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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Mais de 2,3 milhões de pessoas refugiadas do Sudão 
do Sul procuram asilo nos países vizinhos, incluindo 
o Uganda que, de momento, acolhe mais de 800 
000 pessoas refugiadas oriundas do Sudão do Sul 
(ACNUR, 2019a).No Sudão do Sul, mais de 1,97 
milhões de pessoas estão deslocadas internamente 
(ACNUR, 2019b).As e os jovens compõem um 
número desproporcional destas pessoas deslocadas, 
e muitas perderam anos de escolaridade (ACNUR, 
2019b).

Num esforço para atender às necessidades 
educativas desta população, o Oxfam IBIS organizou 
um consórcio de entidades parceiras financiado pela 
UE chamado “Educação para a Vida” no Uganda e 
no Sudão do Sul. O projeto inclui múltiplas atividades 
desenvolvidas para apoiar o bem-estar e a resiliência 
dos alunos/as, professores/as e sistemas educativos. 
A nossa investigação foca-se no bem-estar de 
Professores/as e alunos/as e no modo como eles 
interagem uns com os outros e com os componentes 
do programa. Focamo-nos especificamente em duas 
atividades principais do projeto: educação acelerada 
(EA), que tem como objetivo apoiar os/as jovens cuja 
educação foi interrompida, e o desenvolvimento 
profissional da formação de professores/as, que 
ajuda a melhorar as competências de Professores/
as. Há uma escassez de conhecimento sobre EA, 
desenvolvimento profissional da formação de 
professores/as e bem-estar em contextos de crise e 
deslocação; contudo, a investigação sugere o papel 
fundamental que a educação, e os professores/as em 
particular, têm no apoio ao sucesso e bem-estar dos 
alunos e alunas nestes contextos (Schwille, Dembélé 
& Schubert, 2011; Winthrop & Kirk, 2005).A nossa 
investigação tem como objetivo preencher estas 
lacunas, ao gerar evidências e conhecimento para o 
projeto e para o contexto mais amplo.

BREVE RESUMO

Tirando partido da Formação da INEE para 
Professores/as em Contextos de Crise (TiCC) para 
Professores/as do Ensino Básico, o Desenvolvimento 
Profissional da Formação de Professores/as é liderado 
pelo Instituto para o Ensino Superior Luigi Giusanni e 
por outras entidades parceiras que implementam a 
EA nos quatro locais do projeto: a AVSI Uganda no 
assentamento de Palabek, Uganda; a AVSI Sudão 
do Sul em Torit; a Oxfam Sudão do Sul em Juba; e 
a Iniciativa para o Desenvolvimento Comunitário em 
Kapoeta, no Sudão do Sul. Estas entidades parceiras 
do consórcio seguem as políticas e enquadramentos 
nacionais para a EA nos seus respetivos países. 
Olhando para lá do sucesso escolar, a equipa 
de investigação está a examinar formas através 
das quais os alunos/as e professores/as de EA 
contribuem para o bem-estar mútuo e como o bem-
estar de Professores/as e alunos/as influencia e/ou é 
influenciado pela comunidade e pelas intervenções 
do consórcio. A equipa de investigação tem como 
objetivo preencher a proeminente lacuna sobre o 
conhecimento acerca do bem-estar de Professores/
as e alunos/as, e sobre a EA em contextos de crise e 
de deslocação.

Este estudo de caso foca-se na investigação 
sobre o bem-estar de Professores/as. Muitos de 
Professores/as foram deslocados, quer em conflitos 
prévios na região, quer durante o atual conflito. No 
assentamento de Palabek, os professores/as são 
maioritariamente ugandeses, havendo alguns sul-
sudaneses. Dada a natureza prolongada do conflito 
no seu país, os professores/as sul-sudaneses em 
Palabek frequentaram Faculdades de Formação de 
Professores/as no Uganda quando foram inicialmente 
deslocados para ali. Entretanto, um número de 
professores/as ugandeses em Palabek vêm do 
distrito ou áreas próximas no norte do Uganda, e 
cresceram deslocados ou afetados pelos conflitos 
armados locais. Em Juba e Torit, os professores/
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geração. Além disso, a importância do ambiente no 
bem-estar das pessoas destacou a relevância do 
modelo socio-ecológico de Bronfenbrenner (1979), 
que reconhece os ambientes interdependentes, as 
interações e relações que podem contribuir para o 
bem-estar.

A segunda ronda de investigação qualitativa em 
profundidade no assentamento de Palabek e Juba, 
que se basearam na primeira ronda, incluíram duas 
entrevistas com 29 professores/as de EA (total de 
entrevistas=58).A primeira entrevista focou-se nas 
experiências de Professores/as na escola, enquanto 
a segunda se focou na sua vida na comunidade.
Os resultados selecionados e emergentes destas 
entrevistas sugerem o importante papel que a 
educação tem na relação entre professores/as e 
alunos/as na ajuda ou na inibição do bem-estar.

No que respeita ao papel da educação, os professores/
as discutiram frequentemente a sua motivação 
para ensinar em termos do impacto a longo-prazo 
que isso terá no país através dos seus alunos/as. 
No Sudão do Sul, os professores/as falaram sobre 
como a educação pode ser a única via para a paz, e, 
desta forma, aqueles e aquelas que frequentaram a 
escola têm a responsabilidade de educar a geração 
vindoura. De acordo com o que disse um Professor 
em Juba, no Sudão do Sul, quando explicou o porquê 
de se ter tornado professor: “Para trazer estabilidade 
a este país, para estar em paz permanente -- ou para 
trazer a paz permanente -- há que ir para a escola. 
Se têm conhecimento, vão e ensinem.”

No que respeita à relação entre professores/as e 
alunos/as, os professores/as falaram sobre o orgulho 
que sentiram quando viram os seus alunos/as a 
terem sucesso na escola, bem como dos papéis 
adicionais que assumiram para garantir o sucesso 
dos seus alunos/as. No Uganda, uma professora 
partilhou a notícia de que uma das suas alunas 
regressou à escola após ter tido um bebé. A 
professora explicou, “este caso fez-me sentir muito 
orgulhosa, porque graças a ter falado com ela, ela 
decidiu permanecer na escola. E quando ela estava a 
fazer os exames, éramos nós que estávamos a tomar 
conta do bebé...eu própria... estava a tomar conta 
do bebé, dando-lhe tempo para... fazer os exames. 
“A professora continuou com um sorriso de orelha a 
orelha, revelando que esta aluna teve os melhores 
resultados da turma.

as são sul-sudaneses. Muitos receberam formação 
em países vizinhos (por exemplo, Quénia, Uganda) 
quando deram consigo inicialmente deslocados, 
outras e outros são deslocados internos e foram 
previamente formados no Sudão do Sul, enquanto 
outros/as ainda não receberam nenhuma formação 
formal para professores/as antes de se terem tornado 
professores/as no Sudão do Sul.

O nosso estudo com métodos mistos irá decorrer 
durante quatro anos (2018-2021), com a mesma 
duração do projeto. Começámos a realizar 
investigação qualitativa (semiestruturada, 
entrevistas exaustivas e observações em sala 
de aula e nas escolas) em três locais do projeto: 
assentamento de Palabek, Uganda, e Juba e Torit, 
Sudão do Sul.O objetivo desta investigação inicial 
é compreender melhor as definições e experiências 
locais sobre o bem-estar de Professores/as e alunos/
as.A equipa irá continuar a conduzir a investigação 
qualitativa ao longo do projeto, e no terceiro ou quarto 
ano do estudo irá desenvolver, dirigir e implementar 
um inquérito sobre o bem-estar.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Entre agosto de 2018 e agosto de 2019, a equipa 
de investigação completou uma revisão documental 
sobre o bem-estar de Professores/as, conduziu uma 
investigação exploratória para compreender melhor 
as definições locais sobre o bem-estar de Professores/
as e conduziu a primeira ronda de investigação 
qualitativa aprofundada sobre os professores/as de 
EA. A partir da revisão documental, encontrámos na 
literatura a identificação de duas importantes áreas 
de bem-estar - sentimento e funcionamento - e 
quatro componentes centrais do bem-estar - ligação 
social, autoeficácia, resiliência, e stress e ansiedade.

A investigação exploratória corroborou muito do 
que descobrimos na revisão documental e adicionou 
detalhes específicos importantes em relação ao 
contexto. Nesta fase, realizámos 34 entrevistas e 
duas discussões em grupos focais (11 professores/
as) no assentamento de Palabek, Torit e Juba. Além 
de apoiar os resultados da revisão documental, 
estas discussões revelaram fatores importantes 
que contribuem para o bem-estar de Professores/
as, incluindo o acesso a necessidades básicas, 
desenvolvimento profissional de Professores/as e um 
sentimento de dever e obrigação para com a próxima 
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Building Resilience in Crises through Education.Ainda 
assim, a investigação não substitui a monitorização 
e a avaliação e, num consórcio grande, é importante 
coordenar as atividades de monitorização e 
avaliação entre os vários parceiros. É necessário 
financiar adequadamente tanto a investigação 
como a monitorização e a avaliação, e considerá-las 
complementares, mas distintas.

Em segundo lugar, à medida que os investigadores/
as tentam pôr em primeiro plano as experiências 
dos/as participantes, o nosso trabalho confirmou a 
importância de aumentar o tempo com as pessoas 
participantes através de: mais trabalho de campo, 
múltiplas entrevistas e múltiplas visitas de campo ao 
longo do tempo. A comunicação constante pode ser 
difícil, dadas as restrições de trabalhar em contextos 
afetados por crises; no entanto, dar prioridade a 
mais pontos de contacto, em detrimento de uma 
cobertura mais alargada, torna mais provável o 
desenvolvimento das relações e dos conhecimentos 
profundos necessários para dar prioridade às 
perspetivas locais e envolver-se em mais abordagens 
participativas.

Por fim, os nossos resultados emergentes mostram 
o valor de investir tempo na compreensão do bem-
estar de Professores/as na fase inicial da intervenção, 
particularmente porque o bem-estar será diferente 
nos vários contextos, populações e indivíduos. Embora 
a nossa investigação seja independente, partilhámos 
os resultados iniciais com o consórcio, de forma a 
apoiar o seu trabalho em curso. Recomendamos 
incorporar a recolha e análise de dados qualitativos 
sobre o bem-estar de Professores/as nos processos 
de avaliação de necessidades regulares, de forma 
a ajudar os projetos a fornecer apoio relevante e 
adequado aos professores/as em todas as fases da 
sua intervenção.

Por outro lado, as relações com os alunos/as 
podem ser também uma fonte de stress para os 
professores/as se eles se sentirem mal preparados 
para lidar com os desafios que os seus alunos/
as enfrentam -- especialmente quando começam 
a ensinar num contexto de deslocação. A mesma 
professora afirmou, “se às vezes os meus alunos/as 
vêm para a escola e estão muito tristes, eu também 
me sinto stressada. Sinto que devo perceber qual 
é o problema que o(a) aluno(a) está a enfrentar... 
E quando pergunto e descubro o que é, isso deixa-
me muito stressada. Porque eu assumo sempre os 
problemas deles como meus, [e] porque às vezes eu 
não consigo apoiá-los completamente.”

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Trabalhar com muitas entidades parceiras 
num consórcio entre vários países apresenta 
oportunidades entusiasmantes e desafios únicos. Um 
dos desafios tem sido a coordenação das atividades 
do projeto, algumas das quais foram adiadas. Estes 
atrasos podem ser atribuídos a diferentes fatores, 
tais como falta de clareza sobre quem é responsável 
por atividades específicas do projeto, ou o tempo 
necessário para garantir a aprovação da abordagem 
de Desenvolvimento Profissional de Formação de 
Professores/as pelo pessoal técnico do Ministério. 
Os custos adicionais de conduzir trabalho de campo 
(ou seja, custos de transporte, prémios de seguros) 
exigem que nós reduzamos o número de locais de 
investigação e do tempo no terreno. É de destacar 
também que isto, combinado com problemas de 
conectividade, exige que reduzamos a metodologia 
participativa inicialmente prevista, uma abordagem 
que achamos particularmente relevante adotar 
quando se está a levar a cabo investigação sobre 
experiências holísticas como o bem-estar (explicado 
em maior detalhe mais abaixo).

Aprendemos muitas lições a partir destes desafios 
e oportunidades, três dos quais gostaríamos de 
destacar: avaliação e investigação coordenadas 
num consórcio, aumento da natureza “participativa” 
da investigação e a contextualização do bem-estar.
Primeiro, enquanto parceiros de investigação 
num grande consórcio, tem sido importante 
estruturar a investigação de forma independente 
da implementação e avaliação do projeto. A União 
Europeia anunciou a necessidade de investigação 
e apoiou este trabalho através da sua iniciativa 
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