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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

O contexto em que a UNRWA disponibiliza serviços 
de educação em cada um dos seus cinco campos 
em que opera apresenta desafios genéricos e 
específicos que devem ser tidos em conta neste 
planeamento. Em Gaza, a situação permanece 
volátil, com hostilidades recorrentes e um bloqueio 
contínuo que entra agora no seu 12.º ano. Na 
Cisjordânia, as pessoas refugiadas continuam a 
vivenciar condições socioeconómicas difíceis, muitas 
vezes devido a políticas e práticas relacionadas com 
a ocupação. Na Síria, a UNRWA estima que o conflito 
continuado deixou %95 das pessoas refugiadas 
palestinas com uma necessidade imperativa de 
assistência humanitária contínua. O Líbano também 
enfrentou os desafios de um fluxo de refugiadas e 
refugiados sírios e palestinos da Síria, tendo as e os 
refugiados palestinos taxas elevadas de pobreza, 
oportunidades de emprego limitadas e estando 
altamente dependentes dos serviços da UNRWA. 
Mais recentemente, semanas de tumultos políticos 
e de manifestações levaram ao encerramento da 
UNRWA e da escola governamental. Na Jordânia, 
as pessoas refugiadas palestinas sofrem os efeitos 
de um custo de vida elevado, níveis de pobreza 
elevados e de haver demasiadas pessoas nos 
campos. No entanto, em todos estes desafios, a 
UNRWA assegurou o fornecimento de educação às 
e aos estudantes refugiados da Palestina.

Apesar do Programa de Educação da UNRWA ter 
conseguido uma boa reputação, o que provavelmente 
reflete o apoio da UNESCO desde o início da década 
de 50, uma análise externa independente do 
Programa de Educação da UNRWA levada a cabo 
em 2009 destacou a necessidade de mudança. 
Descreveu um modelo de ensino que é didático, com 

práticas de ensino centradas no/a professor/a, que é 
pouco provável que apoiem o desenvolvimento das 
competências das e dos estudantes do século XXI. 
Esta revisão destacou ainda a necessidade de reforço 
do desenvolvimento profissional de professores/as 
e da garantia da provisão de um apoio profissional 
continuado para líderes de escolas e professores/
as. Além disso, a falta de políticas transversais às 
agências, de estratégias e abordagens baseadas em 
evidências, foi considerada como tendo um impacto 
negativo no programa de educação e no apoio às 
necessidades de aprendizagem de todos os alunos 
e alunas da UNRWA. Esta avaliação serviu como 
rampa de lançamento para o Departamento de 
Educação da UNRWA levar a cabo uma reforma do 
programa sistémico transversal à agência de 2011 
a 2016.

BREVE RESUMO

A Reforma Educativa procurou reforçar o sistema 
educativo da UNRWA e, para este efeito, atendeu 
a três níveis-chave - política, estratégia/estrutura 
e desenvolvimento de recursos individuais. 
Também foram determinadas áreas programáticas 
interligadas, mas definidas, relacionadas com 
professores/as, currículos, avaliação de alunos/as, 
inclusão de alunos/as e bem-estar. O reforço do 
planeamento, monitorização e avaliação e a medição 
do impacto, estiveram na base de toda a reforma, ao 
longo da qual o papel do professor e da professora 
foi central.

Para lidar de forma explícita com este papel central, 
foi criada uma Política para Professores/as da 
UNRWA; esta forneceu um quadro para a gestão 
de professores/as, para o seu desenvolvimento 
profissional, progressão da carreira e bem-estar. 

Organização 

Autoria

Local
Perfil do/a Professor/a
Tópico

Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina 
(UNRWA)
Dra. Caroline Pontefract, Diretora de Educação e Frosse Dabit, Especialista 
Sénior de Programas de Educação
Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e Cisjordânia 
Professores/as refugiados/as
Gestão de professores/as, desenvolvimento profissional de professores/as, 
bem-estar de professores/as

Uma abordagem sistémica ao desenvolvimento de professores/as - o percurso 
da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados (UNRWA, na 
sigla em inglês)
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EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Refletindo a Reforma de Educação em geral e a sua 
ênfase na monitorização e avaliação do programa de 
Educação como um todo, o progresso e impacto da 
Política de Professores/as é continuamente medido 
tanto a nível do sistema, como a nível do programa. A 
nível do sistema, a UNRWA monitoriza, avalia e mede 
o progresso e os resultados alcançados através do 
seu Quadro de Monitorização Comum. Dentro deste 
Quadro, existem indicadores de educação universais 
ao nível de Resultados e de Produtos. Ao nível dos 
«Resultados,» foi desenvolvido e implementado 
um estudo de Observação em Sala de Aula com 
uma universidade parceira; este estudo analisa a 
natureza das práticas de ensino e aprendizagem nas 
salas de aula. Ao nível dos ”produtos/ conclusões», 
os indicadores medem a prevalência da cultura e 
práticas dos direitos humanos nas salas de aula e 
a equidade geral dos resultados da aprendizagem 
educativa.

As evidências do impacto que o enfoque holístico 
nos professores/as através da reforma, e agora da 
Estratégia a Médio Prazo da UNRWA, são indicadas 
por estes resultados de aprendizagem destes alunos/
as que melhoraram em todas as notas e disciplinas 
e em todos os domínios (conteúdo, capacidades 
cognitivas, e competências de pensamento crítico).A 
percentagem de alunos/as que atinge os níveis 
«Aprovado» ou «Avançado» na Matemática do 8.º 
ano aumentou em %35 neste período. Da mesma 
forma, o Estudo de Perceção mostrou melhorias 
na capacidade de Professores/as de desfrutar da 
aprendizagem, na motivação de Professores/as e 
nas perceções dos intervenientes das práticas na 
sala de aula.

O recém estabelecido processo de Garantia de 
Qualidade Escolar da UNRWA foi desenvolvido 
assim que a reforma foi implementada. Foca-
se na medição do desempenho das escolas e de 
Professores/as relativamente a todos os aspetos que 
tinham sido tratados nos anos anteriores, desde o 
bem-estar dos alunos e alunas ao envolvimento dos 
pais/mães.

Houve um reconhecimento da qualidade e inovação 
da Reforma Educativa da UNRWA pelos países 
de acolhimento, da região e mesmo a nível global 
entre as/os agentes da educação. O relatório do 

Deste modo, a política visa reforçar o sistema de 
apoio profissional diário e a longo prazo. Kits de 
ferramentas para professores/as, tais como os para 
Educação Inclusiva e Direitos Humanos e Resolução 
e Tolerância em Conflitos, e os já conhecidos 
programas de Desenvolvimento de Professores/
as Baseado nas Escolas e Liderando para o Futuro 
ajudam os professores/as a lidar melhor com os 
desafios que enfrentam. A abordagem de reforma 
ao desenvolvimento de professores/as foi inovadora, 
pois permitiu que os professores/as aprendessem no 
local, juntamente com os seus colegas e permitiu-
lhes ter a responsabilidade geral pelo seu próprio 
desenvolvimento. Contudo, são apoiados/as ao 
longo de todo o processo para refletirem sobre a sua 
prática, para aprenderem sobre novas pedagogias e 
sobre o seu impacto na aprendizagem das crianças 
e para experimentarem novas ideias e abordagens.

Outra área-chave da Política para Professores/
as é a progressão da carreira, com a conclusão 
bem-sucedida de programas de desenvolvimento 
profissional substanciais, juntamente com outros 
critérios chave (anos na profissão e avaliação do 
desempenho geral), que agora leva à atualização 
do «grau» do/a docente. A gestão e apoio de 
Professores/as foi também reforçada através de 
estruturas profissionais centradas no terreno, como 
por exemplo, Unidades Estratégicas, e estas são 
a Unidade de Garantia de Qualidade, a Unidade 
de Avaliação e a Unidade de Desenvolvimento 
Profissional e Currículo.

Desta forma, a Política de Professores/as e as suas 
diferentes vertentes tiveram um impacto direto no 
bem-estar de Professores/as através da progressão 
da carreira e de um melhor apoio profissional, mas 
também através das Comunidades de Prática que 
se desenvolveram à medida que os professores/as 
levam a cabo, em conjunto, o seu  desenvolvimento 
profissional. Na Síria, por exemplo, os professores/
as da UNRWA estavam determinados em avançar 
com o estudo do programa de Desenvolvimento 
de Professores/as Baseado nas Escolas, apesar do 
conflito. Reportaram mais tarde que as discussões 
entre pares desempenharam um papel fundamental, 
já que os ajudaram a lidar melhor com o impacto do 
conflito no seu trabalho.
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Banco Mundial de 2014, «Aprender perante a 
Adversidade», descreve os sólidos resultados do 
Programa Educativo da UNRWA em termos da sua 
qualidade, abrangência e equidade. A abordagem de 
Educação em situações de Emergência da UNRWA 
foi mostrada como uma «prática promissora» na 
educação de pessoas refugiadas na iniciativa 
liderada pelo ACNUR, pelo Pearson e pela Save the 
Children num evento paralelo na Assembleia Geral 
da ONU em 2017.Mais recentemente, uma avaliação 
de desempenho externa encomendada por várias 
entidades doadoras através da Rede de Avaliação 
de Desempenho Organizacional Multilateral 
(MOPAN, na sigla em inglês), elogiou a agência 
pela sua reforma sistémica na educação e disse 
que é caracterizada por uma competência técnica 
elevada», eficiente e de qualidade (MOPAN, 7 ,2019).

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Uma abordagem holística e abrangente ao 
desenvolvimento de professores/as, gestão de 
professores/as, desenvolvimento profissional, 
progressão da carreira e bem-estar é o que faz a 
diferença no que diz respeito a um sistema educativo 
de qualidade.

Houve alguns desafios relativamente à implementação 
desta abordagem holística. Pode dizer-se que foram 
de natureza financeira, administrativa, política e 
profissional. A instabilidade do ambiente operacional 
continua a afetar a implementação da Política para 
Professores/as; os desafios financeiros recorrentes 
que a agência enfrenta levaram a um aumento na 
dimensão das turmas, a uma redução dos postos 
relativos à área da educação e a um aumento 
do número de professores/as pagos diariamente. 
Estes desafios também levaram a incertezas entre 
a comunidade de pessoas refugiadas palestinas, 
não só devido à ameaça que representam para a 
prestação de educação de qualidade pela UNRWA, 
mas também pelo que veem como as implicações 
mais vastas relativamente ao futuro da agência e a 
si próprios/as enquanto refugiados/as da Palestina.
Apesar destes desafios, a UNRWA e a educação da 
UNRWA continuam a lutar por uma educação de 
qualidade, inclusiva e equitativa investindo nos seus 
professores/as.


