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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Em El Salvador, os professores/as (e os/as alunos/as) 
enfrentam significativos desafios sociais e emocionais, 
incluindo ameaças de violência por parte de gangues 
e insegurança comunitária que têm impacto sobre o 
seu bem-estar psicossocial, que causam incerteza 
sobre o futuro e que aumentam os níveis de stress. 
Um estudo recente do Ministério da Saúde de El 
Salvador demonstrou como a prevalência de doenças 
crónicas entre professores/as está associada ao 
stress, e reportou a necessidade de identificar e de 
responder aos sinais físicos e psicológicos do stress 
antes que o dano seja irreversível (MINSAL, 2017).Os 
elevados níveis de stress acrescido têm impacto sobre 
as relações de Professores/as com alunos/as, os pais/
mães e os/as colegas, o que, por sua vez, tem impacto 
no ensino e na aprendizagem.

Para assegurar que os e as estudantes recebem uma 
educação de qualidade neste cenário complexo, os 
professores/as em El Salvador têm de desenvolver 
competências sociais e emocionais que apoiem o 
seu bem-estar pessoal, assim como as necessidades 
sociais e emocionais dos seus alunos/as. Quando os 
professores/as aprendem a regular e a gerir as suas 
próprias emoções, são capazes de maximizar a sua 
eficiência na sala de aula (Jennings, 2015).Como 
parte do Programa de Reforço do Sistema Nacional 
de Educação, financiado pela Corporação do Desafio 
do Milénio, o FHI 360 está a reforçar as competências 
sociais e emocionais de Professores/as através de 
estratégias de aprendizagem social e emocional 
direcionadas e de práticas de mindfulness para 
reduzir os níveis de stress e aumentar a eficiência da 
gestão da sala de aula.

BREVE RESUMO

Em El Salvador, o Programa de “Desenvolvimento 
Social e Emocional para Professores/as” está a 

ser implementado desde 2018-2019 no âmbito 
do Programa de Reforço do Sistema Nacional de 
Educação, financiado pela Corporação do Desafio 
do Milénio e implementado pelo FHI 360.As e os 
participantes do Programa de Desenvolvimento 
Social e Emocional para Professores/as incluem 
mais de 3000 professores/as do ensino básico e 
secundário, assim como diretores/as das escolas que 
também têm funções de ensino. Aproximadamente 
65% de Professores/as são mulheres, cerca de 70% 
vivem e trabalham em meios rurais, e a maioria tem 
mais de 40 anos. Os dados de base recolhidos de 
Professores/as participantes mostraram que 32% de 
Professores/as experienciam níveis altos a moderados 
de stress percebido e que 38% tendem a reprimir as 
suas emoções, o que demonstrou resultar, em última 
análise, em níveis mais elevados de stress.

Os professores/as trabalham em 350 escolas que 
formam 45 agrupamentos escolares. Estes 45 
agrupamentos escolares formam os grupos de 
tratamento do Reforço do Sistema Nacional de 
Educação e foram designados aleatoriamente para 
o grupo de tratamento por um avaliador externo 
contratado pela Corporação do Desafio do Milénio. 
Os professores/as recebem 120 horas de formação, 
incluindo 48 horas de workshops presenciais (seis 
workshops de 8 horas), 48 horas de atividades 
de aplicação pós-workshop (incluindo exercícios 
individuais, atividades em grupo, e aplicação em aula 
com os alunos/as) e 24 horas de atividades virtuais.

O Programa integra dois enquadramentos sociais 
e emocionais baseados em evidências para criar 
uma oportunidade de desenvolvimento profissional 
personalizada, adaptada às necessidades sociais 
e emocionais de Professores/as salvadorenhos. As 
Cinco Competências Essenciais da Collaborative for 
Academic Social and Emotional Learning (CASEL) 
formam a base do enquadramento teórico do 
Programa, uma vez que cada um dos seis módulos 
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do workshop envolveu rever o CASEL e 
o enquadramento dos 40 Recursos de 
Desenvolvimento com a equipa da FHI 360 em El 
Salvador (inteiramente composta por cidadãs e 
cidadãos salvadorenhos).A equipa reviu a tradução 
em espanhol do enquadramento do CASEL e 
realizou um exercício para adaptar para pessoas 
adultas o Enquadramento dos 40 Recursos de 
Desenvolvimento, que foi posteriormente revisto e 
finalizado pelos/as especialistas em matéria social 
e emocional da FHI 360.De seguida, a equipa de 
El Salvador elaborou em conjunto a estrutura dos 
seis workshops com a equipa de especialistas 
em aprendizagem social e emocional. Os temas 
e estruturas dos workshops foram validados e 
aprovados pelo Ministério de Educação.

2. Para cada módulo, o processo de conceção 
desenvolveu-se nos seguintes passos: (1) 
desenvolvimento do esboço do módulo por parte 
dos especialistas em aprendizagem social e 
emocional da FHI 360, (2) módulos revistos pela 
equipa da FHI 360 em El Salvador,

3. (3) materiais dos módulos revistos e editados 
pelo Ministério da Educação, (4) formação de 
facilitadores/as nos conteúdos dos novos módulos, 
fornecendo recomendações para ajustes finais aos 
conteúdos e/ou implementação de estratégias.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

O programa “Desenvolvimento social e emocional 
para Professores/as” de El Salvador ainda está a ser 
implementado. Até à data, foram concluídos cinco 
workshops, faltando completar até ao início de 2020 
um workshop, uma visita de orientação à escola e 
a atividade final. O programa será avaliado através 
de um estudo com métodos mistos, utilizando tanto 
métodos quantitativos, quanto qualitativos.

A avaliação quantitativa envolve aplicar um 
inquérito a aproximadamente 1600 professores/as 
que participaram no programa de desenvolvimento 
social e emocional, e comparar os resultados com um 
grupo de controlo estabelecido como parte de uma 
avaliação externa aleatória pedida pela Corporação 
do Desafio do Milénio. Este avaliador externo 
selecionou aleatoriamente 147 agrupamentos 
escolares, o que resultou num grupo de tratamento 
de 45 agrupamentos e um grupo de controlo de 55 
agrupamentos. Os restantes 47 agrupamentos não 
estão a participar no estudo.

se foca numa ou mais competências da CASEL: 
autoconhecimento, autogestão, consciência social, 
competências relacionais e tomada de decisões 
responsável. Os 40 Recursos de Desenvolvimento 
do Instituto Search, elaborados a partir do seu 
Enquadramento de Recursos de Desenvolvimento 
(1997), foram representados nas competências 
essenciais do CASEL e adaptados para pessoas 
adultas, tendo resultado em 40 competências 
concretas que os professores/as em El Salvador 
podem utilizar para os ajudar a desenvolver as cinco 
competências essenciais.

O conteúdo dos workshops presenciais e das 
atividades pós-workshop é elaborado a partir de 
múltiplas fontes baseadas em evidências, incluindo 
(1) atividades de mindfulness a partir do livro 
Mindfulness para Professores/as e atividades da 
organização colombiana RESPIRA, (2) materiais de 
apoio psicossocial da INEE e da War Child Holanda e
(3) recursos de aprendizagem social e emocional 
do Comité Internacional de Resgate (IRC, na sigla em 
inglês) e da Save the Children.O programa desenvolve 
primeiramente as competências sociais e emocionais 
intrapessoais de Professores/as, antes de passar para 
as competências interpessoais e para estratégias 
para ter salas de aula positivas, de acordo com a 
sequência do workshop abaixo:
1. Bem-estar Social e Emocional: Uma introdução ao 

bem-estar social e emocional para professores/as
2. Mindfulness Intrapessoal: Desenvolver a tomada 

de consciência; identificar e gerir os nossos 
próprios pensamentos e emoções 

3. Autocuidado: Dar prioridade às práticas de 
autocuidado, essenciais para o desenvolvimento 
integrado

4. Mindfulness Interpessoal: Promover a compaixão, 
a união e relações com significado

5. Experiências Sociais e Emocionais Positivas: 
Promover as experiências sociais e emocionais 
positivas para connosco e com os nossos alunos/
as

6. Ambiente de Sala de Aula Positivo, Atencioso 
e Equilibrado: Compreender a importância de 
contribuir e criar uma abordagem equilibrada e 
atenta às outras pessoas, e cultivar e manter um 
clima de sala de aula positivo

Para adaptar e validar este conteúdo ao contexto de 
El Salvador, o Programa realizou os seguintes passos:
1. A primeira parte do processo de conceção 
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O inquérito combina cinco escalas fiáveis e válidas 
existentes, usadas para medir as competências 
sociais e emocionais, que foram traduzidas e 
contextualizadas para El Salvador através de 
entrevistas cognitivas com professores/as de um 
estudo-piloto inicial. As entrevistas cognitivas são 
usadas para estudar como as pessoas processam 
mentalmente e respondem às questões do inquérito, 
e podem, assim, ajudar a assegurar que os inquéritos 
traduzidos têm o significado que se pretende 
(Lavrakas, 2008).Neste caso, conduzimos entrevistas 
cognitivas com uma amostra de 30 professores/as em 
El Salvador para esclarecer os ajustes à língua usados 
no inquérito, garantindo que as escalas adaptadas de 
outros contextos fariam sentido aos professores/as 
em El Salvador.

O inquérito será aplicado durante o sexto workshop e 
irá medir o impacto dos workshops sobre mindfulness, 
autoconhecimento, regulação de emoções, efeito 
positivo, efeito negativo, stress e burnout (ou 
esgotamento emocional de Professores/as.

A parte qualitativa da avaliação irá consistir em 
entrevistas individuais e grupos focais com os 
professores/as para recolher dados adicionais para 
complementar os dados quantitativos.

Embora ainda falte recolher dados finais, os 
resultados preliminares serão avaliados no início de 
novembro de 2019.A equipa do projeto em El Salvador 
reuniu testemunhos e evidências circunstanciais de 
professores/as que participaram nos workshops. Os 
professores/as relataram que aplicavam técnicas de 
mindfulness regularmente em casa e na escola para 
reduzir o stress e aumentar o seu bem-estar mental 
e físico. Eles também relataram que melhoraram as 
relações e interações com os/as colegas e alunos/
as ao aplicarem as estratégias de escuta ativa e de 
comunicação positiva, entre outros.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Um dos principais desafios na implementação deste 
programa foi a assiduidade de Professores/as. Esta 
série de workshops é uma de aproximadamente 
seis atividades de formação que exigiram aos 
professores/as que faltassem às aulas que iam dar. 
Como resultado, nem todos os 2700 professores/as 
participaram em todos os workshops de cariz social 
e emocional. Isto é problemático, uma vez que os 

workshops são elaborados de forma a dependerem 
uns dos outros. Para dar resposta a este problema, 
as futuras adaptações e repetições deste programa 
poderiam incluir as seguintes adaptações (as 
vantagens e desvantagens são discutidas em cada 
opção):
1. Incluir menos formação presencial e mais 

atividades virtuais. Esta abordagem tem a 
vantagem de permitir aos professores/as 
perderem menos tempo das aulas que dão aos 
seus alunos/as e permitir que os professores/as 
aprendam ao seu próprio ritmo. A desvantagem 
de haver menos formação presencial é perder a 
oportunidade de aprender com um/a facilitador/a 
qualificado e não ter tantas interações com os 
colegas na aprendizagem.

2. Considerar horários de formação presencial que 
não obriguem os professores/as a faltarem às aulas 
(como ao sábado ou dias pré-estabelecidos a nível 
nacional para o desenvolvimento profissional). A 
vantagem aqui é que os professores/as perderiam 
menos aulas com os alunos/as, mas a desvantagem 
é que a assiduidade poderia diminuir nas sessões 
ao sábado. De facto, as sessões ao sábado 
poderiam interferir com o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional de Professores/as, o que 
poderá ser contraprodutivo para um programa de 
bem-estar para professores/as.

3. Procurar desenvolver módulos isolados que sejam 
menos dependentes dos outros módulos em termos 
de conteúdo. A vantagem desta abordagem é que 
os professores/as que percam uma sessão podem 
assistir a sessões adicionais sem se sentirem 
perdidos ou confusos. Além disso, os módulos 
isolados permitiriam uma adaptação mais flexível 
e/ou a reorganização de módulos para serem 
ajustados às necessidades dos programas de 
desenvolvimento profissional futuros. No entanto, 
a desvantagem de ter módulos isolados é (1) que 
eles podem ser muito difíceis de elaborar uma vez 
que muito do conteúdo sobre ASE está interligado, 
e (2) os professores/as podem ter uma experiência 
de Desenvolvimento Pessoal mais desarticulada 
(em vez de integrada) e podem não conseguir 
estabelecer relações entre os conteúdos.

Outro grande desafio tem sido monitorizar se 
os professores/as concluíram as atividades pós-
workshop. O plano inicial era que todas e todos os 
professores/as documentassem as suas atividades 
pós-workshop nos guias de Professores/as, que têm 
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espaços para registar as atividades de mindfulness, 
questões de reflexão para leituras, listas de presenças 
e questões para responder no âmbito dos trabalhos 
em grupo. No início de cada workshop presencial, os 
professores/as começam a sessão com a discussão 
das suas atividades pós-workshop, enquanto o/a 
facilitador/a circula pela sala para documentar quem 
completou o trabalho e quem não o fez (é pedido aos 
professores/as que tragam os guias de Professores/
as anteriores para o novo workshop para mostrar o 
trabalho completo).

No entanto, houve dois desafios: (1) não houve 
professores/as suficientes a preencher as páginas 
de atividades pós-workshop no guia do professor 
e (2) os facilitadores/as não fizeram um trabalho 
consistente de documentação da conclusão das 
atividades pós-workshop, uma vez que tiveram 
dificuldade em arranjar tempo para confirmar com 
cada participante durante o workshop. Teria sido 
ideal digitalizar estas atividades pós-workshop para 
se conseguir monitorizar a conclusão com recurso à 
tecnologia. O Programa tomou a decisão de evitar as 
atividades online, uma vez que nem todas as escolas 
têm ligação à internet, mas, em retrospetiva, teria 
sido melhor desenvolver atividades online/digitais 
para a maioria dos e das participantes e desenvolver 
atividades alternativas em “papel” para aqueles/as 
que não tinham acesso à tecnologia.
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PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Martha Palomo é uma professora do ensino pré-
escolar no município de Usulután em El Salvador, que 
participou nos workshops de Desenvolvimento social 
e emocional para Professores/as em El Salvador. 
A senhora Palomo afirmou que ao participar nos 
workshops aprendeu a controlar as suas emoções de 
forma mais consciente, começou a focar-se na relação 
entre o seu bem-estar físico e mental, e tornou-se 
mais tolerante em relação às pessoas com diferentes 
opiniões e perspetivas.

A senhora Palomo incluiu técnicas de mindfulness 
como as “três respirações”, “comer com consciência”, 
e “caminhar com consciência” na sua vida diária, de 
forma a relaxar e a reduzir o stress. Ao mesmo tempo, 
partilhou estas técnicas com os seus alunos e alunas 
e notou uma mudança positiva no ambiente da sua 
sala de aulas. No caso da senhora Palomo, a sua 
parte favorita de ser professora é passar tempo com 
os alunos/as e as suas famílias e saber que ela pode 
criar ambientes acolhedores que proporcionam um 
ensino e aprendizagem produtivos, em conjunto com 
o desenvolvimento de autoestima positiva nos seus 
alunos/as.

O maior desafio para a senhora Palomo é o ambiente 
de trabalho tóxico, maioritariamente devido a colegas 
que não se dão bem uns com os outros e que não 
estão abertos à mudança. Ela usou estratégias 
dos workshops de âmbito social e emocional para 
canalizar energia positiva no seu ensino e ajustou a 
sua mentalidade, e praticou técnicas de regulação 
emocional quando interagiu com os seus colegas 
professores/as.


