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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Em cenários de conflito e deslocação, o papel dos/
as Professores/as é primordial para uma educação 
protetora e produtiva, a fim de evitar a continuidade de 
danos. Para além de fornecer conteúdos académicos, 
os professores/as devem garantir um ambiente 
de aprendizagem seguro, apoiar as necessidades 
emocionais das crianças, promover a coesão social e 
estabelecer as bases para a paz e a estabilidade. As 
expectativas que pesam sobre os professores/as de 
pessoas refugiadas são significativas. No entanto, 
em muitos contextos, os próprios professores/as 
que ensinam populações de pessoas refugiadas 
são, eles próprios e elas próprias, refugiados/
as.Com frequência, estes educadores e educadoras 
passam pelas mesmas circunstâncias difíceis que 
os seus alunos e alunas enfrentam, incluindo stress 
económico, tensão emocional e incerteza contínua 
sobre o seu futuro.

Poucos estudos consideram a relação entre 
as experiências pessoais e profissionais dos 
educadores/as de pessoas refugiadas e como as 
tensões entre estas identidades podem influenciar o 
trabalho de Professores/as e o seu bem-estar. Esta 
investigação procura desenvolver uma compreensão 
mais profunda de como o ser professor/a influencia a 
experiência de ser refugiado/a e, por outro lado, como 
a experiência de ser refugiado/a influencia o papel 
de professor/a. Os resultados desta investigação 
sugerem a necessidade de repensar os tipos de 
apoio e formação oferecidos aos professores/as 
refugiados/as, a fim de garantir o sucesso dentro da 
sala de aula.

BREVE RESUMO

Esta investigação está a ser realizada no Líbano e 
centra-se em professores/as refugiados/as sírios que 
dão aulas a estudantes refugiados sírios em escolas 
não formais. O Líbano acolhe o maior número de 

pessoas refugiadas per capita a nível mundial. Cerca 
de 1 milhão de pessoas sírias e 450 mil pessoas 
palestinianas vivem no Líbano, uma população 
equivalente a um quarto da população libanesa. 
O estatuto das pessoas refugiadas no Líbano é 
particularmente complexo, pois o governo do Líbano 
não é signatário da Convenção de 1951 relativa ao 
estatuto das pessoas refugiadas e não se considera 
um país de asilo.No Líbano, o ensino é considerado 
uma profissão “protegida”, ou seja, legalmente, 
apenas cidadãs e cidadãos libaneses têm permissão 
para lecionar em escolas credenciadas pelo Ministério 
da Educação e Ensino Superior. Os professores/as 
refugiados sírios que desejem continuar a trabalhar 
na sua profissão só podem exercer a atividade 
em escolas não reconhecidas pelo Ministério da 
Educação e Ensino Superior, mencionadas nesta 
investigação como escolas não formais.

Para esta análise foram realizadas entrevistas com 
42 educadores/as refugiados/as em quatro escolas 
não formais e 116 observações em escolas e salas 
de aula. As escolas foram selecionadas com base na 
sua localização e estrutura educativa. Três escolas 
localizadas na zona rural de Vale de Beca, onde reside 
a maioria das pessoas refugiadas sírias no Líbano. 
Uma escola localizada na capital urbana de Beirute, 
que abriga o segundo maior número de pessoas 
refugiadas sírias. Estas escolas não formais seguiram 
o currículo libanês, usando livros didáticos libaneses, 
ensinaram as mesmas disciplinas fundamentais das 
escolas públicas libanesas e tinham um conjunto 
de metas académicas estruturadas, que os alunos 
e as alunas deveriam passar a cada ano. Estas 
escolas eram administradas por organizações não-
governamentais sem afiliação religiosa ou sectária.

Todos os professores/as interessados em participar 
da investigação tiveram a oportunidade de 
participar, sempre que possível. Antes de entrevistar 
qualquer professor/a, observei-os a dar aulas pelo 
menos duas vezes.  Durante as observações em sala 
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EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Esta análise mostra que os educadores/as de 
refugiados/as têm dificuldade em equilibrar as 
obrigações relacionadas com o ensino de refugiados/
as com a realidade de viver como refugiados/
as. Os educadores/as receberam com agrado 
a oportunidade de recuperar uma identidade 
profissional através do ensino. Viam-se a si próprios/
as como pessoas que desempenham um papel 
importante na reconstrução da vida das suas e 
dos seus estudantes refugiados, apoiando-os na 
sua aprendizagem, crescimento e sonhos de um 
futuro melhor. Esta responsabilidade proporcionou 
uma sensação de propósito e de realização que os 
motivou a continuar no seu papel de educadores/
as, independentemente dos desafios contínuos que 
enfrentavam nas salas de aula. Os professores/as 
também viram os seus esforços como uma maneira 
concreta de ajudar a sua própria comunidade e 
sentiram-se animados com a oportunidade de 
estender os cuidados e o apoio aos seus alunos e 
alunas.

No entanto, nas suas vidas pessoais, os educadores/
as debatiam-se contra a perda de esperança, 
exaustão psicológica e altos níveis de stress. Os 
educadores/as sentiam-se impotentes no que toca 
a ultrapassar as barreiras sociais, económicas e 
políticas construídas à sua volta no Líbano. Como 
pessoas refugiadas, estes educadores e educadoras 
enfrentaram desafios consideráveis enquanto 
trabalhavam para restabelecer as suas próprias 
vidas, cuidar das suas próprias necessidades 
psicossociais e desenvolver a sua própria visão para 
o futuro. Estes desafios dificultaram ainda mais o 
trabalho de ensinar, especialmente quando o conflito 
se tornou prolongado e a estabilidade futura parecia 
fora do seu alcance.

Esta investigação sugere a necessidade de oferecer 
aos professores/as, que trabalham em ambientes 
afetados por conflitos, oportunidades dentro das 
suas escolas para criar uma comunidade com colegas 
professores/as a fim de mitigar o stress psicológico 
destes profissionais. Além disso, é necessário integrar 
mecanismos na estrutura escolar que permitam aos 
professores/as enfrentar de forma colaborativa os 
desafios complexos presentes nas suas salas de 
aula. Os professores/as também deveriam receber 
apoio psicológico e formação sobre a melhor forma 

de aula, anotei o número de alunos/as na sala de 
aula, o ambiente físico e os materiais disponíveis, as 
atividades de aprendizagem, as rotinas da sala de 
aula e as interações entre alunos/as e professores/
as que ocorreram durante a aula. O objetivo destas 
observações foi desenvolver um entendimento 
dos métodos pedagógicos do professor/a, das 
rotinas sociais e educacionais da sala de aula e 
observar como os alunos/as interagem entre si e 
com o professor/a. Referi com frequência momentos 
destas observações durante as entrevistas para 
ajudar a contextualizar perguntas e extrair reflexões 
fundamentadas de Professores/as. Muitas vezes, os 
professores/as pareciam sentir-se mais à vontade 
para falar comigo depois de eu ter passado algum 
tempo nas salas de aula, pois sabiam que eu tinha 
observado as complexidades do seu trabalho. Além 
disso, estas observações deram a oportunidade de 
interagir várias vezes de maneira mais informal. 
Realizei entrevistas semiestruturadas às e aos 
participantes, de aproximadamente uma hora de 
duração, focadas na compreensão de Professores/
as sobre o seu papel enquanto educadores/as que 
apoiam estudantes refugiados/as e sobre a sua 
experiência como refugiados/as no Líbano. As 
entrevistas foram gravadas, transcritas e traduzidas, 
quando necessário. Escrevi memorandos detalhados 
após cada entrevista, observando os principais 
assuntos e padrões que surgiram em cada uma 
delas, além de quaisquer conclusões divergentes. A 
partir destes memorandos, desenvolvi um conjunto 
de códigos para analisar os dados. Para desenvolver 
estes códigos, também tirei conclusões de um estudo-
piloto anterior e fui-me guiando pela literatura sobre 
a identidade do professor/a. O conjunto final de 
códigos usados para esta análise incluiu códigos 
como “percurso pessoal”, “identidade profissional” 
e “perspetiva a respeito do futuro”. Codifiquei as 
transcrições das entrevistas e as anotações de 
campo utilizando o software de análise de dados 
qualitativos Atlas.ti. Para garantir consistência interna 
da codificação, eu e um parceiro de investigação 
trabalhámos na codificação de forma simultânea. 
Caso as codificações apresentassem divergências, 
discutíamos estas discrepâncias e resolvíamo-las 
juntos. Usando os dados de observação da sala de 
aula, criei perfis escolares nos quais notei padrões 
relacionados com as interações aluno/a-professor/a, 
ambiente da sala de aula e abordagens pedagógicas 
comuns.
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precisam de forma mais abrangente e o que parece 
ser particularmente contextual?

PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Sana formou-se em arte numa universidade da Síria. 
Lecionou na Síria de 2007 a 2013, até ser forçada a 
fugir para o Líbano para escapar à crescente violência. 
Começou logo a trabalhar numa escola não formal, 
onde dá aulas a alunas e alunos refugiados sírios 
do 2.º ao 4.º ano, de todas as disciplinas. Viver no 
Líbano tem sido muito difícil para a Sana, pois ela e o 
marido tiveram bastantes dificuldades em encontrar 
trabalho. Mesmo com emprego, o custo de vida no 
Líbano é alto. Sana também teve dificuldades em 
desenvolver laços com a comunidade libanesa em 
geral. No entanto, ela esforça-se para se lembrar a si 
mesma e aos seus alunos e alunas de que “existem 
bons e maus libaneses”, e de que não se deve julgar 
todos os indivíduos com base nalgumas experiências 
negativas.

Sana considera que teve muita sorte por ter 
encontrado emprego como professora no Líbano, 
pois ser educadora é um elemento central da sua 
identidade. “Desde pequena que sempre adorei 
ensinar. Sonhava ser professora como a minha mãe. 
“Para ela, voltar ao ensino foi um “momento que 
transformou a [sua] vida”, uma oportunidade que 
foi vital para que conseguisse lidar com a situação 
desafiante e devastadora de ser uma refugiada. 
Para a Sana, trabalhar numa escola não formal 
proporcionou-lhe um lugar a que pôde chamar casa, 
num país que, se lhe ofereceu acolhimento, foi muito 
pouco. Além de lhe dar um propósito, o seu trabalho 
mantém-na motivada, apesar de ser um papel 
esgotante e exigente.

de ajudar a recuperação social e emocional dos 
seus alunos e alunas. Para finalizar, a estabilidade 
financeira foi uma fonte de stress compartilhada 
por todos os educadores/as de pessoas refugiadas. 
Garantir que os professores/as obtêm um salário que 
reflete os seus esforços e a realidade financeira da 
sua localização atual é um passo necessário para 
apoiar e legitimar o trabalho destes profissionais.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Embora a investigação qualitativa permita uma 
compreensão mais profunda de um fenómeno em 
particular, como método de investigação, não é 
possível extrair generalizações abrangentes dos 
resultados. A investigação documentada neste 
estudo reflete a experiência de um grupo restrito 
de professores/as refugiados sírios que trabalham 
no Líbano. As suas reflexões estão diretamente 
relacionadas com as condições que enfrentam, e que 
podem ser bastante diferentes das condições em 
que trabalham os professores/as refugiados noutros 
países, ou mesmo noutros contextos no Líbano. 
Esta investigação deve ser vista apenas como um 
ponto de partida para documentar a relação entre 
experiências pessoais e profissionais de professoras/
es refugiados. Expandir esta investigação num 
estudo longitudinal sobre as experiências de 
professoras/es refugiados sírios que trabalham 
noutros locais do Líbano poderia fornecer mais 
evidências sobre a complexidade do relacionamento 
pessoal e profissional, além de oferecer uma 
visão sobre como essas identidades mudam e se 
desenvolvem ao longo do tempo. A expansão deste 
trabalho para outros países e contextos também 
ajudaria a proporcionar uma maior compreensão 
dos diferentes tipos de apoio de que os professores/
as refugiados precisam para assegurar o seu bem-
estar profissional e pessoal. Embora a compreensão 
das experiências de qualquer professor/a refugiado/a 
forneça informações úteis, uma forma de estender 
esta investigação de forma mais específica seria 
considerar os professores/as refugiados sírios 
noutros locais do país de acolhimento. Por exemplo, 
de que forma é que os professores/as refugiados 
sírios na Turquia, na Jordânia ou na Alemanha 
dão sentido à experiência de ser refugiados/a e 
professor/a? Dados os diferentes contextos sociais e 
políticos, de que forma é que estes entendimentos 
divergem e convergem e o que estes nos podem dizer 
sobre os tipos de apoio de que os professores/as 
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Sana também salienta as maneiras através das quais as suas competências pedagógicas expandiram 
como resultado do desenvolvimento profissional que obteve no Líbano. Na Síria, Sana dependia de técnicas 
de aprendizagem por repetição. Através de formações ministradas pela sua escola atual e por organizações 
como a Right to Play, Sana mudou completamente a sua abordagem pedagógica. Integrou mais atividades 
práticas nas aulas e usa materiais interativos em muitas das suas aulas. Ela encontrou maneiras de 
manter todas as crianças envolvidas no decorrer de uma atividade, sem que houvesse a necessidade de 
as chamar para responderem às perguntas. Sana sonha com o dia em que poderá regressar à Síria para 
que “eu possa aplicar a metodologia de ensino que aprendi” no Líbano ao ensino na Síria. Sana espera 
novas oportunidades para continuar a desenvolver o seu método pedagógico. Também gostaria de ter 
oportunidades para desenvolver outras competências que melhorariam a sua empregabilidade, incluindo 
aprender inglês e informática.

Apesar de sonhar regressar ao seu país, Sana admite que o futuro lhe parece muito incerto enquanto o conflito 
se prolongar na Síria. Não quer ficar no Líbano, pois permanecer lá significa continuar a confrontar-se com o 
desafio de “não saber o que [lhe] vai acontecer” a ela nem à sua comunidade de pessoas refugiadas. Sana 
está especialmente preocupada com o futuro dos seus filhos, que em breve sairão da escola não formal e 
entrarão no sistema de ensino público do Líbano, um sistema que ela considera ser de baixa qualidade. A 
falta de oportunidades educativas de qualidade disponíveis para a sua filha fez com que Sana pensasse 
seriamente em viajar para o estrangeiro. “Consegui o que almejava; agora tenho de pensar nos meus filhos.” 


