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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

O Líbano conseguiu estender o seu apoio às pessoas 
refugiadas, mantendo ao mesmo tempo os níveis de 
acesso e a qualidade dos serviços prestados às e 
aos estudantes libaneses, com apoio da comunidade 
internacional. Estima-se que cerca de 60% das 
pessoas refugiadas da Síria com idades entre 3 e 18 
anos não estão integradas na escolaridade formal. 
Uma série de fatores contribuíram para o desafio 
de matricular e manter estas crianças na escola, 
entre os quais o número limitado de professores/
as. As organizações não-governamentais foram 
fundamentais no âmbito dos esforços feitos para 
chegar às crianças que se encontram fora da esfera 
de ação do sistema público de educação.

Os professores/as do sistema de ensino público 
receberam formação para as/os ajudar a fazer face 
ao desafio de trabalhar com crianças refugiadas 
através de desenvolvimento profissional. Além de 
virem de áreas de formação profissional diversas, 
os professores/as das ONG, particularmente os 
sírios, não têm necessariamente qualquer tipo de 
desenvolvimento profissional estruturado. Esta 
situação está longe de ser a ideal. As atuais inovações 
políticas preconizam a formação de professores/as 
como o fator mais suscetível de levar a benefícios 
substanciais na aprendizagem dos e das estudantes 
(OCDE 2005; OCDE 2009).Os professores/as 
refugiados deslocados a trabalhar no setor da 
educação não formal poderiam ser um recurso vital 
para sistemas de educação sobrecarregados em 
crises prolongadas – no Líbano e em outros países.

BREVE RESUMO

Objetivo
Neste estudo colaborativo, a Education Development 
Trust colaborou com a Universidade Americana 
de Beirute para avaliar os perfis de professores/

as sírios deslocados que trabalham em contextos 
de educação não formais em Beirute, Vale de Beca 
e na região do Norte. O intuito era desenvolver um 
perfil de Professores/as e compreender os principais 
desafios que enfrentam. Também queríamos avaliar 
as necessidades em termos de competências e 
desenvolvimento de professores/as, e ver que 
oportunidades, se aplicável, existiram em relação ao 
seu próprio desenvolvimento profissional.

Metodologia e métodos
O estudo incluiu uma combinação de entrevistas 
semiestruturadas, discussões de grupos focais, um 
inquérito e uma investigação de Ação Participativa. 
No âmbito do trabalho desta investigação de ação 
participativa, os professores/as assumiram o papel 
de parceiros/as de investigação e colaboraram com 
a equipa da investigação de modo a identificar os 
principais problemas que consideram ser cruciais 
para compreender as suas histórias, experiências 
a nível profissional e necessidades em termos de 
desenvolvimento profissional. A recolha de dados foi 
conduzida em duas fases principais:
1.  Primeira fase: discussões em grupos focais 

com professores/as sírios, a administração do 
inquérito e atividades da Investigação de Ação 
Participativa;

2. Segunda fase: entrevistas individuais 
semiestruturadas com professores/as  sírios 
que participaram na Investigação de Ação 
Participativa e nas discussões dos grupos focais 
da primeira fase e representantes da Educação 
Não Formal.

Este estudo concentrou-se nas regiões do Norte, 
Vale de Beca e Beirute, no Líbano. A investigação 
alcançou um grande número de participantes, 
incluindo:
1. 70 professores/as que participaram na 

Investigação de Ação Participativa (organizados 
em 12 grupos de trabalho);

Organização 
Autoria 
Local 
Perfil do/a Professor/a 
Tópico

Universidade Americana de Beirute & Education Development Trust 
Dr.ª Hana Addam El Ghali e Dr.ª Anna Riggall
Líbano: Vale de Beca, Beirute e regiões do Norte
Professores/as refugiados/as
Desenvolvimento profissional de professores/as e bem-estar de 
professores/as

Levantamento da Experiência e das Competências de Professores/as Sírios 
Deslocados no Líbano
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média, as professoras têm quase oito anos de 
experiência, enquanto os professores têm seis.

Desenvolvimento profissional
• Os professores/as sírios tinham participado em 

oportunidades de formação, algumas delas 
diretamente relacionadas com o ensino (por 
exemplo, gestão de salas de aula, gestão do 
tempo, liderança, língua inglesa, etc.), e outras 
complementares ao ensino (por exemplo, Gestão 
de Stress, Direitos Humanos, Produção de Filmes, 
etc.).Quase 85% da amostra do Inquérito levou a 
cabo atividades de desenvolvimento profissional 
nos últimos 18 meses, incluindo formação em 
desenvolvimento profissional ou leitura de 
literatura no âmbito profissional. Apenas 15% de 
Professores/as da amostra não participaram em 
qualquer atividade profissional.

• A maior parte da formação é realizada por 
organizações da sociedade civil para as quais os 
professores/as trabalham (65,19%) ou por outras 
organizações: organizações internacionais 
(20%) ou outras organizações da sociedade 
civil (34,84%).Por outro lado, o número de 
oportunidades de formação oferecidas pelo 
governo libanês é limitado (9,63%).A nossa 
análise dos dados do inquérito sugere que os 
conteúdos da formação estão alinhados com 
as principais recomendações e evidências da 
literatura existente. De facto, a vasta maioria 
de Professores/as sírios (55,56%) tem formação 
em abordagens pedagógicas relacionadas com 
situações de emergência e 45,19% estão a 
receber formação em assuntos relacionados com 
situações de emergência. Isto sugere a relevância 
de algum desenvolvimento profissional, sendo 
algum deste desenvolvimento profissional 
adequado.

• Os dados sobre a formação alinhada com 
as disciplinas e estratégias pedagógicas 
tradicionais sugerem que poucos professores/
as sírios recebem formação para o ensino 
das disciplinas tradicionais (13,33%) e em 
abordagens pedagógicas tradicionais (26,67%). 
Este resultado contrasta com as principais 
recomendações da literatura e das informações 
de referência de Professores/as. De facto, 
38,52% de Professores/as começaram a sua 
carreira neste âmbito depois de 2011, como 
consequência da deslocação, e não possuem o 
conhecimento necessário sobre a disciplina que 

2. 30 professores/as que participaram nas 
discussões dos grupos focais;

3. 24 entrevistas individuais (5 representantes da 
Educação Não Formal; 19 professores/as sírios); 
e

4. 130 professores/as que responderam às 
perguntas do inquérito.

Também foi realizado um evento na Universidade 
Americana de Beirute, no qual os professores/
as tiveram a oportunidade de apresentar as suas 
constatações no âmbito da Investigação de Ação 
Participativa a um público internacional. O objetivo 
era que os beneficiários/as a curto prazo desta 
investigação fossem os próprios professores/as, 
os alunos e alunas a quem dão aulas, e toda a 
comunidade de pessoas refugiadas sírias no Líbano.

A análise dos dados qualitativos (entrevistas 
individuais e grupos focais) incluiu (a) transcrição 
e codificação com recurso ao NVIVO e (b) análises 
temáticas indutivas e dedutivas. A avaliação dos 
dados quantitativos (inquérito) foi conduzida através 
de estatísticas descritivas e análises de distribuição. 
O software utilizado para este fim foi o STATA.

O resultado deste projeto inclui um relatório, uma 
síntese das políticas e dois vídeos; um infográfico e 
um breve documentário.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Perfil de Professores/as
• A maioria de Professores/as era do sexo 

masculino (70%).
• No total, 90% de Professores/as possuíam um 

grau de licenciatura numa vasta gama de áreas, 
tais como Língua Árabe (20%), Matemática 
(10%) e Língua Inglesa (16%).Apenas 5% de 
Professores/as tinham pós-graduações e, dentro 
deste número, menos de um quinto tinha qualquer 
tipo de experiência de ensino prévia. Entre as/os 
que tinham um curso universitário, só dois terços 
tinham alguma experiência de ensino.

• Em geral, 39% de Professores/as sírios não 
tinham qualquer experiência de ensino, o que 
não é incomum em contextos de Educação Não 
Formal. Os outros 61% estavam a trabalhar como 
professores/as na Síria, antes da guerra.

• O tempo médio de experiência de ensino que os 
e as participantes possuem é de nove anos. Em 
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nítida falta de atenção quanto às necessidades 
profissionais de Professores/as refugiados e dos que 
lecionam em contextos de educação não formal. 
A nossa investigação abordou este problema 
diretamente. Trabalhámos diretamente com 
professores/as refugiados e proporcionámos-lhes 
uma plataforma para que as suas histórias possam 
ser conhecidas. O estudo completo (a ser publicado 
no início de 2020) será de interesse para um vasto 
público, incluindo agências da ONU, a comunidade 
de entidades doadoras e outras organizações que 
estão a demonstrar um interesse ativo pela crise de 
pessoas refugiadas sírias ou por outros exemplos de 
crises prolongadas.
 
LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Os recursos limitaram o número de professores/as 
que pudemos envolver no estudo. Também houve 
problemas com o desgaste das/dos participantes. 
Foi difícil localizar todos os professores/as depois da 
primeira fase de entrevistas. Temos conhecimento 
de que alguns professores/as também tiveram 
dificuldades em participar nas reuniões e nos 
trabalhos de campo, devido a compromissos 
familiares.

Existiram desafios no que toca a pôr em prática 
alguns métodos de investigação, como a abordagem 
de Investigação de Ação Participativa, que são mais 
difíceis de controlar a partir do momento em que 
se está “ao vivo” no terreno. A prioridade de alguns 
temas da investigação foi modificada, o que é útil, 
se for representativo dos verdadeiros problemas 
e desafios que as/os participantes enfrentam. Os 
investigadores/as tiveram de estar recetivos às coisas 
que os professores/as queriam contar, e nem sempre 
estas coisas estavam em sintonia com as nossas 
perguntas. Dado o nosso desejo inicial de conhecer 
as necessidades em termos de desenvolvimento 
profissional, isto resultou em dados com um nível de 
profundidade menor do que pretendíamos.

HIPERLIGAÇÕES

• Our response to the Syrian refugee crisis: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/commentary/our- 
response-to-the-syrian-crisis

• Teachers of refugees: a review of the literature: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 

lecionam nem sobre metodologias pedagógicas 
tradicionais. Além disso, 36,30% de Professores/
as sírios estão a trabalhar atualmente numa área 
de especialização diferente da sua formação, o 
que significa que precisam de apoio na nova área 
de docência.

• Os professores/as destacaram a necessidade 
de formação adicional sobre como lidar com 
questões sociais e emocionais.

• Os professores/as fizeram um apelo no sentido 
de tornar a formação relevante para as suas 
necessidades. Queriam mais workshops sobre 
como enfrentar problemas específicos das 
situações de emergência (salas de aula lotadas, 
turmas com idades mistas, ambiente de ensino 
com poucos recursos, idioma de instrução, etc.).

A situação pessoal das professoras e professores 
refugiados:
• As entrevistas mostraram claramente que muitas 

das preocupações das/dos participantes não 
eram relativas às suas vidas profissionais, eram 
mais relativas às suas vidas pessoais, fora do 
ambiente de trabalho.

• As principais preocupações incluíram o 
estatuto de residente e a situação legal no país 
de acolhimento, a segurança financeira e a 
capacidade de prover as coisas mais básicas às 
suas famílias e filhos, bem como a segurança das 
suas famílias.

• Lecionar em ONG proporcionou alguns 
rendimentos que ajudaram a sustentar as famílias, 
e é encarado como sendo uma oportunidade.

A crise das pessoas refugiadas da Síria resultou em 
desafios sociais e económicos sem precedentes no 
Líbano. Há quase um milhão de crianças refugiadas 
em idade escolar no país, que precisam de ter acesso 
à educação. Apesar dos esforços do governo libanês 
para acomodar estas crianças no seu sistema 
de educação formal, não há estabelecimentos 
suficientes. Para muitas crianças, a alternativa foi 
frequentar escolas e aulas não formais criadas por 
outras organizações.

A experiência de Professores/as que lecionam 
nestes contextos varia consideravelmente, com um 
misto de professores/as experientes e qualificados 
e professores/as sem experiência prévia na função. 
Apesar da importância de Professores/as refugiados 
no contexto de situações de emergência, há uma 
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our-research-and-insights/research/teachers-of- 
refugees-a-review-of-the-literature

• Education in emergencies: Who teaches refugees?: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
about-us/news/education-in-emergencies-who- 
teaches-refugees

• Who teaches refugees?: https://www. 
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/commentary/who-teaches-
refugees

• Educating refugees: https://www. 
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/ commentary/education-in- 
e m e rg e n c i e s - e d u c a t i n g - re f u g e e s

• English language teaching in the Middle East: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/case-studies/english- 
language-teaching-in-the-middle-east


