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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Os principais desafios específicos no domínio das 
crises que o Conselho Norueguês para os Refugiados 
pretende abordar nas suas intervenções de “apoiar 
quem apoia”, no âmbito do seu Programa de 
Melhoria das Aprendizagens, são as necessidades 
de apoio psicossocial (AP) e aprendizagem social 
e emocional (ASE) das crianças afetadas por 
crises no Médio Oriente e Norte de África (MENA, 
na sigla em inglês), que estão, em grande medida, 
por colmatar pelos sistemas educativos existentes. 
Como resultado, existe a procura por um reforço 
adicional de competências de professores/as, tanto 
em contextos educativos formais como não formais, 
para dar resposta a estas necessidades:

• Educação formal em escolas do Ministério 
da Educação /Agência das Nações Unidas 
de Assistência aos Refugiados da Palestina 
(UNRWA): Professores/as do ensino formal 
que têm um apoio profissional limitado no 
sistema formal e que se debatem com a sua 
própria sensação de bem-estar devido a crises 
prolongadas e ocupação forçada;

• Programas de educação não formal em campos 
de pessoas refugiadas na Jordânia: Pessoal 
residente em campos que foram devidamente 
formados pelos programas de aprendizagem 
social e emocional (ASE) e apoio psicossocial 
(AP) do CNR, mas que têm as suas próprias 
necessidades sociais, emocionais e de bem-estar 
que, frequentemente, estão por colmatar.

Em ambos os casos, os mecanismos “apoiar quem 
apoia” são necessários para assegurar o apoio 
adequado a estes/as educadores/as, tanto em termos 
do seu desenvolvimento profissional, como a nível do 
reforço de competências, resiliência e do seu próprio 
bem-estar, de modo a conseguirem, de forma eficaz, 
ir ao encontro das necessidades de AP das crianças 

com quem trabalham.

BREVE RESUMO

O CNR tem respondido aos desafios acima 
mencionados ao longo dos últimos anos com o 
estabelecimento de componentes abrangentes de 
“apoiar quem apoia” para professores/as, no âmbito 
do seu Programa de Melhoria das Aprendizagens. 
Os componentes incluem quer oportunidades de 
desenvolvimento de competências, quer mecanismos 
para dar resposta ao bem-estar dos próprios 
cuidadores e cuidadoras. Estes componentes foram 
criados em resposta a:
1. Os resultados da avaliação externa do CNR 

ao Programa de Melhoria das Aprendizagens 
em 2016 (Shah 2016) que mostrou que o CNR 
não estava a cuidar adequadamente dos 
seus cuidadores/as (como os conselheiros/
as, professores/as, pais/mães e formadores/as 
especialistas);

2. As sessões regulares de feedback, realizadas 
com o pessoal no âmbito de Revisões Após 
a Intervenção, através de um mecanismo de 
aconselhamento interno (explicado em pormenor 
mais adiante), para adaptar o apoio específico à 
prestação do serviço de AP, oferecido à equipa 
e pessoal das entidades parceiras, enquanto 
prestadores de serviço;

Assim, em 2017 e 2018, o CNR avançou com 
iniciativas piloto de “apoiar quem apoia” na Palestina 
e na Jordânia, em conjunto com oportunidades de 
desenvolvimento profissional para professores/as.
O programa de educação não formal da Jordânia 
promoveu os seguintes componentes:
• O estabelecimento de uma Unidade de 

Monitorização e Apoio (UMA) que funciona como 
um departamento interno de aconselhamento 
para a equipa do Programa de Melhoria das 
Aprendizagens e do AP, composto por pessoal 
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encaminhar pedidos de aconselhamento ou 
prestar serviços de aconselhamento por telefone, 
objetivando investigar a fundo os principais 
fatores de stress que afetam a vida pessoal e 
profissional de Professores/as;

• Fornecimento de materiais de AP como parte 
de um kit, em conjunto com o reforço de 
competências, para que o pessoal docente e 
não-docente possa implementar nas escolas 
atividades relacionadas com o AP.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

A oferta de serviços baseados em AP a crianças 
a viver em campos, que consistem em orientá-las 
através de processos que visam lidar com sintomas 
de trauma e de angústia, incluindo a partilha de 
memórias horríveis da guerra, pode resultar numa 
sobrecarga emocional e numa sobrecarga sobre o 
bem-estar da equipa de profissionais. Do mesmo 
modo, viver em Gaza, sob ataques constantes, e na 
Cisjordânia, sujeito a violações do direito internacional 
humanitário, resulta numa vida com níveis de stress 
constantemente elevados. Os principais resultados 
da integração dos mecanismos do “apoiar quem 
apoia” no Programa de Melhoria das Aprendizagens 
incluem: 
• O pessoal docente do Programa de Melhoria das 

Aprendizagens  reportou de forma genérica, um 
aumento da sensação de resiliência e de bem-
estar pessoal. Especificamente, 74% (N=113) dos 
que fizeram parte desta iniciativa na Cisjordânia 
reportaram que foi uma fonte de apoio e 86% 
perceberam melhor a importância da prática 
de abordagens de autocuidado nas suas vidas 
pessoais e profissionais. 64% (N=57) em Gaza 
mostraram uma melhoria evidente no que toca 
à sua capacidade de gerir o stress, e 84% das 
professoras reportaram uma melhoria no seu 
trabalho diário e na resolução de problemas 
da sua vida pessoal. Em geral, em Gaza, 76% 
reportaram uma melhoria dos resultados 
tangíveis do seu trabalho, na sequência de 
se terem tornado mais precisos e de estarem 
mais motivados (Shah 2016).Na Jordânia, foi 
reportado que os/as profissionais estavam a 
lidar melhor com o stress de viver em campos: 
“Comecei a aplicar o conteúdo do Programa de 
Melhoria das Aprendizagens ao meu dia-a-dia. 
Comecei a ficar mais calma e a minha raiva foi 
desaparecendo gradualmente. Agora sinto que 

residente no campo (pessoas refugiadas sírias). A 
equipa recebe formação em proteção infantil e em 
técnicas de AP, e tem como funções específicas a 
monitorização de problemas de proteção infantil 
e a identificação de crianças que precisam de 
AP adicional, o que inclui identificar se precisam 
de uma referenciação interna ou externa. A 
UMA também oferece aconselhamento técnico, 
workshops e reforço de competências a outro 
pessoal educativo que apliquem o Programa de 
Melhoria das Aprendizagens a crianças, para 
estarem mais capazes para lidar com a carga 
emocional.

• Sessões regulares de discussão e aprendizagem 
profissional com os professores/as enquanto 
oportunidade para estes desabafarem, colocarem 
questões e recuperarem depois de prestarem AP. 

• Oportunidades regulares de reforço de 
competências em disciplinas específicas 
destinadas ao pessoal do Programa de Melhoria 
das Aprendizagens, com um acompanhamento 
consistente por parte do pessoal técnico.

• Oportunidades de desenvolvimento pessoal/
profissional  destinadas à equipa de profissionais, 
incluindo a possibilidade de se afastarem da 
participação nas intervenções de AP e do 
Programa de Melhoria das Aprendizagens se 
necessário, e oportunidades para assumirem 
mais funções de responsabilidade no âmbito do 
programa.

Na Palestina, estas iniciativas foram implementadas 
por entidades parceiras locais especializadas, 
nomeadamente o Centro de Aconselhamento 
Palestiniano e o Programa de Saúde Mental da 
Comunidade de Gaza. As entidades parceiras foram 
selecionadas com base na sua especialização local 
nesta área. Realizou-se uma série de reuniões com o 
CNR, para definir o objetivo da intervenção proposta, 
a estratégia e a metodologia. A intervenção focou-se 
nos seguintes componentes:
• Reforço de competências centradas na 

autoconsciência e em técnicas de regulação 
para lidar com o stress, incluindo exercícios de 
respiração e de relaxamento;

• Arteterapia expressiva incluindo escrita, teatro, 
dança, movimento, pintura e música;

• Jogos recreativos para melhorar o bem-estar e 
reduzir o stress em espaços ao ar livre;

• Disponibilização de uma linha telefónica de 
apoio na qual operadores/as qualificados podem 



15

sou uma melhor professora e melhor pessoa. 
Tenho o conhecimento e as ferramentas para 
mudar a forma como estas crianças e eu vemos a 
vida. Os e as estudantes com quem trabalho dão-
me continuamente motivação e encorajamento 
para lidar com os meus próprios problemas” 
(Shah 2017).

• As equipas de pessoas refugiadas residentes em 
campos na Jordânia cresceram profissionalmente, 
assumindo posições de gestão nos Centros de 
Aprendizagem do CNR. Encarregaram-nos do 
desenvolvimento de competências e desempenho 
de dez pessoas em cada unidade responsável pelo 
AP, pelo alcance e envolvimento da comunidade, 
pelo desenvolvimento do currículo e pelo controlo 
de qualidade.

• A prestação dos serviços do Programa de 
Melhoria das Aprendizagens a crianças que 
sofrem de trauma foi reforçado como resultado 
de ter melhorado as competências, as práticas, a 
experiência e a motivação: “Agora conseguimos 
compreender porque é que as crianças são tão 
desafiantes e agressivas, agora compreendemos 
o quanto sofrem e antes não estávamos a ter 
isto em consideração”. Na Jordânia, os dados 
sugerem que 80% dos e das estudantes do 
Programa de Melhoria das Aprendizagens 
reportaram não terem tido quaisquer pesadelos 
depois de completarem as sessões individuais 
deste Programa. Outros 19% reportaram terem 
tido apenas 1-2 pesadelos por semana (em 
comparação com uma média de 5 noites com 
pesadelos/semana no início).Uma minoria muito 
pequena das/os estudantes (menos de 1%) 
continuam a ter 3 ou mais pesadelos por semana. 
Os professores/as reportaram uma melhoria 
mais acentuada no bem-estar das crianças 
como consequência de terem mais competências 
e como resultado da melhoria do bem-estar dos 
próprios professores/as (Shah 2016).

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Jordânia
• O pessoal que reside nos campos têm os 

seus próprios traumas e angústias sociais e 
emocionais, havendo poucos serviços disponíveis 
nos campos.

• O pessoal do CNR residente nos campos (com 
um número limitado de exceções, aprovadas pelo 
Ministério do Interior) não está autorizado a sair 

do campo. Isto limita as oportunidades para o 
intercâmbio profissional.

• A política de gestão de trabalho por dinheiro 
nos campos tem um sistema de rotação das 
equipas que tem sido um dos principais desafios 
do CNR no que diz respeito ao risco de perda de 
profissionais experientes. O CNR tem defendido 
a limitação da rotação apenas a certos cargos, 
excetuando os/as profissionais que estão 
envolvidos nas atividades de AP/na proteção 
da criança e educação e, que não devem ser 
consideradas neste sistema.

• As populações deslocadas nos campos foram 
um ótimo recurso na gestão da crise e durante 
esta fase pós-crise. As políticas de gestão 
dos campos devem encorajar a estratégia de 
envolvimento das populações deslocadas desde 
as fases iniciais de uma crise.

 
Palestina
• O conflito prolongado e a intensidade dos ataques 

em Gaza e a violação do Direito Internacional 
Humanitário na Cisjordânia aumentam os níveis 
de stress e de desespero, limitando a capacidade 
do pessoal docente e não docente de recuperar 
completamente.

• Com base no estudo-piloto realizado na Palestina, 
foi sugerido aumentar o número de atividades de 
reforço de competências/formação, de modo a 
aumentar o nível de apoio e o acompanhamento 
consistente e institucionalizar esta iniciativa nas 
escolas do Ministério da Educação.
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PERFIL DO/A PROFESSOR/A

História número um: Pessoal residente no campo de 
Zaatari

Sou da Síria, da cidade de Nawa, na província 
de Deraa. Trabalho há 6 anos com o CNR e, nos 
últimos 4 anos, tenho trabalhado na Unidade 
de Monitorização e Apoio. O CNR proporcionou-
me muitas oportunidades de desenvolvimento 
profissional, o que me ajudou tanto profissional como 
pessoalmente na readaptação à vida no campo, 
assim como a enfrentar dificuldades. Apoiar crianças 
que estão traumatizadas fez-me sentir muito 
orgulhosa, tanto profissional como pessoalmente.

O desenvolvimento profissional foi muito útil, e não 
só do ponto de vista profissional. O ambiente do 
campo era novo para mim e não foi fácil. Aprendi 
a apoiar a comunidade, as crianças e os outros 
professores/as. Nos campos, as crianças são muito 
diferentes umas das outras e têm diferentes origens 
e c ondições. Quando começámos o Programa 
de Melhoria das Aprendizagens 3 (Combater 
Pesadelos e Perturbações do Sono), a maioria delas 
experienciavam os sintomas de profunda agitação 
e partilhavam memórias horríveis da guerra. Como 
parte do meu trabalho, eu também estava a apoiar 
os outros professores/as que trabalhavam no 
Centro de Aprendizagem. Ao lidar com crianças 
que são hiperativas, com tendência para se 
isolarem e incapazes de atingirem o seu potencial, 
os professores/as estão a lidar com diferentes 
desafios e necessidades que são sintomas de stress 
traumático e que nós tentamos abordar no âmbito  
das operações da Unidade de Monitorização e Apoio 
e através do uso de várias técnicas de relaxamento.

Eu gosto de dar assistência àqueles/as que precisam 
dela, mas, por vezes, é difícil porque estou ciente de 
que isto pode afetar o meu bem-estar emocional. 
Trabalhar e viver num campo não é fácil, o ambiente 
circundante não ajuda ao nosso bem-estar emocional 
e, por vezes, ao não conseguirmos dar o apoio 
adequado a todas as crianças que precisam dele, 
também ficamos afetados/as. É necessário um apoio 
contínuo com workshops e sessões de supervisão. 
Partilhar a nossa experiência com outras pessoas 
da UMA é essencial e ajuda-nos tanto profissional 
como emocionalmente.

Professora da UMA.Créditos da fotografia Thilo Remini
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facto de apresentar sinais de depressão e de stress, 
a par com o facto do seu desempenho no trabalho se 
ter deteriorado .Após ter participado do programa, 
S.M. relatou o seguinte: “A minha vida mudou 
completamente, agora sou feliz e sinto-me melhor 
porque utilizo as técnicas que aprendi, consigo 
livrar-me dos pensamentos negativos do passado 
e sinto que posso ajudar os outros, em especial a 
minha irmã, quando passa por momentos difíceis. “O 
diretor da escola de S.M. reconheceu a mudança, e 
recomendou a S.M que passasse as competências e 
técnicas aprendidas às e aos seus colegas e pares.

História número dois: Professora de uma escola 
formal de Gaza

S.M é uma professora de matemática que vive em 
Rafah, no Sul da Faixa de Gaza. Ela trabalha como 
professora há mais de dez anos, sustentando a sua 
família, incluindo o seu marido, que já não trabalha.

A casa de S.M. foi demolida durante a guerra de 
2012 e a família fugiu para casa de um parente por 
um período superior a seis meses. Em 2015, o seu 
irmão mais velho morreu e ela passou a tomar conta 
dos 5 filhos dele. Durante a sua primeira gravidez, foi 
vítima de cancro, mas conseguiu sobreviver.

S.M. foi selecionada pelo diretor da sua escola 
para participar no Programa de Melhoria das 
Aprendizagens “Apoiar quem Apoia” devido ao 

Fotos da História 2 de Gaza


