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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Oitenta e nove por cento dos/as Professores/as em 
Kakuma e Kalobeyei são refugiados/as sem qualquer 
formação antes da entrada em serviço (Trust Fund 
da União Europeia, 2018).Durante um inquérito de 
recolha de dados preliminares em abril de 2019, 
constatou-se que, dos 874 professores/as da Escola 
Básica, somente 16 por cento eram formalmente 
qualificados. Há 13 agentes educativos decisivos a 
trabalhar em Kakuma e Kalobeyei, muitos dos quais 
oferecem as suas próprias versões de formação 
de professores/as, que vão desde workshops com 
duração de dois dias, até programas de formação 
com duração de nove meses.

Maioritariamente coordenada por entidades 
doadoras e por projetos, a prestação de formação 
de professores/as foi anteriormente oferecida sem 
a colaboração de todos os agentes educativos .Isto 
resultou na falta de uma formação igual e consistente 
de professores/as, assim como numa seleção de 
professores/as que precisam de formação, cuja 
precisão é limitada. O pack de formação introdutória 
de Professores/as em Contextos de Crise (TiCC, no 
acrónimo em inglês) foi desenvolvido e conduzido 
em Kakuma, pelo Teachers College da Columbia 
University, como parte do envolvimento com o grupo 
de trabalho colaborativo sobre Professores/as em 
Contextos de Crise da Rede Interinstitucional para 
a Educação em Situações de Emergência (INEE).
Através do projeto Professores/as para Professores/
as, que começou em 2016, muitos professores e 
professoras receberam formação para o uso de 
materiais do TiCC, o que significa que já havia 
algum conhecimento a respeito do TiCC aquando 
da criação do grupo de trabalho interinstitucional. 
Todavia, devido à alta rotatividade de pessoal das 
ONG, a maior parte da consciencialização foi feita 
com professores/as inseridos no campo, em vez 

de ser feita com os membros do grupo de trabalho 
interinstitucional que foi desenvolvido.

Esta abordagem interinstitucional visa harmonizar 
e otimizar a formação introdutória básica destinada 
a professores/as da escola básica por todo o 
campo, através de: identificação de trajetórias de 
desenvolvimento profissional, criação de uma base 
de dados transversal de professores/as, e maior 
contextualização do pack de formação introdutória 
através do envolvimento de agentes educativos 
diferentes como responsáveis por módulos 
específicos.

BREVE RESUMO

O campo de pessoas refugiadas de Kakuma (que 
está operacional desde 1992) e o campo adjacente 
de Kalobeyei (que está operacional desde 2015) 
no noroeste do Quénia, acolhem 188.513 pessoas 
refugiadas e requerentes de asilo registados, de 21 
nacionalidades diferentes; as maiores populações no 
campo vêm do Sudão do Sul e da Somália (ACNUR, 
2019).Aproximadamente 60% das pessoas 
refugiadas nos campos de Kakuma e de Kalobeyei 
são crianças, e a educação continua a ser uma das 
maiores carências entre crianças e jovens.

A abordagem interinstitucional visa concentrar-se na 
necessidade de vincular esforços humanitários e de 
desenvolvimento, para que a qualidade do ensino seja 
sistematicamente melhorada. O desenvolvimento 
profissional contínuo e integrado de Professores/as é, 
portanto, uma prioridade, em vez de formações sem 
ligação entre si e formações isoladas intermitentes. 
O objetivo do grupo de trabalho interinstitucional 
é desenvolver e implementar uma abordagem 
sistematizada para reforçar as estruturas e 
programas existentes. O grupo de trabalho foi 
desenvolvido em março de 2019 e está ainda 
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programas de formação existentes que estão 
a ser ministrados. Assim que os dados foram 
recolhidos, foram usados como avaliação inicial das 
necessidades, de forma a identificar as escolas e 
professores/as que são uma prioridade em termos 
de formação.

O pack de formação de Professores/as em Contextos 
de Crise foi identificado como sendo a principal 
ferramenta usada para formar professores/as. 
Esta decisão foi tomada devido ao sucesso da 
implementação anterior, e também devido ao 
compromisso com o ACNUR, em 2017, de usar esta 
ferramenta como formação inicial para todos os 
professores e professoras que trabalham no campo. 
Através do grupo de trabalho interinstitucional, esta 
formação inicial foi então alvo de mais adaptação, 
através da sua subdivisão por várias instituições 
especializadas, para ir ao encontro das necessidades 
do contexto. Por exemplo, o Quénia está a implementar 
o seu novo currículo baseado em competências, 
portanto, foi desenvolvido um módulo de ‘Introdução 
ao Currículo Baseado em Competências’ por parte 
do Técnico de Normas e Qualidade do Ministério da 
Educação do sub-condado. A Humanity and Inclusion 

atualmente em curso; as prioridades e ações estão 
a ser continuamente desenvolvidas e aperfeiçoadas. 
Todavia, este estudo de caso proporcionará uma 
revisão crucial da sua implementação até agora.

Há onze membros do grupo de trabalho (Técnicos 
de Normas e Qualidade do Ministério da Educação 
do sub-condado, o ACNUR, a Federação Luterana 
Mundial, a Finn Church Aid, o Conselho Norueguês 
para os Refugiados, a Humanity and Inclusion, o 
Serviço Jesuíta para Refugiados, a Waldorf, a Windle 
International e a Voluntary Services Overseas) que 
estão a trabalhar colaborativamente para oferecer 
um desenvolvimento profissional estruturado a todos 
os professores/as das escolas básicas de Kakuma e 
de Kalobeyei.

O grupo de trabalho já realizou 8 reuniões. 
Inicialmente, foram criados Termos de Referência, 
foram delineados os objetivos principais, e foi 
acordado um compromisso de colaboração. O foco 
inicial do grupo foi identificar as necessidades de 
desenvolvimento da formação de professores/as do 
ensino básico, e mapear os

Grupo de trabalho interinstitucional
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workshops) e uma abordagem mais harmonizada e 
uniformizada da formação. Os Coordenadores/as de 
Educação da Federação Luterana Mundial e da Finn 
Church Aid, que são as duas principais entidades 
parceiras de implementação, comentaram sobre 
como os registos de Desenvolvimento Profissional 
os ajudaram a ‘identificar rapidamente quantos 
dos [seus] professores/as já tinham sido formados’ 
e a ‘monitorizar os registos de formação dos [seus] 
professores/as com mais facilidade. ‘O Especialista 
de Educação do ACNUR disse que a abordagem 
interinstitucional vai mudar o seu trabalho para 
lá do grupo de trabalho já que “um tal esforço de 
colaboração será usado, no futuro, para desenvolver 
um sistema abrangente de gestão e desenvolvimento 
de professores/as que considere todo o espectro 
à volta do recrutamento, retenção, remuneração, 
formação e apoio a professores/as.”

Estão planeadas discussões de grupos focais com 
professores/as e agentes educativos numa fase 
mais avançada do processo, para descobrir que 
impacto viram em relação à forma como o registo 
de desenvolvimento profissional tem sido usado 
para direcionar a formação, e para perceber como 
a utilização dos percursos de formação mudou 
o exercício das suas práticas profissionais. As 
instituições também vão refletir sobre o modo como 
os dados recolhidos através dos registos podem ser 
analisados e usados para informar a investigação, 
para se ter uma ideia mais clara de quais são as 
necessidades de formação num dado contexto, 
permitindo, assim, estabelecer uma elaboração mais 
precisa do programa no que diz respeito à formação 
de professores/as.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Atualmente, o grupo de trabalho é presidido por 
um voluntário da VSO e co-presidido pelo técnico 
responsável pelo controlo de qualidade do sub-
condado. No entanto, um impacto sustentável requer 
que haja uma nova alteração ao representante do 
ministério para liderar o grupo de trabalho. Os 
contínuos desafios incluem também uma elevada 
rotação do pessoal essencial da instituição que 
colabora com o grupo de trabalho. Embora a 
formação do Currículo Baseado em Competências 
seja de extrema prioridade nas escolas do Quénia 
e seja também um foco para a formação dentro do 
campo, continua a ser preciso fazer considerações 

também adaptou e providenciou facilitadores/as, 
para que o módulo de inclusão incorpore estratégias 
e conhecimentos que sejam mais específicos para o 
contexto. Também acordaram que se devia adicionar 
ao módulo de proteção de menores
 
conteúdos sobre violência sexual e de género 
e prevenção de abuso e exploração sexual. Foi 
desenvolvido por um especialista do ACNUR, que 
também deu formação a uma equipa de facilitadores/
as ‘especialistas’ para darem aulas destas secções.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Foi desenvolvido um registo de desenvolvimento 
profissional de professores/as, que regista os níveis de 
formação e as necessidades de todos os professores/
as de escolas básicas, e foi criado um procedimento 
operacional padronizado, que define as vias de 
desenvolvimento profissional para os professores/
as recentemente recrutados. O pack de formação de 
TiCC contextualizado foi testado em 40 professores/
as. Os inquéritos pós-formação demonstraram que 
os módulos ‘Introdução ao Currículo Baseado em 
Competências’ e ‘Proteção de Menores, Disciplina 
Positiva’ foram os mais vantajosos. Até agora, 
foram formados 162 professores/as, e 15 outros/as 
técnicos/as de educação de instituições receberam 
formação para serem formadores/as. Está a haver 
mentoria entre pares em cinco escolas, envolvendo 
44 professores/as, mas ainda está nas fases iniciais.

As discussões dos grupos focais com cinco 
professores/as (quatro homens e uma mulher) 
sobre o facto de terem recebido módulos diferentes 
por parte de agentes diferentes refletiram que “a 
variedade de instituições ajudou com a variedade 
das necessidades na escola, porque a Violência 
Sexual e de Género, as Necessidades Especiais, e 
o Currículo Baseado em Competências são todos 
relevantes nas nossas escolas, portanto foi bom que 
tudo tenha sido feito em conjunto.”

Foram realizadas entrevistas a informadores-chave, 
neste caso, a seis partes interessadas. As principais 
vantagens da abordagem interinstitucional que foram 
destacadas incluíram: a oportunidade de partilhar 
os conhecimentos especializados de diferentes 
funcionários/as das instituições, a redução de uma 
carga de trabalho duplicada (em termos da partilha de 
materiais de formação, facilitadores/as e custos dos 
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Seme só recebeu a primeira formação um mês após 
ter começado. Teve a duração de cinco dias e foi 
sobre Necessidades Educativas Especiais, tendo sido 
ministrada pela organização não-governamental 
Humanity and Inclusion: “a formação foi boa, mas 
não tínhamos todos os recursos na sala de aula. 
“A formação suplementar, por ordem cronológica, 
incluiu:
• cinco dias de formação sobre o Currículo Baseado 

em Competências, o novo e reestruturado currículo 
queniano, a ser implementado atualmente no 
condado,

• um dia de formação sobre Introdução às 
Necessidades Educativas Especiais,

• dois dias de formação sobre avaliação.
Finalmente, recebeu a formação do Pack Introdutório 
TiCC em julho de 2019.

Seme declarou que a formação sobre Currículo 
Baseado em Competências foi “benéfica porque tem 
diretrizes específicas, nas quais os procedimentos 
dos métodos de ensino se centram no/a estudante, 
em vez de se centrarem na lecionação (ou seja, no 
professor/a).”Nota que a formação TiCC teve impacto 
nele já que “anteriormente, eu tinha o conhecimento 
para dar aulas, mas não as estratégias. “Considera 
que o TiCC lhe deu estratégias para gerir a sala de 
aula e sente que estas lhe deram a confiança para 
implementar e melhorar a sua instrução.

Ao refletir sobre o seu percurso de desenvolvimento 
profissional como docente, e no impacto e sequência 
da sua formação, Seme comentou que o “TiCC deveria 
vir em primeiro lugar porque (abrange) os métodos de 
ensino que o professor/a precisa de pôr em prática, 
(enquanto) o Currículo Baseado em Competências 
se foca no currículo. É necessário ter noções básicas 
(de ensino) antes de tentar compreender o currículo.”

O percurso de Seme destaca a necessidade de 
harmonização e de coordenação no âmbito do 
grupo de trabalho interinstitucional, bem como 
do uso proativo do registo de desenvolvimento 
profissional de Professores/as, desenvolvido para 
identificar de forma precisa as suas necessidades de 
desenvolvimento.

Perfil do/a Professor/a 2:
Aguer veio do Sudão do Sul para Kakuma aos 
quatro anos. Conseguiu uma bolsa de estudos para 
frequentar tanto a escola básica como a escola 

e adaptações para ir ao encontro das necessidades 
específicas de formação de professores/as não-
qualificados a trabalhar em circunstâncias tão 
extremas. Seria extremamente vantajoso para este 
processo trabalhar no sentido de certificar o Pack 
do TiCC e torná-lo obrigatório para professores/
as não-qualificados dentro do campo. Igualmente, 
sensibilizar para a abordagem interinstitucional 
a nível da conceção do programa e das entidades 
doadoras poderia reforçar o êxito na participação 
proativa neste modo de trabalhar. Teria sido também 
vantajoso realizar reuniões com todas as partes 
interessadas no início do processo, e ainda alinhar 
os planos de trabalho de cada instituição para 
complementar o abrangente plano de formação 
interinstitucional.

O potencial de Professores/as que receberam a 
formação introdutória do TiCC para crescerem e para 
se desenvolverem como orientadores/as dos seus 
pares, e para orientarem a futura facilitação, revela 
oportunidades claras de sustentabilidade. Uma 
ferramenta particularmente útil que está atualmente 
a emergir do grupo de trabalho interinstitucional é 
o uso do registo de desenvolvimento profissional de 
Professores/as, para identificar lacunas na formação 
e assinalar escolas e indivíduos com maior precisão. 
A abordagem interinstitucional relativamente à 
formação de professores/as também permite que 
o Pack de TiCC se ajuste aos projetos educativos 
existentes, tanto para reforçar como para uniformizar 
a qualidade da formação. Contribuiu para dar uma 
resposta mais coordenada ao desenvolvimento 
profissional de professores/as.

PERFIL DO/A PROFESSOR/A

Perfil do/a Professor/a 1:
Seme, de 24 anos, é um professor sul-sudanês do 
terceiro ciclo do ensino básico que chegou a Kakuma 
em 2016.Sem qualificações nem formação prévias 
além de ter completado o ensino secundário no Sudão 
do Sul, começou a dar aulas em junho de 2018.Ensina 
numa sala de aula com grande afluência, composta 
por 80 alunos e alunas. Através do ensino, Seme 
desfruta da oportunidade de “empoderar estudantes 
- de os transformar de ninguéns em alguéns”. No 
entanto, desde ter de enfrentar no início da carreira o 
‘não saber nada’ aos desafios contínuos do excesso 
da carga de trabalho e da baixa remuneração, 
ensinar revela-se por vezes difícil para ele.
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de formação dos indivíduos de forma precisa e diz 
que “os facilitadores/implementadores precisam 
de fazer o acompanhamento de quem está a ser 
selecionado, os diretores/as das escolas precisam de 
entender que quem irá beneficiar da formação são 
os alunos e alunas, mais do que aqueles com quem 
trabalham.”

“Gerir conflitos tanto com alunos e alunas como com 
adultos da comunidade” é uma das áreas nas quais 
Aguer considera que o pack de TiCC o ajudou tanto 
dentro da sala de aula, como fora dela.
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secundária em Nairóbi. Quando se viu impossibilitado 
de prosseguir estudos universitários, começou à 
procura de trabalho no campo como professor. 
Completou os seus primeiros sete meses na posição 
sem receber qualquer formação .Em janeiro de 2017, 
Aguer foi um dos primeiros professores/as a receber 
o Pack Introdutório do TiCC através do projeto 
Professores/as para Professores/as e afirma: “foi 
extremamente útil para mim porque o conteúdo ia ao 
encontro das experiências e desafios que eu tinha na 
minha sala de aula. “Desde então, Aguer acabou por 
se tornar formador dos seus pares e, em 2018, foi um 
dos principais facilitadores e implementadores do 
programa para a expansão do Professores/as para 
Professores/as em Kakuma e em Kalobeyei. Durante 
este período, também se candidatou à Universidade 
Masinde Muliro e completou uma certificação de 
oito meses em ensino básico. Agora, aos 25 anos, é 
professor do ensino básico e é facilitador da formação 
do TiCC junto de professores/as não-qualificados.

Durante o mapeamento e avaliação do processo de 
formação no grupo de trabalho interinstitucional, 
Aguer foi identificado como um forte participante 
e como sendo indicado para liderar a facilitação de 
futuras formações do TiCC. Em 2019, em coordenação 
com a VSO e o grupo de trabalho interinstitucional, 
Aguer ajudou a atualizar e a contextualizar o pack de 
formação do TiCC, contribuindo com recomendações 
e adaptações. Mais recentemente, prestou apoio a 
um workshop de formação de formadores do pack 
do TiCC, e foi o principal facilitador na ministração 
da formação a 30 professores/as não-qualificados.

“Gosto muito do TiCC modificado, são adaptações 
muito bem conseguidas.(As) mudanças também são 
positivas devido ao novo currículo, os professores/
as precisam de entender esta reorientação. Os 
problemas relativos à humanidade e à inclusão, à 
violência de género, à prevenção da exploração e do 
abuso sexual são uma realidade nas nossas escolas, 
por isso é extremamente útil, especialmente no que 
toca a saber como reportá-los,” comenta Aguer ao 
refletir sobre a contextualização. Usar diferentes 
parceiros para serem responsáveis por módulos 
específicos, diz Aguer, “ajuda-nos, enquanto 
facilitadores, a adquirir mais conhecimento. São 
especialistas nas suas respetivas áreas e têm imenso 
conhecimento sobre cada disciplina.”

Reitera a importância de identificar as necessidades 


