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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Neste estudo de caso, o programa de desenvolvimento 
profissional do/a professor/a ajuda os professores/as 
a reconhecerem e a falarem sobre o seu contexto. 
Dá-lhes competências para se tornarem sensíveis 
a questões de conflito e para adquirirem um melhor 
entendimento dos desafios relacionados com a 
violência — incluindo violência baseada no género 
(VBG) e outras crises, e também a forma como 
estas se intersectam com a educação. Promove a 
aprendizagem social e emocional (ASE) e práticas 
reparadoras que aumentam o seu sentimento de que 
são agentes e que ajudam a ministrar a educação de 
forma mais eficaz.

Nas Honduras, a educação depara-se com muitos 
desafios. O país está a enfrentar elevados índices 
de abandono escolar (27% das e dos jovens 
hondurenhos não estuda nem trabalha), baixo 
aproveitamento escolar e algumas das taxas 
mais elevadas da América Latina de iliteracia e 
desigualdade. (Diálogo Interamericano, 2017). 
Segundo dados do Observatório da Educação 
das Honduras, as matrículas escolares nos dois 
departamentos (estados) mais populosos do país 
tem vindo a diminuir nos últimos anos - de 172.126 
alunos/as em 2014 para 157.662 em 2019, uma 
diminuição de mais de 8% nas matrículas (Moncada, 
2019).Os parcos resultados da educação são 
a consequência de vários desafios complexos, 
mas têm sido largamente afetados pela violência 
comunitária. O Diálogo Interamericano e outros 
estudos encontraram uma correlação entre as taxas 
de homicídio e a migração, assim como a matrícula 
escolar. As crianças e os jovens (tanto do sexo 
masculino como cada vez mais do sexo feminino) 
são alvos de gangues que procuram envolvê-los em 
atividades ilícitas, como extorsão e tráfico de droga, 
o que permite que a violência comunitária entre nas 
escolas. Um estudo interno recente do projeto da 
Asegurando la Educación constatou que os alunos 

e alunas e os professores/as experimentam elevados 
níveis de insegurança nas instalações escolares e no 
seu caminho de ida ou volta da escola. Por exemplo, 
mais de 60% das estudantes  - sexo feminino) -, 
reportam perceções de insegurança nas casas de 
banho da escola. Os professores/as têm reportado 
“ter medo de alguns alunos/as”, o que as/os impede 
de ministrar a educação de forma adequada. Além 
disso, a crise migratória que afeta a América Central 
está a deixar muitas escolas com um número recorde 
de taxas de abandono escolar.Um recenseamento 
interno realizado pelo projeto  Asegurando la 
Educación no passado mês de julho com diretores/
as de 90 escolas do país constatou que, só este 
ano, algumas das escolas perderam 15% da sua 
população estudantil devido à emigração irregular.

Além disso, 2019 provou ser um desafio especial para 
o setor da educação das Honduras. Em abril de 2019, 
os professores/as entraram em greve na maioria das 
cidades onde este projeto decorre. As greves duraram 
entre dois a quatro meses em diferentes cidades. 
Milhares de escolas permaneceram encerradas 
durante as greves, uma vez que os professores/as 
estavam nas ruas, frequentemente em confronto 
com as forças de segurança governamentais.

Organização 
Autoria 
Local 
Perfil do/a Professor/a 
Tópico

DAI Global
Gustavo Payan, Vice-coordenador e Assessor Técnico 
Honduras
Professores/as da comunidade de acolhimento
Desenvolvimento profissional de professores/as

Preparar e incentivar os/as professores/as nas Honduras para dar resposta à 
violência nas escola e outras crises

Este programa dá aos professores/as as ferramentas para promover a 
aprendizagem social e emocional e ajuda-os a desenvolver práticas restauradoras, 
aumentando o seu sentido de agência.
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(violência escolar, violência comunitária e outras 
crises) e consideram que o programa é de elevada 
qualidade.

A atividade de Monitorização e Avaliação de Apoio 
à Aprendizagem Colaborativa e Adaptativa da 
USAID conduziu uma avaliação rápida (que incluiu 
investigações, grupos focais e entrevistas realizadas 
a informadores-chave) do Docentes por la Paz, 
reportando o seguinte resumo de constatações:

Módulo I. O papel do educador/ educadora: o 
educador ou educadora como líder em contextos 
de conflito ou de crise (por exemplo, violência e 
migração irregular); educação sensível às questões 
de conflito; bem-estar psicossocial para promover o 
acesso, permanência e qualidade na educação.

Módulo II. Direitos, violência e género: competências 
para identificar e categorizar os tipos de violência 
que podem afetar a educação, com base num 
enquadramento de direitos humanos, proteção da 
criança e prevenção da violência baseada no género.

Módulo III. Aprendizagem sociomocional: abordagem 
pedagógica baseada na promoção de competências 
socioemocionais: a) consciência de si próprio, b) 
autogestão, c) consciência social, d) capacidade 
de relacionamento, e e) tomada de decisões 
responsáveis.

Módulo IV. Educação Inclusiva e Migração: 
conhecimento e ferramentas para que os professores/
as apoiem ativamente os alunos e alunas e 
respetivas famílias, de forma a mitigar o abandono 
escolar devido à migração irregular, e de modo a que 
a reintegração dos alunos e alunas que regressam, e 
respetivas famílias, seja bem-sucedida.

BREVE RESUMO

O Docentes por la Paz (“Educadores pela Paz”, em 
espanhol) é um programa capacitador e inovador 
de desenvolvimento profissional composto por 
cinco módulos, destinado aos professores/as de 
escolas públicas das Honduras, que reforça a sua 
capacidade de oferecer uma educação de qualidade 
em contextos de crise e de conflito, e que fomenta 
ambientes de aprendizagem seguros no âmbito 
do sistema educativo. Este programa participativo 
responde à necessidade de apoiar os professores/
as que trabalham em contextos marcados por 
conflitos generalizados, violência, migração irregular 
e deslocação.Embora o programa tenha sido 
originalmente desenvolvido para ser usado do 4.º ao 
9.º ano, muitas escolas expandiram o mesmo, para 
incluir também professores/as do 1.º ao 3.º ano e do 
10.º ao 12.º.

Este programa faz parte do projeto Asegurando la 
Educación , financiado pela USAID e pela UNICEF, 
e baseia-se no enquadramento TiCC da INEE.Os 
módulos têm a forma de workshops, ministrados 
através de um método em cascata, que começa 
com especialistas da área da pedagogia da 
Direção-Geral de Desenvolvimento Profissional do 
Ministério da Educação e os diretores/as distritais, e 
eventualmente chega aos professores e professoras. 
Embora o programa tenha sido co-desenvolvido 
e seja co-implementado com a Direção-Geral de 
Desenvolvimento Profissional, o projeto ainda está 
a trabalhar com o Ministério da Educação de forma 
a oferecer valor curricular aos professores/as sob a 
forma de uma certificação. O projeto espera que isto 
aconteça em 2020, o que seria um marco importante 
para uma integração geral do programa. Além disso, 
a Universidade Pedagógica manifestou interesse 
no programa como parte do seu currículo de pré-
serviço.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Os resultados deste programa são promissores mas 
as evidências ainda são limitadas, uma vez que a 
implementação ainda está em curso e devido aos 
desafios descritos para implementar o programa. Em 
geral, os professores/as consideraram que o Docentes 
por la Paz é um programa de desenvolvimento 
profissional relevante, que os/as ajuda a ultrapassar 
melhor os desafios que encontram no seu contexto 
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entre colegas. Outro padrão encontrado nas respostas 
foi que houve mudanças pessoais nas atitudes de 
Professores/as, mas ainda assim os obstáculos 
impediram o pleno potencial da implementação do 
programa

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Abaixo encontra-se um breve resumo dos principais 
desafios, até à data, relacionados com a conceção e a 
avaliação:
1. Conceção. No caso dos dois primeiros coortes de 

professores/as formados nos dois primeiros módulos, 
os materiais desenvolvidos apenas incluíam um 
guia do facilitador/a e um documento denso que 
inclui conceitos-chave e principais teorias. No caso 
do terceiro coorte de professores/as formados, o 
projeto identificou a necessidade de desenvolver 
um “Quadro Teórico” para complementar os guias 
do facilitador/a, que assim se tornaram muito mais 
fáceis de utilizar. Também foram fornecidos recursos 
adicionais aos formadores/as, para aprenderem 
mais sobre temas específicos a respeito dos quais 
podem não ser especialistas (por exemplo, educação 
sensível a questões de conflito e à violência baseada 
no género).Um desafio adicional foi encontrar no país 
especialistas com as competências necessárias para 
desenvolver alguns dos módulos. Algumas destas 
abordagens são novas no sistema educativo do país 
(por exemplo, a ASE ou práticas restaurativas), por 

Os resultados da avaliação mostram que a formação 
foi bem recebida, tendo 88% das pessoas entrevistadas 
indicado que, no geral, o programa foi “Muito Bom” 
(consulte o Gráfico 1), e 91% classificaram a qualidade 
da formação como sendo “Muito Boa” (consulte o 
Gráfico 2).As respostas às entrevistas e os grupos focais 
destacaram uma série de padrões relativos à qualidade 
do Módulo 1 e do Módulo 2 da formação. Por exemplo, 
a adaptação das atividades de formação e de exemplos 
de conteúdos aos contextos específicos das suas escolas 
permitiu aos formadores/as principais envolver os seus 
colegas/pares de forma mais direta - por exemplo, ter 
um espaço seguro para que os professores/as debatam 
experiências relacionadas com ameaças de gangues e 
estratégias para as prevenir ou para as mitigar.

Relativamente ao conteúdo do programa e ao impacto 
percebido, a investigação e as respostas das entrevistas 
e os grupos focais sugerem que os dois primeiros 
módulos resultaram em benefícios provisórios. Em geral, 
87% de Professores/as responderam que o conteúdo ou 
assunto se aplicava à sala de aula (consulte o Gráfico 
3) e que quase todas as expetativas de Professores/as 
em relação ao conteúdo foram satisfeitas (consulte o 
Gráfico 4).

A maioria relatou que os professores/as aprenderam 
estratégias para melhor discernir os tipos de conflito e 
violência, enquanto outros disseram que beneficiaram 
da oportunidade de discutir abertamente estes assuntos 
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isso não há especialistas locais. Um financiamento 
adicional poderia ajudar a construir uma capacidade 
local suficiente para apoiar uma implementação em 
larga escala de um programa como o Docentes por 
la Paz e proporcionar os níveis adequados de apoio 
técnico a centenas de distritos escolares e a milhares 
de escolas.

2. Evidências e avaliação. Os dados recolhidos até 
à data apontam sobretudo para a perceção da 
qualidade e do valor acrescentado da formação, mas 
ainda não têm impacto nos principais resultados da 
educação, tais como a matrícula, a permanência e 
a aprendizagem. Avaliar o programa obrigou-nos a 
fazer perguntas desafiantes, tais como “Como medir 
as mudanças na sala de aula?” e “É válido medir a 
compreensão de novos conceitos como um indicador 
de um ensino melhorado? “O projeto não tem os 
recursos necessários para realizar uma avaliação 
exaustiva das mudanças na sala de aula, pelo que 
estamos a realizar apenas um pós-teste, que se 
concentra mais nas mudanças do conhecimento de 
Professores/as. Continuamos interessados/as em 
compreender melhor o impacto do programa na 
sala de aula.

Uma recomendação-chave é avaliar o impacto do 

Docentes por la Paz a nível da sala de aula, da escola 
e da comunidade, especialmente no que diz respeito a 
desafios contextuais específicos. Neste caso, os dados 
recolhidos no âmbito de um estudo do projeto, sobre a 
segurança escolar, realizado em 135 escolas, podem 
servir de referência. A evidência do impacto poderia 
ajudar a reunir as e os principais intervenientes no âmbito 
da educação (Ministério, entidades doadoras, ONG) no 
sentido de apoiarem o Docentes por la Paz, de forma a 
incrementar a sua implementação, tanto no âmbito da 
formação de quem já se encontra a trabalhar, como no 
âmbito da formação antes da entrada em serviço.
Embora a Asegurando la Educación estivesse a realizar 
outra avaliação rápida do Docentes por la Paz em outubro-
novembro de 2019, as restrições do financiamento 
do governo dos EUA destinado à América Central em 
2019 limitaram a capacidade do projeto de realizar uma 
avaliação de impacto mais rigorosa. Esta apresentação 
do estudo de caso representa uma oportunidade para 
apelar a outras entidades financiadoras para que 
apoiem a investigação necessária para Docentes por la 
Paz, o que teria implicações não só para as Honduras, 
mas também para a região.
 

Regra geral, os professores e professoras que participam do programa reportam estratégias de aprendizagem a partir das quais podem discernir melhor os tipos 
de conflito e violência presentes na sala de aula
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subvalorizada por muitos, dentro e fora da escola, 
incluindo pelos pais e pelas mães.

Principais desafios: “Trabalho numa comunidade 
muito insegura, com uma forte presença de jovens 
que pertencem a grupos [gangues].Um dos maiores 
desafios é a forma como as e os nossos jovens são 
“capturados” [recrutados por gangues]”

O que Wendy mudaria: Wendy acha que o Currículo 
Básico Nacional deveria ser reestruturado, ter o 
contexto em consideração e ser mais prático. O 
currículo deveria preparar os alunos/as para a vida e 
oferecer mais competências práticas.

Perfil do Professor 2:

Nome: Javier Enrique Ramos

Informações gerais: Professor do 7.º ano na Escola 
“Justo Rufino Spilbury”, localizada em La Ceiba, nas 
Honduras (costa norte)

De que forma o programa ajudou: “Aprendi técnicas 
e estratégias para melhor atender às necessidades 
das crianças na minha sala de aula, prestando 
especial atenção aos alunos e alunas que apresentam 
comportamentos agressivos e violentos.”

Além das técnicas que ajudam o Sr. Ramos a motivar 
as e os estudantes com comportamento agressivo, 
ele reflete sobre os seguintes benefícios do Docentes 
por la Paz: 
1. É motivante debater o “papel dos/as Professores/

as no nosso contexto” e aprender mais sobre 
outros assuntos como “direitos das crianças” e 
“violência e género.”

2. Aprendeu técnicas para ser um professor mais 
eficaz, por exemplo, para ser mais paciente e 
empático, e para envolver de forma mais eficaz a 
família do aluno ou aluna.

3. Está muito mais consciente dos direitos das 
crianças, particularmente à educação, o que o 
tem ajudado a ser mais empenhado nos seus 
esforços para ser inclusivo e para promover a 
igualdade na sala de aula.

Aquilo de que mais gosta em ser professor é: 
ensinar os alunos e alunas e moldar vidas humanas; 
partilhar a minha experiência com os outros

PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Perfil da Professora 1

Nome: Wendy Azucena Hernández.O vídeo 
preliminar da sua entrevista pode ser encontrado 
aqui.

Informações gerais: Professora do 8.º ano e 
Coordenadora Académica da Escola “Desarrollo 
Juvenil” (localizada na comunidade de Villafranca, 
que se encontra dominada pelo Gangue da Rua 18) 
em Tegucigalpa, nas Honduras (a capital).Wendy é 
professora há 15 anos.

De que forma o programa ajudou: “O Docentes 
por la Paz veio fortalecer o triângulo educativo que 
temos: professores e professoras, pais e mães e 
alunos e alunas.”

A Sra. Hernández recebeu formação de “Formadora 
de Professores/as” no Docentes por la Paz.Além de 
fortalecer a relação entre os elementos-chave da 
escola, ela considera que o programa tem ajudado 
os professores/as na sua escola porque:
1. Proporciona um espaço seguro para que os 

professores/as falem sobre assuntos que, de 
outra forma, não são debatidos

2. As questões debatidas ajudam-nos a ser mais 
capazes de lidar com alguns dos alunos/as que 
têm um comportamento desafiante

3. É uma forma de atualizar e de adquirir novos 
conhecimentos

4. Os professores/as estão agora mais conscientes 
dos seus próprios preconceitos e comportamentos 
- Wendy citou um exemplo de outro professor 
que não se envolvia na vida dos alunos/as, mas 
agora que desenvolveu uma compreensão mais 
profunda do contexto em que alunos/as vivem, 
desenvolveu empatia para com os mesmos.

Aquilo de que Wendy mais gosta em ser professora 
é: o contacto diário com os alunos e alunas e de estar 
em posição de criar mudanças positivas. A respeito 
disto, Wendy diz: “Uma das coisas que mais gosto 
em ser professora é saber que o que faço hoje com 
aquele aluno ou aluna está a deixar uma marca para 
o que ele ou ela será capaz de fazer com a sua vida.”

Aquilo de que Wendy menos gosta é: como a 
profissão de professor e professora é subestimada/
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Aquilo de que menos gosta é: a carga administrativa excessiva (por exemplo, relatórios e documentação) 
imposta pelas autoridades educativas

Principais desafios: os comportamentos de alguns alunos/as (comportamentos agressivos e violentos) 
que resultam da falta de supervisão e de disciplina dos pais e mães; desintegração familiar; pobreza e 
desemprego

O que ele mudaria: adquiriria livros didáticos do Ministério da Educação e adquiriria os materiais do projeto 
Docentes por la Paz 


