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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Nos últimos anos, Mindanau, no sul das Filipinas, 
tem vivenciado um aumento dos conflitos e da 
instabilidade, agravados por condições económicas 
desafiantes, falta de confiança no governo e um 
conflito geopolítico alargado. O cerco de 2017 à 
cidade de Marawi, levado a cabo pelo grupo Maute, 
um afiliado do Estado Islâmico do Iraque e da Síria 
levou à deslocação de mais de 300.000 pessoas, 
antes dos militares das Filipinas retomarem o 
controlo da cidade.

No âmbito deste contexto, o projeto USAID Juventude 
pelo Desenvolvimento de Mindanau (MYDev, na sigla 
em inglês), tem em vista oferecer oportunidades a 
jovens vulneráveis que já não frequentam a escola, 
para terem um meio de sustento, para contribuírem 
para as suas comunidades, para desenvolverem 
resiliência face à violência e a atividades extremistas 
violentas e apoiarem assim a paz e a estabilidade 
na região. Em colaboração com um vasto leque de 
agências governamentais nacionais, regionais e 
locais, bem como com ONG locais, setores privados 
e organizações comunitárias, o projeto MYDev 
conseguiu envolver mais de 22.000 jovens em 
atividades de desenvolvimento de competências 
interpessoais e formação técnica, empregabilidade, 
liderança e desenvolvimento comunitário, reforçando 
as suas competências básicas de educação, 
capacidade de subsistência e competências de 
liderança e para a vida. O projeto MYDev trabalhou 
em coordenação próxima com ministérios do 
governo, instituições privadas de formação técnica e 
vocacional, empresas e ONG locais.

Os e as jovens sem acesso à escola estão 
expostos a altos níveis de violência familiar e da 
comunidade, além de se encontrarem sob elevado 
risco de serem recrutados por grupos extremistas 

violentos. Particularmente, os/as educadores/as 
que trabalham com jovens que não têm acesso 
à escola podem beneficiar da aprendizagem de 
competências cognitivo-comportamentais básicas, 
baseadas em evidências, tanto para complementar 
as suas próprias capacidades de lidar com situações 
adversas, como para lhes permitir ajudar os/as jovens 
com quem trabalham a lidar com situações adversas 
e a desenvolver resiliência para o futuro. 

Os/as educadores/as vivem e trabalham dentro da 
mesma difícil dinâmica comunitária e estão expostos 
à mesma violência e, como tal, também podem 
beneficiar da aprendizagem de competências 
positivas de sobrevivência e de resiliência para 
melhorar o seu próprio bem-estar mental. Os 
educadores/as que melhor consigam controlar as 
suas emoções e compreender como adotar padrões 
de pensamento mais flexíveis, serão capazes de 
controlar a sua raiva e de não atuar contra as/os 
estudantes de formas física nem emocionalmente 
violentas.

A nossa teoria da mudança é a de que os educadores e 
educadoras que são capazes de compreender as suas 
próprias necessidades de saúde mental e que tenham 
recebido formação em abordagens psicológicas 
baseadas em evidências que apoiam uma saúde 
mental positiva, podem ser educadores/as dessas 
mesmas competências junto dos/as jovens. Além 
disso, os educadores/as que receberam formação 
sobre como promover uma saúde mental positiva 
e competências para lidar com a situação, serão 
educadores/as mais eficientes e funcionais. Portanto, 
este projeto procurou ensinar competências de vida 
aos facilitadores/as e instrutores/as das instituições 
privadas de formação técnica e vocacional, e 
procurou também ensinar competências psicológicas 
fundamentais a professores/as em mobilidade, para 
apoiar quer a sua própria saúde mental e emocional, 
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que ajuda os seres humanos a aprender a diferenciar 
os aspetos das circunstâncias da sua vida que não 
podem controlar dos que podem. As pessoas e 
comunidades que passaram por elevados níveis 
de violência e de conflitos comunitários terão 
experiências que, apesar de serem difíceis, precisam 
de ser incorporadas nas suas histórias de vida 
e não evitadas. Tem sido demonstrado que esta 
aceitação das próprias experiências combinada 
com competências cognitivas e comportamentais 
saudáveis, adquiridas através de uma abordagem 
da Teoria Cognitivo-comportamental, leva ao 
restabelecimento do indivíduo e da comunidade (por 
exemplo, Ruiz, 2010).

Um exemplo de uma competência de capacidade 
de resposta baseada na Teoria Cognitivo-
comportamental e aplicada sob a ótica da Terapia 
de Aceitação e Compromisso é ajudar um/a jovem a 
adotar a perspetiva de que, embora não seja justo que 
a sua casa tenha sido destruída no recente conflito, 
este pode escolher como reagir a esta realidade. 
Embora possa continuar a ter pensamentos repletos 
de raiva e focados na vingança, que podem levar à 
intensificação da raiva, a uma potencial retaliação 
ou à adesão a um grupo extremista, tem a opção 
de adotar uma perspetiva diferente. Pode optar por 
padrões de pensamento que se focam em encontrar 
formas de assumir papéis mais ativos para ajudar 
a tornar a sua comunidade mais segura ou na 
reconstrução da infraestrutura da sua comunidade. 

Os princípios psicológicos baseados em evidências 
foram enquadrados na cultura filipina através de 
um teste exaustivo das atividades curriculares com 
os educadores/as e os e as jovens, incorporação do 
feedback a respeito das formas específicas como as 
e os jovens se referem a determinados sentimentos 
(por exemplo, esperança versus depressão) e as 
melhores maneiras de explicar conceitos, e de focar a 
atenção nas questões específicas que os e as jovens 
disseram ser de maior importância nas suas vidas.

Utilizando uma abordagem holística e baseada 
em evidências para apoiar a paz e a estabilidade 
em contextos de crise e de conflito, o programa foi 
implementado em quatro regiões no sul das Filipinas, 
algumas áreas urbanas e outras rurais. Os contextos 
extraescolares variaram desde uma tenda nos campos 
de evacuação a uma sala nos edifícios municipais 
(para aulas do sistema de aprendizagem alternativo), 

quer a dos alunos e alunas.

BREVE RESUMO

Foi desenvolvido um programa de formação de 
formadores/as, para desenvolver as competências 
dos educadores/as em intervenções de saúde mental, 
com base em informações sobre o trauma e baseadas 
em evidências, incluindo atividades positivas de 
capacidades de reação e abordagens destinadas à 
construção de resiliência. Embora grande parte da 
comunidade internacional esteja focada em adaptar 
os manuais de tratamento psicológico ocidentais 
a contextos de conflito e pós-conflito, são muito 
poucos os que discutem a eficácia de indigenizar quer 
abordagens psicológicas fundamentais, baseadas 
em evidências, quer teorias de mudança nestes 
contextos (por exemplo, Wendt, Marecek & Goldman, 
2014).Além disso, embora o principal foco resida em 
formar os trabalhadores/as leigos da comunidade 
em apoio psicossocial, os educadores/as têm um 
papel a desempenhar na construção da resiliência da 
juventude mundial, papel esse cujo potencial ainda 
não foi explorado. Embora o projeto se concentre nos 
educadores/as dos sistemas de educação fora da 
escola, as abordagens utilizadas são amplamente 
aplicáveis ao sistema de educação formal.O currículo 
baseia-se numa combinação de princípios da 
teoria cognitivo-comportamental e incorpora uma 
orientação da terapia de aceitação e compromisso.

A Teoria Cognitivo-comportamental pressupõe que 
os nossos pensamentos impulsionam as nossas 
respostas emocionais e que, por sua vez, determinam 
o nosso comportamento em todas as situações. 
Como tal, para que as mudanças de comportamento 
sejam sustentáveis, é necessário que mudemos 
a forma como pensamos sobre as situações. A 
Teoria Cognitivo-comportamental é a abordagem 
psicológica baseada em evidências mais bem 
investigada que tem demonstrado eficácia quer na 
prevenção da formação de perturbações psicológicas, 
quer no tratamento de  perturbações psicológicas 
(Daneil, Cristea, & Hofmann, 2018).Aprender a 
mudar padrões de pensamento inflexíveis, rígidos e 
extremos é um aspeto fundamental na reabilitação 
de perpetradores violentos e no tratamento da 
perturbação de stress pós-traumático, da depressão 
e de perturbações de ansiedade. A Terapia de 
Aceitação e Compromisso é uma terapia específica 
de orientação da Teoria Cognitivo-comportamental, 
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vez, formaram 5000 jovens.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Os dados de avaliação de impacto sugerem que a 
participação no módulo sobre resiliência destinado 
a jovens beneficiários/as melhorou a tomada 
de decisões, modificou as perspetivas sobre a 
aceitabilidade da violência, promoveu uma maior 
consideração das consequências das ações antes 
de reagir e melhorou a capacidade de gerir a raiva.

Foram realizadas discussões qualitativas em grupos 
focais com quatro grupos de jovens (n=41) e dois 
grupos de professores/as (n=16).As   discussões 
dos grupos focais foram realizadas em inglês, com 
um tradutor filipino. As e os participantes incluíram, 
tanto quanto possível, uma jovem e um jovem de 
cada comunidade, além de um/a professor/a de cada 
comunidade em que o projeto decorreu. Tanto as/os 
jovens como os professores/as reportaram mudanças 
nos processos de pensamento e no comportamento, 
o que é indicativo de uma melhoria a nível da 
resiliência, de uma gestão de emoções saudável, e de 
melhores competências para lidar com problemas, 
incluindo questões como a depressão, ansiedade 
e raiva. Os resultados qualitativos demonstraram 
que as mudanças mais significativas para as e os 
estudantes foram observadas na capacidade de 
gerir melhor a sua raiva, na capacidade de tomar 
melhores decisões relativas às suas vidas graças 
às competências recentemente adquiridas de pesar 
os prós e contras das situações, na aquisição de 
novas competências de capacidade de lidar com 
as situações que ajudaram as/os jovens a manter a 
calma e a pensar em soluções para os problemas, em 
vez de se limitarem a reagir ao momento e, finalmente, 
numa nova consciência das suas vulnerabilidades, 
que ajudou muitas e muitos jovens a tomar decisões 
melhores para si próprias/os quando confrontados 
com tentadoras propostas para se juntarem a 
grupos extremistas, para se juntarem a amigos no 
consumo de drogas, etc. Quando indagada sobre o 
que aprendeu, uma jovem disse, “nós aprendemos 
a lidar {com} problemas da vida.Toda a gente 
enfrenta problemas na vida, por isso aprendemos a 
lidar com isso e aprendemos que cada pessoas tem 
uma maneira própria e diferente de lidar com eles. E 
também aprendi sobre como gerir a raiva”. Focando-
se nas suas novas competências de gestão da raiva, 
outra participante explicou, {Antes da formação} 

a espaços de sala de aula mais tradicionais.

Este currículo específico para a formação de 
formadores em Construção de Resiliência intitula-
se Módulo Fundamentos da Resiliência e foi 
desenvolvido para melhorar o conhecimento das 
próprias necessidades de saúde mental, assim 
como das vulnerabilidades e de novas competências 
psicológicas para apoiar o bem-estar. O currículo 
tem três objetivos principais. O primeiro objetivo 
é promover a consciencialização da ligação entre 
pensamentos, sentimentos e comportamentos, 
além da reflexão sobre a forma como o pensamento 
conduz o comportamento através das situações. 
Esta aprendizagem fundamental é facilitada por 
exercícios interativos e atividades de autorreflexão. 
O segundo objetivo do módulo foca-se em ajudar 
os professores/as e jovens a compreender o 
conceito de competências de como lidar com as 
situações. A partir do momento em que sabemos 
como nos sentimos (por exemplo, tristes, zangados, 
assustados, vingativos), podemos então fazer a 
ligação ao tipo de apoio e/ou competências de como 
lidar com as situações necessárias para refletir 
sobre as consequências das nossas ações. Depois 
de aprenderem a lidar com sentimentos negativos 
(incluindo aprender competências de como lidar com 
as situações, como o mindfulness e o relaxamento 
muscular progressivo), os professores/as aprendem 
a dar resposta a padrões de pensamento que não 
são saudáveis e aprendem a interromper os sinais 
de alerta que conduzem à agressão e à violência. 
Finalmente, é ensinado aos professores/as que, para 
receberem apoio das outras pessoas, é necessário 
saber como pedir o apoio de que se precisa.

Foram incluídos no programa as e os jovens sem 
acesso à escola que estavam matriculados no 
nosso programa de educação acelerada e não-
tradicional, com idades entre 15 e 24 anos. Depois 
do workshop inicial da Formação de Formadores, 
os/as formadores/as principais passaram a dar 
formação a todos os professores/as incluídos no 
programa, em workshops de dois dias em todo o 
sul das Filipinas. Os/as formadores/as principais 
realizaram workshops presenciais e permaneceram 
disponíveis para esclarecer questões e para troca de 
opiniões enquanto os professores/as ministravam 
o currículo de 16 horas aos seus próprios alunos e 
alunas. Ao longo de seis meses, foram formados 
mais de 50 educadores e educadoras que, por sua 
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contextualizar as atividades curriculares atuais e 
as aulas. Estes/as formadores/as passaram depois 
a formar os/as educadores/as das e dos jovens. Os 
grupos de discussão focais realizados com as e os 
jovens demonstraram que eles tinham adquirido 
um conhecimento significativo, e muitos reportaram 
mudanças no comportamento ao longo do tempo.

Curiosamente, a principal crítica ou lição aprendida 
foi que os professores/as consideraram que poderiam 
ter sido mais eficientes nas suas abordagens se 
tivessem tido uma formação mais individualizada 
sobre o material e se tivessem aprendido a aplicar 
as competências de saber lidar com as situações 
e as abordagens cognitivo-comportamentais a si 
próprios/as. De facto, os professores/as manifestaram 
uma avidez e ânsia por mais formação ajustada 
especificamente às suas próprias necessidades, 
como forma de melhorar a sua efetividade junto dos 
seus alunos e alunas.

Os/as educadores/as são a chave para levar a 
cabo intervenções globais de larga escala em 
saúde mental. Embora esteja fora do âmbito das 
suas funções e formação proporcionar tratamento 
psicológico orientado para perturbações específicas, 
são certamente capazes de ministrar lições 
baseadas em princípios psicológicos fundamentais 
e comprovados, que podem ajudar as e os jovens 
a aprender a lidar com as coisas de maneiras mais 
saudáveis e a pensar de forma diferente - ambos os 
quais podem melhorar a saúde mental.
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“Se eu estivesse zangada ou se sentisse raiva, 
limitava-me a descarregá-la em alguém. Usava 
simplesmente a violência e depois as palavras 
magoavam. Porém, depois {durante a formação} 
percebi que, enquanto pessoa, não devemos fazer 
isto... {Eu não devia manifestar violência}.Dei comigo 
a ler muito para me manter calma. Os resultados 
de dois grupos focais específicos de professores/as 
demonstraram que estes se sentiram confiantes e 
altamente motivados para implementar o currículo 
após uma formação única de professores/as sobre 
os conteúdos e materiais. Embora os professores/as 
estivessem ansiosos por receber formação adicional 
sobre o tema da saúde mental, manifestaram 
confiança e profunda compreensão dos conceitos-
chave, e transmitiram confiança relativamente às 
e aos jovens terem beneficiado (e terem mudado 
o comportamento) na sequência da formação. 
Durante uma das discussões dos grupos focais de 
professores/as, uma das professoras demonstrou 
como incorporou as abordagens dos elementos-
chave da Terapia de Aceitação e Compromisso no 
modo como reagia aos alunos/as, dizendo “nós {por 
vezes, } ficávamos chocados enquanto estávamos 
a facilitar o módulo porque também {estávamos} a 
aprender com os nossos participantes o {alcance} 
de todas as dificuldades e experiências por que 
passam... explicávamos-lhes que não são os únicos 
que passam por desafios na vida - tal como eu, 
sendo gay, passo por muitos desafios e compartilho 
coisas com eles/as para que compreendam que não 
são os únicos {que experienciam desafios}.”

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Apesar da preocupação de que a metodologia 
(especialistas em saúde mental formam 
capacitadores/as que, por sua vez, dão formação 
aos professores/as sobre os materiais) possa 
não permitir uma transferência de conhecimento 
significativa às/aos jovens, as evidências sugerem 
o contrário. De facto, tanto os dados quantitativos 
quanto os qualitativos apoiam este modelo como 
sendo o que pode produzir uma verdadeira mudança 
de comportamento e, em particular, uma resiliência 
e uma capacidade de lidar com as situações/ os 
problemas de forma melhorada perante emoções 
negativas. A formação inicial de capacitadores/
as foi um longo processo de três dias, em que lhes 
foram dadas as bases dos elementos-chave da 
teoria cognitivo-comportamental, para ajudar a 


