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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

A investigação indica que a presença de professores/
as de excelência em cada sala de aula é um fator 
essencial para a aprendizagem das crianças (Darling-
Hammond, 2000).Isto aplica-se especialmente a 
crianças refugiadas reinstaladas num país estranho 
ou a viver num país de acolhimento vizinho, que muitas 
vezes estão atrasadas a nível dos conhecimentos 
específicos da classe em que estão colocadas, que 
estão a esforçar-se por dominar uma língua nova e 
encarregues de recuperar dos traumas do passado, 
enquanto se adaptam a um novo país e a uma nova 
cultura (Taylor e Sidhu, 2012).Muitas alunas e alunos 
refugiados deparam-se com salas de aula com 
professores/as mal ou insuficientemente preparados, 
uma situação agravada pela atual falta de cerca de 
110.000 professores/as nos Estados Unidos (VOA, 
2019).A maioria das educadoras e educadores 
norte-americanos tem pouca ou nenhuma formação 
especializada para trabalhar com pessoas refugiadas. 
O Instituto Carey para o Bem Global procura colmatar 
esta lacuna através da criação de uma comunidade 
de práticas, um espaço de aprendizagem intencional 
e dinâmico para o diálogo, para a reflexão e para a 
troca de recursos e práticas, espaço este destinado 
a educadoras e educadores norte-americanos que 
se concentram na educação de pessoas refugiadas 
(Storchi, 2015; NCTE, 2011).

BREVE RESUMO

O projeto-piloto Refugee Educator Foundations of 
Practice é um projeto sediado nos EUA, financiado por 
subsídios, que está atualmente a ser implementado 
em três estados: Arizona, Nova Iorque e Washington. 
Embora os três estados tenham recebido elevados 
números de pessoas refugiadas reinstaladas ao longo 
da última década, e embora estejam a lidar com a 
falta de professores/as, o financiamento da educação 
e as estruturas políticas geraram contextos únicos 

para o ensino e a aprendizagem em cada estado (ver 
a Tabela 1 abaixo), o que proporciona uma análise 
comparativa útil do impacto e redimensionabilidade 
do projeto. Estes estados foram selecionados devido à 
diversidade das comunidades de pessoas refugiadas, 
aos resultados dos alunos/as e às necessidades de 
aprendizagem de Professores/as. 

A população-alvo do projeto são educadores/as de 
estudantes refugiados/as, sobretudo professores/
as, mas incluindo também assistentes educativos/
as, auxiliares de sala de aula e orientadores/as de 
ensino. O Instituto Carey está a trabalhar com um 
grupo de participantes formado por 315 professores/
as, divididos por três coortes de aproximadamente 
105 educadores/as cada, para o estudo-piloto de 
2019-2021.Ao longo da sua duração, um avaliador 
externo auxilia no registo de resultados e do impacto.

O projeto é composto por duas fases: um curso 
online facilitado, de 12 semanas, seguido de seis 
meses de diálogo e orientação contínuos no âmbito 
da comunidade de práticas. Os e as especialistas 
em educação de pessoas refugiadas, na sua maioria 
professores/as, são selecionados em cada estado para 
cada uma das três coortes, para facilitar e fornecer 
orientação ao longo do curso. Estes facilitadores/
orientadores participam num curso de orientação 
online e num workshop presencial antes de liderarem 
o seu coorte. Recebem apoio em reuniões bissemanais 
entre eles e o Diretor/a do Programa Académico para 
Educadores/as de Pessoas Refugiadas no Instituto 
Carey. O curso e a orientação fornecem aos educadores 
e às educadoras um espaço e uma estrutura para 
refletir sobre as práticas, partilhar recursos e envolver-
se de forma crítica com o conteúdo para melhorar 
as suas competências, confiança, compromisso 
e conectividade na sua função de educadores e 
educadoras de pessoas refugiadas.

Ao utilizar o Quadro de Aprendizagem Sustentável do 
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criação de portefólios eletrónicos;
• fazer uso, no contexto das salas de aula (ou em 

contexto de ensino/aprendizagem), de estratégias 
e métodos eficazes e baseados na investigação;

• sentir um aumento da confiança e da autoeficácia 
inerentes ao seu trabalho com as e os estudantes 
refugiados; e

• desenvolver uma sensação de pertença a uma 
comunidade de educadores e educadoras que 
tem o compromisso de satisfazer as necessidades 
académicas e socioemocionais das crianças/
jovens refugiados.

Instituto Carey, pretendemos ajudar os educadores e 
educadoras a:
• compreender conceitos fundamentais, como 

a pedagogia recetiva e relevante do ponto de 
vista cultural, aprendizagem social e emocional, 
prática informada a respeito do trauma, 
conceção, suporte e diferenciação do currículo 
e de materiais, visto estarem especificamente 
relacionados com o trabalho com as e os 
estudantes refugiados e as suas famílias;

• demonstrar a melhoria das competências através 
de um diálogo reflexivo, micro-credenciação e 

Figura 1: Emblemas de micro-
credenciais.Neste momento, estão 
disponíveis quatro micro-credenciais 
para professores/as no grupo de 
educadores/as de pessoas refugiadas 
criado pelo Instituto Carey para o Bem 
Global.



84

os para partilhar com professores/as e outros/as 
técnicos/as de educação da minha escola.”

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Entre os desafios encontram-se as muitas exigências 
a competirem pelo tempo dos/as Professores/as. 
Embora tenhamos trabalhado com cada um dos 
três estados para assegurar a certificação das 
horas de desenvolvimento profissional de modo a 
ir ao encontro dos requisitos de educação contínua 
necessários e garantir bolsas para professores/
as num distrito do Arizona, continuamos a fazer 
esforços para garantir recursos para incentivar e 
manter o compromisso.

Além disso, estamos a trabalhar para diferenciar 
melhor o programa para o nosso grupo diversificado 
de participantes. Os e as participantes incluem 
professores/as inexperientes e experientes, 
professores/as que têm experiência a trabalhar com 
estudantes cultural e linguisticamente diversificados, 
assim como aqueles e aquelas que não têm 
formação formal nesta área e ainda as e os que 
trabalham em contextos de segregação, inclusão e 
sala de aula tradicional. Embora tenhamos oferecido 
uma variedade de materiais e de percursos para 
satisfazer estas diferentes necessidades dos alunos/
as, estamos a aprender com o coorte 1 e planeamos 
rever o curso para o coorte 2.Este é um projeto 
verdadeiramente dinâmico e responsivo.
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EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Neste momento, o primeiro coorte do projeto é 
formado por 100 educadores/as, provenientes 
de mais de 70 escolas ou gabinetes distritais. 
Partilharemos os dados qualitativos e quantitativos 
definitivos em 2021, com a análise de dados e 
relatórios dos nossos avaliadores/as externos que 
estão a usar uma abordagem de métodos mistos 
para documentar os resultados da iniciativa quer 
a curto prazo, quer longitudinais. Vamos procurar 
sobretudo mudanças nas atitudes e práticas 
relacionadas com a educação de pessoas refugiadas, 
especificamente as que envolvam aspetos de uma 
pedagogia sensível à cultura, práticas informadas a 
respeito do trauma, desenvolvimento psicossocial, e 
a nível do currículo e avaliação. Durante este outono, 
iremos recolher dados preliminares, incluindo dados 
quantitativos gerados pelo nosso sistema de gestão 
da aprendizagem e retirados de publicações em 
discussões, reuniões, inquéritos e micro-credenciais, 
assim como dados qualitativos de inquéritos de 
opinião, trabalhos, portefólios eletrónicos, discussões 
na comunidade, entrevistas e grupos focais.

Embora ainda seja prematuro apresentar conclusões 
definitivas, vemos uma taxa de envolvimento 
elevada no nosso coorte inaugural, com 589 
publicações originais em discussões e 144 recursos 
partilhados durante as primeiras seis semanas do 
curso. As estatísticas da plataforma indicam que 
88% das e dos participantes envolvidos está a 
registar avanços nas página dos cursos, nos vídeos 
e nos questionários. Os facilitadores/as registam 
participantes regulares nas reuniões online e 
presenciais e as e os participantes consideram-nas 
uma mais-valia e salientam como estão a usar e a 
partilhar informações desta comunidade de práticas 
no âmbito das salas de aula, escolas e distritos. Por 
exemplo, um participante publicou que “Sempre 
pensei que tinha uma boa relação com os meus 
alunos e alunas, mas depois de ver os vídeos só 
posso afirmar que havia muita coisa a passar-me ao 
lado. Preciso de abrandar. Um dos meus alunos de 
inglês, que já acompanhei no ano passado, aparece 
na minha aula três vezes por semana. Sinto-me 
mal por não saber muito sobre ele. As perguntas 
dos módulos são algumas que levarei comigo para 
a próxima vez que o vir. “Outro participante relatou 
num inquérito de feedback: “Gostei dos artigos 
partilhados sobre fundos do conhecimento e reuni-
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explore?page_size=24&page=1&organization__
name=Carey%20Institute%20for%20
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trabalhou como Membro de Língua Inglesa através 
de um programa do Departamento de Estado 
dos EUA durante nove meses no Peru. Uma vez 
aposentada, regressou à sala de aula para trabalhar 
com alunos e alunas que estão a aprender inglês. 
Apesar da sua vasta experiência com estudantes 
cultural e linguisticamente diversificados, referiu num 
inquérito introdutório que só se sente “ligeiramente” 
preparada para ensinar estudantes refugiados/
as. Indicou as suas três principais razões para se 
inscrever neste projeto como sendo um (1) desejo 
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PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Perfil 1

Uma das professoras que tem sido mais ativa 
e entusiástica na comunidade até agora é uma 
professora de Inglês como Língua Estrangeira, 
numa escola secundária em Phoenix, Arizona. Esta 
educadora é uma professora no contexto de sala 
de aula que trabalha com pessoas refugiadas há 
mais de 15 anos e que tem um mestrado. Também 

Foto 1: Educadores/as de pessoas refugiadas do 
Estado de Washington a colaborar durante um 
workshop presencial
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Perfil 2

Outra participante do nosso primeiro coorte 
apresenta um perfil bastante diferente. Atua como 
auxiliar de educação numa escola secundária 
grande e diversificada, nos arredores de Seattle, em 
Washington. Está na escola há dois anos e apoia 
estudantes refugiados/as nas aulas de matemática e 
de inglês como professora auxiliar. Fluente em árabe 
e oriunda do Iraque, esta educadora é uma mais-valia 
para a sua comunidade e um modelo para os alunos 
e alunas da sua escola. Para muitas famílias, ela 
serve de ponte entre a casa e a escola, e adora o que 
faz. Atualmente, apoia-se na sua própria experiência 
pessoal e no seu conhecimento das comunidades 
locais, uma vez que ainda não dispõe de muita 
formação formal nem de cursos em educação. As 
suas aspirações incluem regressar à escola para um 
dia se tornar professora, e ela está muito contente 
por fazer parte deste projeto-piloto, que lhe oferece 
uma oportunidade de aprendizagem única ao lado 
dos seus colegas professores/as. Está motivada pelo 
conhecimento de que “a educação ilumina as pessoas 
refugiadas, dá-lhes conhecimentos e competências 
para viverem uma vida produtiva e independente.”

de refletir sobre o seu trabalho como educadora de 
pessoas refugiadas e de melhorar os resultados, 
(2) desenvolver competências e/ou criar materiais 
de apoio para este trabalho, e (3) aumentar os 
seus conhecimentos sobre a educação de pessoas 
refugiadas. Seis semanas após o início do curso, fez 
esta publicação:

“...estes módulos são muito reveladores, e estão 
a fazer-me pensar e refletir imensamente. Creio 
que, enquanto distrito, não dispomos de recursos 
suficientes para ajudar os professores/as a 
compreender a Aprendizagem Social e Emocional 
e o Trauma. Estando localizada num campus com 
uma elevada população de pessoas refugiadas, 
vejo uma necessidade de mais formação dos nossos 
professores/as... Estou a enviar artigos e informação 
deste curso à nossa nova coordenadora distrital 
e a apelar para que o nosso Desenvolvimento 
Profissional se concentre mais na educação 
de pessoas refugiadas no próximo ano letivo...
Felizmente, ela está disposta a analisar a questão...”

É evidente que esta educadora procura interceder 
pelos estudantes refugiados/as e melhorar a oferta 
programática e a preparação de Professores/as, 
tanto na sua escola como no seu distrito, para melhor 
responder às necessidades das e dos estudantes 
refugiados.

Foto 2: Educadores/as de pessoas refugiadas do 
Estado de Washington a colaborar durante um 
workshop presencial


