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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Nos últimos anos, múltiplas avaliações nacionais 
de leitura no Paquistão revelaram que um número 
alarmante de alunos e alunas de escolas básicas não 
estão a aprender a ler. De acordo com o Relatório 
Anual sobre o Estado da Educação de 2013, 49% de 
alunos/as do terceiro ano não conseguiam ler na sua 
língua de instrução e 45% dos alunos/as do quinto ano 
não eram capazes de ler uma história direcionada a 
alunos/as do segundo ano. Estas avaliações revelam 
uma autêntica crise de literacia no Paquistão. 
Aprender a ler pode ser um desafio para todas as 
crianças mesmo nas melhores circunstâncias, porém 
muitos alunos e alunas no Paquistão vivenciam 
problemas nas suas vidas diárias que as colocam 
em clara desvantagem no que diz respeito à sua 
educação, particularmente em províncias fronteiriças 
tais como a Khyber Pakhtunkhwa (KP).Nestas áreas, 
os desafios de segurança derivados da Guerra do 
Afeganistão e do terrorismo são particularmente 
acentuados e contrariam os esforços adotados para 
proporcionar uma educação segura e de elevada 
qualidade às crianças paquistanesas. Em muitas 
escolas fronteiriças, as salas de aula são compostas 
por estudantes deslocados internos e estudantes 
que vêm de famílias de baixos rendimentos. 
Além das dificuldades em corresponder às 
necessidades de diversos alunos e alunas em salas 
de aula numerosas, os professores/as enfrentam 
frequentemente desafios na comunicação com as 
famílias deslocadas, decorrentes das suas línguas 
maternas serem distintas das deles. Além disso, é 
frequente as normas culturais de género dificultarem 
o acesso quer de raparigas quer de professoras às 
escolas. Adicionalmente, as crianças deparam-se 
nas aulas com professores/as que não receberam 
formação suficiente.

Antes das intervenções do Projeto de Leitura do 
Paquistão (PLP), um terço de Professores/as e metade 

das orientadoras e orientadores entrevistados em 
Khyber Pakhtunkhwa não tinham recebido formação 
inicial nem contínua (Projeto de Leitura do Paquistão 
2018). 

Consequentemente, a vasta maioria de Professores/
as de zonas rurais e urbanas do Paquistão teve pouca 
ou nenhuma exposição a metodologias de ensino da 
leitura nas classes iniciais, seja enquanto estudantes 
ou durante a formação antes da entrada em serviço. 
As oportunidades de desenvolvimento profissional 
contínuo para professores/as paquistaneses são 
altamente limitadas, subfinanciadas e dificultadas 
por desafios logísticos. Perante este cenário 
desafiante, as elevadas taxas de iliteracia entre as 
crianças paquistanesas são por si só um problema, 
e têm repercussões noutros domínios da sua 
educação. A investigação mostra que, se as crianças 
tiverem dificuldades nas competências de leitura 
básicas nas classes iniciais, serão significativamente 
mais propensas a ter dificuldades em desenvolver 
outras competências académicas no futuro (Abazi et 
al.,2005).

O PLP está a responder a este desafio através de 
uma abordagem holística que visa melhorar os 
resultados de literacia aumentando o apoio à leitura 
nas salas de aula nos sistemas educativos e nas 
comunidades em Khyber Pakhtunkhwa e em seis 
outras regiões do Paquistão: Baluchistão, Guilguite-
Baltistão, Sinde, Azad Jammu e Caxemira, Território 
da Capital Islamabade e o Território Federal das 
Áreas Tribais.

BREVE RESUMO

Desde 2014, o PLP já chegou até 26.623 professores/
as e a 1,6 milhões de estudantes da primeira e 
da segunda classe, com o objetivo específico de 
melhorar as competências de literacia dos alunos/
as e as práticas de ensino de Professores/as. O 
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experiências da sala de aula e para refletir sobre 
os êxitos e desafios com que se depararam. Estas 
sessões permitem aos professores/as colaborar em 
torno das melhores práticas e identificar aspetos 
dos planos de aulas diários que são especialmente 
eficazes ou desafiantes.

As visitas de apoio às escolas promovem a aplicação 
da formação, no âmbito presencial e no âmbito 
dos Grupos de Informação aos Professores/as, 
através da orientação por parte de colaboradores/
as da escola, mentores e supervisores académicos 
governamentais. Durante estas visitas, os mentores 
observam, dão feedback, apoiam os professores/
as com práticas educativas de leitura e ajudam a 
avaliar as necessidades e o progresso dos alunos/as.

O Desenvolvimento Profissional de Professores/as 
é especialmente importante devido aos obstáculos 
contínuos que todo o sistema educativo paquistanês 
enfrenta. Ao estabelecerem um novo nível de 
Desenvolvimento Profissional de Professores/as no 
Paquistão, programas como o PLP vêm preencher 
uma lacuna crucial no apoio aos professores/as.

desenvolvimento profissional de professores/as é 
um dos pilares fundamentais da abordagem do 
PLP. Os professores/as participam num modelo 
tripartido durante um ciclo de intervenção de dois 
anos. O modelo de desenvolvimento profissional de 
professores/as do PLP inclui formação presencial, 
encontros mensais de Grupos de Informação aos 
Professores/as e visitas de apoio às escolas.

Os professores/as das áreas de intervenção começam 
com uma sessão presencial de cinco dias, seguida 
por uma sessão de reciclagem de três dias durante 
o segundo ano do programa desses professores/
as. As sessões presenciais focam-se em técnicas 
terapêuticas em sala de aula utilizadas para abordar 
as populações vulneráveis, e para desenvolver as 
competências discretas de Professores/as, dando 
particular ênfase ao modo como devem usar os 
materiais educativos fornecidos pelo PLP.

Os Grupos de Informação aos Professores/as são 
compostos por grupos de quatro a oito professores/
as que se encontram uma vez por mês para debater 
módulos sobre o ensino da leitura, para partilhar 
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presencial (vs tratamento completo).Foi elaborado 
um estudo quantitativo de base, como parte desta 
avaliação de impacto em novembro de 2018 em 
Khyber Pakhtunkhwa, que recolheu dados de três 
discussões de grupos focais com 13 orientadores/as, 
seis Grupos de discussão focal com 23 professores/
as do segundo ano, e 81 Grupos de discussão focal 
com 484 alunos e alunas do segundo ano.

A análise de dados de Professores/as e dos 
orientadores/as indica que, embora nenhum 
participante tivesse memória das suas primeiras 
vivências a ler em casa terem sido negativas, na 
realidade poucos transmitiram experiências e 
sentimentos positivos. As primeiras vivências de 
Professores/as e dos orientadores/as estavam 
maioritariamente associadas a figuras do sexo 
masculino que liam o Alcorão ou ajudavam com 
aulas de urdu, mas não a figuras do sexo feminino 
nem a materiais recreativos. Os professores/as 
também referiram que, enquanto crianças, tiveram 
pouca exposição a materiais de leitura recreativos, e 
aprenderam a ler com a ajuda de instrutores/as que 
usavam métodos tradicionais, tais como escrever no 
quadro e pedir aos alunos e alunas para repetirem 
a lição com eles, sem se focarem no som das 
letras ou no reconhecimento das palavras. Outras 
constatações:
• Crenças sobre como apoiar os e as estudantes a 

ler: Os professores/as e orientadores/as acreditam 
que, para promover a leitura eficazmente, os 
e as estudantes precisam de ser expostos a 
técnicas pedagógicas ativas e precisam de ter 
acesso a materiais de leitura educativos que 
possam desenvolver o seu interesse na leitura. 
Também acreditam na importância de fornecer 
aos e às estudantes suportes diferenciados 
para promover a aprendizagem de acordo 
com as suas necessidades. Os professores/as 
e os orientadores/as inquiridos identificaram 
efetivamente algumas das estratégias para 
apoiar os e as estudantes com diferentes 
necessidades.

• Crenças sobre como apoiar eficazmente os 
professores/as no âmbito do ensino da leitura: 
Os orientadores e orientadoras acreditam que a 
melhor forma de apoiar os professores/as no seu 
trabalho é garantir que usam materiais e planos 
de aulas e fornecer-lhes feedback contínuo e 
personalizado sobre a sua prática de ensino. No 
entanto, os orientadores/as não contemplaram a 

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

O impacto do PLP nos resultados de leitura das e dos 
estudantes e nas práticas educativas de Professores/
as foi documentado num estudo quasi-experimental 
que comparou os resultados de leitura de dois grupos 
de estudantes que receberam intervenções do PLP 
nos Grupos 1 e 2 (tratamento) com os resultados das/
os estudantes que não participaram no programa, 
mas que estavam à espera de receber a intervenção 
no Grupo 3 (grupo de controlo, em lista de espera).

O estudo recolheu dados de base, intermédios e finais 
de uma amostra transversal de 192 escolas (132 em 
tratamento, 60 em controlo), 344 professores/as (233 
em tratamento, 111 em controlo), e 5523 estudantes 
(3767 em tratamento, 1756 em controlo) em cinco 
províncias do Paquistão usando uma Avaliação 
de Leitura Para as Classes Iniciais para medir 
as competências de leitura e uma ferramenta de 
observação nas salas de aula para observar as práticas 
educativas de Professores/as. Os investigadores/as 
recorreram à abordagem diferença-em-diferenças 
para identificar os progressos de aprendizagem 
observados em estudantes e professores/as nos 
grupos de tratamento (Grupos 1 e 2) e no grupo de 
controlo (Grupo 3) que pudessem ser atribuídos à 
intervenção.

Os dados indicaram que o PLP teve efeitos positivos 
e estatisticamente significativos nos resultados de 
leitura dos e das estudantes. Os e as estudantes do 
primeiro ano que receberam um ano de intervenção 
mostraram ganhos pequenos e pouco significativos 
nas suas competências de leitura, mas os alunos e 
alunas do segundo ano que receberam dois anos de 
intervenção revelaram progressos de aprendizagem 
estatisticamente significativos, de moderados a 
grandes. O estudo também revelou que o PLP teve 
um efeito positivo e estatisticamente significativo, 
de moderado a grande, nas práticas educativas de 
Professores/as em contexto da sala de aula.

Atualmente, o PLP está a levar a cabo um projeto 
experimental de métodos mistos com quatro ramos 
de tratamento para entender o custo e efeito 
de diferentes ingredientes de desenvolvimento 
profissional nos resultados de leitura dos e das 
estudantes e nas práticas educativas de Professores/
as: 1) formação presencial, 2) Grupos de Informação 
aos Professores/as, e 3) acompanhamento 
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Aprendeu-se uma lição essencial no que toca a 
cultivar a confiança, a colaboração e a apropriação 
de reformas de leitura e da investigação em todos 
os níveis do sistema - a nível nacional, regional, 
provincial e a nível das equipas responsáveis pela 
educação ao nível distrital. Os esforços do pessoal 
do PLP no sentido de envolver continuamente 
as partes interessadas, recorrendo a reuniões de 
consulta e ao reforço das capacidades ao longo da 
vida do projeto, reforçou a capacidade e a confiança 
das partes interessadas em investir na continuação 
das reformas de leitura.
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importância de usar um leque de perguntas para 
encorajar a autorreflexão e o crescimento entre 
os professores/as.

Além disso, resultados preliminares do estudo 
quantitativo intermédio revelam que ter orientadores 
e orientadoras à disposição no local é o único 
componente que está a ter efeitos positivos nos 
resultados de leitura dos e das estudantes e nas 
práticas educativas de Professores/as. O IRC está 
atualmente a analisar os dados médios qualitativos. 
Em novembro, teremos mais informação sobre as 
experiências de Professores/as e dos orientadores/
as e sobre a forma como o acesso a estes suportes 
de desenvolvimento profissional influenciaram o seu 
compromisso com o programa.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

As constatações da investigação demonstram 
que o PLP é eficaz e de baixo custo, que pode ser 
implementado em escala, e tem efeitos duradouros. 
Apesar dos resultados encorajadores, os professores/
as do Paquistão precisam de mais ajuda com o 
Desenvolvimento Profissional de Professores/as e 
a mentoria. As educadoras e educadores primários 
precisam de oportunidades de formação que, além 
de lhes fornecerem orientação sobre como ensinar 
competências de leitura fundamentais, os ajudem a 
entender melhor e a responder às necessidades das 
populações vulneráveis tais como as PDI, daqueles 
que enfrentam contextos de segurança reduzida, 
dos alunos e alunas multilingues e aos desafios das 
desigualdades de género na educação. Os mentores 
e mentoras necessitam de competências adicionais 
para guiarem os professores/as no processo de 
autorreflexão relativamente a como melhorar a 
qualidade do ensino.

A execução de intervenções e a recolha dos dados 
necessários para avaliar e melhorar a programação 
também representou um desafio significativo em 
distritos remotos do Paquistão. Nestas áreas, os 
educadores e educadoras e o pessoal do projeto 
deparam-se com tempos de trajeto longos e riscos 
para a sua segurança. Além disso, as dificuldades 
relacionadas com a obtenção de uma permissão 
por parte das autoridades responsáveis para levar 
a cabo a implementação no terreno complicaram os 
esforços do projeto.


