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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

As variações extremas de pessoal entre escolas de 
áreas urbanas e de áreas remotas são comuns na 
África Subsaariana. Isto leva as escolas em áreas 
remotas, incluindo muitas que servem populações 
refugiadas e deslocadas, a enfrentar uma grave 
e prolongada escassez de professores/as e outro 
pessoal da área da educação, um fator-chave para 
a crise de aprendizagem em África.

O Malawi é um exemplo extremo: o Malawi gasta 
mais de 80% do seu orçamento do ensino básico 
em salários de professores/as, mas os seus 61.000 
professores/as do ensino básico estão distribuídos 
de forma muito desigual pelas escolas. Dentro de 
um único distrito, os rácios alunos/as-professores/
as (RAP) podem variar entre menos de 10 alunos/as 
por professor/a e mais de 1000 em casos extremos. 
Habitualmente, as escolas em zonas remotas 
também têm menos instalações e alunos/as mais 
pobres, e estas lacunas em termos de pessoal 
agravam as desigualdades existentes no sistema.

A zona de Nathenje, perto da capital de Lilongwe, 
é demonstrativa de como os RAP podem variar 
enormemente dentro de uma pequena área. A escola 
primária de Nsanjiko situa-se numa pequena aldeia, 
numa estrada de terra a 10 km de distância da cidade 
de Nathenje. A aldeia tem um conjunto de pequenas 
lojas, mas não tem eletricidade, água canalizada 
nem instalações de saúde. Dois dos/as Professores/
as da escola vivem no local; os restantes deslocam-
se a pé ou de bicicleta desde Nathenje ou ao longo 
de uma estrada secundária desde Lilongwe.

A escola tem-se debatido com falta de pessoal desde 
2013, quando foi autorizada a transferência de 
quatro professoras depois de estas terem sido vítimas 
de crime quando vinham de Lilongwe de bicicleta. O 
diretor autorizou que as quatro saíssem na condição 
de serem substituídas, mas não foram efetuadas 

substituições. Desde então, novos professores/as 
chegaram, mas outros partiram devido a problemas 
de saúde ou por casarem. O RAP da escola é de 94, 
muito acima da média de 68 no Malawi.

“O nosso ambiente nesta escola não satisfaz as 
exigências de alguns professores/as, em especial das 
professoras”, afirma o diretor, Dickson Kachamba.“Os 
professores/as chegam a Nathenje e, ao verem as 
condições locais, começam imediatamente a tentar a 
transferência para as escolas do centro de comércio. 
Recentemente, chegou um professor e esteve cá 
apenas uma semana antes de ser transferido para 
uma escola próxima para estar perto da sua esposa. 
”Em contraste, na escola de Mwatibu, na periferia da 
aldeia de Nathenje, o RAP é de apenas 34.

BREVE RESUMO

Até recentemente, os dados sobre o paradeiro 
de Professores/as eram fragmentados e 
inconsistentes entre as agências governamentais. 
Consequentemente, as políticas de alocação de 
professores/as têm sido amplas, flexíveis e aplicadas 
de forma inconsistente. Todas as escolas com um 
RAP acima de 60 – três em cada quatro escolas – 
têm sido elegíveis para receber novos/as docentes 
todos os anos, pelo que os professores/as não são 
efetivamente direcionados para as escolas mais 
carenciadas. Um subsídio de risco, destinado a 
recompensar uma minoria de professores/as que 
trabalha em escolas remotas, é recebido por mais de 
80% de Professores/as, o que o torna ineficaz como 
incentivo. Embora as escolas em áreas remotas lutem 
contra a falta de professores/as, os professores/as 
com uma necessidade legítima de trabalhar mais 
perto das áreas urbanas – por exemplo, por questões 
relacionadas com o estado de saúde, que requerem 
tratamento regular – nem sempre conseguem obter 
transferências.Um professor foi transferido de três 
escolas ao tentar obter uma posição menos remota, 
antes de chegar a Nsanjiko, há dez anos.
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convencem uma figura política ou um alto funcionário 
a intervir em seu nome. “As pessoas querem que os 
seus amigos estejam numa escola que sentem que 
não é remota”, afirmou um Diretor de Ensino Distrital. 
“Temos de ser fortes e estar preparados para criar 
inimigos.”

Utilizando estes resultados, a equipa desenvolveu 
uma nova classificação de três níveis A-C do 
distanciamento escolar, captando não só a 
localização física, mas também as instalações ao 
nível da escola e dos centros de comércio. Fornece 
uma categorização simples e exata que capta os 
fatores-chave que influenciam os professores/as 
a pressionar ou a resistir à colocação nas escolas. 
Utilizando esta nova categorização, com mais 
nuances, a equipa desenvolveu duas reformas 
políticas concebidas para reduzir rapidamente as 
disparidades no número de professores/as sem 
custos adicionais. Em primeiro lugar, a afetação 
anual de 5.000 novos professores/as está agora a 
ser direcionada para as escolas das categorias A 
e B, aquelas consideradas as mais remotas. Este 
método deverá revelar-se muito mais eficaz do que a 
política anterior na atribuição de novos professores/
as às escolas mais carenciadas.

Em segundo lugar, estão em curso reformas do 
regime de subsídios de risco para alcançar o objetivo 
original de proporcionar um bónus significativo aos 
professores/as que trabalham nas escolas mais 
remotas. O esquema melhorado proporcionará um 
subsídio mensal de 35,00 dólares (equivalente a 
cerca de um terço do salário médio de um professor), 
destinado aos 20% de professores/as que trabalham 
nas escolas mais remotas, com um montante reduzido 
para os professores/as das escolas moderadamente 
remotas. Espera-se que isto diminua a pressão de 
Professores/as para evitar colocações remotas e 
para os incentivar a permanecer ou a mudar-se para 
escolas com mais carências. Espera-se que esta 
nova política seja implementada em 2020.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

A nova categorização foi apresentada pela primeira 
vez em 2017, para orientar a distribuição de 4.570 
novos professores/as pelas escolas. Os Diretores 
Distritais de Educação receberam instruções para 
priorizar as escolas das categorias ‘mais remotas’ e 
‘remotas’ em relação às da categoria ‘não remotas’. 

“Tenho asma. Quero estar perto do hospital”, 
afirma. “Nas duas últimas vezes que fui transferido, 
apresentei um atestado médico. Disse que queria 
estar na cidade, mas eles disseram que em Nsanjiko 
há falta de pessoal e que se eu viesse para cá, talvez 
eles pudessem ajudar-me daqui a alguns anos. Mas 
ainda estou aqui. Não sei porque estão a ignorar a 
minha opinião; outros partiram para a cidade depois 
de trabalharem aqui durante dois ou três anos, mas 
eu não.”

Num trabalho conjunto com equipas técnicas de 
nível central e distrital, uma equipa do Banco Mundial 
desenvolveu a primeira base de dados atualizada, 
precisa e abrangente de todos os professores/as 
das escolas básicas do Malawi e dos seus cargos 
escolares atuais. Em seguida, identificaram e 
analisaram os fatores impulsionadores subjacentes à 
variação do RAP.A análise confirmou que os aspetos 
do distanciamento identificados pelos professores/
as como principais fontes de dificuldades nos 
destacamentos remotos são altamente previsíveis de 
variação do RAP. Estas correspondiam à distância da 
escola ao centro de comércio mais próximo (ou seja, 
uma aldeia ou povoado com empresas comerciais, 
mas não necessariamente o centro distrital); mas 
também a disponibilidade de instalações básicas 
na escola, como eletricidade e uma estrada 
acessível mesmo durante a estação das chuvas; e a 
disponibilidade de instalações específicas no centro 
de comércio, como um banco, hospital ou clínica, 
e água canalizada e eletricidade. O facto do RAP 
variar de acordo com estes fatores forneceu provas 
de que os professores/as são capazes de exercer 
uma influência considerável sobre as colocações, 
o que significa que a falta de pessoal é mais grave 
nos casos em que os professores/as não querem ser 
colocados/as.

Através das discussões dos grupos focais e do 
mapeamento da rede de política económica, a equipa 
identificou os canais através dos quais os professores/
as exercem esta influência. Os Diretores Distritais de 
Educação, os Diretores/as das escolas, os chefes das 
aldeias e outros intervenientes contribuíram para as 
discussões, desenvolvendo uma imagem de como os 
professores/as exercem pressão através de canais 
formais e informais para evitar serem colocados 
em escolas remotas. Os técnicos/as têm dificuldade 
em adotar uma postura firme face a esta pressão, 
sobretudo quando professores/as bem-relacionados 
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estarem em escolas que não são remotas, estão 
atualmente a recebê-los. Contudo, esta solução 
provou-se politicamente desagradável, levando a 
atrasos na implementação das reformas planeadas. 
Atualmente, a equipa operacional está a investigar 
possíveis fontes de financiamento parceiro de 
desenvolvimento, para apoiar a introdução do regime 
revisto do subsídio enquanto subsídio adicional, sem 
exigir a retirada dos subsídios de baixo valor aos 
atuais beneficiários/as.

Espera-se que isto seja solucionado, permitindo a 
introdução de um novo subsídio ainda em 2020.

Uma série de workshops a nível regional pôs os 
dirigentes distritais a par da nova categorização 
e da razão para a mudança. Muitos/as dirigentes 
distritais foram muito bem-sucedidos na alocação 
de quase todos os seus professores/as para escolas 
remotas. Em todo o país, 76% dos novos professores/
as foram designados para escolas que estavam nas 
categorias ‘remota’ ou ‘mais remota’.42% foram 
enviados para escolas da categoria mais remota, um 
passo importante para se reequilibrar a distribuição 
de professores/as nestas escolas mais carentes.

Uma distribuição de professores/as mais bem 
planeada está atualmente a tornar-se um aspeto 
central do sistema de gestão de professores/as 
do Malawi. Em 2018, foram designados para as 
escolas 7.000 novos professores/as. Quase metade 
destes professores/as (49%) foram designados para 
escolas com mais de 100 alunos/as por professor/a, 
uma enorme melhoria na capacidade do sistema 
de direcionar professores/as para as escolas mais 
necessitadas.

Além disso, no Malawi, o diálogo sobre a elaboração 
de políticas com base em evidências está a passar 
da confiança dos “principais números” simplistas 
para a confiança em dados credíveis, detalhados e 
fidedignos. O Malawi está a levar a cabo um projeto-
piloto de recolha de dados de alta frequência, em 
tabelas, sobre os principais indicadores da escola e 
está a conduzir um inquérito longitudinal em larga 
escala, representativo a nível nacional, que recolhe 
um vasto conjunto de dados sobre condições, 
práticas e resultados das escolas básicas do Malawi. 
Estas novas formas de análise dados vão apoiar o 
governo na criação de enquadramentos adicionais 
baseados em regras para a tomada de decisões, e 
vão habilitar o governo para a medição do impacto 
das reformas e dos projetos.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Apesar do sucesso do esforço feito para melhorar as 
alocações iniciais de professores/as para as escolas, 
a implementação do segundo aspeto das reformas 
planeadas – subsídios de penosidade melhorados 
para as professoras e professores destacados para 
as escolas mais remotas – provou-se mais difícil do 
que era esperado. Para que a reforma planeada 
seja neutra em termos de receitas, é preciso retirar 
os subsídios a professores/as que, apesar de 


