos em competências
que eles deveriam desenvolver ao longo do seu percurso.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      3 Referências     |     8.87% 
Referência 1     |     4.13%
Conteúdos tratados em formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em sala
de aula? E as estratégias de ensino?
Sim. A turma apresentava algumas dificuldades ao nível da compreensão de enunciados escritos
e orais, na expressão escrita, ortografia. Penso que um dos processos para as ultrapassar passa
pela necessidade de diversificação de estratégias, do uso correto da linguagem, da exploração de
materiais e novas tecnologias de informação e esta formação contribuiu de forma positiva para
isso.

Referência 2     |     2.68%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
Sim. Planificar as aulas com mais objetividade, adotar estratégias mais variadas e diferenciadas e
sobretudo refletir para ponderar sobre o proveito, a evolução, o contributo que esta ou aquela
aula teve para os alunos..

Referência 3     |     2.06%
Foi prestado apoio a alunos com dificuldades, em contexto exterior à sala de aula? De que tipo?
Não.
A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? Como?
Porquê?
Penso que a avaliação era realizada por competências.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      10 Referências     |     21.99% 
Referência 1     |     1.92%
Era- O trabalho realizado na formação (debates, fichas de trabalho...) aplicava-se ao trabalho com
os alunos, em sala de aula?
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Ea- Tinha tudo a ver com o trabalho com os alunos em sala de aula. Houve sempre uma parte
teórica, mas também houve sempre uma parte muito prática.
Era- E as fichas que eram distribuídas na formação eram depois aplicadas em sala de aula com
os alunos?
Ea- Nós depois fazíamos as nossas para a sala de aula com os alunos. Eu apliquei algumas,
ainda lá tenho algumas

Referência 2     |     1.75%
Era- E funcionavam bem com os alunos, eles aprendiam?
Ea- Sim, sim, havia toda aquela terminologia nova que era preciso começar a usar e a elaborar
em fichas, que nós já não estávamos habituadas, falo do CEL que na altura... e isso foi bom para
nós que começámos a trabalhar naquilo, porque era preciso trabalhar naquilo, começar a pegar
nas coisas, não é... para mim foi muito bom
Era- Era a nova terminologia linguística, a TLEBS, não era?
Ea- Sim

Referência 3     |     1.24%
Era- Pois, era o modelo em que o formador não recebia dinheiro, mas obtinha os créditos...
Ea- Sim, ao menos isso, ao menos isso. Também fiquei com os dois créditos como os meus
colegas, por eu lhes ter dado a formação. Fizemos um dossiê que abrangia tudo, a leitura, fichas
de leitura, fichas de escrita, fichas de CEL

Referência 4     |     0.89%
Ea- Todas, trabalhámos tudo ainda mais, porque aí foi tudo só mais prática, resumia ao mínimo a
teoria para depois entrar mesmo no programa, na terminologia, nas anualizações, outro tipo de
planificações, foi esse o objetivo.

Referência 5     |     1.59%
Era. Alguém questionava o ensino por competências?
Ea- Não. Só questionavam a parte da gramática, do CEL. A parte da gramática é que fazia muita
confusão a muitas, a muitas, não, sobretudo aquele pessoal mais velho que até estava para se
reformar, porque os outros sabem que têm que aderir, gostem ou não gostem, têm que aderir. É
como o acordo ortográfico... não concordo com tudo, mas temos que o aceitar.

Referência 6     |     3.23%
Era- Os formandos que tiveste tinham alguma supervisão em sala de aula?
Ea- Não, não havia supervisão.
Era- Então, todo o trabalho era realizado em reuniões?
Ea- Era, eles levavam e depois também traziam o que aplicavam e fazia-se o feed-back. Discutia-
se.
Era- Com a introdução dos novos programas, as práticas de trabalho habituais dos professores
foram muito alteradas? Aumentou/ diminuiu o trabalho colaborativo ?
Ea- Algumas foram, a nível de CEL foram muito. O trabalho colaborativo aumentou, sem dúvida,
sem dúvida. Eu senti, porque era uma coisa prática, portanto, não era uma reunião onde se está
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ali metade a discutir coisas que não têm interesse nenhum. Aquilo era virado para os novos
programas e mais nada. (...) É aquilo: é fazer fichas, é aplica-las, é trazê-las, o que é que correu
bem, o que é que correu mal...

Referência 7     |     1.92%
Era- Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura?
Ea- Penso que sim [apoio, em geral]. Mas a leitura não foi o que foi mais tratado, foi mais a nível
de CEL. Porque nós, já na nossa acção, aquilo em que sentimos mais dificuldade, aquilo em que
vimos que ainda não tínhamos feito tudo foi precisamente no CEL. Na leitura, já havia uma
belíssima biblioteca, com muitíssimas atividades extra-aula, não foi aí que nós sentimos
dificuldades, foi no CEL.

Referência 8     |     3.81%
Era- Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua materna, em
contexto exterior à sala de aula?
Ea- Na [nome da escola] havia sempre, independentemente desta formação, sempre. E
continuou.
Era- A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos?
Como se fazia?
Ea- Continuámos com o que já tínhamos, que era por competências, também, porque os
objetivos já estavam um bocadinho postos de lado, não foram os novos programas, os objetivos
já estavam um bocado postos de lado. Era por competências. Tinha um colega que [estava no
Conselho Pedagógico (C.P.)] batia sempre muito nisso. O [nome do colega] dizia sempre que não
era por objetivos, era por competências, portanto não mudou.
Era- Na escola todas as disciplinas trabalhavam com competências?
Ea- Isso era tudo discutido [no C.P.], ele fazia parte do C.P. e isso era tudo discutido. Aliás, a
palavra "objetivos" foi retirada das planificações antes disso.

Referência 9     |     0.3%
Era- Era uma orientação do C.P.?
Ea- Sim. Avaliar os alunos por competências.

Referência 10     |     5.34%
Era- Houve mudanças das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Tu que
fizeste formação, mudaste as tuas práticas letivas?
Ea- Mudei. Para mim, não era muito novo. Eu sou professora de inglês e sei que a competência
que é mais descuidada é a competência da fala, do falar, da compreensão oral e da expressão
oral e eu, até escrevi no meu relatório sobre isso, no inglês chamamos "negleted skills" e no
português também. Também se dá muito pouca importância ao exprimir, ao aluno exprimir-se
oralmente e acho que nessa parte eu tentei, tudo por tudo para fazer o que já fazia no inglês,
porque os alunos são muito treinados para a escrita, para o ler e para o escrever, porque depois
têm um exame, como sabes, e às vezes, o falar prejudica. Eu digo sempre isto: Vocês digam o
que começaram por aprender- ouvir e repetir. Façam o feed-back de como é que aprenderam a
língua- mãe. Ouviram e repetiram, depois vem a autonomia para falar, depois passaram para a
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leitura e só depois para a escrita. O que é que acontece quer no português quer no ensino das
línguas estrangeiras, na minha modesta opinião: passa-se muito diretamente para a escrita,
porque no fundo é a pressão dos exames, também e depois o aluno não consegue exprimir-se,
não consegue falar, não consegue falar sobre um assunto ou sobre outro, porque está um
bocadinho manietado.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      5 Referências     |     12.86% 
Referência 1     |     1.89%
Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em
sala de aula? Explicite.
Os diferentes domínios eram abordados nas sessões, contudo, como já disse, estava à espera de
um trabalho mais aprofundado. As sessões eram um pouco a réplica do que os formadores
"aprendiam" em Lisboa e pouco mais se avançava. Eram apresentados os power-points com
algumas sistematizações e orientações, mas sem grande aprofundamento.

Referência 2     |     2.84%
E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho...) na formação, aplicava-se ao trabalho com
os alunos, em sala de aula?
Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos alunos? Explicite.
Todo o trabalho que era proposto tinha como objetivo a aplicação em sala de aula. No entanto,
como na minha escola ainda não estávamos a trabalhar com o novo programa, a aplicação
prática não era muito viável. Os assuntos eram discutidos em reuniões de grupo, partilhávamos
pontos de vista e opiniões sobre os diferentes assuntos, criávamos materiais para abordar
diferentes aspetos do funcionamento da língua, mas não havia aplicação prática desses
documentos.

Referência 3     |     0.48%
Os formandos tinham algum tipo de supervisão em sala de aula? Como se passou?
Não, não havia nenhuma supervisão.

Referência 4     |     3.82%
Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? Como? Dê
um exemplo do apoio mais prestado.
Como disse, enquanto decorreu a formação, na nossa escola, não houve implementação do
programa. No entanto, depois de implementado, em parceria com a biblioteca escolar, foram
desenvolvidas atividades que visavam desenvolver o gosto pela leitura, nomeadamente o
"Passaporte da Leitura". A cada aluno, no início do ano, foi entregue um pequeno livro onde ele
registaria as suas impressões sobre os livros que fosse lendo ao longo do ano. No final do ano,
eram entregues os passaportes na Biblioteca e o coordenador fazia uma seleção das frases /
textos que melhor exprimissem a opinião do leitor sobre um livro e fazia-se uma exposição com
essas frases / textos. Penso que esta foi uma iniciativa que contribuiu para desenvolver o gosto
pela leitura.
Uma actividade em partic
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Referência 5     |     3.83%
Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua materna, em contexto
exterior à sala de aula? Qual a situação na sua escola?
Na minha escola, sempre houve a preocupação de acompanhar os alunos com dificuldades na
língua materna e, na medida do possível, alguns alunos beneficiavam de apoio extra-aula com
um professor de português, que, em articulação com o docente da turma, procurava trabalhar
com os alunos as áreas mais deficitárias.
A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? Como
se fazia? Porquê?
Eu penso que não sofreu assim tantas alterações. Já no programa antigo havia os diferentes
domínios que se mantiveram com o novo programa. Avaliávamos a Leitura, a Escrita e a
Oralidade e com o novo programa continuamos a avaliar estes domínios, sendo que o
Conhecimento Explícito da Língua era uma área transversal a estes domínios.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      1 Referência     |     6.55% 
Referência 1     |     6.55%
Foi prestado mais apoio em sala de aula aos alunos com mais dificuldades em leitura? Como? Dê
um exemplo do apoio mais prestado.
Nalguns casos houve situações de assessoria.
Foi prestado apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem na língua materna, em contexto
exterior à sala de aula? Qual a situação na sua escola?
As actividades da BE sempre foram orientadas nesse sentido, ora em sala de aula, ora em
atividades extra horário de alunos/professores.
A avaliação dos alunos sofreu alterações? Avaliava-se por competências? Por objetivos? Como
se fazia? Porquê?
Passou a avaliar-se por competências e a atribuir uma ponderação a cada uma delas. Passou a
ter-se muito melhor consciência daquilo que era perguntado num teste. Analisava-se ao pormenor
o que perguntava, para avaliar o quê e que competência era testada em cada questão. Esta parte
foi talvez a mais interessante. Quando olho para o tipo de questionamento de uma prova escrita
mais antiga e outra feita com a consciência clara que domínio estava a ser testado é assustador.
Era mau!!!

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      1 Referência     |     6.28% 
Referência 1     |     6.28%
Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em formação?
Exemplifique.

Aqui  tive conhecimento pelas aulas que observei de português em contexto de ADD.  A aula da
formadora residente e de uma outra foi PNEP puro. Os professores que frequentaram a acção ,
alteraram as suas práticas.



powered by www.esferacritica.pt                                                                                                                                                                      Página 7

Gerado por webQDA | Software de Apoio à Análise Qualitativa                                                                       www.webqda.com

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      2 Referências     |     9.53% 
Referência 1     |     6.54%
ra residente.
Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em formação?
Exemplifique.
Sim. Alguns deles foram observados na assistência a aulas no âmbito da ADD. Análise de
pequenos textos onde os alunos extraíram e recuperaram informação.
Leitura de obras na sala de aula. Utilização das Tic`s.
Fiquei com a ideia que o PNEP/PNL, principalmente no 1ºciclo, foi importante e imprescindível na
medida em que cativou os docentes, pela sua formação ser em contexto, houve um grande
envolvimento de todos, desenvolveu autoconfiança no corpo docente e segurança pedagógica
pela troca de materiais, experiências. Tudo contribuiu para algumas mudanças nas rotinas
pedagógi

Referência 2     |     2.99%
e fotocópias.
A direção disponibilizou apoio para alunos, em contexto exterior à sala de aula, para alunos que
tinham dificuldades de aprendizagem em língua materna? Como o fez?
Sim. Havia professores de apoio com horas de crédito para apoiarem alguns alunos. No entanto,
o apoio a alunos era maioritariamente feito na



Nome do Nó: modalidade de formação

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     4.22% 
Referência 1     |     1.04%
R: A formação ocorreu em 2008-2009/ As acções presenciais e as tutoriais eram intercaladas e
aconteceram ao longo do ano letivo.

Referência 2     |     3.18%
Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê?
R: Sim, embora muito intensiva e exaustiva a nível teórico, mas com muitas atividades práticas
para cada dimensão apresentada.
Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer.
R: A formadora esteve sempre disponível para acompanhar os formandos, quer ao nível
presencial, por telefone ou e-mail.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      4 Referências     |     10.3% 
Referência 1     |     3.81%
Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? Reações a essa
seleção.
Os formandos foram selecionados naturalmente, de acordo com a sua inscrição voluntária na
formação e uma vez que o número de inscrições não excedia o limite imposto.
Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das reuniões em
equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.
A formação decorreu no ano letivo 2008/2009. As acções presenciais e tutoriais desenvolveram-
se em simultâneo ao longo de todo o ano letivo.

Referência 2     |     3.05%
Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da escola por se estar
em formação).
Vantagens: aplicação direta em contexto de sala de aula de uma metodologia completamente
diferente e nova; facilidade com que os alunos desenvolviam as competências visadas na
metodologia aplicada.
Obstáculos: resistência/receio em alterar as práticas pedagógicas; falta de tempo para aprofundar
todos os domínios em contexto de sala de aula.

Referência 3     |     0.43%
Não existiram compensações e/ou dispensas por estar em formação

Referência 4     |     3.01%
Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê?
Considero que sim porque apesar de, teoricamente, a formação ter sido muito intensiva e
exigente, cada dimensão abordada era complementada com muitas atividades práticas.
Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer.
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A formadora esteve sempre totalmente disponível para acompanhar os formandos de forma
presencial, bem como por telefone ou e-mail.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      2 Referências     |     10.9% 
Referência 1     |     6.69%
Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? No meu caso tenho
especialização em Língua Portuguesa na minha licenciatura.
Reações a essa seleção
Não me apercebi de ter ocorrido qualquer reação, tudo correu bem.
Ano letivo de frequência da formação/ periodicidade das ações presenciais, das reuniões em
equipa na escola, com a formadora residente, do apoio tutorial.
Esta ação teve início em 7 de Outubro de 2008 As oficinas temáticas decorrem na EB1/JI de
Espinho nO3, quinzenalmente, às terças-feiras, das 16 horas às 18 horas e 30 minutos. As
sessões tutoriais tiveram lugar na escola onde se lecionava Teve a duração de 71 horas,
distribuídas da seguinte forma: 30 horas de Oficinas Temáticas - 25 horas de Sessões Tutoriais -
10 horas destinadas a planificações - 6 horas de Sessões Plenárias

Referência 2     |     4.21%
Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da escola por se
estar em formação).
Não houve qualquer dispensa. As vantagens, no meu parecer, era poder aplicar, em tempo real,
tudo o que ia "aprendendo".
Modalidade de formação (oficina de formação) foi adequada? Porquê?
Sim, foi adequada.
Formadora residente disponível para acompanhar o formando? Modos de o fazer.
Sim. De forma presencial, na verificação dos planos de aula e disponibilizando todo o material
necessário, nomeadamente fotocópias

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      4 Referências     |     5.97% 
Referência 1     |     2.06%
Era- qual a designação da acção de formação contínua que frequentou? Em que ano lectivo?
Ea- Era uma acção sobre o novo projecto de português para o ensino básico. Foi em 2010/2011.
Era- Que fez para participar nessa formação: a escola seleccionou? Com que critérios?
Inscreveu-se? Onde? Porquê?
Ea- Fui eu que me inscrevi e a escola aceitou. Fui eu que propus e a diretora da altura aceitou.
Era- Aos professores em formação era atribuída alguma benesse horária ou de outra natureza,
por se encontrarem em formação?
Ea- Não ...

Referência 2     |     1.55%
Era- Qual era a modalidade de formação: Curso, oficina ou círculo de estudos?
Ea- Era uma oficina. Eram 70 horas presenciais e 50 online, no Moodle.
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Era- E acha que foi o modelo adequado?
Ea- Para mim, foi. Nós trabalhávamos muito no Moodle. Muito online, muito Moodle, gostei
imenso, partilhávamos muito, gostei muito. Foi a primeira vez que trabalhei, imagina, e gostei
muito, foi muito útil.

Referência 3     |     1.12%
Era- A acção de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, em sala de aula?
Ea- Não era obrigatório, mas era suposto fazermos para depois termos feed-back
Era- Nessa formação estavam mais professores da escola?
Ea- Só dois: um professor do 2Ociclo e outro do 3Ociclo.

Referência 4     |     1.24%
Era- Pois, era o modelo em que o formador não recebia dinheiro, mas obtinha os créditos...
Ea- Sim, ao menos isso, ao menos isso. Também fiquei com os dois créditos como os meus
colegas, por eu lhes ter dado a formação. Fizemos um dossiê que abrangia tudo, a leitura, fichas
de leitura, fichas de escrita, fichas de CEL

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      4 Referências     |     8.47% 
Referência 1     |     0.96%
Qual a designação da ação de formação contínua que frequentou? Em que ano letivo?
O título da ação de formação é "Novos Programas de Português do Ensino Básico". Iniciou-se em
setembro de 2009 e foi concluída em junho de 2010.

Referência 2     |     3.84%
Que fez para participar nessa formação: A escola selecionou? Com que critérios? A sua reação a
essa seleção? Inscreveu-se? Onde? Porquê?
No ano letivo anterior, o grupo disciplinar foi informado sobre a existência desta formação para o
ano seguinte. Eu disse que estava interessada em frequentá-la (assim como outra colega) e o
meu nome foi enviado pela Direção para o Centro de Formação.
Fiquei interessada em frequentar a ação, já que o assunto estava na ordem do dia e tinha muitas
dúvidas sobre o novo programa que iria entrar em vigor, com uma série de conceitos novos.
Desta forma, achei que poderia conhecer melhor o programa e como trabalhar com ele.
Aos professores em formação era atribuída alguma "benesse" horária ou de outra natureza, por
se encontrarem em formação? Explicite.
Não, não havia nenhuma contrapartida em termos de horários, apenas a libertação da tarde em
que a formação ocorria.

Referência 3     |     2.71%
A modalidade de formação (Curso? Oficina? Círculo de estudos?...) foi a adequada? Porquê?
A ação teve como modalidade o Curso. Inicialmente, pensei que por funcionar nesta modalidade,
poderia haver mais trabalho prático, mas isso não se verificou. Nas sessões havia algum trabalho
prático, sim, alguma discussão dos assuntos, no entanto as minhas expectativas eram mais altas.
Pensava que poderíamos realizar um trabalho mais aprofundado sobre os diferentes assuntos. O
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único trabalho mais aprofundado que fizemos foi o das anualizações que, depois, pouco resultado
teve, já que quase todos os manuais já traziam uma proposta de anualização.

Referência 4     |     0.96%
Nessa formação estavam mais professores da sua escola/agrupamento? Porquê?
Nessa formação, participei eu e outra colega do grupo. A colega também se mostrou interessada
em participar quando a proposta foi apresentada no grupo.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      6 Referências     |     13.52% 
Referência 1     |     3.26%
Qual a designação da ação de formação contínua que frequentou? Em que ano letivo?
Formação para os Novos Programas de Português do Ensino Básico em 2009/10.
Que fez para participar nessa formação: A escola selecionou? Com que critérios? A sua reação a
essa seleção? Inscreveu-se? Onde? Porquê?
Junto da direcção manifestei o interesse em participar e fui aceite. A escola inscreveu-me na
acção promovida pela então DGIDC, tendo funcionado durante um ano lectivo com sessões
quinzenais, que decorreu numa escola de Arcozelo.

Referência 2     |     2.22%
Aos professores em formação era atribuída alguma "benesse" horária ou de outra natureza, por
se encontrarem em formação? Explicite.
Não houve qualquer benesse e as sessões decorriam fora do tempo lectivo ou não lectivo.
A modalidade de formação (Curso? Oficina? Círculo de estudos?...) foi a adequada? Porquê?
A modalidade foi curso e pareceu-me adequar-se.

Referência 3     |     4.83%
Os conteúdos tratados na formação estavam em sintonia com as necessidades do ensino em
sala de aula? Explicite.
E o trabalho realizado (debates, fichas de trabalho...) na formação, aplicava-se ao trabalho com
os alunos, em sala de aula?
Eram exequíveis e produziam bons resultados nas aprendizagens dos alunos? Explicite.
Só no ano lectivo seguinte a direcção atribuiu 90 minutos semanais todos os professores que
leccionavam Português para sessões de trabalho orientadas por quem estava a frequentar a
acção da DGIDC. Aí o trabalho foi proveitoso. Foi 100% colaborativo e aplicado à realidade
concreta das nossas turmas. Aí tiravam-se dúvidas e discutiam-se as competências e como
poderiam ser trabalhadas e de que forma isso se reflectia nos nossos instrumentos de avaliação.

Referência 4     |     1.03%
A ação de formação implicava a aplicação de conteúdos nela trabalhados, em sala de aula?
Como funcionava?
Quem quisesse, podia aplicar o que era trabalhado nas aulas.
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Referência 5     |     1.13%
Nessa formação estavam mais professores da sua escola/agrupamento? Porquê?
Estava eu como docente do 3ºciclo e outra professora do 2º, pois seriam admitidas duas pessoas
por escola.

Referência 6     |     1.05%
Os formandos tinham algum tipo de supervisão em sala de aula? Como se passou?
Assistíamos informalmente às aulas uns dos outros. Tudo dependia do encaixe entre horários.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      2 Referências     |     11.71% 
Referência 1     |     7.55%
Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP?
A direcção do Agrupamento.

Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de projetos de formação
para o português de: 1ºciclo? 2ºe 3ºciclos?

Relativamente ao 1ºciclo, ocorreram reuniões entre a coordenadora do projecto (Drª. Luísa...não
me lembro do apelido) e a direcção na Universidade de Aveiro.

Referência 2     |     4.16%
Quais os critérios utilizados para a seleção de professores do 1ºciclo para frequência da
formação?

Um dos critérios que pesou foi eu ter, no meu complemento de formação, a especialização em
Língua Portuguesa.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      6 Referências     |     33.06% 
Referência 1     |     7.62%
Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP?
Quando saíram os despachos que criaram o programa e a formação contínua dos professores do
1º ciclo para a implementação do respetivo programa que visava a melhoria das condições de
ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a valorização das competências dos professores
desta área, exigindo a adesão voluntária da escola/agrupamento, a direção lançou o desafio em
Conselho Pedagógico..A presidente do CP propôs o nome para a formação dos formadores do 1º
ciclo, a coordenadora do conselho de docentes por entender que era a docente com perfil
adequado, tinha no seu complemento de formação a especialização em Língua Portuguesa e
pelo cargo que desempenhava. A indicação do seu nome foi aceite pela Comissão Nacional de
Coordenação e Acompanhament

Referência 2     |     9.01%
Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de projetos de formação
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para o português de: 1º ciclo? 2º e 3º ciclos?
No lançamento do programa houve, na universidade de Aveiro, uma sessão de apresentação do
programa e desenvolvimento deste onde estiveram os dirigentes das escolas envolvidas, os
formadores residentes e elementos da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento.
Houve também outras reuniões com a Dr.ª Maria Luísa Álvares Pereira, professora auxiliar da
Universidade de Aveiro, responsável pela coordenação e supervisão regional da formação inicial
de professores do 1.º ciclo.
Quanto ao 2º e 3º ciclos creio que não, pois o agrupamento inscreveu os docentes na plataforma
e o curso foi de x on line e x horas presenciais, creio.
A escolha dos docentes seguiu o mesmo critério. Foi escolhida a coordenadora de departamento,
representando o 2º ciclo e quanto ao professor do 3º ciclo foi indicado o único professor

Referência 3     |     5.92%
e leitura.

Que orientações foram transmitidas pela hierarquia às direções de agrupamentos/escolas sobre
as condições de trabalho a "oferecer" aos docentes em formação? Foi a escola quem decidiu o
que fazer? Que decidiu?
Não houve ou pelo menos não me lembro de orientações nesse sentido. Na distribuição das
horas da formação prevaleceu o bom senso e a colaboração de todos inclusive dos professores
de apoio educativo e por professores sem componente letiva. A componente não letiva de
estabelecimento foi utilizada mas foi pouca para as horas despendidas.
Como a formadora residente tinha a redução do cargo o trabalho foi mai

Referência 4     |     5.44%
facilitado.

Quais os critérios utilizados para a seleção de professores do 1º ciclo para frequência da
formação?
Quanto à escolha da formadora residente já foi referido anteriormente.
Relativamente à seleção dos docentes da única turma na formação contínua do agrupamento foi
tido em conta o seguinte:
1º- os professores inscreviam-se voluntariamente .
2º-na constituição da turma era exigido que em cada estabelecimento de ensino houvesse no
mínimo um docente inscrito para assegurar a implementação do programa e troca de
experiências bem como passagem da informação aos outro

Referência 5     |     2.75%
 em contexto.
Procedimentos utilizados pela direção do agrupamento para a seleção dos professores: contacto
direto com os professores? Escolha mediada por quem?
A constituição da turma fez-se naturalmente sob a orientação da formadora residente embora
alguns professores tenham sido contactado
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Referência 6     |     2.32%
 diretamente.
Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação?
Creio que só na inicial.
Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos?
A formadora residente apresentava um relatório, no final de cada período, com os resultados



Nome do Nó: mudança

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      5 Referências     |     14.43% 
Referência 1     |     3.17%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
R: Distribuída não, mas era, por vezes, comentada e notava-se que reagiam positivamente.
Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais alargado de
professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências?
R: Que eu tenha conhecimento não.

Referência 2     |     2.78%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
R: Nas sessões tutoriais, os professores, para porem em prática a teoria, alteraram várias das
suas práticas e, após a formação penso que também, pelo menos no meu caso. Ex: atividades
com rimas (acrósticos, palavra puxa palavra...

Referência 3     |     2.64%
Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê?
R: Pressão não direi, mas receios houve, porque nunca temos certeza de nada e estamos
sempre a ser avaliados pelos Enc. Educação.
Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê?
R: Sim, a formadora soube sempre motivar-nos e conseguiu prestar-nos todo o apoio.

Referência 4     |     1.87%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
R: Sim, pelo menos da minha parte. Ex: no que toca a abordagem da leitura, agora dou muita
importância à consciência fonológica.

Referência 5     |     3.97%
Houve alterações, com ou sem resistências:
No funcionamento dos grupos de professores? R: Sim, com algumas resistências. Ex: nem todos
os colegas aderem às mudanças, com facilidade.
No trabalho em equipa de professores? R: Sim, com algumas resistências. Ex: Alguns colegas
sentem dificuldade em trabalhar em equipa.
No trabalho individual dos professores? R: Houve alterações, da minha parte, com alguns receios.
Ex: Com as novas estratégias, tive sempre dúvidas de chegar a "Bom porto".

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      7 Referências     |     18.23% 
Referência 1     |     3.05%
Circunstâncias escolares (vantagens/obstáculos/compensações-dispensas da escola por se estar
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em formação).
Vantagens: aplicação direta em contexto de sala de aula de uma metodologia completamente
diferente e nova; facilidade com que os alunos desenvolviam as competências visadas na
metodologia aplicada.
Obstáculos: resistência/receio em alterar as práticas pedagógicas; falta de tempo para aprofundar
todos os domínios em contexto de sala de aula.

Referência 2     |     2.26%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
Na época, enquanto coordenadora de ano, facultava a documentação aos docentes do meu
grupo que a solicitavam e explicava-lhes os procedimentos para a implementação. A reação foi
sempre muito positiva, de curiosidade e interesse.

Referência 3     |     1.18%
Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais alargado de
professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências?
Não, de todo.

Referência 4     |     1.92%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
No meu caso, sim. Alteraram-se durante a formação aquando das sessões tutoriais e mantêm-se
até hoje, designadamente, nas dimensões da consciência fonológica e decifração.

Referência 5     |     4.71%
Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê?
Não considero que houvesse pressão, mas sim receio. A novidade e desconhecido causam medo
que os objetivos não sejam atingidos e as competências não sejam desenvolvidas. Numa fase
inicial da formação, os mais receosos das mudanças eram os próprios formandos pela
responsabilidade de implementar aos alunos um programa do qual pouco ou nada sabiam, e
quais iriam ser os resultados. Com o desenrolar da formação e os bons resultados obtidos, os
receios desvaneceram-se.
Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê?
No meu caso, a motivação e apoio incondicional da formadora, bem como o apoio pais dos meus
alunos foi fundamental.

Referência 6     |     2.25%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
Com já anteriormente referi, no meu caso, sim. Durante a formação, a abordagem aos vários
domínios foi reconfigurada e mantêm-se até hoje, designadamente, no domínio da leitura com
exploração da consciência fonológica e decifração.
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Referência 7     |     2.86%
Houve alterações, com ou sem resistências:
No funcionamento dos grupos de professores?
Sim, com algumas resistências porque nem todos os professores reagem bem às mudanças.
No trabalho em equipa de professores?
Sim, influenciados/motivados pelos que frequentaram a formação.
No trabalho individual dos professores?
Sim.
Na direção da escola/agrupamento?
Não tenho conhecimento.
Na escola?
Sim.
Na sala de aula?
Sim.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      4 Referências     |     13.07% 
Referência 1     |     3.56%
A documentação era distribuída e discutida pelos professores que não frequentavam o PNEP?
Reações deles.
Penso que se todos tinham ter acesso a ela nas diversa reuniões de docentes e falava-se, na
escola, da forma como estava a decorrer.
Houve resistências à formação de um grupo de professores, da parte do grupo mais alargado de
professores? E da direção do agrupamento? Que tipo de resistências?
Penso não ter havido qualquer resistência.

Referência 2     |     2.68%
As práticas de trabalho habituais dos professores foram muito alteradas, durante/após a
formação? Exemplifique.
Sim. Planificar as aulas com mais objetividade, adotar estratégias mais variadas e diferenciadas e
sobretudo refletir para ponderar sobre o proveito, a evolução, o contributo que esta ou aquela
aula teve para os alunos..

Referência 3     |     2.73%
Existiu pressão contra as mudanças? De quem? Porquê?
Não, pelo contrário. Da minha parte houve sim a necessidade de buscar algo de diferente, algo
que fosse "uma lufada de ar fresco" para as minhas aulas.
Existiu apoio para realizar as mudanças? De quem? Porquê?
A formadora sempre contribuiu com o seu apoio e com documentação apropriada.

Referência 4     |     4.1%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
Passaram a diversificar mais as suas estratégias, a planificar com maior rigor e objetividade,
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atendendo mais às competências que queriam que fossem desenvolvidas com as aulas a dar e
sobretudo, para mim, refletir sobre as aulas dadas e as suas práticas educativas, e fazer da
reflexão uma prática diária, uma vez que é através deste processo que cada um de nós é capaz
de avaliar criticamente a sua atuação.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      8 Referências     |     16.49% 
Referência 1     |     0.75%
Era- Os docentes que não frequentavam a formação (novos programas de português)
evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na formação?
Ea- Claro. (...) o CEL. Porque era novo.

Referência 2     |     1.35%
Era- O ambiente de debate dentro do grupo disciplinar era aberto?
Ea- Aberto. Completamente.
Era- Eram debatidas todas as opiniões, mesmo as discordantes?
Ea- Ah, sim., porque havia discordantes. Havia aquelas pessoas que achavam que aquilo não
valia nada, enfim, que os novos programas não tinham valor nenhum. Há sempre os velhos do
Restelo.

Referência 3     |     1.59%
Era. Alguém questionava o ensino por competências?
Ea- Não. Só questionavam a parte da gramática, do CEL. A parte da gramática é que fazia muita
confusão a muitas, a muitas, não, sobretudo aquele pessoal mais velho que até estava para se
reformar, porque os outros sabem que têm que aderir, gostem ou não gostem, têm que aderir. É
como o acordo ortográfico... não concordo com tudo, mas temos que o aceitar.

Referência 4     |     0.58%
Era- Havia muitas dúvidas sobre a aplicação?
Ea- O que ela não viam é o que é que aquilo traria de novo, por que é que não poderia estar
como estava.

Referência 5     |     2.63%
Era- Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê?
Ea- Uma ou outra pessoa, uma ou duas, não mais.
Era- Porque achas que isso acontecia?
Ea- Porque estavam na reta final do caminho delas e não estavam já muito abertas a mudanças.
Se estivessem como eu, que já tenho quase 33 anos de serviço, tinha quase 30... e visse que o
meu caminho não era por ali, se calhar teriam outra postura, como é normal.
Era- Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças?
Ea- Ah, existiu, nós tivemos autonomia. O que queria era que realmente aquilo que se aprendeu,
fosse aplicado. Só andámos lá um ano. O António e eu andámos lá um ano. Acabou em junho.
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Referência 6     |     5.34%
Era- Houve mudanças das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Tu que
fizeste formação, mudaste as tuas práticas letivas?
Ea- Mudei. Para mim, não era muito novo. Eu sou professora de inglês e sei que a competência
que é mais descuidada é a competência da fala, do falar, da compreensão oral e da expressão
oral e eu, até escrevi no meu relatório sobre isso, no inglês chamamos "negleted skills" e no
português também. Também se dá muito pouca importância ao exprimir, ao aluno exprimir-se
oralmente e acho que nessa parte eu tentei, tudo por tudo para fazer o que já fazia no inglês,
porque os alunos são muito treinados para a escrita, para o ler e para o escrever, porque depois
têm um exame, como sabes, e às vezes, o falar prejudica. Eu digo sempre isto: Vocês digam o
que começaram por aprender- ouvir e repetir. Façam o feed-back de como é que aprenderam a
língua- mãe. Ouviram e repetiram, depois vem a autonomia para falar, depois passaram para a
leitura e só depois para a escrita. O que é que acontece quer no português quer no ensino das
línguas estrangeiras, na minha modesta opinião: passa-se muito diretamente para a escrita,
porque no fundo é a pressão dos exames, também e depois o aluno não consegue exprimir-se,
não consegue falar, não consegue falar sobre um assunto ou sobre outro, porque está um
bocadinho manietado.

Referência 7     |     2.74%
Era- Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos novos
programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura melhorou?
Ea- Eu acho que sim. Eu acho que os alunos passaram a perceber desde o 5ºano - eu não me
pronuncio sobre o 1ºciclo - que o ler é uma coisa que faz parte do seu currículo e não o ler... tu
sabes o que é que acontecia, até no secundário, eles não leem, eles vão à net, vão ver os
resumos dos Maias, ver os resumos do Frei Luís de Sousa e o facto de a obra ser analisada, mas
depois eles terem que fazer trabalhos sobre ela quer para a aula quer para a biblioteca, ter que
preparar uma entrevista para um escritor, isso mudou muita coisa.

Referência 8     |     1.51%
Era- Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral?
Mudaram as suas práticas?
Ea- Eu acho que mudaram, eu acho que mudaram. Passaram a perceber que não é só dá-se
porque se dá, depois faz-se uma fichazinha sobre aquela obra, e os alunos estão nos centros de
estudo, estudam aquele guião todo, pronto e despejam aquilo. Não é, passou a não ser assim.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      8 Referências     |     25.17% 
Referência 1     |     1.76%
Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de Português) evidenciaram
interesse na discussão de algum tema tratado na formação?
Qual/quais? Porquê?
Os colegas colaboraram sempre connosco, mas a temática que era mais discutida era a que se
prendia com a TLEBS. Com a introdução de alguns conceitos novos, gerou-se alguma
insegurança e eram esses os assuntos mais discutidos nas sessões de trabalho.
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Referência 2     |     2.28%
E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, para definirem outros
caminhos mais próximos do que faziam na formação?
Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.
Como com qualquer mudança, há sempre quem resista e quem não encontre o sentido das
coisas. No meu grupo disciplinar, também houve professores que se manifestaram contra as
mudanças, no entanto, colaboraram na discussão e na criação dos documentos. Da parte da
Direção da escola nunca houve qualquer interferência no nosso trabalho.

Referência 3     |     3%
Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos professores foram
muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho colaborativo? Explicite as mudanças havidas.
Na nossa escola, o trabalho colaborativo já era uma realidade. Os grupos de trabalho por ano de
escolaridade reuniam habitualmente para troca de opiniões, definição de estratégias. No ano em
que o programa entrou em vigor, penso que houve um bom trabalho colaborativo, embora esse
espírito se tenha vindo a perder um pouco por força do excesso de reuniões e trabalho paralelo
que os professores têm, o que não lhes permite ter tempo de qualidade para fazer o que é
essencial: preparar aulas em conjunto, debater ideias, etc.

Referência 4     |     3.1%
Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê?
A mudança de qualquer coisa exige sempre um período de adaptação e se houve alguma
contestação, foi pacífica já que os professores são pessoas responsáveis e embora pudessem
não concordar com um aspeto ou outro, tinham de pôr em prática o novo programa.
Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da parte de quem?
Porquê?
Quando se fala de apoio, se o entendermos como beneficiar de algum tempo para planificar ou
algo parecido, alguma redução no horário, não existiu. Contudo, a Direção sempre esteve
disponível para ouvir o grupo com as suas sugestões e, na medida do possível, criou as
condições para que pudéssemos trabalhar adequadamente.

Referência 5     |     4.15%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Por
influência do PNL? Exemplifique com o seu caso ou outros casos que conheça.
Quando estudamos os assuntos, necessariamente alguma coisa muda. Ouvir outros colegas,
partilhar experiências faz com que nos questionemos e alguma coisa muda. Com os novos
programas que foram introduzidos, houve necessidade de uma adaptação à nova terminologia da
gramática e uma vez que já fazia Biblioteca de Turma com os alunos há alguns anos, não senti
que houvesse uma grande mudança no que diz respeito à implementação de hábitos de leitura.
Com a implementação do PNL, o que senti é que havia uma maior diversidade de obras a propor
aos alunos, uma vez que as obras propostas no plano estavam adequadas à faixa etária e, por
outro lado, a Biblioteca de turma não ficou confinada à sala de aula, os alunos puderam participar
em muitas mais atividades relacionadas com a leitura e propostas pela Biblioteca.
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Referência 6     |     3.2%
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral? Mudaram as
suas práticas? Que aconteceu?
Penso que com a implementação do PNL o leque de obras ficou mais alargado e os alunos
tiveram a possibilidade de escolher obras mais ajustadas ao seu nível etário. Antes, os alunos
escolhiam muito em função do que tinham em casa e agora, com as propostas apresentadas no
PNL, os alunos têm uma maior diversidade de propostas de leitura.
Relativamente aos professores, e falando da minha experiência, penso que as práticas não
mudaram assim tanto. Talvez tenha ficado mais facilitado o trabalho da motivação para a leitura
com as diversas atividades propostas pelo PNL e pela maior diversidade de atividades propostas
pela Biblioteca.

Referência 7     |     3.62%
Houve alterações (com ou sem resistências):
no funcionamento do grupo de professores? Porquê?
No trabalho individual dos professores? Porquê?
Na direção da escola/agrupamento? Porquê?
Na escola? Porquê?
Na sala de aula? Porquê?
Penso que já terei respondido a esta pergunta em algumas reflexões feitas anteriormente. Na
minha escola, é já prática corrente o trabalho cooperativo entre os professores que lecionam o
mesmo ano escolar. Assim, a troca/ partilha de experiências já era uma realidade que apenas
continuou a estar presente com a introdução dos novos programas. Da parte da direção da
escola, houve sempre abertura e confiança no trabalho desenvolvido pelos professores e
praticamente todas as propostas apresentadas foram sempre aceites e incentivadas. Em sala de
aula penso que não houve nenhuma resistência relativamente ao domínio da Leitura.

Referência 8     |     4.06%
As mudanças contribuíram:
Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores défices sociais e
culturais? Como?
Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital cultural) entre os alunos?
Evidencie com um exemplo
Para a promoção da justiça social? Como?
As iniciativas decorrentes da implementação do PNL contribuíram para o desenvolvimento da
competência da Leitura e para minimizar as desigualdades que pudessem existir. Como todos
nós sabemos, num agregado familiar onde há hábitos de leitura, é natural que os alunos copiem o
modelo e que não seja tarefa árdua ler e compreender o que lêem. No entanto, a implementação
do PNL veio contribuir para minorar essas diferenças, já que todos os alunos, em aula, ou fora
dela, têm acesso o à Leitura e, desta forma, de alguma maneira o seu capital cultural pôde ser
aumentado. Não digo que as desigualdades sociais tenham desaparecido, mas certamente terão
sido reduzidas.
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 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      6 Referências     |     15.55% 
Referência 1     |     2.04%
Os docentes que não frequentavam a formação (novos Programas de Português) evidenciaram
interesse na discussão de algum tema tratado na formação?
Qual/quais? Porquê?
Geralmente, o tema que suscitava mais interesse tinga que ver com a Gramática (as alterações)
e com a escrita, domínio que a todo custo era necessário melhorar.

Referência 2     |     4.64%
Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como funcionava?
Em equipa, por acordo entre todos. O grupo era muito unido, havia um forte clima de confiança
pessoal e profissional. Normalmente, os colegas presentes na sessão de trabalho semanal
pediam para que as colegas que estavam na formação da DGIDC trouxessem as novidades e
deixavam muitas vezes ao critério de quem orientava as sessões. Alguns colegas das línguas
estrangeiras também frequentaram algumas das sessões, para se poderem actualizar e não
contradizerem os novos conceitos, sobretudo no âmbito da gramática. Ainda hoje quando nos
encontramos lembramos com saudade essas sessões de trabalho. Foram realmente muito
enriquecedoras. Todos aprendemos muito.

Referência 3     |     2.57%
Com a introdução de novos programas, as práticas de trabalho habituais dos professores foram
muito alteradas? Aumentou/diminuiu o trabalho colaborativo? Explicite as mudanças havidas.
Quando a direcção deu tempos para trabalho, esse trabalho colaborativo era efectivo. Tínhamos
a plataforma moodle bem organizada onde eram colocados materiais, dúvidas, links relevantes...
um trabalho fervilhante e estimulante.

Referência 4     |     1.76%
Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê?
Não houve pressão nesse sentido.
Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da parte de quem?
Porquê?
O apoio foi delegar responsabilidade e pedir contas a quem estava no terreno. Parece simples!

Referência 5     |     3.19%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Por
influência do PNL? Exemplifique com o seu caso ou outros casos que conheça.
Na minha percepção das questões ligadas à Leitura, o PNL não teve grande influência.
Preocupei-me em saber o que condicionava a leitura, porque continuava a ser um problema.
Nesse sentido, o agrupamento contratou um formador, pagou a formação e incluiu nela todos os
níveis de ensino e desenvolveram-se projectos de efectiva articulação vertical

Referência 6     |     1.35%
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral? Mudaram as
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suas práticas? Que aconteceu?
Passamos a ter muito maior cuidado na abordagem dos textos a partir da formação que
contratámos

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      2 Referências     |     8.34% 
Referência 1     |     2.06%
Houve resistências? De que género?
Da minha parte não houve nenhuma resistência. Correu tudo muito bem.

Referência 2     |     6.28%
Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em formação?
Exemplifique.

Aqui  tive conhecimento pelas aulas que observei de português em contexto de ADD.  A aula da
formadora residente e de uma outra foi PNEP puro. Os professores que frequentaram a acção ,
alteraram as suas práticas.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      2 Referências     |     7.93% 
Referência 1     |     1.39%
 professores.
Houve resistências? De que género?
Não, que eu tivesse conhecimento.
Esta formação continua teve uma mais-valia, uma vez que era feit

Referência 2     |     6.54%
ra residente.
Teve conhecimento de alterações de práticas em sala de aula dos professores em formação?
Exemplifique.
Sim. Alguns deles foram observados na assistência a aulas no âmbito da ADD. Análise de
pequenos textos onde os alunos extraíram e recuperaram informação.
Leitura de obras na sala de aula. Utilização das Tic`s.
Fiquei com a ideia que o PNEP/PNL, principalmente no 1ºciclo, foi importante e imprescindível na
medida em que cativou os docentes, pela sua formação ser em contexto, houve um grande
envolvimento de todos, desenvolveu autoconfiança no corpo docente e segurança pedagógica
pela troca de materiais, experiências. Tudo contribuiu para algumas mudanças nas rotinas
pedagógi



Nome do Nó: poder

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      4 Referências     |     8.52% 
Referência 1     |     1.23%
Quais os critérios para selecionar a equipa de formandos, pelo agrupamento? Reações a essa
seleção.
R: Não tenho conhecimento dos critérios utilizados.

Referência 2     |     3.34%
As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? Pela
formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela equipa e reações dos
responsáveis escolares.
R: Pelo que sei, todas as decisões tomadas pela formadora e formandos, foram aceites pela
direção sem qualquer obstáculo. Por exemplo: horários, local das sessões presenciais, dinâmica
das sessões tutoriais...

Referência 3     |     2.18%
Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da equipa de
formandos? Como se procedia para a tomada de decisões?
R: Cada formando, em parceria com a formadora, tinha autonomia para decidir sobre os
procedimentos a adotar e demais decisões.

Referência 4     |     1.77%
D - Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-se/sentiu que as
relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram assimétricas? Exemplifique.
R: Não, não senti nada de negativo.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      3 Referências     |     7.18% 
Referência 1     |     3.89%
As decisões tomadas pela equipa eram aceites pelos responsáveis do agrupamento? Pela
formadora residente? Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pela equipa e reações dos
responsáveis escolares.
A equipa de formandos e a formadora tomaram sempre as decisões em conjunto e, que seja do
meu conhecimento, todas as decisões tomadas foram sempre muito aceites pela direção sem
qualquer obstáculo. A título de exemplo, o horário e local das sessões presenciais, a data e
horário das sessões tutoriais, a dinâmica e estratégias utilizadas nas sessões tutoriais, entre
outras.

Referência 2     |     2.03%
Quem tomava as decisões sobre procedimentos a ter em sala de aula/escola da equipa de
formandos? Como se procedia para a tomada de decisões?
As decisões sobre os procedimentos a ter em sala de aula eram do formando. Contudo, essas
decisões eram tomadas em parceria e com a concordância da formadora.
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Referência 3     |     1.26%
D - Na implementação de qualquer um dos programas (PNEP, PNL), apercebeu-se/sentiu que as
relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram assimétricas? Exemplifique.
Não.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      1 Referência     |     1.33% 
Referência 1     |     1.33%
Quando se discutia a concretização de medidas para a sala de aula, aconteceu haver alterações
das orientações das autoridades educativas? Porquê? Dê um exemplo.
Não.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      5 Referências     |     8.33% 
Referência 1     |     0.62%
Era- Sabes porquê?
Ea- Porque a Diretora só decidiu por nós os dois: eu como Coordenadora, fui como
Coordenadora e o [António] como representante do 3Ociclo.

Referência 2     |     2.36%
Era- Os docentes que não frequentavam a formação (novos programas de português)
evidenciaram interesse na discussão de algum tema tratado na formação?
Ea- Claro. (...) o CEL. Porque era novo.
Era- Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como funcionava?
Ea- Na formação que fiz com os meus colegas era de comum acordo (...), na outra (a que
recebeu) era a formadora que decidia. Havia sessões que era sobre o mesmo, quando as fichas
estavam feitas, depois trazíamos os materiais, então dizíamos: agora esta semana vamos tratar
disto ou daquilo e lá víamos o que íamos tratar.

Referência 3     |     1.03%
Foi para toda a gente que dava português e tinha até pessoas que não estavam a lecionar esse
ano e estavam a frequentar. E aí, a [nome da Diretora do agrupamento], aí é que foi
disponibilizado do horário duas horas, na 5ª feira, à tarde. Todos tínhamos em comum.

Referência 4     |     2.37%
Era- Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de implementar o
novo programa de português? Quem decidia o que fazer no grupo disciplinar?
Ea- Tínhamos autonomia, eu e os meus colegas que estávamos a frequentar, tínhamos
autonomia total da Diretora.
Era- E dentro do grupo disciplinar, quem normalmente decidia?
Ea- Era em conjunto. Uma vez que tínhamos em conjunto um bloco de 90 minutos todas as
semanas, desde o início do ano, foi sempre em conjunto, de comum acordo. (...) não era preciso
votar, era consensual. [exemplo: começaram desde o início do ano a implementar o CEL].
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Referência 5     |     1.95%
Era- Na implementação de qualquer dos programas (Ação de formação, PNL, apoios educativos)
apercebeu-se da existência de interferências de dirigentes escolares nas decisões do grupo
disciplinar sobre ações concretas? Quais? Da parte de quem?
Ea- Nunca houve interferências da direção. Havia autonomia quer no departamento quer a
biblioteca a tinha, o que nos pediam era que nós fizéssemos com que os resultados
melhorassem, que os alunos tivessem mais gosto pela leitura. Nunca interferiram, nunca.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      2 Referências     |     6.1% 
Referência 1     |     3.1%
Existiu pressão contra as mudanças? Da parte de quem? Porquê?
A mudança de qualquer coisa exige sempre um período de adaptação e se houve alguma
contestação, foi pacífica já que os professores são pessoas responsáveis e embora pudessem
não concordar com um aspeto ou outro, tinham de pôr em prática o novo programa.
Existiu apoio dos responsáveis escolares para realizar as mudanças? Da parte de quem?
Porquê?
Quando se fala de apoio, se o entendermos como beneficiar de algum tempo para planificar ou
algo parecido, alguma redução no horário, não existiu. Contudo, a Direção sempre esteve
disponível para ouvir o grupo com as suas sugestões e, na medida do possível, criou as
condições para que pudéssemos trabalhar adequadamente.

Referência 2     |     3%
As relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram assimétricas/desiguais?
Exemplifique.
Da direção da minha escola, fazia parte um elemento do grupo de Português que sempre esteve
atento a estas questões e teve sempre uma atitude construtiva na medida em que sugeria que se
debatesse, no grupo, alguns assuntos relacionados com os resultados do PISA, com o PNL, ...
Nunca senti que houvesse alguma exigência, antes pelo contrário, o que senti foi uma
necessidade de encontrar o caminho para melhorar os resultados dos nossos alunos. Houve
sempre uma vontade de refletir seriamente sobre os assuntos e procurar alternativas que
pudessem ajudar os professores a melhorar as suas práticas letivas.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      4 Referências     |     13% 
Referência 1     |     4.64%
Quem decidia a partilha e a discussão dos temas tratados na formação? Como funcionava?
Em equipa, por acordo entre todos. O grupo era muito unido, havia um forte clima de confiança
pessoal e profissional. Normalmente, os colegas presentes na sessão de trabalho semanal
pediam para que as colegas que estavam na formação da DGIDC trouxessem as novidades e
deixavam muitas vezes ao critério de quem orientava as sessões. Alguns colegas das línguas
estrangeiras também frequentaram algumas das sessões, para se poderem actualizar e não
contradizerem os novos conceitos, sobretudo no âmbito da gramática. Ainda hoje quando nos
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encontramos lembramos com saudade essas sessões de trabalho. Foram realmente muito
enriquecedoras. Todos aprendemos muito.

Referência 2     |     2.41%
Os professores tinham autonomia para tomarem decisões sobre os modos de implementar o novo
programa?
Quem decidia o que fazer, no grupo disciplinar? Como se procedia para a tomada de decisões?
Dê dois ou três exemplos de decisões tomadas pelo grupo e as reações dos responsáveis
escolares.
Havia autonomia e confiança por parte da direcção. Os responsáveis foram aceitando as
sugestões.

Referência 3     |     4.32%
E os formandos: tinham autonomia dentro do grupo disciplinar e na escola, para definirem outros
caminhos mais próximos do que faziam na formação?
Reações dos colegas de grupo e dos responsáveis escolares.
Todos escutavam, analisavam e foram-se procurando os melhores caminhos sem oposição.
O ambiente do debate dentro do grupo disciplinar era aberto? Eram debatidas as diferentes
opiniões? As insatisfações? As dúvidas? Exemplifique com um caso de que se recorde.
O debate era completamente aberto. As insatisfações prendiam-se apenas com situações
imutáveis e com as "leis" do ministério: muda tudo, não se esclarecem convenientemente as
alterações, o excessivo número de alunos por turma.

Referência 4     |     1.63%
As relações de poder entre professores e dirigentes escolares eram assimétricas/desiguais?
Exemplifique.
As relações de poder eram as institucionais a nível formal, mas na prática os "especialistas" da
área sempre tiveram o apoio de quem tinha poder para decidir

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      8 Referências     |     42.45% 
Referência 1     |     7.55%
Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP?
A direcção do Agrupamento.

Ocorreram reuniões de esclarecimento da hierarquia para apresentação de projetos de formação
para o português de: 1ºciclo? 2ºe 3ºciclos?

Relativamente ao 1ºciclo, ocorreram reuniões entre a coordenadora do projecto (Drª. Luísa...não
me lembro do apelido) e a direcção na Universidade de Aveiro.

Referência 2     |     2.5%
Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação?
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A direcção do agrupamento teve vários encontros com a equipa.

Referência 3     |     3.61%
Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos?

Sim. A formadora residente, no final de cada período, apresentava à direcção os resultados
(francamente positivos) das tutorias.

Referência 4     |     13.54%
Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? Formação? Sua
disseminação junto dos professores que não se encontravam em formação? Trabalho em sala de
aula? Avaliação dos alunoS?

Confiei sempre no trabalho desenvolvido pela formadora residente e também no trabalho
desenvolvido pelos formandos em contexto de formação e sala de aula. Tudo o que lhes era
transmitido na formação, era aplicado em sala de aula. Havia as sessões tutoriais em que a
formadora residente verificava a aplicação das sessões presenciais. Nas escolas, passavam
informação aos outros professores que não tinham formação e, em conselho de docentes
também era passada alguma informação.

Referência 5     |     3.69%
Intervinha na tomada de decisões da equipa? Em que decisões? Tomava conhecimento dessas
decisões, através de quem?

Normalmente confiava no trabalho desenvolvido e no feedback que tinha.

Referência 6     |     4.16%
Pedia que lhe fossem apresentados "relatórios" escritos de alguma das atividades da equipa de
formandos? A quem os pedia?

Havia relatórios que a formadora residente apresentava em Aveiro, dela e dos formandos.

Referência 7     |     3.49%
Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua materna? Discutia-a com
quem?

À coordenadora de departamento que por sua vez transmitia ao departamento...

Referência 8     |     3.91%
A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento ou
delegou em alguém? De que forma fez?

Sim. Era uma professora da direção que tratava directamente com as escolas.
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 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      4 Referências     |     24.66% 
Referência 1     |     7.62%
Quem decidiu a inclusão do agrupamento na formação do PNEP?
Quando saíram os despachos que criaram o programa e a formação contínua dos professores do
1º ciclo para a implementação do respetivo programa que visava a melhoria das condições de
ensino e aprendizagem da língua portuguesa e a valorização das competências dos professores
desta área, exigindo a adesão voluntária da escola/agrupamento, a direção lançou o desafio em
Conselho Pedagógico..A presidente do CP propôs o nome para a formação dos formadores do 1º
ciclo, a coordenadora do conselho de docentes por entender que era a docente com perfil
adequado, tinha no seu complemento de formação a especialização em Língua Portuguesa e
pelo cargo que desempenhava. A indicação do seu nome foi aceite pela Comissão Nacional de
Coordenação e Acompanhament

Referência 2     |     5.92%
e leitura.

Que orientações foram transmitidas pela hierarquia às direções de agrupamentos/escolas sobre
as condições de trabalho a "oferecer" aos docentes em formação? Foi a escola quem decidiu o
que fazer? Que decidiu?
Não houve ou pelo menos não me lembro de orientações nesse sentido. Na distribuição das
horas da formação prevaleceu o bom senso e a colaboração de todos inclusive dos professores
de apoio educativo e por professores sem componente letiva. A componente não letiva de
estabelecimento foi utilizada mas foi pouca para as horas despendidas.
Como a formadora residente tinha a redução do cargo o trabalho foi mai

Referência 3     |     6.74%
 diretamente.
Participou em reuniões da equipa que se encontrava em formação?
Creio que só na inicial.
Reuniu com a formadora residente? Com que objetivos?
A formadora residente apresentava um relatório, no final de cada período, com os resultados das
tutorias.
Deu orientações sobre algum aspeto do trabalho da equipa de formandos? Formação? Sua
disseminação junto dos professores que não se encontravam em formação? Trabalho em sala de
aula? Avaliação dos alunos?
Não. Havia uma grande autonomia da formadora residente e da equipa em formação.
Intervinha na tomada de decisões da equipa? Em que decisões? Tomava conhecimento dessas
decisões, através de quem?
O trabalho da equipa era autónomo e orientado pela formad

Referência 4     |     4.38%
sala de aula.
Pedia que lhe fossem apresentados "relatórios" escritos de alguma das atividades da equipa de
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formandos? A quem os pedia?
A própria formadora residente disponibilizava os relatórios que apresentava em Aveiro.
Para quem direcionava informação legal que recebia, referente à língua materna? Discutia-a com
quem?
A informação era dirigida à coordenadora do conselho de docentes /formadora residente que a
analisava em conselho de docentes e ou de ano (1º



Nome do Nó: avaliação/melhorias

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     7.51% 
Referência 1     |     2.8%
Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em:
Gosto pela leitura, por parte dos alunos? R: Sim.
Compreensão da leitura? R: Sim.
Outras áreas disciplinares? R: Sim.

Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola.
R: Muitas vezes era difícil arranjar as obras que pretendíamos.

Referência 2     |     4.71%
Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia mais
diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL?
R: Sim, tentei sempre que os alunos manipulassem/conhecessem os vários tipos de textos e
suportes. A diferença (antes do PNL) foi muito significativa.
A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? Como
aconteceu?
R: Sim, muito mais frequente, pois os alunos estavam mais predispostos para a leitura autónoma.
Acho que isto aconteceu dado o investimento/motivação que lhes fui incutindo.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      3 Referências     |     10.45% 
Referência 1     |     1.27%
Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em:
Gosto pela leitura, por parte dos alunos?
Sim.
Compreensão da leitura?
Sim.
Outras áreas disciplinares?
Sim.

Referência 2     |     3.83%
Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola.
A dificuldade em adquirir as obras escolhidas para serem trabalhadas.
Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na sua escola.
O contacto com diversos tipos de livros infantis (revistas, enciclopédias, poemas...), a partilha de
livros entre os alunos com a criação da Biblioteca de Sala, a leitura feita por alunos aos colegas
da turma, a hora do conto semanal, a promoção por parte da Biblioteca Escolar de encontros com
escritores, entre outras.

Referência 3     |     5.35%
Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia mais
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diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL?
Sempre fiz questão que os alunos conhecessem os vários tipos textuais. Com o PNL, e
consequente apetrechamento da biblioteca, foi mais fácil ter acesso a determinadas obras sem
ter que as adquirir a título pessoal para as poder trabalhar em sala de aula.
A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? Como
aconteceu?
Passou a ser mais frequente no exterior da sala de aula, uma vez que em sala de aula, sempre
incuti e motivei a leitura. A leitura no exterior passou a ser mais frequente pelo maior número de
exemplares disponibilizados permitindo o acesso a um maior número de alunos em simultâneo.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      3 Referências     |     12.48% 
Referência 1     |     3.35%
Na avaliação do impacto do PNL, na sua turma, diria que houve melhorias em:
Gosto pela leitura, por parte dos alunos?
Compreensão da leitura?
Outras áreas disciplinares?
Sim. Como havia um leque maior de obras, os alunos fizeram leituras mais diversificadas e de
acordo com os seus gostos e preferências, aprendendo a gostar de ler, desta forma melhoraram
a sua compreensão leitora que é transversal a outras áreas.

Referência 2     |     6.48%
Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola.
Não haver quantidade de obras suficiente para todos os alunos , para se fazer leitura orientada,
em sala de aula.
Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na sua escola.
Chamar escritores à escola, recriação de obras.
Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Havia mais
diversidade de textos? Qual a diferença com a fase anterior ao PNL?
Apareceu um leque maior e mais diversificado de obras, nomeadamente a poesia, que pouco era
trabalhada. Relativamente à variedade de textos, os alunos começaram a saber indicar com mais
precisão os diferentes tipos ( descritivos, narrativos, dialogais...) a saber que, por exemplo, uma
receita também era um texto.

Referência 3     |     2.65%
A leitura dos alunos passou a ser mais frequente em sala de aula e no seu exterior? Como
aconteceu?
Sim. Era dada possibilidade dos alunos requisitarem livros, para leitura autónoma, em casa.
Penso que foi também nesta altura que a Biblioteca Itinerante, semanalmente, ia às escolas para
que os alunos pudessem requisitar obras.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      4 Referências     |     13.74% 
Referência 1     |     3.99%
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Era- Na avaliação do impacto do PNL, nas suas turmas, diria que houve melhorias no gosto pela
leitura, nos alunos?
Ea- Ah, eu diria que sim. O Plano de Leitura foi uma coisa muito boa. Um entusiasmo muito maior
em ler as obras, porque depois também conheciam o escritor, porque depois também se faziam
atividades na biblioteca que os fazia ter mais gosto por aquilo que estavam a ler. (...) Havia fichas
de leitura, havia uma sessão de ilustração na biblioteca a propósito da obra que eles estavam a
ler...
Era- E achas que esse impacto do PNL também se verificou na melhoria da capacidade dos
alunos compreenderem os textos?
Ea- Eu penso que sim, porque aquelas obras eram tão trabalhadas que, no fundo, não era ler
pela rama, não era ler por ler, porque isso acontecia muito, antes do PNL, portanto, era porque
tinha que se ler e acabava ali. Mesmo nós, também não éramos levados a mais, porque não
havia mais nada, era dentro da sala de aula, ali não, havia outras coisas, havia o chamá-los à
biblioteca...era diferente.

Referência 2     |     3.63%
Era- Os professores das outras disciplinas referiam alguma vez que o PNL como algo de positivo
que ajudava os alunos a melhorar os resultados?
Ea- Eu creio que não. Passava-lhes ao lado. É como nós com a matemática, com a
implementação dos novos programas de matemática, houve lá muitas coisas, que enfim, que eu
tinha a minha opinião... penso que isso dinamizou imenso... (...)
Era- Quais foram as principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de
aula/escola? Sentiram dificuldades?
Ea- Nada, nada, porque era uma biblioteca muito ativa. Eu não senti, sinceramente, posso dizer,
às vezes, entre aspas, entre aspas, roubaria um bocadinho de tempo, mas eu creio que isso
nunca foi um prejuízo, foi sempre um ganho. E nós íamos, até porque fazíamos questão de todas
as turmas irem. Se era uma atividade para o 5ºano, todas as turmas do 5ºiam, se era do 6º, todas
as turmas do 6ºiam, isso era um ponto assente.

Referência 3     |     3.36%
Era- Quais foram as atividades do PNL que foram mais eficazes na promoção da leitura, junto dos
alunos?
Ea- Olha, a escolha das obras e as atividades que foram realizadas dentro do PNL. Por exemplo,
pediam-nos sempre, no início do ano, uma lista para acrescentarmos [obras] para o PNL e aí, nós
falávamos nas aulas, falávamos neste e mais aquele e havia sugestões dos próprios alunos, o
que era bom. A biblioteca pedia sempre para adquirir mais e isso era falado também nas aulas.
Era falado em reunião de Departamento, em reunião de português, e também se falava com os
alunos. Antes de ir a Departamento, nós também trazíamos sugestões dos alunos, porque há
sempre aqueles alunos que leem e que conhecem e que podem sugerir. Aí, sim, porque todos os
anos nos era pedida uma lista, havia uma verba, mas antes de sugerirmos, também
perguntávamos aos alunos.

Referência 4     |     2.76%
Era- E isso não se fazia anteriormente ao PNL?
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Ea- Eram sempre as mesmas aulas, se queres que te diga. Aliás eu cheguei a dizer em reunião,
por muito que me custasse, eu cheguei a dizer, de uns anos para os outros, era sempre igual.
Era- A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser mais
frequente?
Ea- Eu penso que sim, eu penso que sim.
Era- Que papel era atribuído à biblioteca, antes e depois do PNL? Era idêntico?
Ea- Antes do PNL era muito mais passivo, era aquela regrazinha: vem um escritor para o 5ºe vem
um escritor para o 6º, era mais ou menos aquilo. Os miúdos iam lá, liam ou não liam e faziam
trabalhos de casa. A partir do PNL, foi uma revolução total.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      2 Referências     |     4.83% 
Referência 1     |     3.41%
Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Aumentou a
diversidade de textos a serem lidos pelos alunos? Qual a diferença com a situação anterior ao
PNL?
Os manuais também estiveram atentos a esta realidade. Assim, os textos presentes nos manuais
foram mais diversificados, tentando colocar o aluno perante textos diversos, com
intencionalidades diferentes, para, desta forma, interpretarem textos com diferentes objetivos e
poderem ajustar textos às diferentes intenções comunicativas.
A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser mais frequente?
Evidências desse facto.
Não consigo quantificar essa realidade. Sei que houve maior interesse por parte dos alunos, por
isso suponho que os alunos passaram a ler mais. É apenas uma impressão.

Referência 2     |     1.42%
Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?
Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes.
Como disse, a Biblioteca da minha escola sempre teve um grande interesse em desenvolver o
gosto pela leitura. A introdução do PNL apenas veio reforçar e incrementar algumas estratégias
para pôr em prática este desejo.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      3 Referências     |     15.01% 
Referência 1     |     7.44%
Na avaliação do impacto do PNL, na(s) sua(s) turma(s), diria que houve melhorias em:
Gosto pela leitura, por parte dos alunos? Como se verificava?
Não creio que se tenha avaliado o seu impacto. Aumentou o número de leitores, sem dúvida. Mas
é uma questão de quantidade que não implica necessariamente qualidade.
Compreensão da leitura? Como se evidenciava?
A compreensão da leitura (é uma redundância esta designação, mas todos se referem a ela mais
ou menos nestes termos. Prefiro apenas Leitura) sempre foi um ponto muito fraco, sobretudo
relativa aos textos não literários. Tínhamos uma empresa que fazia avaliação externa e
acompanhava os alunos durante x anos. Os piores resultados situavam-se na leitura de textos
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não literários. Analisámos várias vezes a questão e em muitas situações percebeu-se que o
questionamento era um pouco desajustado e até "pateta". Tentou-se que a competência Leitura
fosse exclusiva, que não implicasse escrita, pois nessa situação enviesaria os resultados, pois
entrava sempre em linha de conta a avaliação do produção escrita.
Passou a fazer-se uma espécie de análise fina, cirúrgica do texto que teve que ver com o
advento, no NPPEB, da gramática textual.

Referência 2     |     5.04%
Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola.
Falta de tempo, falta de um número generoso de exemplares, ausência de interesse dos
alunos/famílias.
Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/ Turma/Escola.
Concurso Entre Palavras promovido pelo Jornal de Notícias; fóruns de leitores; sessões de
formação; presença de escritores na escola.
Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Aumentou a
diversidade de textos a serem lidos pelos alunos? Qual a diferença com a situação anterior ao
PNL?
Na nossa escola, creio que não houve grande alteração. Mas antes do PNL pareciam que só os
textos literários canónicos tinham dignidade. Os textos não literários passaram a ter outra
dignidade no contexto escolar.

Referência 3     |     2.53%
A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser mais frequente?
Evidências desse facto.
Aumentou o número de leitores (mais inscritos no clube Amigos da Biblioteca, maior nº de
requisições).
Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?
Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes.
Sempre foi atribuído um papel importante, um pilar incontornável.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      1 Referência     |     7.3% 
Referência 1     |     7.3%
ossui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o desempenho escolar dos alunos:

Na melhoria do gosto pela leitura;
Nos resultados escolares;
No ambiente escolar
Exemplifique.
Estas evidências estão todas relatadas nos docs que a formadora residente apresentava no final
de cada período. RESULTADOS ESCOLARES. As coordenadoras de ano têm esses dossiers.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      2 Referências     |     17.28% 
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Referência 1     |     10.51%
ras bibliotecárias
20-Possui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o desempenho escolar dos
alunos:
Na melhoria do gosto pela leitura;
Nos resultados escolares;
No ambiente escolar
Exemplifique.
O registo de frequência da biblioteca por alunos e de obras requisitadas.
Um enorme número de atividades dinamizadas e orientadas para todos.
Adesão dos alunos aos concursos.
Tal como aconteceu a nível nacional também se verificou no agrupamento, melhoria nos
resultados das provas de aferição e consequentemente nos resultados escolares.
Promoções de encontros com escritores eram atividades muito apreciadas pelos alunos
demonstrada nas questões levantadas sobre as obras e no diálogo com o escritor(a).
Promoções de feiras do livro, sensibilizando os pais para a importância deste, atividades lúdicas
centradas em histórias eram atividades sempre presentes.
Os momentos de poesia, declamações e pequenas dramatizações dinamizados nas bibliotecas
abertos a toda a comunidade escolar contribuíram para aproximar a escola da família, criando
condições efetivas para um maior envolvimento da família nas ati

Referência 2     |     6.77%
idades da escola.

21-Relate uma situação inesperada que tenha sido resultado evidente da implementação do PNL.
Assistir ao nascimento de talentos contadores , criadores de histórias e ilustradores no seio dos
nossos alunos, assistentes operacionais e até pais e encarregados de educação.
O enorme contributo no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na
formação de leitores críticos e na construção da cidadania. (ver Blog "A Escola EB 23 Sá Couto
de Espinho e a 1ª República Portuguesa)
Fiquei surpreendida com o bom acolhimento deste projeto na educação pré-escolar dinamizado
pela respetiva coordenadora que não deixou passar esta oportunidade de dinamizar mais e
melhor a leitura juntos



Nome do Nó: envolvimento/autonomia

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      1 Referência     |     2.6% 
Referência 1     |     2.6%
Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar dinamizava? O
professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia?
R: Em grupo de ano, escolhíamos as obras adequadas à turma e decidíamos as que iríamos
abordar. A biblioteca também dinamizava algumas dessas obras, na hora do conto.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      1 Referência     |     3.25% 
Referência 1     |     3.25%
Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar dinamizava? O
professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia?
As obras a trabalhar eram escolhidas em reunião de grupo pelos docentes dos vários anos de
escolaridade, mediante a lista de obras a abordar apresentada pelo Ministério da Educação.
Paralelamente, eram também trabalhadas obras escolhidas pela professora bibliotecária da
escola sede que dinamizava atividades com recurso ao PNL.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      3 Referências     |     9.4% 
Referência 1     |     3.56%
Era- Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar
dinamizava?
Ea- Era na sala de aula e depois havia sempre extra, na biblioteca. Havia feed-back de uma para
a outra. Por exemplo, se estavas a estudar uma obra cujo autor ainda era vivo, far-se-ia sempre
tudo para que ele viesse ali, para que eles [alunos] ficassem a conhecer quem ele era. Como
aconteceu, por exemplo com aquele autor do Porto que tem aquelas colecções... Álvaro
Magalhães... e outros, havia sempre aquilo de trabalhar em conjunto, na medida do possível.
Era- Mas o professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que "negociavam "
entre si? As obras eram negociadas com os alunos?
Ea- Não. Primeiro eram negociadas a nível de Departamento. Depois eram comunicadas à
biblioteca, para a biblioteca poder organizar as atividades em conjunto connosco. Os alunos não
escolhiam [obras para leitura]

Referência 2     |     1.46%
O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho com os alunos? Como se
fazia?
Ea- Dentro do Departamento. Tudo decidido dentro do Departamento. Por exemplo, concurso de
contos...
Era- Portanto, era tudo decidido dentro do Departamento e depois davam nota à biblioteca...
Ea- A biblioteca queria saber o nosso plano de ação, para poder fazer o intercâmbio



powered by www.esferacritica.pt                                                                                                                                                                      Página 2

Gerado por webQDA | Software de Apoio à Análise Qualitativa                                                                       www.webqda.com

Referência 3     |     4.38%
Era- Essa atividade era a que mais promovia o gosto pela leitura, junto dos alunos?
Ea- Não era essa, essa era uma delas. E depois eles irem à biblioteca fazerem coisas sobre
aquilo que estavam a ler (...) Projetos, atividades, visitas de escritores, o facto de organizarem as
entrevistas aos escritores...isso fazia com que eles tivessem que ler a obra com atenção.(...)
Porque não era aquela pergunta de "lana caprina": "por que é que começou a escrever?", não, eu
dizia-lhes sempre: mais de 50% é perguntas sobre a obra. Ele está cansado de responder a "por
que é que começou a escrever: porque é que foi para escritor e não foi para outra coisa", o que
ele gosta com certeza é de ver perguntas em que veja que vocês leram a obra e têm uma opinião
sobre ela.
Era- Com o PNL foram introduzidos outros tipos de textos no ensino dos alunos. Aumentou a
diversidade de textos a serem lidos pelos alunos. Que tipos de texto?
Ea- Teatro, poesia, sabes que a nível do 5ºe 6ºano, não vamos passar para os ensaios, para as
dissertações, mas havia, havia, até mesmo banda desenhada, levei um autor de banda
desenhada, por exemplo.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      3 Referências     |     11.19% 
Referência 1     |     2.8%
Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL?
A biblioteca escolar dinamizava?
O professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que "negociavam" entre si?
O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho com os alunos? Como se
fazia?
As obras propostas pelo PNL eram trabalhadas em dois locais distintos: no grupo disciplinar e na
Biblioteca.
No grupo disciplinar, eram discutidas e selecionadas as obras propostas e depois eram
trabalhadas em sala de aula.
A Biblioteca também selecionava algumas obras que eram objeto de concursos, de debates, de
diálogo com os autores e outras atividades dinamizadas por ela.

Referência 2     |     6.46%
Na avaliação do impacto do PNL, na(s) sua(s) turma(s), diria que houve melhorias em:
Gosto pela leitura, por parte dos alunos? Como se verificava?
Compreensão da leitura? Como se evidenciava?
Outras áreas disciplinares? Teve conhecimento disso no Conselho de Turma? Houve projetos
multidisciplinares de leitura?
Com certeza que o PNL veio incentivar o gosto pela leitura. Foram dinamizadas múltiplas
atividades que envolviam os alunos. Não consigo avaliar se isso teve um impacto tão significativo
na capacidade de compreensão dos alunos, mas consigo dizer que houve um maior interesse por
parte dos alunos em ler mais livros.
As atividades propostas pela Biblioteca eram do conhecimento de todos os professores e, por
exemplo, numa das minhas turmas, em Conselho de Turma, houve uma parceria entre a
professora de História e a de Português a partir da leitura das obras "Uma aventura na Quinta das



powered by www.esferacritica.pt                                                                                                                                                                      Página 3

Gerado por webQDA | Software de Apoio à Análise Qualitativa                                                                       www.webqda.com

Lágrimas" e "O dia do terramoto", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Nesta parceria, a
professora de História trabalhava com os alunos os factos históricos e a professora de Português
os conteúdos relacionados com a narrativa.
Principais dificuldades sentidas na concretização do PNL na sua sala de aula/escola.
Apesar da nossa Biblioteca ter bastantes livros e de existirem vários exemplares do mesmo título,
por vezes é difícil para o agregado familiar comprar todos os livros. Por outro lado, as exigências
do cumprimento do programa também não permitem que se faça um trabalho tão aprofundado
quanto seria desejável.

Referência 3     |     1.93%
Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula/ Turma/Escola.
Penso que tudo o que envolve concurso motiva os alunos. Os alunos gostam de se sentirem
desafiados e, embora nem todos participem nos concursos, há um número significativo de alunos
que aderem a esta iniciativa.
Em aula, a discussão à volta do livro, das linhas temáticas, também gera consenso junto dos
alunos que gostam de dar a sua opinião, o seu ponto de vista.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      2 Referências     |     3.71% 
Referência 1     |     2.73%
O professor tinha autonomia e trabalhava com os alunos as obras que "negociavam" entre si?
O professor tinha a autonomia que o programa permitia. Alguns livros da "lista" eram risíveis. E
pareceu-me que por trás havia ali interesses editoriais que nunca quis perceber bem.
O grupo de professores decidia as obras e as estratégias de trabalho com os alunos? Como se
fazia?
Os professores analisavam o grupo que tinham na frente e decidiam.

Referência 2     |     0.98%
Outras áreas disciplinares? Teve conhecimento disso no Conselho de Turma? Houve projetos
multidisciplinares de leitura?
Sim, recordo com Geografia e História.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      2 Referências     |     6.96% 
Referência 1     |     3.91%
A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento ou
delegou em alguém? De que forma fez?

Sim. Era uma professora da direção que tratava directamente com as escolas.

Referência 2     |     3.05%
A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se processava a criação e
implementação dos projetos relacionados com a leitura.
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Sim.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      2 Referências     |     13.26% 
Referência 1     |     5.2%
 2º)e (3º e 4º)
A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento ou
delegou em alguém? De que forma fez?
Na altura havia duas professoras bibliotecárias:1º ciclo e 2º e 3ºciclos.
Estas trabalhavam em conjunto coordenadas pela coordenadora concelhia. Da minha parte havia
um acompanhamento das atividades, estive presente em várias reuniões concelhias. Também em
CP era apresentado e aprovado o plano das atividades.
Igualmente o PNL foi implementado na pré, dinamizado pela respetiva coordenadora em
colaboração com as pro

Referência 2     |     8.06%
nada por docentes.
A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se processava a criação e
implementação dos projetos relacionados com a leitura.
Não. As professoras bibliotecárias apresentavam um plano anual /plurianual de atividades em
C.P. Nestes projetos, articulados sempre com o currículo, contribuindo para desenvolvimento das
literacias e de formação de leitores, constavam vindas de escritores, concursos internos e
externos, feiras do livro, representações de historias/ excertos de obras, sessões de leitura para
alunos e pais. Inserção de momentos de leitura diária/semanal nas atividades pedagógicas.
Esta planificação contemplava todos os níveis de ensino, incluindo o pré-escolar. As atividades
neste nível de ensino eram dinamizadas pela coordenadora do conselho de docentes do pré-
escolar em articulação com as profess



Nome do Nó: escola

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     3.74% 
Referência 1     |     1.56%
A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando?
R: Não me lembro muito bem...mas desde que estou no Agrupamento/Espinho (2007) que
desenvolvo atividades do PNL.

Referência 2     |     2.18%
Atividades do PNL mais eficazes na promoção da leitura na sua sala de aula e na sua escola.
R: O contacto com diversos tipos de livros infantis (revistas, enciclopédias, poemas...), a partilha
de livros entre os alunos e a leitura feita por alunos aos colegas da turma.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      1 Referência     |     0.77% 
Referência 1     |     0.77%
A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando?
Penso que a partir de 2006/2007.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      2 Referências     |     7.07% 
Referência 1     |     0.77%
A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, a partir de quando?
Não me recordo.

Referência 2     |     6.3%
Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL? A biblioteca escolar dinamizava? O
professor tinha autonomia? O grupo de professores decidia?
A colega encarregue pela biblioteca escolar fazia a escolha de obras a ler( penso que três ou
quatro por período), por anos de escolaridade, segundo as recomendações do PNL. Cada
professor, na sala, procedia à sua leitura. De vez em quando(no caso da minha turma só
raramente aconteceu), sem obedecer a qualquer periocidade, a coordenadora da biblioteca fazia
a hora do conto a uma turma. No final de cada período eram feito um relatório e enviado à
coordenadora da biblioteca, com as obras lidas pelo professor. No que se refere a mim, lia
sempre mais obras do que aquelas que me eram "impostas" pela coordenadora da biblioteca.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      1 Referência     |     1.42% 
Referência 1     |     1.42%
Era- Sobre o Plano Nacional de Leitura (PNL): a escola/agrupamento esteve envolvida nas
atividades do PNL, desde que ano letivo?
Ea- Há muito tempo, desde que ele apareceu. Desde que apareceu o PNL, garanto-te que ele foi
sempre, sempre seguido, a nível da biblioteca. (...) Era ponto assente: visitas de escritores, visitas
das turmas às atividades da biblioteca
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 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      1 Referência     |     1.15% 
Referência 1     |     1.15%
 A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, desde que ano letivo?
Penso que desde o início. A minha escola sempre teve a preocupação de manter uma biblioteca
ativa, que propusesse atividades interessantes para os alunos e o PNL veio ajudar nesse sentido.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      3 Referências     |     5.29% 
Referência 1     |     2.01%
 A escola/agrupamento esteve envolvida nas atividades do PNL, desde que ano letivo?
Desde o início. Mas confesso que nunca fui grande adepta. Via tudo aquilo com muito folclore e
pouco interesse. Lembro-me que os bons alunos abominavam as fichas de leitura. E eu também.
Sempre achei que assassinavam o gosto pela leitura.

Referência 2     |     0.75%
Como se procedia para trabalhar as obras/projetos do PNL?
A biblioteca escolar dinamizava?
A BE era / é muito dinâmica.

Referência 3     |     2.53%
A leitura em sala de aula e no seu exterior, por parte dos alunos, passou a ser mais frequente?
Evidências desse facto.
Aumentou o número de leitores (mais inscritos no clube Amigos da Biblioteca, maior nº de
requisições).
Que papel era atribuído à biblioteca antes e depois do PNL?
Tinha importância idêntica? Diferenças mais relevantes.
Sempre foi atribuído um papel importante, um pilar incontornável.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente1      3 Referências     |     14.26% 
Referência 1     |     3.91%
A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento ou
delegou em alguém? De que forma fez?

Sim. Era uma professora da direção que tratava directamente com as escolas.

Referência 2     |     3.05%
A direção intervinha na definição de projetos do PNL? Explique como se processava a criação e
implementação dos projetos relacionados com a leitura.

Sim.
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Referência 3     |     7.3%
ossui evidências de que o PNL teve um impacto positivo sobre o desempenho escolar dos alunos:

Na melhoria do gosto pela leitura;
Nos resultados escolares;
No ambiente escolar
Exemplifique.
Estas evidências estão todas relatadas nos docs que a formadora residente apresentava no final
de cada período. RESULTADOS ESCOLARES. As coordenadoras de ano têm esses dossiers.

 Fontes Internas/dirigentes escolares/dirigente2      4 Referências     |     17.21% 
Referência 1     |     5.2%
 2º)e (3º e 4º)
A direção do agrupamento esteve envolvida na implementação do PNL no agrupamento ou
delegou em alguém? De que forma fez?
Na altura havia duas professoras bibliotecárias:1º ciclo e 2º e 3ºciclos.
Estas trabalhavam em conjunto coordenadas pela coordenadora concelhia. Da minha parte havia
um acompanhamento das atividades, estive presente em várias reuniões concelhias. Também em
CP era apresentado e aprovado o plano das atividades.
Igualmente o PNL foi implementado na pré, dinamizado pela respetiva coordenadora em
colaboração com as pro

Referência 2     |     0.28%
bibliotecárias.
.
Neste sentid

Referência 3     |     4.96%
 houve delegação.
A partir de que ano letivo passou o agrupamento/escola a poder contar com uma coordenadora
da biblioteca escolar?
Não sei precisar o ano,2006/2007 ?? .A partir do momento em que saiu a legislação para a
abertura de lugares do quadro para professores bibliotecários. O agrupamento passou a ter duas
professoras bibliotecárias: uma ocupando o cargo na recém- criada biblioteca da EB1/JI de
Espinho 2 (1º ciclo) e a outra na escola sede, EB2/3 Sá Couto. Embora nesta última desde
sempre a biblioteca era supervisi

Referência 4     |     6.77%
idades da escola.

21-Relate uma situação inesperada que tenha sido resultado evidente da implementação do PNL.
Assistir ao nascimento de talentos contadores , criadores de histórias e ilustradores no seio dos
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nossos alunos, assistentes operacionais e até pais e encarregados de educação.
O enorme contributo no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na
formação de leitores críticos e na construção da cidadania. (ver Blog "A Escola EB 23 Sá Couto
de Espinho e a 1ª República Portuguesa)
Fiquei surpreendida com o bom acolhimento deste projeto na educação pré-escolar dinamizado
pela respetiva coordenadora que não deixou passar esta oportunidade de dinamizar mais e
melhor a leitura juntos



Nome do Nó: eficiência

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     4.47% 
Referência 1     |     2.59%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças?
Indique algumas.
R: Sim, a gestão do tempo das várias áreas disciplinares do 1ºciclo e os "projetos" e atividades
que estão sempre a aparecer, condicionam o cumprimento das metas curriculares que
pretendemos que os alunos atinjam.

Referência 2     |     1.88%
 Na direção da escola/agrupamento? R: Não tenho conhecimento.
Na escola? R: Sim, com algumas resistências. Ex: Nem todos os colegas da escola, estão
predispostos para a inovação, não aderindo a determinadas atividades em parceria.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      1 Referência     |     2.48% 
Referência 1     |     2.48%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças?
Indique algumas.
De certa forma, sim. A gestão do tempo das várias áreas disciplinares no 1ºciclo é prejudicada e
difícil perante os variadíssimos "projetos" e atividades que estão sempre a surgir. A falta de tempo
condiciona a exploração adequada das metodologias e estratégias.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      1 Referência     |     5.93% 
Referência 1     |     5.93%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças?
Indique algumas.
Houve alterações, com ou sem resistências:
No funcionamento dos grupos de professores?
No trabalho em equipa de professores?
No trabalho individual dos professores?
Na direção da escola/agrupamento?
Na escola?
Na sala de aula?
Indique um exemplo para cada situação.
Funcionamento mais em equipa; na equipa de professores há mais troca de experiências,
saberes, ideias criativas e materiais; trabalho individual é mais organizado e há uma permanente
reflexão sobre a prática na elaboração, planificação e implementação das tarefas. em sala de
aula é notório mais interesse, motivação, conhecimento, o saber fazer e o saber ser.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      3 Referências     |     5.58% 
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Referência 1     |     0.87%
Era- Houve alterações no funcionamento do grupo de professores?
Ea- (...) Começaram a perceber que as coisas tinham mudado, forçosamente, levar os alunos às
atividades da biblioteca, não ser só ali na aula, aquele rame-rame.

Referência 2     |     3.2%
Era- E no trabalho individual dos professores, houve mudanças?
Ea- Eu penso que sim, porque depois um fazia um guião sobre aquele livro, outro "olha eu fiz
isto", "eu levei os meus alunos e fiz aquilo", partilha, muito mais partilha, muito mais partilha e
divisão de tarefas, claro. Se era para organizar uma visita de estudo, uns ficavam com a parte da
ilustração dos livros, porque nós fazíamos cartazes, outros fariam a parte das frases ilustrativas
de cada livro, outros teriam a seu cargo a entrevista e a entrevista era feita por todas as turmas e
depois havia um grupo de professores que selecionava as perguntas e fazia o guião. Era assim.
Era- Em relação à direção da escola: houve mudanças?
Ea- Sempre abertura. Para tudo o que fosse melhorar, foi sempre abertura. Nunca houve entrave
para nada. Para nada.

Referência 3     |     1.51%
Era- E na escola, as dinâmicas da vida da escola mudaram?
Ea- A vida da escola mudou. A biblioteca deixou de ser aquele espaço monótono que servia para
os alunos irem para lá de castigo ou fazer uns trabalhos de casa. E uma vez por ano, vinha lá um
escritor para o 5º, vinha lá um escritor para o 6Oe um para o 7º.... Passou a ser muito mais
frequente, muito mais ativa [biblioteca].

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      3 Referências     |     8.38% 
Referência 1     |     3.2%
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral? Mudaram as
suas práticas? Que aconteceu?
Penso que com a implementação do PNL o leque de obras ficou mais alargado e os alunos
tiveram a possibilidade de escolher obras mais ajustadas ao seu nível etário. Antes, os alunos
escolhiam muito em função do que tinham em casa e agora, com as propostas apresentadas no
PNL, os alunos têm uma maior diversidade de propostas de leitura.
Relativamente aos professores, e falando da minha experiência, penso que as práticas não
mudaram assim tanto. Talvez tenha ficado mais facilitado o trabalho da motivação para a leitura
com as diversas atividades propostas pelo PNL e pela maior diversidade de atividades propostas
pela Biblioteca.

Referência 2     |     1.56%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças
(Programas, PNL)? Indique alguma(s).
Acho que com a introdução do PNL houve uma maior interação entre a Biblioteca e o meu grupo
disciplinar. São várias as atividades propostas pela Biblioteca e, através da disciplina de
Português, os alunos colaboram, participam nessas atividades.
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Referência 3     |     3.62%
Houve alterações (com ou sem resistências):
no funcionamento do grupo de professores? Porquê?
No trabalho individual dos professores? Porquê?
Na direção da escola/agrupamento? Porquê?
Na escola? Porquê?
Na sala de aula? Porquê?
Penso que já terei respondido a esta pergunta em algumas reflexões feitas anteriormente. Na
minha escola, é já prática corrente o trabalho cooperativo entre os professores que lecionam o
mesmo ano escolar. Assim, a troca/ partilha de experiências já era uma realidade que apenas
continuou a estar presente com a introdução dos novos programas. Da parte da direção da
escola, houve sempre abertura e confiança no trabalho desenvolvido pelos professores e
praticamente todas as propostas apresentadas foram sempre aceites e incentivadas. Em sala de
aula penso que não houve nenhuma resistência relativamente ao domínio da Leitura.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      3 Referências     |     3.08% 
Referência 1     |     1.35%
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral? Mudaram as
suas práticas? Que aconteceu?
Passamos a ter muito maior cuidado na abordagem dos textos a partir da formação que
contratámos

Referência 2     |     0.78%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças
(Programas, PNL)? Indique alguma(s).
Não

Referência 3     |     0.95%
Estou em crer que não se sentiram grandes mudanças, pois na escola já se trabalhava de uma
forma que estavam de acordo com o que as mudanças pretendiam



Nome do Nó: equidade

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     8.1% 
Referência 1     |     2.65%
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral?
R: O impacto foi muito positivo.
Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças?
R: Beneficiaram, pelos menos, os que vivenciaram estas mudanças.
Que alunos foram prejudicados com as mudanças?
R: Não me parece que algum tenha sido prejudicado.

Referência 2     |     5.45%
As mudanças contribuíram:
Para a melhoria das oportunidades escolares dos alunos? Como? R: Sem dúvida que sim, pois
na escola/sala de aula, todos tiveram oportunidade de melhorarem o seu desempenho e sucesso
escolar.
Para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos? Evidencie com um exemplo.
R: Sim, na medida em que todos tiveram as mesmas oportunidades. Ex: Incentivo e
desenvolvimento do gosto pela leitura autónoma; contacto com diversos livros infantis (revistas,
enciclopédias, contos, poesias...), entre outros.

Para a promoção da justiça social? Como?
R: Sim, a escola tem obrigação de promover atividades que criem oportunidades iguais para
todos.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      2 Referências     |     6.43% 
Referência 1     |     2.43%
Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças?
No ano de formação, os alunos aos quais foram implementadas esses mudanças, e também
todos os restantes que foram meus até hoje.
Que alunos foram prejudicados com as mudanças?
Não direi prejudicados, mas os alunos dos professores que não fizeram a formação não tiveram
as mesmas oportunidades e vivências.

Referência 2     |     4%
As mudanças contribuíram:
Para a melhoria das oportunidades escolares dos alunos? Como? Sem dúvida! Todos tiveram
oportunidade de desenvolverem as competências com recursos a estratégias variadas.
Para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos? Evidencie com um exemplo.
Para diminuir as desigualdades sociais na medida em que todos tiveram acesso às mesmas
oportunidades.

Para a promoção da justiça social? Como?
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A Escola tem a obrigação ética e moral de promover atividades que criem oportunidades iguais
para todos e, consequentemente, promover a desejável justiça social.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      2 Referências     |     2.63% 
Referência 1     |     0.94%
Que grupos de alunos beneficiaram com essas mudanças?
Todos.
Que alunos foram prejudicados com as mudanças?
Nenhuns.

Referência 2     |     1.69%
Para a promoção da justiça social? Como?
Sim, através de uma melhor literacia proporcionadora de maior partilha de conhecimento, melhor
interpretação de conteúdos e facilitadora de relacionamento interpessoal.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      3 Referências     |     8.38% 
Referência 1     |     3.06%
Era- Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos programas de português e com o
PNL? Foram todos ou foi algum tipo de alunos?
Ea- Eu penso que os que não tinham acesso a livros (que eu acho que até é difícil, hoje em dia,
não ter acesso a livros, eles não querem é comprá-los, compram telemóveis caríssimos, agora
livros...). O que é certo é que mesmo aqueles que nunca liam, que chegavam ao 5ºano e diziam
mesmo: Ã" professora, o único livro que eu li foi "Os 3 porquinhos" e isto é verdadeiro, esses
mudaram completamente, isso garanto-te que mudaram. Passaram a ler. Fazia parte das aulas,
fazia parte da biblioteca, eram chamados à biblioteca para isto e para aquilo...
Era. Foi toda a dinâmica criada à volta do livro que também mudou a atitude dos alunos?
Ea- Eu acho.

Referência 2     |     1.1%
Era- Achas que pode ter havido algum tipo de alunos que possa ter ficado prejudicado com tanta
atividade à volta do livro?
Ea- Não creio, não creio. Nunca é demais para quem nunca lê, ao menos que leia na escola, que
faça alguma coisa na escola, porque em casa, aí já não to direi.

Referência 3     |     4.22%
Era- As mudanças (positivas) contribuíram para a melhoria da igualdade de oportunidades dos
alunos com maiores défices sociais e culturais?
Ea- Eu penso que sem isso, eles nem se interessariam por ler um livro que era o que acontecia
muitas vezes, nem o liam, nunca o chegavam a ler.
Era- As mudanças contribuíram para reproduzir ou diminuir as desigualdades entre os alunos?
Ea- Diminuir, eu diria diminuir. Eles estavam entrosados naquele processo, eles também tinham 3
perguntas para fazer sobre o livro que leram, eram obrigados a fazer alguma coisa, entre aspas,
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não era...
Era- Para concluir, as mudanças contribuíram para a promoção da justiça social?
Ea- Eu penso que sim, eu penso que muito, muito mesmo, porque o que é que acontecia... havia
aqueles meninos que em casa não tinham livros, ainda que livros, hoje em dia, toda a gente pode
ter. Eu sou a mais velha de cinco irmãos e também não tinha livros, tinha a Gulbenkian e eu
"devorava" os livros, "devorava" os livros da Gulbenkian. Vivi em Grijó e era a biblioteca
itinerante, quando vim para Espinho, havia aqui.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      3 Referências     |     8.2% 
Referência 1     |     3%
Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos Programas de Português e com o
PNL?
Não sei se poderemos dizer que há uma relação direta entre a melhoria dos resultados dos
alunos e as mudanças verificadas nos Programas de Português e com a introdução do PNL. Pela
minha experiência, nas turmas há sempre alunos que gostam de ler, que gostam de participar nas
diferentes atividades propostas e relacionadas com a leitura e não foi por causa destas alterações
que os resultados melhoraram ou pioraram. O que aconteceu é que houve uma maior diversidade
de atividades que puderam contribuir para a motivação dos alunos, que puderam ajudar a
dinamizar mais algumas atividades dentro e fora da sala de aula.

Referência 2     |     1.14%
Que alunos foram prejudicados com essas mudanças?
Neste aspeto, é claro que os alunos que não têm hábitos de leitura, que não gostam de ler
ficaram em desvantagem. Não posso dizer que tenham sido prejudicados, posso dizer sim que
tiveram mais dificuldades que os outros.

Referência 3     |     4.06%
As mudanças contribuíram:
Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores défices sociais e
culturais? Como?
Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital cultural) entre os alunos?
Evidencie com um exemplo
Para a promoção da justiça social? Como?
As iniciativas decorrentes da implementação do PNL contribuíram para o desenvolvimento da
competência da Leitura e para minimizar as desigualdades que pudessem existir. Como todos
nós sabemos, num agregado familiar onde há hábitos de leitura, é natural que os alunos copiem o
modelo e que não seja tarefa árdua ler e compreender o que lêem. No entanto, a implementação
do PNL veio contribuir para minorar essas diferenças, já que todos os alunos, em aula, ou fora
dela, têm acesso o à Leitura e, desta forma, de alguma maneira o seu capital cultural pôde ser
aumentado. Não digo que as desigualdades sociais tenham desaparecido, mas certamente terão
sido reduzidas.
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 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      2 Referências     |     4.8% 
Referência 1     |     1.41%
Que grupos de alunos beneficiaram com as mudanças nos Programas de Português e com o
PNL?
Se houve benefício, foi genérico.
Que alunos foram prejudicados com essas mudanças?
Não creio terem acontecido prejuízos face às mudanças

Referência 2     |     3.39%
As mudanças contribuíram:
Para a melhoria da igualdade de oportunidades dos alunos com maiores défices sociais e
culturais? Como?
Essa igualdade não existe. Nunca existirá. Poderá apenas ser atenuada. Continuo a ter alunos
que nem o manual da disciplina possuem.
Para reproduzir ou diminuir as desigualdades (capital social e capital cultural) entre os alunos?
Evidencie com um exemplo
O nosso sistema de ensino raramente atenua as desigualdades. Apenas as reproduz.
Para a promoção da justiça social? Como?
Não creio que se reflicta nessa área



Nome do Nó: qualidade

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/PROF1      2 Referências     |     5.21% 
Referência 1     |     1.87%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
R: Sim, pelo menos da minha parte. Ex: no que toca a abordagem da leitura, agora dou muita
importância à consciência fonológica.

Referência 2     |     3.34%
Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos em leitura
melhorou? Em que aspetos?
R: Sim, seguramente. No aspeto do gosto pela leitura autónoma e na facilidade com que
partilham informações dos vários contextos da sua vida diária (internet, trabalhos de pesquisa...).
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral?
R: O impacto foi muito positivo.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof2      2 Referências     |     4.92% 
Referência 1     |     2.25%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
Com já anteriormente referi, no meu caso, sim. Durante a formação, a abordagem aos vários
domínios foi reconfigurada e mantêm-se até hoje, designadamente, no domínio da leitura com
exploração da consciência fonológica e decifração.

Referência 2     |     2.67%
Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos em leitura
melhorou? Em que aspetos?
Seguramente que sim. A aquisição da competência da leitura passou a ser muito mais "natural" e
rápida com a aplicação das novas estratégias.
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral?
O impacto foi muito positivo, pelo anteriormente mencionado.

 Fontes Internas/professores 1 ciclo/prof3      3 Referências     |     14.78% 
Referência 1     |     4.1%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação?
Exemplifique.
Passaram a diversificar mais as suas estratégias, a planificar com maior rigor e objetividade,
atendendo mais às competências que queriam que fossem desenvolvidas com as aulas a dar e
sobretudo, para mim, refletir sobre as aulas dadas e as suas práticas educativas, e fazer da
reflexão uma prática diária, uma vez que é através deste processo que cada um de nós é capaz
de avaliar criticamente a sua atuação.
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Referência 2     |     4.75%
Com a inclusão de novas estratégias, devido à formação, o desempenho dos alunos em leitura
melhorou? Em que aspetos?
Sim, o desempenho dos alunos ao nível da leitura melhorou. Na compreensão oral e escrita, na
expressão escrita, ortografia na retenção de conhecimentos e também na superação de
dificuldades noutras disciplinas, nomeadamente na Matemática, (resolvem problemas porque
sabem interpretar)
Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os alunos, em geral?
Melhor organização do pensamento, o desenvolvimento da comunicação, e formação espontânea
de novos leitores.

Referência 3     |     5.93%
Houve consequências inesperadas, em qualquer área da vida escolar, devido às mudanças?
Indique algumas.
Houve alterações, com ou sem resistências:
No funcionamento dos grupos de professores?
No trabalho em equipa de professores?
No trabalho individual dos professores?
Na direção da escola/agrupamento?
Na escola?
Na sala de aula?
Indique um exemplo para cada situação.
Funcionamento mais em equipa; na equipa de professores há mais troca de experiências,
saberes, ideias criativas e materiais; trabalho individual é mais organizado e há uma permanente
reflexão sobre a prática na elaboração, planificação e implementação das tarefas. em sala de
aula é notório mais interesse, motivação, conhecimento, o saber fazer e o saber ser.

 Fontes Internas/entrevista 2ciclo/prof1      4 Referências     |     10.66% 
Referência 1     |     5.34%
Era- Houve mudanças das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Tu que
fizeste formação, mudaste as tuas práticas letivas?
Ea- Mudei. Para mim, não era muito novo. Eu sou professora de inglês e sei que a competência
que é mais descuidada é a competência da fala, do falar, da compreensão oral e da expressão
oral e eu, até escrevi no meu relatório sobre isso, no inglês chamamos "negleted skills" e no
português também. Também se dá muito pouca importância ao exprimir, ao aluno exprimir-se
oralmente e acho que nessa parte eu tentei, tudo por tudo para fazer o que já fazia no inglês,
porque os alunos são muito treinados para a escrita, para o ler e para o escrever, porque depois
têm um exame, como sabes, e às vezes, o falar prejudica. Eu digo sempre isto: Vocês digam o
que começaram por aprender- ouvir e repetir. Façam o feed-back de como é que aprenderam a
língua- mãe. Ouviram e repetiram, depois vem a autonomia para falar, depois passaram para a
leitura e só depois para a escrita. O que é que acontece quer no português quer no ensino das
línguas estrangeiras, na minha modesta opinião: passa-se muito diretamente para a escrita,
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porque no fundo é a pressão dos exames, também e depois o aluno não consegue exprimir-se,
não consegue falar, não consegue falar sobre um assunto ou sobre outro, porque está um
bocadinho manietado.

Referência 2     |     2.74%
Era- Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos novos
programas de português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura melhorou?
Ea- Eu acho que sim. Eu acho que os alunos passaram a perceber desde o 5ºano - eu não me
pronuncio sobre o 1ºciclo - que o ler é uma coisa que faz parte do seu currículo e não o ler... tu
sabes o que é que acontecia, até no secundário, eles não leem, eles vão à net, vão ver os
resumos dos Maias, ver os resumos do Frei Luís de Sousa e o facto de a obra ser analisada, mas
depois eles terem que fazer trabalhos sobre ela quer para a aula quer para a biblioteca, ter que
preparar uma entrevista para um escritor, isso mudou muita coisa.

Referência 3     |     1.51%
Era- Qual o impacto das mudanças do ensino em leitura, para os professores, em geral?
Mudaram as suas práticas?
Ea- Eu acho que mudaram, eu acho que mudaram. Passaram a perceber que não é só dá-se
porque se dá, depois faz-se uma fichazinha sobre aquela obra, e os alunos estão nos centros de
estudo, estudam aquele guião todo, pronto e despejam aquilo. Não é, passou a não ser assim.

Referência 4     |     1.07%
Era- Houve consequências inesperadas em alguma área da vida escolar, devido às mudanças?
Ea- Foi tudo o que dissemos até agora: foi implementar mais a leitura junto dos alunos, o gosto
por ler, o gosto por fazer atividades extra-leitura livro, mas relacionads com o livro.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof1      2 Referências     |     6.15% 
Referência 1     |     4.15%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Por
influência do PNL? Exemplifique com o seu caso ou outros casos que conheça.
Quando estudamos os assuntos, necessariamente alguma coisa muda. Ouvir outros colegas,
partilhar experiências faz com que nos questionemos e alguma coisa muda. Com os novos
programas que foram introduzidos, houve necessidade de uma adaptação à nova terminologia da
gramática e uma vez que já fazia Biblioteca de Turma com os alunos há alguns anos, não senti
que houvesse uma grande mudança no que diz respeito à implementação de hábitos de leitura.
Com a implementação do PNL, o que senti é que havia uma maior diversidade de obras a propor
aos alunos, uma vez que as obras propostas no plano estavam adequadas à faixa etária e, por
outro lado, a Biblioteca de turma não ficou confinada à sala de aula, os alunos puderam participar
em muitas mais atividades relacionadas com a leitura e propostas pela Biblioteca.

Referência 2     |     2%
Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos novos programas de
português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura melhorou? Em que aspetos?
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Não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre a introdução dos novos programas,
o PNL e o desempenho dos alunos na leitura. Os alunos que gostavam de ler, continuaram, os
que não, também não melhoraram. Em termos de compreensão do que lêem, também não
consigo estabelecer uma relação.

 Fontes Internas/entrevista 3ciclo/prof2      2 Referências     |     4.77% 
Referência 1     |     3.19%
Houve reconfiguração das práticas letivas dos professores que frequentaram a formação? Por
influência do PNL? Exemplifique com o seu caso ou outros casos que conheça.
Na minha percepção das questões ligadas à Leitura, o PNL não teve grande influência.
Preocupei-me em saber o que condicionava a leitura, porque continuava a ser um problema.
Nesse sentido, o agrupamento contratou um formador, pagou a formação e incluiu nela todos os
níveis de ensino e desenvolveram-se projectos de efectiva articulação vertical

Referência 2     |     1.58%
Com a inclusão de novas estratégias e terminologias, devido à formação nos novos programas de
português e ao PNL, o desempenho dos alunos em leitura melhorou? Em que aspetos?
Creio que o desempenho em Leitura não melhorou graças a nenhum desses aspectos
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Diário da República, 2.ª série — N.º 222 — 14 de Novembro de 2008  46789

 Aviso n.º 27282/2008

Torna-se pública a lista dos candidatos admitidos e excluídos do con-
curso público para a instalação de uma nova farmácia na Área Urbana 
da Cidade de Castelo Branco, freguesia de Castelo Branco, concelho 
de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco, cujo Aviso de abertura 
número 5045/2005 (2.ª série), foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 93, de 13 de Maio de 2005, encontrando-se igualmente a 
presente lista disponível para consulta no sítio internet do Infarmed, I.P., 
em www.infarmed.pt .

Candidato(s) Admitido(s):

Ana Isabel Pernadas Lages Morgado Duarte.
Cândida Ascensão Teixeira Tomaz.
Farmácia Dias, de Cecília Marcelo da Silva Dias.
Farmácia Salavessa Ferreira, de Fernanda Paula Salavessa Russell Ferreira.
Maria de Fátima Batista Cabarrão.
Maria de Lourdes de Oliveira Pinto Cabaço.
Maria Idalina Marques Freire.
Maria Rita Fernandes Morais Martins Gardete.
Rui Luciano de Matos e Lopes.
Sandra Isabel da Silva Queimado.
Sofia Margarida dos Santos Ferreira de Jesus.
Sónia Margarida Alves Martins.
Sónia Maria Vidal da Silva.
Candidato(s) Excluído(s).
Adosinda Jesuina Francisco Rodrigues Pires dos Santos (k).
Armindo Lourenço Nunes Fernandes (k).
Maria do Carmo Duarte Gonçalves (e) (f).
Maria Eduarda Alves Pimenta Fernandes (g).

(a) Requerimento não entregue ou não assinado (Código do Proce-
dimento Administrativo).

(b) Não entregou Certidão do Diploma de Curso original, autenticada 
e ou válida.

(c) Não entregou Certificado de Registo Criminal original, autenti-
cado, e ou válido.

(d) Não entregou Declaração comprovativa da inscrição na Ordem 
dos Farmacêuticos original, autenticada e ou válida.

(e) Não entregou fotocópia do Cartão de Contribuinte autenticada 
e ou válida.

(f) Não entregou fotocópia de Bilhete de Identidade autenticada e 
ou válida.

(g) Por obtenção de alvará há menos de 10 anos nos termos do n.º 1 da 
Base IX da Lei n.º 2125, de 20 de Março de 1965, e n.º 1 do artigo 76.º 
do Decreto-Lei n.º 48547, de 27 de Agosto de 1968.

(h) Por concorrer a mais de dois concursos, dentro de um período 
de 12 meses.

(i) Por desistência.
(j) Não entregou Escritura Pública de Constituição de Sociedade, ori-

ginal, autenticada e ou válida, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do 
Artigo 7.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei n.º 262/86, 
de 2 de Setembro).

(k) Por ser titular de alvará de farmácia ou sócio de sociedade titular 
de alvará de farmácia.

(l) Por ter apresentado a sua candidatura, para lá do prazo legal de 30 
dias a contar da data da publicação do aviso.

(m) Por não ter suprido, no prazo de 10 dias úteis após a sua notifica-
ção, os elementos em falta, que implicavam a exclusão do concurso.

(n) A farmácia está a solicitar a transferência antes de decorrido o 
período de cinco anos contado a partir da data de emissão do alvará 
para o local onde actualmente se encontra.

5 de Novembro de 2008. — O Presidente do Júri, Hélder Mota Filipe. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 29398/2008

A melhoria das condições de ensino e aprendizagem da língua por-
tuguesa e a valorização das competências dos professores desta área 
disciplinar constituem objectivos prioritários da política educativa do 
XVII Governo Constitucional.

O Ministério da Educação decidiu, para tal, e em articulação com as 
escolas de 1.º ciclo e os agrupamentos escolares e com os estabeleci-
mentos de ensino superior com responsabilidades na formação inicial de 
professores, desenvolver um programa nacional de ensino do português 
destinado aos professores de 1.º ciclo.

Assim, determina -se o seguinte:
1 — Mantém -se em vigor, dando -se continuidade ao Programa Na-

cional de Ensino do Português no 1.º Ciclo do Ensino Básico, adiante 
designado por PNEP, criado através do despacho n.º 546/2007, que 
contempla uma vertente de formação em rede regida por três grandes 
princípios:

a) A formação dos professores é centrada na escola ou no agrupamento 
de escolas, exigindo a adesão voluntária da escola/agrupamento;

b) A formação dos professores visa a utilização de metodologias 
sistemáticas e estratégias explícitas de ensino da língua na sala de aula;

c) A formação dos professores é regulada por processos de avalia-
ção das aprendizagens dos alunos, ao nível individual, da classe e da 
escola.

2 — É objectivo central do PNEP melhorar os níveis de compreensão 
de leitura e de expressão oral e escrita em todas as escolas do 1.º ciclo, 
num período entre quatro a oito anos, através da modificação das práticas 
docentes do ensino da língua.

3 — As actividades a desenvolver no quadro do PNEP revestem a 
forma de acções de formação e de acompanhamento de professores 
do 1.º ciclo.

4 — A formação é dinamizada por formadores residentes que integram 
os núcleos regionais de formação sediados nas escolas superiores de 
educação (ESE) e universidades que desenvolvam formação inicial de 
professores do 1.º ciclo.

5 — Os formadores residentes são docentes propostos pelos agru-
pamentos que recebem formação específica no núcleo regional de 
pertença antes e após iniciarem a função de formador no seu próprio 
agrupamento.

6 — A coordenação e supervisão regional da formação é da responsa-
bilidade de cada núcleo regional que articula com a Comissão Nacional 
de Coordenação e Acompanhamento.

7 — A formação, num total não inferior a setenta e uma horas presen-
ciais por ano por formando, integra oficinas temáticas, organizadas em 
sessões regionais e sessões de formação em grupo, e sessões tutoriais de 
acompanhamento na sala de aula e sessões plenárias regionais.

8 — As oficinas temáticas (trinta horas anuais), dinamizadas pelo 
formador residente e programadas no núcleo de formação, destinam-
-se à actualização científica e ao sucessivo aprofundamento de temas 
didácticos e à exploração de materiais didácticos e de avaliação; nelas 
participam todos os docentes em formação na escola/agrupamento.

9 — As sessões tutoriais (trinta e cinco horas anuais), individuais e 
orientadas pelo formador residente, visam o apoio directo ao docente na 
actividade lectiva do ensino da língua à respectiva turma.

10 — As sessões plenárias regionais (seis horas anuais) são sessões 
de aprofundamento dinamizadas pela ESE/universidade da região com 
todos os formandos do núcleo regional.

11 — Após a formação, objecto de avaliação, é atribuído um diploma 
de formação em Ensino do Português, passível de creditação em unidades 
de crédito (ECTS) em cursos de pós -graduação.

12 — A formação de novos formadores residentes ocorrerá em cada 
ano lectivo até estar coberta a totalidade dos agrupamentos de escolas.

13 — As actividades referidas no n.º 4 são financiadas pelo Ministério 
da Educação, através do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN).

14 — O PNEP é executado e promovido através de protocolos a ce-
lebrar entre o Ministério da Educação e os estabelecimentos de ensino 
superior, em conformidade com o presente despacho.

15 — No quadro dos protocolos a celebrar, o Ministério da Educação 
assegura:

a) A articulação com as direcções regionais de educação (DRE) e 
com as escolas e os agrupamentos;

n.º 1 do Artigo 7.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei 
n.º 262/86, de 2 de Setembro).

(k) Por ser titular de alvará de farmácia ou sócio de sociedade titular 
de alvará de farmácia.

(l) Por ter apresentado a sua candidatura, para lá do prazo legal de 
30 dias a contar da data da publicação do aviso.

(m) Por não ter suprido, no prazo de 10 dias úteis após a sua notifi-
cação, os elementos em falta, que implicavam a exclusão do concurso.

(n) A farmácia está a solicitar a transferência antes de decorrido o 
período de cinco anos contado a partir da data de emissão do alvará 
para o local onde actualmente se encontra.

5 de Novembro de 2008. — O Presidente do Júri, Hélder Mota Fi-
lipe. 
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b) O financiamento, através do QREN, da execução das acções a 
prever nos protocolos;

c) A manutenção de um sítio na Internet para disponibilização de 
conteúdos produzidos no âmbito do Programa, em articulação com a 
Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento.

16 — Os estabelecimentos de ensino superior asseguram, no quadro 
dos referidos protocolos:

a) A nomeação de um coordenador institucional do Programa, com 
formação e experiência nos domínios da leitura ou da escrita, que cons-
tituirá o grupo de formadores, seleccionados de acordo com os critérios 
definidos nacionalmente, que ficarão responsáveis pela formação e 
acompanhamento dos professores residentes;

b) A definição da área de intervenção, identificando as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico que farão parte da rede de escolas do estabe-
lecimento, em articulação com as DRE e com os conselhos executivos 
dos agrupamentos de escolas;

c) O envio à Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento 
e ao Ministério da Educação, para homologação, do plano das acções a 
realizar, explicitando, nomeadamente:

i) O número de acções de acompanhamento a efectuar;
ii) O calendário e a data de início das mesmas;
iii) O resumo do conteúdo das acções;
iv) A composição da equipa de formação;
v) A estratégia de envolvimento dos municípios, da DRE, das escolas 

e agrupamentos, das associações de pais ou de professores, dos centros 
de formação das associações de escolas e de outras entidades que, em 
razão da matéria, seja oportuno associar ao Programa;

d) A realização, nos termos definidos pela Comissão Nacional de 
Coordenação e Acompanhamento do Programa, das sessões de tipologia 
diversa definidas nos n.os 7 e 8;

e) A atribuição de um diploma de frequência e aproveitamento aos 
professores do 1.º ciclo do ensino básico, nos termos e em conformi-
dade com o modelo a definir pela Comissão Nacional de Coordenação 
e Acompanhamento do Programa e a homologar pelo Ministério da 
Educação;

f) A colaboração e informação solicitada pelo Ministério da Educa-
ção, pela Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do 
Programa e pela comissão de avaliação do Programa a que se refere 
o n.º 24;

g) A apresentação ao Ministério da Educação dos relatórios de pro-
gresso e do relatório final.

17 — É renovado por dois anos o mandato da Comissão Nacional de 
Coordenação e Acompanhamento.

18 — Compete à Comissão Nacional de Coordenação e Acompa-
nhamento, no âmbito do Programa Nacional de Ensino do Português 
no 1.º Ciclo:

a) Conceber e acompanhar o programa de formação;
b) Definir os conteúdos e as metodologias para operacionalização 

da formação;
c) Promover a articulação com todas as escolas de formação envol-

vidas no Programa;
d) Acompanhar nacionalmente a implementação das medidas, ajus-

tando -as aos resultados;
e) Construir e divulgar brochuras e outros materiais, em suporte de 

papel e online, que funcionem como organizadores da formação e da 
actividade do ensino da língua no 1.º ciclo;

f) Divulgar bibliografia útil para a formação de professores;
g) Definir critérios nacionais para a selecção dos formadores resi-

dentes;
h) Disponibilizar meios de formação para os formadores residentes 

sobre domínios necessários à implementação do Programa;
i) Desenvolver e alimentar uma plataforma de comunicação via RCTS, 

que difunda directivas e materiais, acessível a todas as escolas e agru-
pamentos de escolas;

j) Construir e divulgar materiais didácticos, em suporte de papel e 
online para os professores e para os alunos;

k) Recolher e seleccionar os materiais produzidos pelas escolas 
de formação e divulgá -los na RCTS, sempre que a qualidade o jus-
tificar;

l) Articular com serviços, programas e projectos de âmbito nacional, 
nomeadamente, com o Plano Nacional de Leitura, com a Direcção-
-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), com 
a Rede das Bibliotecas Escolares e com o Gabinete de Avaliação 
Educacional.

19 — A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento é 
constituída por:

a) Inês Sim -Sim, professora -coordenadora da ESE de Lisboa, que 
coordenará;

b) Inês Duarte, professora catedrática da Faculdade de Letras de 
Lisboa;

c) Clara Ferrão, professora -coordenadora da ESE de Santarém;
d) Luís Filipe Barbeiro, professor -coordenador da ESE de Leiria;
e) Adriana Baptista, professora -coordenadora da ESE do Porto;
f) Fernanda Leopoldina Viana, professora associada da Universidade 

do Minho;
g) Maria Luísa Álvares Pereira, professora auxiliar da Universidade 

de Aveiro;
h) Maria João Freitas, professora auxiliar da Faculdade de Letras 

de Lisboa;
i) Fernanda Gonçalves, professora auxiliar da Universidade de Évora;
j) Lucília Salgado, professora -adjunta da ESE de Coimbra;
k) Paula Guerreiro, equiparada a professora -adjunta da ESE de Por-

talegre.

20 — A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento 
deve apresentar ao Ministério da Educação:

a) Até 30 de Julho de 2009, um primeiro relatório de progresso;
b) Até 30 de Julho de 2010, um relatório final;

21 — O Ministério da Educação assegura a colaboração necessária ao 
cumprimento dos objectivos estabelecidos para a Comissão Nacional de 
Coordenação e Acompanhamento no n.º 20 do presente despacho, sendo 
o apoio técnico e logístico à Comissão assegurado pela Direcção -Geral 
de Inovação e Desenvolvimento Curricular, devendo esta inscrever no 
seu orçamento as respectivas verbas.

22 — A avaliação final da execução dos protocolos a celebrar será 
promovida pela comissão de avaliação do Programa, a criar por despacho 
do Ministro da Educação, que determinará a respectiva composição e o 
modo de funcionamento.

23 — Os termos de referência da avaliação referida no número an-
terior serão definidos após consulta dos estabelecimentos de ensino 
superior em causa.

24 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da assi-
natura.

5 de Novembro de 2008. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues. 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas António Correia de Oliveira

Aviso n.º 27283/2008

Nos termos dos artigos 93.º a 96.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 
31 de Março, conjugado com o n.º 1 do artigo 132.º do ECD, faz -se 
público que se encontra afixada na sala dos professores da Escola 
E.B. 2,3 António Correia de Oliveira a lista de antiguidade de todo o 
pessoal docente afecto a este Agrupamento, reportada a 31 de Agosto 
de 2008.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste 
aviso no Diário da República, para efeitos de reclamação.

7 de Novembro de 2008. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Albino Casado Neiva. 

 Escola Secundária/3 António Nobre

Aviso (extracto) n.º 27284/2008

Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, 
de 31 de Março, e da Circular n.º 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, 
avisa -se o pessoal docente desta Escola de que se encontra afixada na 
sala dos professores, a lista de antiguidade do pessoal docente, relativa 
a 31 de Agosto de 2008.

Da referida lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias a contar da data 
de publicação deste aviso no Diário da República, de harmonia com o 
estipulado no artigo 96 do Decreto -Lei acima citado.

7 de Novembro de 2008. — O Presidente do Conselho Executivo, 
João Fernando Ferrão Filipe. 
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ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS:
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ANÁLISE DE

POLÍTICAS EDUCACIONAIS

JEFFERSON MAINARDES*

RESUMO: Este artigo discute as contribuições da “policy cycle approach”
(abordagem do ciclo de políticas) para a análise de políticas educacio-
nais. Essa abordagem foi formulada por Stephen Ball e Richard Bowe
e tem sido utilizada em diferentes contextos como referencial teórico-
analítico para o estudo de políticas educacionais. O texto apresenta as
idéias centrais da referida abordagem, o debate em torno desta e suas
contribuições para a análise de políticas educacionais. O texto apresen-
ta também um conjunto de questões norteadoras para a análise da
trajetória de políticas ou programas educacionais com base nos cinco
contextos do ciclo de políticas: contexto de influência, contexto da
produção de texto, contexto da prática, contexto dos resultados/efei-
tos e contexto de estratégia política. O artigo argumenta que essa abor-
dagem se constitui num referencial analítico útil e que permite uma
análise crítica e contextualizada de programas e políticas educacionais
desde sua formulação até a sua implementação no contexto da prática,
bem como os seus resultados/efeitos.

Palavras-chave: Ciclo de políticas. Política educacional. Análise de traje-
tória.

POLICY CYCLE APPROACH:
A CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF EDUCATIONAL POLICIES

ABSTRACT: This paper discusses the contributions of the ‘policy
cycle approach’ to analyze educational policies. Formulated by Stephen
Ball and Richard Bowe, such approach has been applied in different
contexts as a theoretical and analytical framework to examine educa-
tional policies. This paper presents the main ideas of this approach, the
debate surrounding it, and its contribution to the analysis of educa-
tional policies. Based on the five contexts of the policy cycle, namely:

* Doutor em educação e professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de
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influence, text production, practice, outcomes and the political strat-
egy; this paper also presents a set of questions to the trajectory analysis
of educational policies or programs. It argues that this approach is a
useful analytical framework that allows a critical and contextualized
analysis of programs and educational policies from their formulation
to their implementation in the context of practice as well as the policy
effects.

Key words: Policy cycle. Educational policy. Trajectory analysis.

Introdução

objetivo deste artigo é discutir as contribuições da policy cycle
approach ou “abordagem do ciclo de políticas” para a análise de
políticas educacionais. Essa abordagem foi formulada pelo soci-

ólogo inglês Stephen Ball e por colaboradores (Bowe; Ball; Gold, 1992;
Ball, 1994a) e vem sendo utilizada em diferentes países como um
referencial para analisar a trajetória de políticas sociais e educacionais
(Corbitt, 1997; Vidovich, 1999; Walford, 2000; Looney, 2001;
Kirton, 2002; Vidovich & O’Donoghue, 2003; Lopes, 2004).1

A reflexão sobre tal abordagem é bastante útil no contexto brasi-
leiro uma vez que o campo de pesquisa em políticas educacionais no Bra-
sil é relativamente novo e “ainda não consolidado em termos de
referenciais analíticos consistentes, e que, de resto, sofre as indefinições
resultantes da crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e humanas
na contemporaneidade...” (Azevedo & Aguiar, 1999, p. 43). Além dis-
so, até o presente, poucos autores têm discutido ou buscado delinear
referenciais analíticos mais específicos para a pesquisa de políticas públi-
cas, sociais e educacionais (Lima Júnior & Santos, 1976; Dutra, 1993;
Rico, 1999; Frey, 2000; Souza, 2003).

Este artigo apresenta conceitos centrais da abordagem do ciclo de
políticas, o debate em torno dessa abordagem, bem como uma reflexão
sobre suas possibilidades para a análise de políticas educacionais brasilei-
ras. Argumentar-se-á que a abordagem do ciclo de políticas constitui-se
num referencial analítico útil para a análise de programas e políticas edu-
cacionais e que essa abordagem permite a análise crítica da trajetória de
programas e políticas educacionais desde sua formulação inicial até a sua
implementação no contexto da prática e seus e efeitos.
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O ciclo de políticas – idéias centrais

A abordagem do “ciclo de políticas”, que adota uma orientação
pós-moderna, baseia-se nos trabalhos de Stephen Ball e Richard Bowe,
pesquisadores ingleses da área de políticas educacionais. Essa aborda-
gem destaca a natureza complexa e controversa da política educacional,
enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que li-
dam com as políticas no nível local e indica a necessidade de se articu-
larem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais.
É importante destacar desde o princípio que este referencial teórico-
analítico não é estático, mas dinâmico e flexível, como será brevemente
apresentado a seguir.

A princípio, Ball & Bowe (1992) tentaram caracterizar o proces-
so político, introduzindo a noção de um ciclo contínuo constituído por
três facetas ou arenas políticas: a política proposta, a política de fato e
a política em uso.2 A primeira faceta, a “política proposta”, referia-se à
política oficial, relacionada com as intenções não somente do governo e
de seus assessores, departamentos educacionais e burocratas encarrega-
dos de “implementar” políticas, mas também intenções das escolas, au-
toridades locais e outras arenas onde as políticas emergem. A “política
de fato” constituía-se pelos textos políticos e textos legislativos que
dão forma à política proposta e são as bases iniciais para que as polí-
ticas sejam colocadas em prática. Por último, a “política em uso” refe-
ria-se aos discursos e às práticas institucionais que emergem do proces-
so de implementação das políticas pelos profissionais que atuam no
nível da prática.

Logo em seguida, porém, Stephen Ball e Richard Bowe rompe-
ram com essa formulação inicial porque a linguagem utilizada apresen-
tava uma certa rigidez que eles não desejavam empregar para delinear o
ciclo de políticas. Para eles, há uma variedade de intenções e disputas
que influenciam o processo político e aquelas três facetas ou arenas se
apresentavam como conceitos restritos, opondo-se ao modo pelo qual
eles queriam representar o processo político. No livro Reforming
education and changing schools, publicado em 1992, Bowe & Ball
apresentaram uma versão mais refinada do ciclo de políticas. Nesse
livro, eles rejeitam os modelos de política educacional que separam as
fases de formulação e implementação porque eles ignoram as dispu-
tas e os embates sobre a política e reforçam a racionalidade do pro-
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cesso de gestão. Os autores consideram que os profissionais que atu-
am nas escolas não são totalmente excluídos dos processos de formu-
lação ou implementação de políticas e usam os dois estilos de textos
considerados por Roland Barthes (writerly e readerly) para distinguir
em que medida os profissionais que atuam na escola são envolvidos
nas políticas. Um texto readerly (ou prescritivo) limita o envolvimento
do leitor ao passo que um texto writerly (ou escrevível) convida o lei-
tor a ser co-autor do texto, encorajando-o a participar mais ativamen-
te na interpretação do texto. Um texto readerly limita a produção de
sentidos pelo leitor que assume um papel de “consumidor inerte”
(Hawkes, 1977, p. 114). Em contraste, um texto writerly envolve o
leitor como co-produtor, como um intérprete criativo. O leitor é con-
vidado a preencher as lacunas do texto. Para Ball e Bowe (Bowe et
al., 1992), é vital reconhecer que estes dois estilos de textos são pro-
duto do processo de formulação da política, um processo que se dá
em contínuas relações com uma variedade de contextos. Conseqüen-
temente, os textos têm uma clara ligação com contextos particulares
nos quais eles foram elaborados e usados. Writerly e readerly podem
aparecer de diferentes formas. Um exemplo disso é a possibilidade do
uso dos dois estilos num mesmo texto (a combinação de partes mais
prescritivas e partes mais abertas). É possível também que o estilo de
textos políticos iniciais seja diferente do estilo de textos secundários
(textos de subsídio, produzidos no decorrer da implementação de um
programa ou política).

Os autores indicam que o foco da análise de políticas deveria
incidir sobre a formação do discurso da política e sobre a interpreta-
ção ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem
para relacionar os textos da política à prática. Isso envolve identificar
processos de resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo
dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e
disparidades entre os discursos nessas arenas.

Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três
contextos principais: o contexto de influência, o contexto da produção
de texto e o contexto da prática. Esses contextos estão inter-relaciona-
dos, não têm uma dimensão temporal ou seqüencial e não são etapas
lineares. Cada um desses contextos apresenta arenas, lugares e grupos
de interesse e cada um deles envolve disputas e embates (Bowe et al.,
1992).
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Figura 1

Contextos do processo de formulação de uma política
(Contexts of policy making)

O primeiro contexto é o contexto de influência onde normalmen-
te as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são cons-
truídos. É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influen-
ciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser
educado. Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de par-
tidos políticos, do governo e do processo legislativo. É também nesse con-
texto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de
base para a política. O discurso em formação algumas vezes recebe apoio
e outras vezes é desafiado por princípios e argumentos mais amplos que
estão exercendo influência nas arenas públicas de ação, particularmente
pelos meios de comunicação social. Além disso, há um conjunto de are-
nas públicas mais formais, tais como comissões e grupos representativos,
que podem ser lugares de articulação de influência. Os trabalhos mais
recentes de Ball contribuem para uma análise mais densa das influências
globais e internacionais no processo de formulação de políticas nacionais.
Segundo ele, a disseminação de influências internacionais pode ser en-
tendida, pelo menos, de duas maneiras. A primeira e mais direta é o flu-
xo de idéias por meio de redes políticas e sociais que envolvem (a) a cir-
culação internacional de idéias (Popkewitz, apud Ball, 1998a), (b) o
processo de “empréstimo de políticas” (Halpin & Troyna, apud Ball
1998a) e (c) os grupos e indivíduos que “vendem” suas soluções no mer-

Context of influence

Context of
policy text
production

Context of
practice

Fonte: Bowe et al., 1992, p. 20.
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cado político e acadêmico por meio de periódicos, livros, conferências e
“performances” de acadêmicos que viajam para vários lugares para expor
suas idéias etc. A segunda refere-se ao patrocínio e, em alguns aspectos, à
imposição de algumas “soluções” oferecidas e recomendadas por agências
multilaterais (World Bank e outras). O World Bank é particularmente
importante uma vez que as intenções do banco só podem ser entendidas
como uma instância ideológica de promoção de um sistema mundial in-
tegrado com as linhas de mercado (Jones, apud Ball, 1998a). Ao lado do
World Bank, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), a UNESCO e o Fundo Monetário Internacional (FMI) podem
ser considerados agências que exercem influência sobre o processo de cri-
ação de políticas nacionais. Tais influências, no entanto, são sempre
recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação. Vários estudos
mostram que há uma interação dialética entre global e local. Mostram
ainda que a globalização promove a migração de políticas, mas essa mi-
gração não é uma mera transposição e transferência, pois as políticas são
recontextualizadas dentro de contextos nacionais específicos (Robertson,
1995; Ball, 1998a e 2001; Arnove & Torres, 1999). Desse modo, a
globalização está sempre sujeita a um “processo interpretativo” (Edwards
et al., 2004, p. 155).

O contexto de influência tem uma relação simbiótica, porém não
evidente ou simples, com o segundo contexto, o contexto da produção
de texto. Ao passo que o contexto de influência está freqüentemente rela-
cionado com interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas, os textos
políticos normalmente estão articulados com a linguagem do interesse
público mais geral. Os textos políticos, portanto, representam a políti-
ca. Essas representações podem tomar várias formas: textos legais ofici-
ais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos
oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos etc. Tais textos não são, ne-
cessariamente, internamente coerentes e claros, e podem também ser
contraditórios. Eles podem usar os termos-chave de modo diverso. A
política não é feita e finalizada no momento legislativo e os textos pre-
cisam ser lidos com relação ao tempo e ao local específico de sua pro-
dução. Os textos políticos são o resultado de disputas e acordos, pois
os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de tex-
tos competem para controlar as representações da política (Bowe et al.,
1992). Assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também car-
regam limitações materiais e possibilidades. As respostas a esses textos
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têm conseqüências reais. Essas conseqüências são vivenciadas dentro do
terceiro contexto, o contexto da prática.

De acordo com Ball e Bowe (Bowe et al., 1992), o contexto da
prática é onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a
política produz efeitos e conseqüências que podem representar mudan-
ças e transformações significativas na política original. Para estes autores,
o ponto-chave é que as políticas não são simplesmente “implementadas”
dentro desta arena (contexto da prática), mas estão sujeitas à interpreta-
ção e, então, a serem “recriadas”:

os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo]
não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com
suas histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão inter-
pretadas diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores,
propósitos e interesses são diversos. A questão é que os autores dos tex-
tos políticos não podem controlar os significados de seus textos. Partes
podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal en-
tendidas, réplicas podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é
uma questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma
vez que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpreta-
ção predominará, embora desvios ou interpretações minoritárias possam
ser importantes. (Bowe et al., 1992, p. 22)

Esta abordagem, portanto, assume que os professores e demais
profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação e
reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, o que eles pen-
sam e no que acreditam têm implicações para o processo de implemen-
tação das políticas.

Num artigo subseqüente, Ball (1993a) explicitou mais claramen-
te a distinção entre “política como texto” e “política como discurso”. A
conceituação de política como texto baseia-se na teoria literária que en-
tende as políticas como representações que são codificadas de maneiras
complexas. Os textos das políticas terão uma pluralidade de leituras em
razão da pluralidade de leitores. Os textos são produtos de múltiplas
influências e agendas e sua formulação envolve intenções e negociação
dentro do Estado e dentro do processo de formulação da política. Nes-
se processo, apenas algumas influências e agendas são reconhecidas
como legítimas e apenas algumas vozes são ouvidas. Sobre a política
como discurso, Ball (1993a) explica que os discursos incorporam sig-
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nificados e utilizam de proposições e palavras, onde certas possibilida-
des de pensamento são construídas. A política como discurso estabele-
ce limites sobre o que é permitido pensar e tem o efeito de distribuir
“vozes”, uma vez que somente algumas vozes serão ouvidas como legíti-
mas e investidas de autoridade. Desse modo, com base em Foucault,
Ball explica que as políticas podem tornar-se “regimes de verdade”. Na
prática, os atores estão imersos numa variedade de discursos, mas al-
guns discursos serão mais dominantes que outros. Política como texto
e política como discurso são conceituações complementares. Ao passo
que a política como discurso enfatiza os limites impostos pelo próprio
discurso, a política como texto enfatiza o controle que está nas mãos
dos leitores. Ambos são processos complexos porque os textos não são
somente o que eles parecem ser em sua superfície e, de acordo com
Foucault, discursos nunca são independentes de história, poder e inte-
resses (Ball, 1993a).

Em 1994, no livro Education reform: a critical and post-structural
approach, Ball (1994a) expandiu o ciclo de políticas acrescentando ou-
tros dois contextos ao referencial original: o contexto dos resultados
(efeitos) e o contexto da estratégia política. O quarto contexto do ciclo
de políticas – o contexto dos resultados ou efeitos – preocupa-se com
questões de justiça, igualdade e liberdade individual. A idéia de que as
políticas têm efeitos, em vez de simplesmente resultados, é considera-
da mais apropriada. Nesse contexto, as políticas deveriam ser analisa-
das em termos do seu impacto e das interações com desigualdades exis-
tentes. Esses efeitos podem ser divididos em duas categorias: gerais e
específicos. Os efeitos gerais da política tornam-se evidentes quando as-
pectos específicos da mudança e conjuntos de respostas (observadas na
prática) são agrupados e analisados. Um negligenciamento de efeitos
gerais é mais comum em estudos de casos particulares que tomam uma
mudança ou um texto político e tentam determinar seu impacto na
prática. Tomados de modo isolado, os efeitos de uma política específica
podem ser limitados, mas, quando efeitos gerais do conjunto de políti-
cas de diferentes tipos são considerados, pode-se ter um panorama di-
ferente. Esta divisão apresentada por Ball sugere-nos que a análise de
uma política deve envolver o exame (a) das várias facetas e dimensões
de uma política e suas implicações (por exemplo, a análise das mudan-
ças e do impacto em/sobre currículo, pedagogia, avaliação e organiza-
ção) e (b) das interfaces da política com outras políticas setoriais e com
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o conjunto das políticas. Isso sugere ainda a necessidade de que as po-
líticas locais ou as amostras de pesquisas sejam tomadas apenas como
ponto de partida para a análise de questões mais amplas da política.

Ball (1994a) apresenta ainda a distinção entre efeitos de pri-
meira ordem e de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem refe-
rem-se a mudanças na prática ou na estrutura e são evidentes em lu-
gares específicos ou no sistema como um todo. Os efeitos de segunda
ordem referem-se ao impacto dessas mudanças nos padrões de acesso
social, oportunidade e justiça social.

O último contexto do ciclo de políticas é o contexto de estra-
tégia política. Esse contexto envolve a identificação de um conjunto
de atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com
as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada. Se-
gundo Ball (1994a), este é um componente essencial da pesquisa so-
cial crítica e do trabalho daqueles que Foucault chama de “intelectu-
ais específicos”, o qual é produzido para uso estratégico em embates e
situações sociais específicas.

No ciclo de políticas descrito anteriormente, a simplicidade e
a linearidade de outros modelos de análise de políticas são substituí-
das pela complexidade do ciclo de políticas. A abordagem do ciclo de
políticas traz várias contribuições para a análise de políticas, uma vez
que o processo político é entendido como multifacetado e dialético,
necessitando articular as perspectivas macro e micro.

Na extensa literatura de política educacional publicada em lín-
gua inglesa, as tensões entre referenciais analíticos que enfatizam o con-
trole do Estado (por exemplo, Dale, 1989 e 1992; Ozga, 1990) e
aqueles que enfatizam a interpenetração entre macro e microcontextos
e influências (Ball, 1994a) têm sido bastante debatidas (Ozga, 1990;
Troyna, 1994; Power, 1995). Roger Dale (Dale, 1989 e 1992) é con-
siderado um dos mais importantes defensores da abordagem estado-
cêntrica no processo de formulação e análise de políticas educacionais.
Essa abordagem enfatiza o papel das macroinfluências sobre os profis-
sionais que atuam no nível micro. Entretanto, ele enfatiza que o Esta-
do não é monolítico nem sinônimo de governo. Ozga (1990) apóia a
abordagem de Dale e tem salientado que os modelos estadocêntricos
são suficientemente capazes para acomodar a complexidade e a diferen-
ça e que é apenas de forma caricaturada que o modelo estadocêntrico
parece ser muito determinista.
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A abordagem do ciclo de políticas descrita neste artigo foi deli-
neada para estabelecer uma ligação entre estas duas posições (Estado e
processos micropolíticos ou macro e micro análises) pela formulação de
um referencial teórico que incorpora ambas as dimensões. Para Dale
(1992), focalizar o Estado não é apenas necessário, mas constitui o “mais
importante componente de qualquer compreensão adequada da política
educacional” (p. 388). Ball (1994a) reconhece a importância da análise
do Estado afirmando que qualquer teoria decente de política educacional
deve analisar o funcionamento e o papel do Estado. Porém, “qualquer te-
oria decente de política educacional não deveria limitar-se à perspectiva
do controle estatal” (idem, ibid., p. 10). Ball (1998a) argumenta ainda
que a análise de políticas exige uma compreensão que se baseia não no
geral ou local, macro ou microinfluências, mas nas “relações de mudança
entre eles e nas suas interpenetrações” (p. 359). Em síntese, na perspec-
tiva pós-estruturalista, bem como em outras abordagens analíticas, uma
divisão rígida entre macro e micro é difícil de ser sustentada, e a supre-
macia da microinvestigação é igualmente suspeita (Power, 1995).

Críticas à abordagem do ciclo de políticas

O referencial teórico-analítico do ciclo de políticas formulado
por Ball e Bowe gerou vários debates entre autores ingleses, americanos
e australianos ligados ao campo da análise de políticas educacionais. Es-
ses debates incluem respostas positivas (Evans et al., 1994; Fitz et al.,
1994), críticas (Lingard, 1993 e 1996; Henry, 1993; Hatcher &
Troyna, 1994; Nespor, 1996; Gale, 1999) e respostas de Ball aos co-
mentários (Ball, 1993b, 1994b e 1997).

Lingard (1993) argumenta que o ciclo de políticas precisa de uma
teoria de Estado mais sofisticada. A partir de uma perspectiva marxista,
Hatcher & Troyna (1994) consideram que a abordagem do ciclo de po-
líticas não tem uma teoria de Estado clara, o que seria crucial para uma
adequada compreensão da política educacional e de suas relações com os
interesses econômicos. Na realidade, Ball (1990) tentou oferecer uma re-
solução para a lacuna teórica entre uma perspectiva neomarxista (centrada
no Estado) com suas “generalidades ordenadas” (ênfase em questões mais
amplas) e uma perspectiva pluralista com suas “realidades desordenadas
de influência, pressão, dogmas, conflitos, acordos, intransigência, resis-
tência, erros, oposição e pragmatismo” (Ball, 1990, p. 9). Isso levou
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Lingard (1993) e Hatcher & Troyna (1994) a argumentarem que Ball é
inconsistente em sua abordagem.

A influência de Foucault e a falta de uma perspectiva feminista
foram também apontadas por Henry (1993), Hatcher & Troyna (1994)
e Lingard (1996). Henry (1993) afirma que falta na abordagem do ci-
clo de políticas de Ball o engajamento com as perspectivas neomarxistas
e feministas. Em sua resposta, Ball (1993b) concordou com as críticas
de Henry, mas reiterou o contraste entre o “desordenamento” que ca-
racteriza a realidade das políticas e a abordagem macroanalítica, preo-
cupada com a análise de questões mais amplas (por exemplo, o Estado
e suas relações com o capital, as relações das respostas locais com a
agenda do Estado etc.). Com base na perspectiva pós-estruturalista, ele
destaca a importância de se considerar a disputa e a resistência para o
desenvolvimento de uma teoria da e para a mudança.

Hatcher & Troyna (1994) dizem que a abordagem proposta por
Ball não resolveu a lacuna entre o pluralismo e o marxismo, porque a
instância criada por ele favorece o pluralismo. Eles argumentam em fa-
vor de um reconhecimento maior do papel do Estado no controle dos
resultados das políticas. Ball (1994b) considera que o argumento de
Hatcher & Troyna é estruturalmente determinado e estático.

Lingard (1996) ressalta que o ciclo de políticas de Ball contri-
buiu teórica e empiricamente para a análise de políticas, mas afirma
que ele não considerou a questão dos efeitos das políticas sobre gênero
e raça. Lingard concluiu que uma análise pós-moderna sozinha não é
suficiente para definir uma política estratégica para combater as injus-
tiças sociais reveladas pela pesquisa de Ball (1994a). Pode-se destacar
que o impacto das políticas sobre grupos específicos e localizados, tais
como gênero, raça, classe, necessidades especiais, entre outros, é sem
dúvida necessário e tal impacto pode ser considerado na discussão dos
dois últimos contextos do ciclo de políticas (contexto dos resultados/
efeitos bem como no contexto de estratégia política). A idéia de que há
efeitos de primeira e de segunda ordem evidencia a preocupação de Ball
com as questões de justiça social, padrões de acesso e oportunidades
sociais.

Com base em algumas dessas críticas, Vidovich (2002) sugeriu
certas modificações no referencial teórico-analítico inicial. A autora su-
gere que: (a) há necessidade de se estender o terreno do contexto de
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influência de uma nação individual para o contexto global, algo que tam-
bém foi considerado por Ball em textos subseqüentes (1997, 1998a,
1998b e 2001); (b) a influência do Estado precisa ser incorporada de
forma mais ampla do que está evidente na abordagem delineada por Ball;
e (c) é necessário destacar, explicitamente, as inter-relações entre os dife-
rentes níveis e contextos do processo político (macro, intermediário e
micro) ao examinar como esses contextos estão continuamente inter-rela-
cionados.

Apesar de tais críticas, pode-se afirmar que a abordagem do ciclo
de políticas oferece instrumentos para uma análise crítica da trajetória
de políticas e programas educacionais. Uma das vantagens dessa abor-
dagem é a sua flexibilidade, uma vez que é apresentada como uma pro-
posta de natureza aberta e como um instrumento heurístico. A expla-
nação que os autores fazem de cada um dos contextos é bastante breve.
Assim, os pesquisadores que tomam tal abordagem como referencial te-
órico-analítico precisam refletir sobre as questões que poderiam ser in-
cluídas na análise. O anexo 1 apresenta algumas questões norteadoras
sobre cada um dos contextos do ciclo de políticas.

Conclusão

Com base na experiência do emprego desse referencial teórico-
analítico em um trabalho anterior, cujo objetivo era o de analisar a
implementação de um projeto de organização da escola em ciclos, al-
gumas reflexões sobre essa abordagem e suas contribuições são apresen-
tadas a seguir:

(a) O ciclo de políticas apresentado neste artigo adota uma
perspectiva pós-estruturalista cujas características incluem a
desconstrução de conceitos e certezas do presente, engaja-
mento crítico, busca de novas perspectivas e novos princí-
pios explicativos, focalização de práticas cotidianas (micro-
políticas), heterogeneidade e pluralismo e articulação entre
macro e microcontextos. Assim, ao passo que a abordagem
do ciclo de políticas oferece instrumentos analíticos para a
análise da trajetória de políticas (formulação, produção de
textos, implementação, resultados), uma outra teoria mais
específica poderia ser empregada para a análise da política
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ou do programa a ser analisado. Por exemplo, para a análise
da implementação de um programa de organização da es-
cola em ciclos (ciclos de aprendizagem), paralelamente à
abordagem do ciclo de políticas adotou-se a teoria de Basil
Bernstein (1996 e 2003) como referencial teórico para ana-
lisar a natureza da política investigada (considerada na pes-
quisa uma pedagogia invisível). De modo mais específico a
teoria mencionada foi extremamente útil e instigante para
a análise do contexto da prática (a política na sala de aula).
O papel da teoria, como explica Bernstein, é o de oferecer
uma linguagem de descrição (1999). As teorias constituí-
das por uma “gramática forte” são aquelas que oferecem ele-
mentos para identificar objetos empíricos de modo invari-
ante e, desse modo, permitem a geração de descrições
empíricas precisas e sem ambigüidades.3 Naturalmente,
como qualquer referencial teórico, o pesquisador precisa in-
terrogar as teorias e ser capaz de reconhecer possíveis fragi-
lidades e lacunas do referencial teórico adotado.

(b) A utilização do ciclo de política envolve uma diversidade de
procedimentos para coleta de dados. Por exemplo, o con-
texto de influência pode ser investigado pela pesquisa bi-
bliográfica, entrevista com formuladores de políticas e com
demais profissionais envolvidos (professores e demais pro-
fissionais, representantes de sindicatos, associações, conse-
lhos etc.). A análise do contexto da produção de texto pode
envolver a análise de textos e documentos, entrevistas com
autores de textos de políticas, entrevistas com aqueles para
os quais tais textos foram escritos e distribuídos. O contex-
to da prática envolve uma inserção nas instituições e em es-
paços onde a política é desenvolvida por meio de observa-
ções ou pesquisa etnográfica, e ainda entrevistas com
profissionais da educação, pais, alunos etc.

(c) O contexto da prática pode ser considerado um micro-
processo político. Neste contexto, pode-se identificar a exis-
tência de um contexto de influência, de um contexto de
produção de texto (escrito ou não) e de um contexto da
prática.
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(d) A análise do contexto dos resultados/efeitos pode envolver
a análise de dados estatísticos, dados de avaliação do de-
sempenho de alunos e outros dados; a aplicação de testes;
entrevistas etc. No entanto, a questão essencial do contexto
dos resultados/efeitos e do contexto da estratégia política é
a reflexão profunda sobre questões conjunturais e sobre as
desigualdades sociais que são criadas ou reproduzidas pela
política ou pelo programa, e que somente podem ser de-
tectadas pela pesquisa criteriosa do contexto da prática por
meio de observações prolongadas, entrevistas ou pesquisa
etnográfica.

(e) O emprego do ciclo de políticas exige que o pesquisador exa-
mine fatores macro e micro e as interações entre eles. Ao pas-
so que o contexto de influência envolve a análise de influên-
cias globais/internacionais, nacionais e locais e a articulação
entre elas, o contexto da prática exige a análise de como a
política é reinterpretada pelos profissionais que atuam no ní-
vel micro e ainda a análise das relações de poder, resistências
etc. Tanto no contexto macro quanto no micro, as relações
de poder são particularmente significativas para se entender
a política ou o programa. A atividade micropolítica pode ser
identificada por meio da observação de conflitos, do estilo
das negociações durante o processo decisório, das restrições
colocadas sobre as questões a serem discutidas e decididas,
bem como por meio da identificação de estratégias, influên-
cias e interesses empregados nos diferentes contextos e mo-
mentos do ciclo de políticas.

(f ) O contexto da estratégia política exige que o pesquisador as-
suma a responsabilidade ética com o tema investigado, apre-
sentando estratégias e atividades para se lidar mais eficazmen-
te com as desigualdades identificadas na política. Tais
estratégias – que podem ser genéricas ou mais específicas –
não deveriam limitar-se a um pragmatismo ingênuo ou ter a
pretensão de serem redentoras. O aspecto essencial desse
contexto é o compromisso do pesquisador em contribuir efe-
tivamente para o debate em torno da política, bem como
para sua compreensão crítica.
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Finalmente, deve-se destacar que a leitura dos textos originais que
apresentam a abordagem do ciclo de políticas é indispensável para
aqueles pesquisadores que desejam adotar este referencial (Bowe et al.,
1992; Ball, 1994a). Os autores desenvolveram essa abordagem e a apli-
caram no exame de políticas educacionais inglesas, cuja análise é críti-
ca, interrogadora e autônoma. Este referencial pode contribuir para a
análise de trajetórias de políticas e programas educacionais brasileiros e
para capturar parte da complexidade do processo de formulação e
implementação de políticas.

Recebido em maio de 2005 e aprovado em agosto de 2005.

Notas

1. O autor agradece as contribuições dos professores Sally Power (Cardiff University) e
Stephen J. Ball (Institute of Education, University of London) para a compreensão do
referencial teórico-analítico apresentado neste artigo.

2. No texto original os autores empregaram os seguintes termos: intended policy, actual policy
e policy-in-use.

3. A respeito de linguagem interna e externa de descrição ver Moore & Muller (2003) e San-
tos (2003).
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Anexo 1

(Questões norteadoras para a aplicação da abordagem do ciclo de políticas)

As questões apresentadas a seguir foram formuladas com o obje-
tivo de explicitar mais claramente como os contextos do ciclo de políti-
cas poderia ser explorado em pesquisas. Essas questões, no entanto, de-
vem ser entendidas apenas como ponto de partida para a compreensão
do referencial analítico proposto por Stephen Ball e Richard Bowe. As
questões sobre o contexto de influência, contexto da produção de texto
e contexto da prática foram adaptadas a partir do trabalho de Vidovich
(2002).

Contexto de influência

1 - Quais são as influências e tendências presentes na política investigada? Por que a
política emergiu agora?

2 - Há influências globais/internacionais? Há influências nacionais e locais? Como
elas se relacionam?

3 - Como o discurso da política foi constituído no decorrer do tempo? É possível
traçar a genealogia completa do discurso da política?

4 - No desenvolvimento do discurso da política é possível observar a configuração
de diferentes versões da política (versões conservadoras, progressistas etc.)?

5 - Qual a origem das influências globais e internacionais? (World Bank, organismos
multilaterais, movimentos internacionais de restauração conservadora, de renovação
ou resistência)

6 - Quem são as elites políticas e que interesses elas representam?

7 - Que outros grupos têm exercido ou tentado exercer influência?

8 - Quais são os interesses e grupos de interesse mais poderosos?

9 - Existiam influências globais/internacionais, nacionais ou locais operando antes
mesmo da emergência da formulação da política.

Contexto da produção de texto

1 - Quando se iniciou a construção do texto da política?
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2 - Quais os grupos de interesse representados no processo de produção do texto da
política? Quais os grupos excluídos? Houve espaço para a participação ativa dos pro-
fissionais envolvidos na construção dos textos?

3 - Como o texto (ou textos) da política foi(foram) construído(s)? Quais as vozes
“presentes” e “ausentes”?

4 - Houve a intenção de buscar consensos na construção do texto (escrito ou não)?
Como eles foram atingidos?

5 - Quais são os discursos predominantes e as idéias-chave do texto? Que intenções,
valores e propósitos eles representam?

6 - É possível identificar interesses e opções não explicitados (ocultos) no texto?

7 - Há no texto da política influências de agendas globais, internacionais ou nacio-
nais; de autores estrangeiros ou de compromissos partidários?

8 - Como é a linguagem do texto? É possível identificar o estilo do texto (writerly,
readerly, a combinação de ambos os estilos)?

9 - Há inconsistências, contradições e ambigüidades no texto?

10 - Quem são os destinatários (leitores) do texto elaborado?

11 - Além do texto ou textos principais, houve a produção de textos secundários
(subsídios, orientações, manuais, diretrizes)?

12 - Os textos são acessíveis e compreensíveis?

Contexto da prática

1 - Como a política foi recebida? Como está sendo implementada?

2 - Como os professores, diretores, pedagogos e demais envolvidos interpretam os tex-
tos? Há mudanças, alterações e adaptações do texto da política para a concretização da
política? Há variações no modo pelo qual o texto é interpretado, nos diferentes espa-
ços observados na pesquisa?

3 - Há evidências de resistência individual ou coletiva?

4 - Os profissionais envolvidos na implementação têm autonomia e oportunidades
de discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas? Recebem algum
tipo de pressão? E suporte?

5 - Há contradições, conflitos e tensões entre as interpretações expressas pelos pro-
fissionais que atuam na prática e as expressas pelos formuladores da política e auto-
res dos textos da política?
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6 - Quais são as principais dificuldades identificadas no contexto da prática? Como
os professores e demais profissionais lidam com elas? Há a reprodução ou criação de
desigualdades?

7 - Como são as relações de poder dentro do contexto da prática (escola, por exem-
plo) e no relacionamento dos profissionais que atuam na escola com os órgãos edu-
cacionais oficiais e dirigentes educacionais? Há formas de opressão, mecanismos de
pressão, silenciamentos? Há espaços de vivências democráticas e emancipatórias?

8 - O contexto da prática tem influenciado o contexto da produção do texto?

Contexto dos resultados/efeitos

1 - Qual o impacto da política para os alunos (ou receptores da política) em geral?

2 - Qual o impacto da política para grupos específicos tais como: classe social, gêne-
ro, raça/etnia, localidade (urbana/rural; áreas carentes/mais desenvolvidas), caracte-
rísticas pessoais dos alunos, ritmos de aprendizagem, pessoas portadoras de necessi-
dades especiais?

3 - Há conseqüências inesperadas? Quais?

4 - Há dados oficiais sobre o impacto da política? O que eles mostram?

5 - Quais as diferenças e semelhanças entre os dados oficiais e o que foi observado no
contexto da prática pelo pesquisador? É possível identificar disparidades entre dados
estatísticos oficiais e dados qualitativos obtidos por meio de observações, depoimentos?

6 - Há efeitos de primeira ordem (mudanças na estrutura e na prática)? Quais são?

7 - O que pode ser considerado como efeitos de segunda ordem? Como eles podem
ser analisados?

8 - Até que ponto a política contribuiu para a elevação dos padrões de acesso, opor-
tunidades e justiça social?

Contexto da estratégia política

1 - Há desigualdades criadas ou reproduzidas pela política? Quais são as evidências dis-
so? Há conclusões similares em outros estudos da literatura?

2 - Que estratégias (gerais e específicas) poderiam ser delineadas para lidar com as de-
sigualdades identificadas?

3 - As estratégias delineadas contribuem para o debate sobre a política investigada e
para aspectos da política que deveriam ser repensados e redimensionados? Que outras
estratégias são apontadas na literatura?
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4 - As estratégias delineadas são exeqüíveis e fundamentadas em referenciais teóricos
consistentes?

5 - Em que medida as estratégias delineadas pelo pesquisador contribuem para o for-
talecimento das pedagogias críticas, de projetos alternativos para a educação das clas-
ses trabalhadoras e de uma democratização real e efetiva?

6 - Como tais estratégias poderiam ser disseminadas?

7 - As estratégias delineadas consideram os aspectos macroestruturais?
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