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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

O Centro de Formação de Professores/as da Nova 
Geração (NG-TTC, na sigla em inglês) é uma 
parceria conjunta entre a diocese católica da 
Comissão Diocesana para a Educação (DCE, na 
sigla em inglês) de Myitkyina e o Serviço Jesuíta aos 
Refugiados, com vista a fazer face ao problema da 
escassez de professoras e professores qualificados 
no estado de Kachin, no Myanmar.O NG-TTC 
combina formação inicial, prática no terreno e dois 
anos de desenvolvimento profissional contínuo 
para professores/as voluntários em campos e 
comunidades de Pessoas Deslocadas Internamente 
(PDI) em zonas afetadas por conflitos.

Os conflitos internos resultaram na deslocação de 
mais de 401 mil pessoas no Myanmar. Apesar de 
ter sido assinado um acordo de cessar-fogo a nível 
nacional em 2015, vários grupos étnicos armados 
rejeitaram assinar o documento e continuam a 
envolver-se em conflitos com o exército.

O estado de Kachin divide-se em zonas controladas 
pelo governo e zonas não controladas pelo governo 
que são controladas por milícias étnicas. O acesso 
à educação de qualidade é limitado nestas zonas 
remotas; segundo um relatório da ONU de 2017, 
35.525 pessoas não tiveram acesso a educação. 
Além disso, cada zona não controlada pelo governo 
conta com o seu próprio sistema educativo e 
respetivos desafios. Há uma escassez significativa 
de professores/as em todos os níveis de ensino. As 
professoras e professores contratados pelo governo 
manifestam frequentemente relutância em se 
deslocarem até às zonas controladas pelo governo, 
devido ao seu isolamento e proximidade a conflitos 
em curso, e são impedidos de entrar nas zonas não 
controladas pelo governo. As agências humanitárias 

deparam-se com dificuldades semelhantes na 
prestação de serviços em zonas não controladas 
pelo governo.

Durante muitos anos, as organizações eclesiásticas, 
tais como a DCE, recrutaram e enviaram voluntários/
as para escolas em zonas remotas e afetadas por 
conflitos em Kachin, ao longo das décadas de conflito.
No entanto, o NG-TTC é único em Kachin enquanto 
programa de formação contínua e abrangente 
-anteriormente, o período de formação para 
professores/as voluntários antes da sua colocação 
durava entre uma semana e um mês. Neste contexto, 
a Diocese e o JRS embarcaram na parceria do NG-
TTC, de forma a reforçar o programa de formação e 
melhorar a qualidade global da educação.

BREVE RESUMO
 
O NG-TTC começou em 2014, como uma colaboração 
entre o JRS do Myanmar e a DCE de Myitkyina. 
Anualmente, a DCE recruta e seleciona pessoas 
voluntárias das comunidades de acolhimento e PDI 
através da rede eclesiástica local, para trabalharem 
como professores/as em campos e comunidades de 
PDI, em escolas baseadas na comunidade, e geridas 
pela DCE e por milícias étnicas. A maioria destes 
voluntários/as (88%) é oriunda do estado de Kachin; 
28% são PDI, e os restantes são provenientes de 
zonas afetadas por conflitos, embora não sejam 
pessoas deslocadas. A maioria dos voluntários é 
do sexo feminino (77%), e a média de idades ronda 
os 21 anos. O nível educativo entre os voluntários/
as varia: 17% são licenciados, 32% terminaram o 
ensino secundário e pretendem prosseguir estudos 
superiores após o serviço docente, e 49% não 
terminaram o ensino secundário. São inúmeros 
os fatores que impelem os voluntários/as para o 
ensino. São sobretudo motivados pelo desejo de 
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dirigentes escolares. A comunidade local fornece 
alojamento e ajuda alimentar em espécie aos 
professores/as.

Monitorização escolar contínua durante as 
colocações de dois anos dos voluntários/as
As equipas da DCE e do Serviço Jesuíta para 
Refugiados realizam visitas de controlo conjuntas a 
diferentes zonas geográficas, onde observam e dão 
feedback sobre a prática em sala de aula de cada 
professor/a. O isolamento das colocações torna este 
modelo moroso, e as visitas de controlo podem durar 
até um mês. Além disso, os professores/as só recebem 
esta observação/feedback duas vezes por ano, o 
que não é suficiente para ter efeitos na sua prática. 
Por conseguinte, apesar de continuarem as visitas 
de controlo conjuntas, foi implementada uma nova 
abordagem para formar diretores/as de escolas para 
que realizem sessões de observação/feedback com 
mais frequência nas suas escolas, em conjunto com 
uma autoavaliação de professores/as para ter uma 
ideia mais holística da prática docente. Isto tornou o 
processo mais eficiente, e a inclusão dos diretores/
as no processo de controlo melhorou a qualidade 
do feedback, uma vez que estes conhecem as 
competências e atitudes individuais de Professores/
as melhor do que os controladores externos. No 
entanto, isto requer uma formação de diretores/
as mais sólida, para que realizem adequadamente 
ciclos de observação/feedback. Isto impõe exigências 
adicionais aos diretores/as, que também têm as suas 
próprias funções de ensino habituais.

Formação contínua em serviço durante as férias 
escolares
O pessoal do NG-TTC fornece formação contínua 
aos professores/as voluntários e aos seus colegas 
professores/as da comunidade. Estas sessões 
baseiam-se em dados recolhidos nas visitas de 
monitorização de pessoal. As sessões oferecem 
também um fórum para os professores/as se reunirem, 
partilharem experiências e se prestarem apoio mútuo 
tanto a nível instrucional como psicossocial.

Acesso Estruturado à Qualificação de Professor/a 
a Nível Governamental
Desde 2018, o JRS e o NG-TTC têm vindo a trabalhar 
com a Universidade de Fordham para implementar 
um Quadro de Competências de Desenvolvimento 
Profissional de Professores/as (TPDF, na sigla 
em inglês), vinculado ao Quadro das Normas de 

contribuírem para o desenvolvimento a longo prazo 
da zona em causa. Alguns voluntários/as também 
encaram a escola como uma ferramenta importante 
na prevenção do recrutamento de crianças por 
grupos armados e, por conseguinte, veem o ensino 
como uma forma de consolidação da paz.

Durante a vigência dos seus serviços com o NG-TTC, 
os estagiários/as recebem os seguintes apoios:

Sete meses de formação pré-serviço
Antes da colocação, os professores/as recebem 
formação presencial durante sete meses, no 
contexto de sala de aula. As fontes do programa 
curricular incluem o Pacote TiCC (em inglês: Training 
Pack for Teachers in Crisis Contexts), o Quadro 
das Normas de Competências de Professores/as 
(Teacher Competency Standards Framework) do 
Myanmar e o Pacote Global para a Formação de 
Professores/as do Serviço Jesuíta para Refugiados, 
entre outros. O programa curricular da formação 
aborda os problemas que se apresentam às crianças 
da região de Kachin, incluindo a migração juvenil, o 
tráfico humano, a educação para o risco das minas, 
a consciência ambiental e a consolidação da paz e a 
reconciliação. Em 2017, foi implementado um Curso 
de Inglês Básico para ajudar a melhorar o ensino 
em inglês. Os estagiários/as vivem em comunidade, 
numa pensão, e aprendem competências culinárias 
e de limpeza que lhes serão úteis durante o período 
em que estiverem a lecionar em zonas remotas. 
Dado que uma grande parte dos formandos/as são 
adolescentes, este programa estruturado promove o 
desenvolvimento de valores pessoais importantes, 
além de fornecer competências práticas para uma 
vida autónoma, tão necessárias durante o ensino em 
zonas remotas.

Dois meses de prática de ensino em campos de PDI
Os formandos/as são colocados num campo de PDI 
próximo do centro de formação, onde planeiam e 
realizam um curso de verão para os alunos e alunas.

Colocações de dois anos em campos de PDI e 
escolas comunitárias
As professoras e professores são colocados 
pela DCE em coordenação com as paróquias e 
autoridades locais. Os professores/as recebem 
instruções de segurança antes da sua colocação, e 
são acompanhados por pessoal da DCE até ao local 
de trabalho, onde são apresentados ao campo e aos 
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nessas áreas, e o facto de se tornarem defensores/as 
destas comunidades marginalizadas. As requisições 
anuais de professores/as do NG-TTC excedem 
constantemente a oferta existente, com o NG-TTC a 
conseguir ocupar sensivelmente 20% das posições. 
Os voluntários/as atuais e os ex-alunos/as relataram 
que as áreas de formação pedagógica mais 
importantes são o planeamento de aulas, estratégias 
para motivar e envolver os alunos e alunas e métodos 
de ensino ativos e centrados na criança. Os ex-alunos/
as salientaram ainda o papel que a sua experiência 
como voluntários/as teve no desenvolvimento das 
suas carreiras futuras .Alguns mencionaram o 
crescimento pessoal e as competências adquiridas 
durante a sua colocação: maior autoconsciência, 
mais autoconfiança e competências sociais. Alguns 
professores e professoras continuaram a trabalhar 
mesmo após o fim da sua colocação, e outros optaram 
por desempenhar outras funções educativas: 
professor/a do ensino público (os poucos com cursos 
universitários), professor/a do ensino privado, ou a 
opção de frequentar o ensino superior. O JRS tem 
parcerias com duas instituições parceiras do ensino 
superior em Rangum, aos quais recomenda alguns 
ex-alunos/as do NG-TTC que desejem continuar 
a estudar, mas o custo de vida e as despesas com 
os estudos em Rangum são incomportáveis para 
muitos. Foi também negociado um pequeno número 
de vagas em instituições educativas locais para os 
ex-alunos/as do NG-TTC prosseguirem programas 
de certificação/ diploma.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

• Através da Igreja Católica, o NG-TTC consegue 
chegar a áreas inacessíveis a outros devido ao 
conflito, incluindo agências das Nações Unidas 
e ONG internacionais. Uma implicação é que 
as redes religiosas são parceiras ativas na 
prestação de educação de qualidade em locais 
onde as autoridades formais possam ser frágeis.

• • O NG-TTC não tem certificação formal. É 
desejável uma parceria com uma instituição 
certificadora, mas os voluntários/as não 
preenchem os pré-requisitos para estes 
programas: passar o exame de acesso ao 10.º 
ano e, em instituições privadas, ser detentor/a de 
sólidas competências de língua inglesa.

• Muitos ex-alunos/as desejam tornar-se 
professores/as no setor público, mas atualmente 
não há trajetórias nem políticas governamentais 

Competências de Professores/as do Myanmar para 
Professores/as em Início de Carreira. O quadro 
estabelece um percurso de aprendizagem destinado 
aos professores/as que trabalham em contextos de 
emergência, incluindo conhecimentos, competências 
e disposições em cinco níveis de proficiência 
baseada em critérios (Lester, 2005).O TPDF baseia-
se no quadro nacional para definir as suas normas, 
requisitos mínimos e indicadores. A primeira fase 
de desenvolvimento do TPDF incluiu discussões do 
grupo focal com professores/as e formadores/as 
de professores/as nas regiões de Kachin e Caiá, no 
Myanmar, bem como com outros agentes importantes 
da educação. Foi realizada uma análise comparativa 
sobre o quadro de competências de Professores/
as do Myanmar e sobre oito outros quadros de 
competências nacionais e supranacionais a fim de 
melhorar as competências específicas em situações 
de emergência. Por fim, foi realizada uma análise 
ao Pacote TiCC e à Lista de Competências, bem 
como aos quadros de desenvolvimento profissional 
existentes utilizados no âmbito do projeto e pelo JRS 
a nível global. Os resultados das discussões de grupo 
focal e das análises documentam o desenvolvimento 
do TPDF, que está atualmente na fase de validação 
por parte de um grupo mais amplo de professores/as, 
formadores/as de professores/as e pessoal docente 
do JRS.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Desde que começou, o JRS monitoriza regularmente 
o NG-TTC, recolhendo dados sobre o progresso de 
Professores/as ao longo do programa de formação 
inicial e do seu serviço de ensino. Em 2018, uma 
avaliação externa de método misto utilizando grupos 
focais, entrevistas a informadores/as e participantes 
e um controlo documental de dados do projeto 
demonstrou que, desde 2014, o NG-TTC tinha 
inscrito um total de 88 estudantes na sua formação 
inicial, sendo que 81 concluíram a sua formação e 
realizaram, pelo menos, um ano de serviço docente. 
A duração média do serviço para professores/as 
colocados em escolas era de dois anos.

Os professores/as voluntários descreveram a 
experiência de ensino em áreas remotas como sendo 
muito positiva, citando fatores como a possibilidade 
de se adaptarem e serem criativos com os recursos 
disponíveis nas suas escolas, o conhecimento de 
situações e problemas da vida real que ocorrem 
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que reconheçam os seus anos de serviço através 
do NG-TTC. Este é um assunto permanentemente 
em campanha entre o governo e os parceiros de 
ONG.O Plano Nacional do Setor Educativo (NESP, 
na sigla em inglês) do governo salienta várias 
áreas em contínua reestruturação na formação 
de professores/as, incluindo:

1. “Um “sistema aberto” de provisão de 
formação inicial de professores/as, 
segundo o qual diferentes iniciativas 
de formação de professores/as, que 
potencialmente incluem instituições 
privadas, oferecem distintos graus de 
especialização” (GoUM NESP 2016, 146).

2. “Um sistema melhorado para a 
colocação de professores/as a trabalhar 
em áreas rurais e fronteiriças... para 
atrair professores/as experientes e 
qualificados... inclui[ndo] reconhecimento 
de aprendizagens anteriores, para que 
os professores/as que ensinaram em 
diferentes contextos educativos (por 
exemplo, em escolas monásticas e em 
campos de pessoas refugiadas) possam 
ver as suas qualificações reconhecidas 
no Myanmar” (GoUM NESP, 2016, 144).
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própria sou uma PDI.

Que mudanças gostaria de ver nos programas ou 
políticas?
Pessoalmente, quero que ambos os governos 
(nacional e local) usem o mesmo currículo. Seria ótimo 
se o governo nacional reconhecesse a educação nas 
zonas não controladas pelo governo.

Para colmatar a escassez de professores e professoras 
a nível nacional, para promover a língua materna 
através de educação multilingue e promover a paz 
no nosso país, o governo do Myanmar devia criar 
uma política e uma forma para que os professores/as 
comunitários que receberam formação e com vários 
anos de serviço sejam reconhecidos/certificados pelo 
governo como professores/as, de forma a poderem 
fazer carreira em escolas públicas.

Por último, mas não menos importante, acabar 
com a guerra civil! Interrupção na educação, efeitos 
psicológicos, mecanismos negativos de resposta e 
risco de consumo de drogas e de tráfico humano, etc. 
- são tudo consequências da guerra...

Quais são os assuntos/competências que pretende 
aprender num programa de desenvolvimento 
profissional?
Psicologia da criança. Métodos pedagógicos 
específicos (gostaria de ter competências na 
disciplina que estou a ensinar, como Matemática 
ou Ciências. Por exemplo, quanto a Ciências, não 

PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Ja Awng é uma PDI e professora voluntária formada 
e apoiada pelo NG-TTC. Dá aulas na Escola 
Secundária da vila de N Hkwang Pa.

De que mais gosta na sua profissão?
O que me faz mais feliz é partilhar a educação que 
recebi com alunos e alunas que estão ávidos por 
aprender no campo de PDI em zonas não controladas 
pelo governo, e ver os sorrisos nas caras dos alunos 
e alunas quando estão nas salas de aula.

Uma boa prática que introduzi na minha anterior 
escola foi cantar e dançar no último período de todas 
as sextas-feiras, com as crianças do pré-escolar 
até ao 2.º ano. As crianças ficavam muito felizes e 
desfrutavam bastante da experiência. Acredito que 
isto reforça o seu bem-estar.

Quais são os maiores desafios com que se depara 
enquanto professora?
O meu maior desafio é a comunicação. As escolas 
onde ensino ficam na fronteira entre a China e o 
Myanmar, e os alunos/as falam dialetos diferentes, 
com vários sotaques de Kachin, e não só a língua 
corrente de Kachin, o jingpho. Adaptei-me assim: 
tentei escutá-los com atenção e aprendi o idioma 
com as crianças e com os outros professores/as.

Além disto, outro grande desafio com que nos 
deparamos no nosso trabalho enquanto professores/
as é a alta taxa de inflação e a disparidade entre as 
duas moedas, os quiates e os iu anes. Recebemos 
pequenas ajudas de custo em quiates, todavia, 
para comprar comida onde estamos colocados/
as, temos de o fazer em iuanes.Sem o generoso 
apoio da comunidade, especialmente dos pais e 
mães, refeições simples e equilibradas não são uma 
garantia diária.

O que gostaria que o resto do mundo soubesse 
sobre a sua vida e/ou trabalho enquanto docente?
Quando comecei a trabalhar como professora 
voluntária, tinha apenas 19 anos (entrei para o NG-
TTC aos 18), e naquela altura não estava preparada 
para a vida. Mas o primeiro ano de serviço voluntário 
no campo de PDI em Hpum Lum Yang permitiu-me 
crescer, começar a ganhar consciência, pensar nas 
vidas das PDI no campo e na educação das crianças 
deslocadas internamente nessa área, dado que eu Fotografia: Ja Awng com um grupo de crianças em N Hkwang Pa
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temos laboratórios onde os alunos e alunas possam 
fazer exercícios práticos, tais como experiências 
laboratoriais)

Visitas de estudo para explorar/observar como os 
professores/as de outras áreas ou países ensinam 
em zonas de situação de emergência, de conflito 
prolongado ou em pós-conflito.


