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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

A Etiópia acolhe uma das maiores populações de 
pessoas refugiadas em África. Sendo um dos primeiros 
países a adotar a Estrutura Global de Resposta a 
pessoas Refugiadas, a Etiópia é conhecida pela sua 
disponibilidade para acolher e proteger pessoas 
refugiadas, inclusive no setor educativo, no âmbito 
do qual o governo se comprometeu a melhorar o 
acesso para os  refugiados e refugiadas.

Embora a Etiópia planeie expandir a sua política 
fora dos campos, a maioria das pessoas refugiadas 
continua a residir em campos administrados pela 
Agência para Assuntos de Refugiados e Repatriados 
(ARRA, na sigla em inglês).Esta Agência também 
é a principal responsável pela prestação de vários 
serviços essenciais dentro dos campos, incluindo a 
educação básica, tornando a Etiópia um cenário de 
investigação único, já que existem duas agências 
governamentais diferentes responsáveis pela 
educação básica: o Ministério da Educação para as 
escolas da comunidade de acolhimento e a ARRA 
para escolas de campos de pessoas refugiadas.

Os pontos fortes e fracos das formas de formação, 
recrutamento e retenção de professores/as, tanto 
do Ministério da Educação como da ARRA, no 
âmbito da integração de Professores/as enquanto 
funcionários dos seus respetivos sistemas, precisam 
de ser cuidadosamente analisados para apoiarem 
as políticas de gestão de professores/as que 
beneficiem as pessoas refugiadas e as comunidades 
de acolhimento em que vivem. Através de análises 
políticas aprofundadas, esta investigação visa 
derrubar esta fronteira entre quem acolhe e quem 
é refugiado/a, e elaborar orientações significativas, 
relevantes e práticas para o governo etíope e para 
outras partes interessadas importantes.

BREVE RESUMO

A maioria das crianças refugiadas passará toda a 
infância no exílio. Responder às suas necessidades 
educativas exigirá soluções políticas inovadoras que 
tenham os professores/as como foco central, não só 
porque os professores/as são, muitas vezes, o único 
recurso educativo disponível para os alunos e alunas 
durante a crise, mas também porque os próprios 
professores/as são, eles próprios/as, detentores de 
direitos como membros das comunidades afetadas. 
Para ajudar a avançar esta busca por soluções 
políticas inovadoras, o Instituto Internacional para 
o Planeamento da Educação da UNESCO (IIEP), 
juntamente com o Education Development Trust, 
lançou um projeto de investigação em vários países 
sobre políticas de gestão de professores/as em 
contextos de pessoas refugiadas, com um estudo-
piloto na Etiópia apoiado pela UNICEF Etiópia.

Para os fins desta investigação, o principal objetivo 
de uma política eficaz de gestão de professores/as é 
desenvolver e manter um corpo docente próspero que 
promova o ensino e a aprendizagem de qualidade 
para todos e todas por meio de:
1. Oportunidades relevantes para o crescimento 

intra e interpessoal e profissional
2. Melhorias nas condições profissionais e de 

trabalho

A investigação utiliza uma abordagem iterativa, 
colaborativa e de métodos mistos para explorar o 
modo como as políticas de gestão de professores/
as estão a ser desenvolvidas, comunicadas, 
interpretadas, mediadas, debatidas e implementadas 
a nível nacional, regional e local. As nossos entidades 
parceiras de investigação incluem os Serviços de 
Consultoria e investigação Internacional PRIN (uma 
empresa da Etiópia), a IPSOS Quénia, os alunos/as 
do mestrado da Escola de Políticas Públicas McCourt 
e dois consultores independentes. Durante todo o 
processo de investigação, a equipa de investigação 
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particularmente a nível regional, e na falta de clareza 
em torno dos cargos e das responsabilidades.

Essas questões são compostas por variações 
contextuais significativas. Apesar de a economia de 
Tigray ser relativamente sólida, e as relações entre 
pessoas refugiadas da Eritreia e comunidades de 
acolhimento ser relativamente boa, Benishangul-
Gumuz e Gambella são regiões emergentes que 
enfrentam limitações graves de recursos e as pessoas 
refugiadas do Sudão do Sul e do Sudão têm menos 
em comum com as comunidades de acolhimento.

As barreiras a oportunidades relevantes para o 
crescimento intra e interpessoal e profissional
Um grande desafio identificado foi como a falta 
de qualificações de ensino entre os professores/
as refugiados significava que, independentemente 
de outras qualificações, não sabiam o básico da 
pedagogia, metodologias de ensino ou conhecimento 
sobre conteúdo pedagógico. Em resposta a isto, 
foi lançado um programa de atualização em duas 
regiões, financiado pelo fundo A Educação Não Pode 
Esperar. Este programa consiste numa formação de 
verão da Colleges of Teacher Education em quatro 
anos, após a qual os professores/as refugiados 
obtêm um diploma. Até agora, 350 refugiados/as 
completaram dois estudos de verão.

Emprego e condições profissionais desfavoráveis
No entanto, através da nossa investigação, tornou-
se também evidente que permanecem desafios em 
torno da progressão e remuneração de Professores/
as refugiados. Até à recente Proclamação para 
Refugiados, as pessoas refugiadas não podiam 
trabalhar legalmente na Etiópia, o que significa que 
recebiam um pequeno “incentivo” financiado pelo 
ACNUR em vez de um salário. Todas as pessoas 
refugiadas recebem o mesmo montante (menos 
de 20% do que recebem os seus colegas etíopes 
em escolas para pessoas refugiadas).Não existem 
oportunidades de progressão ou para receber mais 
– mesmo os vice-diretores/as refugiados das escolas 
ganham o mesmo que as outras professoras e 
professores refugiados. Associando isto ao exemplo 
mencionado de desenvolvimento profissional, 
significa que mesmo os professores/as refugiados 
que terminarão o curso dos Colleges of Teacher 
Education com um diploma não terão retorno com a 
promoção de cargo ou com um salário superior.

trabalhou em estreita colaboração com as principais 
partes interessadas da Etiópia, entre elas, a ARRA, o 
Ministério da Educação, o ACNUR e a UNICEF.

A recolha de dados na Etiópia foi realizada em 
três fases entre setembro de 2018 e maio de 2019.
Durante a Fase I, foi desenvolvida uma compreensão 
do cenário de políticas através de uma revisão da 
literatura, uma análise de documentos de políticas e 
dados SIGE e entrevistas semiestruturadas com as 
principais partes interessadas a nível federal. A Fase 
II envolve entrevistas com agências governamentais 
e internacionais a nível regional, e zona e woreda 
(distrito), entrevistas e discussões em grupos 
focais com professores/as em escolas de pessoas 
refugiadas e da comunidade de acolhimento, e um 
inquérito aos professores/as a partir de um conjunto 
de escolas em woredas de acolhimento de pessoas 
refugiadas. Durante a Fase III, consultámos as 
pessoas intervenientes e realizámos entrevistas de 
acompanhamento às e  aos participantes da Fase I 
e II, para discutir e validar os resultados preliminares, 
realizámos entrevistas às e aos intervenientes-
chave não entrevistados em rondas anteriores, e 
realizámos estudos de caso de um dia em escolas 
selecionadas em cada região. 

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Além de uma análise aprofundada das medidas 
de conteúdo político, este estudo gerou muitos 
dados qualitativos que recolhem uma série de 
perspetivas de intervenientes a respeito das 
políticas relacionadas com o estatuto, o bem-estar, o 
crescimento pessoal e profissional e as condições de 
trabalho de Professores/as. Foram recolhidos dados 
abrangentes através de um inquérito conduzido 
junto de 351 professores/as etíopes e professores/as 
refugiados, em escolas de pessoas refugiadas e em 
escolas da comunidade de acolhimento em woredas 
que acolheram pessoas refugiadas em Benishangul-
Gumuz, Gambella e Tigray.

Os principais resultados que emergiram da análise 
de dados sugerem que, apesar de a Etiópia ter 
criado textos políticos promissores no que toca à 
gestão eficaz de professores/as em comunidades de 
acolhimento de pessoas refugiadas, continua a haver 
problemas com a comunicação, a interpretação e a 
implementação. Estes problemas têm a sua origem 
em relações subdesenvolvidas entre intervenientes, 
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conjunto para que tais disparidades possam ser 
evitadas, e isto só acontece quando temos dados 
que comprovam as disparidades” (Entrevista, março 
de 2019).

Os resultados da Etiópia serão publicados 
como um documento sobre políticas e estudo 
de caso aprofundado, incluindo um conjunto de 
recomendações práticas, que foram revistas com 
base nas contribuições da ARRA, do Ministério 
da Educação, do ACNUR e de outras partes 
interessadas. Ao manter a nossa abordagem 
dinâmica, partilhámos resultados preliminares com 
intervenientes-chave e estes vão contribuir para o 
desenvolvimento do novo Plano de Desenvolvimento 
do Setor da Educação na Etiópia.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

No geral, uma abordagem dinâmica e colaborativa 
que envolveu múltiplas visitas de campo permitiu 
gerar dados muito úteis. No entanto, enfrentámos 
desafios que serão considerados à medida que a 
investigação continua:
1. A nossa investigação provou ser oportuna, 

começando mesmo quando a Etiópia começou 
a implementar a Estrutura Global de Resposta a 
pessoas Refugiadas e a reformular as políticas de 
gestão de professores/as. No entanto, a análise 
dos quadros e das redes de políticas enquanto 
estas políticas estão a ser desenvolvidas e 
revistas provou ser um desafio.

2. Apesar da Etiópia ser relativamente estável, 
surgiram problemas de segurança, o que 
significou que algumas escolas não puderam ser 
visitadas durante o nosso trabalho de campo.

3. Desenvolver orientações políticas que possam ser 
utilizadas por uma série de intervenientes é um 
desafio, mas é um desafio que tentámos mitigar 
solicitando feedback durante todo o processo.

HIPERLIGAÇÕES

• Teachers of refugees: A review of the literature: 
Este documento, realizado pelo IIEP em coautoria 
com a Education Development Trust, estabeleceu 
as bases do estudo. Foi descoberto que existem 
relativamente poucos dados disponíveis sobre a 
gestão de professores/as em contextos de pessoas 
refugiadas, além de dados estatísticos limitados 
que sugerem que há falta de professores/as 

Também descobrimos que um fator relevante que 
afeta negativamente as condições de trabalho de 
Professores/as refugiados é a superlotação nas 
escolas de pessoas refugiadas e, como resultado, um 
elevado rácio de alunos/as para professor/a (RAP). 
Enquanto a maioria das escolas nas comunidades 
de acolhimento reportou um RAP de cerca de 40:1, 
dentro das normas padrão da Etiópia, o RAP nas 
escolas de pessoas refugiadas era extremamente 
elevado, de entre 80:1 a 120:1. Isto deve-se, em 
parte, ao facto de as escolas básicas de pessoas 
refugiadas admitirem alunos e alunas de qualquer 
idade e, em parte, também se deve à instabilidade 
da região como um todo, que resultou em fluxos de 
pessoas refugiadas. Numa escola visitada, havia 
mais de 6000 alunos/as com um diretor e um total 
de 69 professores/as; um RAP total de 89:1 e um 
RAP de professores/as nacionais qualificados para 
alunos/as de 280:1. O RAP elevado teve um efeito 
profundo na qualidade do ensino que os professores/
as conseguiram providenciar, mas foi reportado 
que mesmo o registo das presenças levava até 15 
minutos, numa aula de 40 minutos.

Implicações para o bem-estar e a motivação
Uma remuneração reduzida e condições de 
trabalho difíceis têm implicações na motivação; 
tanto para trabalhar como professor/a como para 
realizar estudos adicionais. Apesar da maioria de 
Professores/as refugiados ter citado um sentido de 
compromisso para com a comunidade como o motivo 
para ensinar, descobrimos que, em alguns casos, 
havia desafios no recrutamento de professores/as 
refugiados devido a toda a carga de trabalho que 
o ensino implicava.Com todos os outros trabalhos 
disponíveis para pessoas refugiadas nos campos 
a pagar o mesmo montante, mesmo as pessoas 
refugiadas qualificadas para ensinar no país de 
origem se mostraram, por vezes, relutantes em 
ensinar num campo, devido à preparação adicional 
que tal exige e do tempo de que precisavam para 
o efeito. Basicamente, poderiam fazer um trabalho 
“mais fácil” pelo mesmo dinheiro.

Historicamente, a criação e planeamento de políticas 
têm sido levadas a cabo separadamente para as 
pessoas refugiadas e comunidades de acolhimento, 
mas há um reconhecimento acrescido da importância 
de políticas em conjunto e planeamento que sejam 
responsivos ao contexto local. Nas palavras de um 
representante do ACNUR, “Temos de trabalhar em 
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qualificados. A revisão também concluiu que 
existem poucos estudos sobre as perspetivas de 
Professores/as em relação a assuntos-chave das 
políticas.

• An article about the policy study’s launch in 
Ethiopia da autoria de Stephanie Bengtsson, 
Especialista de Programa, IIEP-UNESCO.

• What We Know and What We Need to Know: 
Identifying and Addressing Evidence Gaps to 
Support Effective Teacher Management Policies 
in Refugee Settings in Ethiopia, um artigo da 
autoria de Stephanie Bengtsson, Katja Hinz, 
Ruth Naylor e Helen West, publicado na edição 
especial da NORRAG: Recolha de dados e 
criação de evidências para apoiar a educação 
em situações de emergência


