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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

A aspiração máxima de todas e todos os profissionais 
é alcançar um elevado nível de qualidade do 
programa, mas, muitas vezes, as melhorias são 
lentas, inconsistentes ou não são documentadas. 
A melhoria raramente se apoia em evidências, ou 
essas evidências demoram anos a resultar numa 
implementação otimizada. Entretanto, os nossos 
professores/as e as e os membros do nosso pessoal 
dão o seu melhor, mas sem as ferramentas que os 
poderiam ajudar a concretizar as suas aspirações.

A abordagem de múltiplas vertentes ao 
desenvolvimento profissional de professores/as 
no Líbano do Comité de Resgate Internacional 
(IRC) é composta por cinco a dez dias de formação 
presencial, por círculos de aprendizagem de 
professores/as mensais e por visitas de orientação 
mensais. A investigação demonstra que o apoio 
contínuo é mais eficaz do que as formações isoladas 
(McEwan, 2012) e que os professores/as melhoram 
mais através de orientação instrutiva (Knight, 
2007), assim como através de mais oportunidades 
de aprendizagem entre pares (Orr, 2012).
Contudo, enquanto o IRC se esforça por reforçar 
as competências de Professores/as, estão em falta 
as ferramentas para as/os ajudar a ser agentes 
de melhoria da qualidade global do programa. 
Confiamos demasiado nas lições aprendidas e em 
melhores práticas empíricas para melhorarmos a 
qualidade do programa numa base contínua. Os 
nossos sistemas de monitorização tornam-se mais 
adequados à medida que digitalizamos a frequência 
e outras métricas essenciais para a correção do 
curso, mas ainda nos faltam mecanismos para ativar 
um sistema que permita encontrar soluções para as 
barreiras à implementação da qualidade.

Num esforço para colmatar esta lacuna entre 
a programação da qualidade e a fidelidade da 

implementação, combinamos o nosso robusto 
desenvolvimento profissional já existente e os nossos 
sistemas de monitorização com as metodologias 
de CQI (melhoria contínua de qualidade/ciência 
da melhoria).Isto reforça o nosso potencial para 
alcançar uma elevada qualidade do programa de 
modo contínuo, através da capacitação de todas 
e todos os intervenientes do sistema, sobretudo os 
professores/as, que é promovido ao fornecer-lhes as 
ferramentas de que precisam para serem os seus 
próprios agentes de melhoria e de aprendizagem 
com a experiência.

A CQI, enquanto metodologia e conjunto de 
ferramentas, acrescenta rigor ao processo de 
melhoria da qualidade do programa, colocando o 
impulso para a mudança nas mãos das e dos que 
estão mais próximos dos desafios da implementação: 
os próprios professores e professoras.

BREVE RESUMO

A ciência da melhoria é uma metodologia, um 
processo e um conjunto de ferramentas que foi 
originalmente desenvolvida no campo da produção, 
com vista a reduzir custos e melhorar a qualidade. 
Desde então, este método foi adotado pelo setor dos 
cuidados de saúde, onde é agora um componente 
generalizado da forma como os hospitais melhoram 
os resultados dos pacientes. Foi apenas na última 
década que a ciência da melhoria foi adaptada para 
o setor do ensino, mas já se verifica que é promissora 
numa grande diversidade de contextos educativos.
(Bryk, 2015) O IRC foi o primeiro a implementar e a 
testar a metodologia num contexto de fragilidade.

A CQI fornece as ferramentas e os recursos 
necessários para mobilizar rapidamente todas e 
todos os intervenientes no sistema -- em particular, 
os professores/as, no caso do ensino -- com vista a 
obter melhores resultados. Enquanto metodologia, 
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comportamento na sala de aula, para recolher 
dados. Depois, reuniam-se durante os Círculos de 
Aprendizagem para debater as alterações que 
testaram e utilizar os dados para orientar o debate.

A experiência-piloto tinha o objetivo de criar 
uma cultura em que os professores/as se sentem 
capacitados, para que participem na autorreflexão 
e na melhoria. Visava também gerar evidências 
sugestivas no que toca aos resultados de diversas 
práticas de ensino, bem como desenvolver uma base 
de informações sobre a melhor forma de incorporar 
a CQI no modelo de desenvolvimento profissional de 
professores/as do IRC, no Líbano e a nível global.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

O objetivo da experiência-piloto era ver como 
este método funcionaria caso fosse integrado nas 
estruturas existentes, e como seria recebido por 
parte dos orientadores/as e professores/as. Para 
compreender isto, efetuámos uma abordagem dupla: 
(1) variámos a intervenção por região, para ver qual 
era a mais bem-sucedida; (2) efetuámos inquéritos 
de rotina e, no final do programa, debates em grupos 
focais com professores/as e orientadores/as.

1. Variámos a intervenção por região 
para ver qual era a mais bem-sucedida.  
Variámos a intervenção por níveis de autonomia 
vs independência nas duas regiões. Pretendíamos 
alcançar o equilíbrio ao dar autonomia suficiente 
aos professores/as, para garantir que se 
mantêm concentrados em melhorar uma área 
de preocupação principal, explorando deste 
modo o poder da abordagem para que seja 
motivadora e autogerida. Ao mesmo tempo, 
reconheceu-se a necessidade de dar uma 
orientação considerável, dada a novidade geral 
destas metodologias. Em Akkar, os professores/
as tinham o mesmo objetivo, tendo sido fornecida 
uma lista de ideias de mudança, à qual os 
professores/as podiam acrescentar ideias. No 
entanto, as ideias de mudança foram sobretudo 
prescritas. Em Vale de Beca, os professores/
as escolheram os seus próprios objetivos e 
flexibilizámos a utilização de ideias de mudança. 

Concluímos que o objetivo comum era essencial 
para o sucesso. Permitia uma partilha mais 
frutífera entre os professores/as, pois podiam 

a CQI consiste em desenvolver teorias sobre a 
melhoria, testando as alterações em ciclos rápidos 
onde há segurança para poder falhar. Efetua também 
a recolha de dados para verificar se as alterações 
resultam em melhorias e, posteriormente, partilha 
as alterações com as partes interessadas relevantes 
em comunidades ligadas em rede.

O IRC foi pioneiro na integração de metodologias 
CQI no nosso modelo de apoio a professores/as do 
ensino remediativo no norte e no leste do Líbano. A 
experiência-piloto durou oito meses e consistiu na 
formação de seis orientadores/as das equipas técnicas 
do IRC e 30 professores/as libaneses em ciência da 
melhoria, integrando-a nas formações existentes 
de orientação e de professores/as. Em seguida, 
os protocolos para os Círculos de Aprendizagem 
de Professores/as e as visitas de orientação foram 
adaptados para refletir as metodologias CQI e para 
utilizar ferramentas de CQI.A cada terceiro Círculo 
de Aprendizagem agendado, o IRC agendava um 
Círculo de Aprendizagem maior para formação e 
consolidação dos objetivos de aprendizagem. O 
primeiro Circulo de Aprendizagem de Professores/
as centrado na CQI, por exemplo, centrou-se na 
identificação, por parte de Professores/as, dos seus 
objetivos, assim como no seu planeamento das 
alterações a testar. Por exemplo, os professores/as 
em Akkar pretendiam melhorar a compreensão da 
língua francesa. Determinaram quantos dos alunos 
e alunas das suas aulas eram capazes de pronunciar 
corretamente todas as letras do alfabeto francês. 
Os professores/as reuniram-se e desenvolveram 
uma teoria comum sobre o que pensavam ser os 
principais fatores para melhorar estes resultados dos 
e das estudantes. Os especialistas do IRC também 
forneceram informações aos professores/as, para 
que as usassem e aliassem à sua experiência e 
especialização. Depois de desenvolverem a teoria, 
os professores/as concentraram-se em dois fatores 
específicos — a gestão do comportamento na sala 
de aula e a garantia de que os e as estudantes 
mantinham uma presença regular. Os professores/
as foram orientados ao longo de uma série de 
atividades para desenvolver “ideias de mudança” 
ou pequenas práticas com segurança para falhar 
que poderiam testar nas salas de aula, num dia ou 
semana; planearam também quando testariam estas 
alterações. Os professores/as escolhiam os dados 
relacionados com o fator que tentavam melhorar, 
utilizando, por exemplo, um gráfico de gestão de 
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as o que tinham aprendido e pedimos-lhes 
que classificassem a utilidade da informação 
em termos da sua aplicabilidade imediata nas 
suas salas de aula. No fim da intervenção, 
100% dos/as Professores/as disse que queriam 
continuar a usar a CQI no ano letivo seguinte. 

Foram organizadas discussões de grupos 
focais com professores/as e orientadores/as 
em cada região. Os professores/as disseram 
que acharam que a abordagem era útil e 
estavam especialmente entusiasmados por 
estarem envolvidos no processo de gerar e 
testar ideias novas. Partilharam abertamente 
os seus dados entre si, um comportamento 
que era inicialmente abordado com cautela. 

Reforçando a resposta encorajadora por parte 
de Professores/as, os orientadores e orientadoras 
que participaram em discussões de grupos 
focais reportaram que a maioria de Professores/
as estava motivada e com mais energia graças a 
esta abordagem e que a CQI ajudou a estruturar 
os Círculos de Aprendizagem de Professores/as. 
Especificamente, os orientadores/as disseram 
que os protocolos para rever alterações e dados 

efetuar uma comparação das suas salas de aula 
com confiança. Também fez com que a recolha 
e a visualização de dados fossem muito mais 
fáceis para a nossa equipa de monitorização e 
avaliação, uma vez que esta tinha de recolher 
dados semelhantes de todos os professores/as. 
Em Vale de Beca, como os objetivos não eram 
comuns, a tarefa de gestão de dados foi mais 
complexa e foi mais difícil para os professores/
as trabalharem em conjunto — contudo, 
estavam muito motivados/as e tiveram muitas 
ideias de mudança realmente interessantes. Por 
exemplo, um professor criou folhas de controlo de 
comportamento para todos os alunos e alunas, 
destinadas a classificar os mesmos em relação 
a uma série de comportamentos positivos, e que 
eram enviadas para casa semanalmente, para 
serem partilhadas com os pais e mães.

2. Levámos a cabo inquéritos de rotina e, no final 
do programa, discussões em grupos focais 
com os professores/as e orientadores/as. 

Para os inquéritos de satisfação, falámos com 
os professores/as no final de cada sessão de 
aprendizagem. Perguntámos aos professores/

Photo 1: les enseignants avec leurs tableaux de bord à Akkar
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alinhar-se com as ferramentas existentes, de forma 
a dar início ao processo de fusão da monitorização e 
melhoria, e da redução da carga de gestão de dados.
Ao consolidar, ao longo do último ano, as nossas 
aprendizagens a partir deste projeto-piloto, 
esperamos continuar a mobilizar professores/as e 
todas/os as/os agentes envolvidos no nosso sistema 
para a melhoria dos resultados de aprendizagem 
das crianças no Líbano.

a nível dos resultados durante a aprendizagem 
pelos pares melhorava as conversas em torno da 
prática de qualidade e incitava os professores/
as a ter conversas e partilhas mais profundas. 

Tanto em Akkar como em Vale de Beca, os 
professores/as que testaram a ideia de mudança 
de elogiar os alunos/as pelo bom comportamento 
ao longo do dia viram um aumento surpreendente 
nos dados relacionados com o comportamento 
positivo dos seus alunos e alunas. Dado que 
a medida de gestão de comportamento foi 
reportada pelo próprio professor ou professora, 
não é claro se o comportamento melhorou 
realmente ou se a prática de elogiar os alunos/
as durante o dia inteiro fez com que fosse mais 
provável que os professores/as registassem o 
bom comportamento.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Os professores/as tiveram dificuldades sobretudo 
com a recolha e interpretação de dados. A 
interpretação de dados é uma competência que 
precisamos de reforçar com o tempo, e também 
precisamos de trabalhar para que a apresentação 
dos dados seja feita de formas que sejam fáceis 
de ler. São necessários instrumentos e sistemas 
de recolha de dados mais sólidos para avaliar com 
maior precisão que alterações resultam em melhoria 
e automatizam o processo de modo a não criar 
uma sobrecarga adicional sobre a equipa. Também 
constataram que o ciclo do programa de apoio 
(quatro meses) era demasiado curto para gerar 
evidências significativas.

Dado que ter o mesmo objetivo foi visto como sendo 
mais vantajoso em Akkar, no ano letivo seguinte, o 
IRC irá integrar o CQI no currículo, sendo que todos 
os professores/as seguirão o mesmo calendário e 
controlarão o progresso dos alunos/as nas mesmas 
alturas. Isto será feito com todos os professores/as 
de apoio e alguns de Professores/as de Literacia e 
Numeracia Básicas. O alinhamento dos objetivos 
ajudará os professores/as a colaborar de forma mais 
eficaz, pois serão capazes de comparar as mudanças 
ao longo do tempo. Os professores/as sugeriram 
que, no ano seguinte, os alunos/as se envolvessem 
na CQI, ajudando a desenvolver ideias de mudança 
(especialmente para a gestão comportamental) e 
ajudando a controlar os dados. A recolha de dados vai 
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estratégia específica, mas foram-lhe fornecidas várias 
estratégias e foi-lhe pedido que experimentasse cada 
uma delas durante uma semana e que visse como 
funcionavam. Também a ensinaram a monitorizar os 
dados em torno das metas específicas para a sua sala 
de aula, de forma a saber que alterações resultaram na 
melhoria desejada.

Rim participou em três sessões de aprendizagem, que 
são Círculos de Aprendizagem de Professores/as mais 
longos, para receber mais formação em torno das 
ferramentas da CQI. Aprendeu a conduzir ciclos de 
Planear-Fazer-Estudar-Agir para testar e analisar as 
suas ideias.

No início, Rim teve dificuldades com a explicação teórica 
do processo da CQI, mas depois de frequentar outra 
sessão prática com exemplos de ideias de mudança, 
começou a entender e ficou entusiasmada por poder 
testar ideias novas.

Notou que “ensinar turmas compostas por diferentes 
anos foi o principal desafio com que me confrontei 
no meu percurso de ensino, e também a capacidade 
de ministrar o plano da aula a estudantes de anos 
diferentes. No entanto, quando comecei a usar a CQI, 
tornei-me capaz de encontrar várias formas de dar 
as minhas aulas, lidando com os estilos dos meus 
alunos e alunas”.

No final do programa, Rim dominava as ferramentas e 
criou algumas ferramentas próprias para monitorizar 

PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Rim Omar tem vindo a ensinar com o IRC nos últimos 3 
anos no programa de apoio a na zona de Vale de Beca, 
no Líbano. Trabalha numa sala de aula comunitária em 
Balbeque, em Hawsh Barada.

Rim é uma jovem libanesa de 23 anos.É formada em 
Contabilidade. Como parte do seu desenvolvimento 
profissional apoiado pelo IRC, recebeu formação 
presencial, orientação e participou nos Círculos de 
Aprendizagem de Professores/as.

Rim participou no projeto-piloto da CQI.Era uma 
candidata particularmente boa pois já tinha recebido o 
tradicional pack de apoio do IRC nos últimos três anos.

Na identificação de objetivos, Rim afirmou que o 
seu principal desafio era gerir o comportamento 
dos alunos e alunas durante as aulas e ensinar no 
contexto de uma turma com estudantes de níveis 
diferentes, sendo também variadas as necessidades 
dos e das estudantes. Tem plena consciência de que 
os seus alunos e alunas passaram por anos de stress 
e quer usar técnicas positivas para manter a sua aula 
organizada, com todos e todas as estudantes a serem 
capazes de prestar atenção e de aprender.

Tendo em conta os seus objetivos, Rim colaborou com o 
seu orientador com vista a desenvolver ideias diferentes 
em relação a mudanças que poderia testar na sua 
sala de aula. Não foi forçada a implementar qualquer 

Foto 1: Rim Omar na sala de aula
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os seus próprios dados em torno das suas ideias. Criou o seu próprio diagrama num caderno, no qual monitorizou 
a frequência com que testou ideias diferentes e os resultados gerados por estes testes. Abordou a CQI como uma 
cientista, observando o seu ambiente para encontrar mudanças. Depois, conseguiu trazer esta abordagem para 
as sessões de aprendizagem e mostrar a outros professores/as o que tinha descoberto.

Rim disse: “Espero que possamos usar a CQI nas nossas escolas públicas e privadas porque não se trata 
de adicionar mais uma tarefa ao nosso esforço, mas sim de uma forma de pensar que nos ajuda no nosso 
trabalho diário e na vida laboral”.

Adicionalmente, Rim começou a usar a abordagem na sua vida pessoal para o seu autoaperfeiçoamento. 
Também começou a usá-la para testar ideias diferentes e para ajudar o filho com as suas competências de 
matemática.

A experiência de Rim mostra que a CQI é mais do que uma metodologia. Também pode servir como uma forma 
de pensar focada, que pode ajudar qualquer pessoa a melhorar a qualidade do seu trabalho e da sua vida 
pessoal. 
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Foto 2: A ferramenta adaptada de recolha de 
dados de gestão comportamental de Rim Omar.
Rim colocava o comportamento geral para o dia 
num dos três compartimentos e, depois, tirava 
uma fotografia e enviava-a para o membro 
da equipa de Monitorização e Avaliação, que 
registava o mesmo.


