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SUMÁRIO EXECUTIVO 
Durante a revisão do Plano Estratégico 2015-2017 da INEE, ficou evidente que a INEE é vista 
como central para a recolha, organização e seleção, e disseminação de conhecimento e evi-
dências sobre a EeE. Há uma clara necessidade de uma abordagem estratégica para a produ-
ção de conhecimento e investigação, e de reunião, seleção e organização, e disseminação de 
evidências. À luz desta necessidade, e reconhecendo a dinâmica setorial para reforçar a base 
de evidências da EeE, a INEE e respetivos parceiros facilitaram uma série de workshops para 
buscar uma agenda de aprendizagem partilhada. 
A INEE estabeleceu uma parceria com o UKRI GCRF para convocar uma série de três 
workshops regionais (Amã, Bogotá e Daca), para discutir os desafios regionais e as opor-
tunidades de investigação, identificar as principais lacunas a nível de evidências e mapear 
a produção de conhecimento em curso. De seguida é feita uma introdução e são apresen-
tadas as principais aprendizagens decorrentes destes workshops, bem como um resumo 
de cada um deles.

A PANDEMIA DE COVID-19
A pandemia de COVID-19 começou no início de 2020, imediatamente após o último 
workshop desta série. Só em 2020, mais de 1,5 mil milhões de estudantes viram a res-
petiva educação interrompida pela pandemia da COVID-19 (UNESCO, 2020). A crise de 
educação da COVID-19 abriu caminho para que o conceito de educação em situações de 
emergência (EeE) fosse aplicado globalmente. No entanto, é imperativo que o setor da EeE 
continue a defender e a priorizar as crianças mais vulneráveis, mais difíceis de alcançar 
e que já estavam fora da escola antes do início da pandemia de COVID-19 – e que estão 
agora a vivenciar crises agravadas. De forma geral, esta pandemia demonstrou a necessi-
dade de uma robusta investigação empírica e teórica para orientar a prestação de serviços 
educativos durante as crises, o que comprova ainda mais a necessidade da Agenda de 
Aprendizagem da INEE e da Plataforma de Evidências. Com esta necessidade cada vez 
maior de investigação, surgem prioridades adicionais, como a manutenção de um elevado 
padrão de ética na investigação, o apoio a parcerias de investigação significativas e efica-
zes, e o aumento do acesso à investigação no âmbito da EeE em todo o mundo. Dito isto, 
é importante perceber que a COVID-19 não é mencionada neste relatório porque todos os 
workshops ocorreram antes do início da pandemia.

CONTEXTO
À data desta série de workshops, uma em cada quatro crianças em idade escolar, de todo 
o mundo, vivia num país afetado por crises. Em 2019, 127 milhões de jovens e crianças em 
idade escolar estavam fora da escola em contextos afetados pela crise (INEE, 2020). Isto re-
presentava quase metade da população mundial fora da escola. A perda dos serviços educa-
tivos durante uma crise não só perturba o impacto positivo da educação a longo prazo, como 
também deixa as crianças sem os serviços vitais que apoiam a proteção, o bem-estar e o 
desenvolvimento humano das mesmas no respetivo dia-a-dia. 
Apesar do papel essencial que a educação pode desempenhar, verifica-se uma notória falta 
de investigação empírica e teórica para orientar a prestação de serviços de educação durante 
conflitos e crises prolongadas. A INEE tem destacado o facto de continuar a ser limitada a 
investigação sobre o impacto da educação na prevenção, na resposta e na recuperação de 
riscos de desastres e situações de emergência complexas. Numa recente revisão da literatura 

https://inee.org/pt/resources/inee-plano-estrategico-2015-2017
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de EeE, Burde et al. (2017) concordaram que as “evidências sólidas com base nas quais se 
deve agir são limitadas.” Os atores da educação que trabalham em contextos de conflitos e 
crises prolongadas apelam cada vez mais a um maior compromisso para com a investigação 
rigorosa nesta área, a uma divulgação mais abrangente e atempada dos resultados da inves-
tigação, e a uma melhor coordenação entre atores externos e locais. 

ENTIDADES PARCEIRAS

Fundo de Investigação de Desafios Globais – Investigação e Inovação do Reino Unido 
O Fundo de Investigação de Desafios Globais (GCRF, na sigla em inglês) oferece uma 
oportunidade exclusiva para construir uma comunidade global de investigadores/as que estão 
comprometidos/as com o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Promove 
relações significativas e equitativas entre instituições de investigação do Reino Unido e 
entidades parceiras de países em desenvolvimento, o que ajudará a assegurar a identificação 
e relevância de vias realistas através das quais a investigação pode ter impacto nas políticas 
e práticas de desenvolvimento nacional, regional e internacional.
O GCRF apoia um portefólio de atividades diversificado mas equilibrado. A sua característica 
comum é que todos eles abordam, de alguma forma, os desafios definidos para os países em 
desenvolvimento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A educação 
em contextos de crise e de conflito tem sido um tema-chave dos apelos à investigação recentes 
no portfólio educativo do GCRF. Para mais informações, visite https://www.ukri.org/our-work/
collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/. 

Rede Interinstitucional para a Educação em situações de Emergência
A Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência (INEE) é uma rede 
global e aberta com uma comunidade de membros que trabalham em conjunto no âmbito de 
um quadro humanitário e de desenvolvimento, para assegurar que todas as pessoas têm di-
reito a uma educação de qualidade, relevante, equitativa e num ambiente seguro. O trabalho 
da INEE baseia-se no direito fundamental à educação. Para mais informações e para aderir à 
INEE, visite https://inee.org/pt.

CONSULTAS DA AGENDA DE APRENDIZAGEM DA INEE
A Agenda de Aprendizagem da INEE, que está alinhada com a Prioridade Estratégica 3 da 
INEE –garantir, coadjuvar e sistematizar conhecimento, no sentido de informar políticas e prá-
ticas – é um recurso fundamental para a rede da INEE, incluindo membros e outros parceiros 
e parceiras, bem como académicos/as, estudantes e investigadores/as interessados/as em 
fazer parte, aprender, e que desejem produzir investigação relevante para o campo da EeE. A 
Agenda de Aprendizagem fá-lo, produzindo o seguinte: 
1. Um inventário de investigação e aprendizagem a ser atualmente levado a cabo pelas partes 

interessadas da EeE que participaram ou contribuíram para as consultas da Agenda de 
Aprendizagem da INEE 

2. Um quadro de lacunas de conhecimentos-chave identificados por participantes, 
categorizados de acordo com os domínios dos Requisitos Mínimos da INEE

Esta informação será registada na Plataforma de Evidências da INEE e hospedada na página 
de Internet da INEE, onde as partes interessadas da EeE podem pesquisar e envolver-se com 
a investigação existente, manter-se atualizadas sobre os projetos de investigação em curso 

https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://inee.org/pt
https://inee.org/pt/evidencias/agenda-de-aprendizagem-de-inee
https://inee.org/pt/evidencias/agenda-de-aprendizagem-de-inee
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e visualizar as lacunas de evidências na EeE, tal como identificadas por profissionais e aca-
démicos, e também demonstradas pela falta de investigação existente. Esta plataforma in-
terativa será regularmente atualizada, para assegurar que continua a ser uma ferramenta 
relevante e será acompanhada por um sumário periódico das atuais lacunas de evidências 
“mais relatadas”. 
Reconhecendo a força da INEE como uma rede e entidade agregadora, o processo de desen-
volvimento da agenda de aprendizagem incluiu os diversos membros da INEE, que participa-
ram numa série de workshops regionais e consultas globais, que foram organizadas com os 
seus parceiros estratégicos de 2018 a 2020. O objetivo deste processo consultivo era asse-
gurar que a agenda de aprendizagem fosse representativa do panorama da EeE em geral. 

Consultas Regionais 
A INEE associou-se ao UKRI GCRF na realização de uma série de workshops de Consulta re-
gional da agenda de aprendizagem. Estes workshops regionais reuniram os principais atores 
locais, quer da comunidade de profissionais, quer da comunidade de investigação para discutir 
lacunas, desafios e oportunidades de investigação. Os workshops estavam alinhados com a 
Prioridade Estratégica 4 da INEE – fortalecer e diversificar a comunidade de membros da INEE 
– o que trouxe uma voz e uma perspetiva regionais vitais para o nível global das consultas da 
Agenda de Aprendizagem da INEE realizadas em Nova Iorque, em 2018 e Genebra, em 2019.
As consultas regionais ocorreram no Médio Oriente (Amã, 2019), América Central e do Sul 
(Bogotá, 2019), e no Sul e Sudeste da Ásia (Daca, 2020). Os principais objetivos eram: 
• Partilhar a investigação e a experiência dos profissionais com implicações metodológicas 

e éticas na realização de investigação centrada na educação em situações de emergência 
e em crises prolongadas. 

• Construir redes de atores locais e internacionais e encorajá-los a ligarem-se e a dialoga-
rem sobre os desafios e oportunidades para a investigação no âmbito da educação 

• Identificar lacunas de investigação através de uma abordagem de colaboração que com-
binou pontos de vista de todos os atores e partes interessadas 

Esta série de workshops regionais foi também concebida para ajudar o CGRF a compreender 
melhor o contexto no qual os projetos terão lugar, e para permitir a aprendizagem institucional 
em redor dos desafios éticos e práticos da realização de investigação neste espaço. À medida 
que a INEE procura compreender “o que” está a ser investigado na EeE, o CGRF procura ex-
plorar “como” esta investigação está a ser realizada.
Antes de cada workshop, foi realizado um inquérito, para recolher respostas das e dos partici-
pantes sobre (1) investigação em curso em que estavam envolvidos/as, (2) as suas parcerias 
de investigação, (3) principais lacunas de conhecimento da EeE, e (4) lacunas em tipos espe-
cíficos de investigação. Com grupos de discussão organizados em torno dos domínios dos 
Requisitos Mínimos da INEE, as respostas ao inquérito forneceram uma base para a discus-
são em cada consulta. Também forneceram informações sobre as Lacunas de Conhecimento 
Prioritário para o Mapeamento EeE que eram específicas para cada contexto.
Embora organizadas e facilitadas por colaboradoras e colaboradores da INEE e do CGRF, 
estas consultas dependeram bastante do envolvimento ativo dos e das participantes, através 
das suas apresentações de investigação, provocações1 sobre tópicos fundamentais, tais como 
parcerias de investigação equitativas ou divulgação da investigação e trabalho de grupo. 

1   Uma breve apresentação ou discurso concebido para provocar reflexão e discussão sobre um tópico específico.

https://inee.org/pt/resources/quadro-estrategico-da-inee-2018-2023
https://inee.org/resources/inee-evidence-workshop-outcome-report-new-york-2018
https://inee.org/resources/education-emergencies-data-long-term-vision-and-action-agenda
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
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Participantes
O número de participantes variou entre 20 e 40 por consulta. Os e as participantes foram re-
crutados entre os/as principais investigadores/as financiados pelo GCRF e entres os membros 
da INEE, incluindo académicos regionais e profissionais locais e internacionais.
As três consultas realizadas em Amã, em Bogotá e em Daca fizeram com que fosse possível 
que os e as representantes das principais regiões da EeE contribuíssem para a criação da 
Agenda de Aprendizagem da INEE e para a compreensão, por parte do GCRF, de como a in-
vestigação da EeE está a ser feita mundialmente. 

Pontos-chave de Aprendizagem 
Muitas e muitos dos participantes que se juntaram à conversa identificaram necessidades 
de investigação semelhantes nas três regiões. Em particular, os representantes regionais 
discutiram a necessidade de redefinir a concetualização da EeE, a fim de superar o conflito 
“tradicional” da EeE ou o cenário pós-conflito; indicaram que uma definição alargada deve 
incluir e priorizar as crises prolongadas. As/os participantes também deixaram claro que o 
escopo atual da investigação sobre EeE não é suficientemente abrangente para satisfa-
zer as necessidades a nível local. Por exemplo, os investigadores/as da região da América 
Central e do Sul solicitaram que a EeE passasse a englobar a violência de gangues, o 
tráfico de drogas e os grupos armados. Também houve, em cada região, a referência a 
como a língua poderia criar uma barreira tanto à participação na investigação como à sua 
divulgação. Esta barreira pode criar uma questão secundária que muitos participantes 
salientaram: a falta de recursos primários publicados noutras línguas além do inglês. As/os 
participantes encorajaram a INEE e o GCRF a assumirem uma postura intencional quanto 
ao papel que a língua desempenha na Agenda de Aprendizagem da INEE e da quantida-
de de recursos publicados noutras línguas que serão incluídos na plataforma de evidên-
cias ou de recursos em inglês serão traduzidos para as línguas locais. Outro fio condutor 
comum entre as três consultas foi a luta universal para estabelecer e manter parcerias de 
investigação equitativas. Os e as participantes das três regiões relataram a necessidade 
de os financiadores/as e entidades doadoras darem prioridade à equidade desde o início. 
Referiram que isto incluiria a atribuição de fundos para a participação comunitária e a ca-
pacitação no âmbito das propostas, o alargamento dos prazos dos projetos de investiga-
ção de modo a dar tempo suficiente para que estas parcerias prosperem, e ser intencional 
quanto à seleção de propostas de investigação locais e quanto a confiar às comunidades 
a investigação do seu próprio contexto. Por fim, as e os participantes de todas as regiões 
relataram uma lacuna na investigação em torno da utilização e eficácia dos programas e 
pedagogias de base tecnológica. 
Por sua vez, cada região tinha as suas próprias necessidades exclusivas de investigação 
sobre temas como o bem-estar das e dos professores/as, instrução e aprendizagem, e acesso 
a ambientes de aprendizagem. É importante observar que estas discussões foram lideradas 
pelos/as participantes, com a duração de duas horas apenas, e nem todas foram abrangen-
tes. Embora as necessidades em cada região tenham nuances específicas, a maior parte das 
que foram relatadas eram aplicáveis às três.
Os pontos-chave de aprendizagem que surgiram nestas consultas serão utilizados para ditar 
a forma como a INEE abordará a criação da Plataforma de Evidências da INEE. Os pontos-
-chave de aprendizagem incluem o seguinte:
1. Incluir investigação em todas as línguas. Ao incluir investigação em todas as línguas, a 

plataforma de evidências promoverá recursos de todas as regiões como sendo recursos 
primários para a comunidade de EeE. 
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2. Incluir investigação relacionada com todos os tipos de situações de emergência. A 
plataforma de evidências deve assegurar que a definição da EeE inclui e destaca todos os 
tipos de situações de emergência, dando atenção especial às situações de emergência e 
aos contextos compostos que são frequentemente excluídos da agenda internacional. 

3. Encorajar a divulgação de investigação liderada localmente. Ao acrescentar uma forma 
de procurar investigação liderada localmente, a plataforma de evidências pode elevar a 
investigação que, de outra forma, poderia não ser amplamente divulgada.

4. Destacar vários tipos de investigação em torno de cada tema. A exibição de uma vasta 
série de tipos de investigação em torno de cada tema proporcionará às e aos utilizadores 
da plataforma uma série de perspetivas sobre a respetiva área de interesse.

A INEE e o CGRF agradecem aos principais atores locais das comunidades de profissionais 
e de investigação que despenderam do seu tempo e energia na preparação e participa-
ção das consultas regionais. Os importantes contributos dos representantes regionais serão 
inestimáveis para a criação da Plataforma de Evidências da INEE e para a aprendizagem 
institucional do CGRF em relação aos desafios éticos e práticos da realização de investiga-
ção nestes contextos. 
Para mais informações sobre a Agenda de Aprendizagem da INEE e sobre as consultas glo-
bais, clique aqui.

https://inee.org/pt/evidencias/agenda-de-aprendizagem-de-inee
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AMÃ, NA JORDÂNIA
19-20 de fevereiro, 2019

A primeira consulta conjunta CGRF-INEE da Agenda de Aprendizagem da INEE realizou-se em 
19-20 de fevereiro, 2019, em Amã, na Jordânia, no Hotel Landmark (ver Anexo  I: Agenda do 
Workshop de Amã). A consulta convocou 43 participantes da Jordânia, do Líbano e de outros 
países da região do Médio Oriente e do Norte da África (MENA, na sigla em inglês), que represen-
taram 27 organizações e 8 instituições académicas (ver Anexo II: Lista de Participantes de Amã).

CONTEXTO
Durante décadas, profissionais e investigadores da região do MENA têm vindo a responder 
e a estudar numerosas crises agudas e prolongadas exclusivas da região, como seja a crise 
Síria. Em 2019, foi divulgado que 2,1 milhões de crianças na Síria estavam fora da escola, 
e mais 1,3 milhões estavam em risco de desistir (ONU OCHA, 2019). Simultaneamente, 
o Líbano estava a tentar acolher 1,5 milhões de refugiados/as sírios e mais de 200 000 
refugiados/as palestinianos nas suas infraestruturas já fragilizadas (ACNUR, 2020). Os 
países circundantes estavam a fazer o mesmo, e alguns estavam, ao mesmo tempo, a res-
ponder às suas próprias crises. Este contexto singularmente complexo faz do MENA uma 
região altamente prioritária para contribuir para o conteúdo e orientação da Agenda de 
Aprendizagem da INEE.

SESSÕES DE ABERTURA 
As sessões de abertura expuseram os objetivos do workshop, forneceram informações 
sobre a INEE, o CGRF e a Agenda de Aprendizagem da INEE, colocaram questões-chave e 
fundamentaram a discussão das e dos participantes no contexto da investigação regional 
em curso. Para enquadrar as discussões para o workshop de dois dias, o Dr. Ritesh Shah, 
da Universidade de Auckland, falou sobre a economia política na investigação no âmbito 
da educação. Após a palestra do Dr. Shah, Jen Steele, da equitas education, Rana Dajani, 
da We Love Reading, Georgios Karyotis, da Universidade de Glasgow, e Nour Shammout, 

Participantes da consulta, em Amã, na Jordânia, fevereiro de 2019
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do Laboratório de Ação Contra a Pobreza Abdul Latif Jameel participaram num painel de 
discussão. Estas apresentações centraram-se na forma como a prática e a aprendizagem 
dos professores/as podem influenciar a aprendizagem e o bem-estar das crianças na Síria; 
nos movimentos sociais e na promoção da alfabetização na Jordânia; nas experiências das 
e dos jovens refugiados/as sírios no Líbano; e no trabalho da organização Inovações para 
Ação contra a Pobreza sobre a educação em contextos frágeis. O painel demonstrou a pro-
fundidade, diversidade e qualidade da investigação em curso na região. 
 

SESSÕES DE TRABALHO
As sessões de trabalho foram concebidas para suscitar o debate e a discussão ativa entre 
as e os participantes. Incitaram as/os participantes a pensar criticamente sobre questões e 
oportunidades para a investigação na área da educação na região. Houve duas sessões de 
trabalho por dia; cada uma foi aberta com uma ´provocação` de 15 minutos levada a cabo 
por um/a dinamizador/a, seguida de uma discussão com duração de uma hora.

Sessão 1: Desenho e Metodologia de Investigação
A Dr.a Kelsey Shanks, do UKRI CGRF, partilhou uma ´provocação` sobre os desafios de rea-
lizar investigação na área da educação em ambientes frágeis. Pediu ao grupo que refletisse 
amplamente sobre a investigação, e sobre como a economia política de produção de conheci-
mento teve impacto na investigação no âmbito da educação na região do MENA. As/os par-
ticipantes concordaram que era necessária maior flexibilidade no âmbito da investigação em 
ambientes frágeis, juntamente com uma maior abertura e transparência ao longo de todo o 
processo de investigação. Muitos/as participantes também concordaram que as questões de 
investigação ou áreas de investigação em ambientes frágeis são frequentemente motivadas 
por instituições ocidentais, em vez de serem definidas localmente. Isto tende a retirar o pro-
cesso das mãos locais e a criar uma distância entre a investigação dos doadores e as necessi-
dades dos/as beneficiários/as, especialmente quando os doadores comunicam e tomam deci-
sões predominantemente em línguas estrangeiras, em vez de fazerem isto nas línguas locais. 
Os/as participantes também manifestaram preocupações sobre os aspetos de segurança da 
investigação em ambientes frágeis, tais como ter acesso seguro aos locais de investigação e 
não poder incluir os nomes dos/as investigadores/as locais, por temerem pela sua segurança. 
Os/as participantes concluíram que estas e outras questões podem resultar numa investiga-
ção excessiva de certas áreas e na negligência de outras. 

Participantes da apresentação, em Amã, na Jordânia, em fevereiro de 2019
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Sessão 2: Nexo entre Ação Humanitária e Desenvolvimento
O Dr. Bassel Akar da Universidade de Notre Dame em Louaize, Líbano, apresentou uma 
visão geral do contexto de desenvolvimento da ação humanitária e a forma como afeta 
a investigação em educação. Em resposta, os/as participantes discutiram a necessidade 
de a investigação se basear numa abordagem intersetorial. Referiram que a investigação 
realizada de acordo com princípios humanitários durante uma crise pode afetar negativa-
mente a capacidade dos/as investigadores/as de desafiar o Estado ou os atores de grupos 
armados quanto a questões de educação orientadas para o desenvolvimento que venham 
a surgir, tais como a educação orientada pela política. Reconheceram também que a edu-
cação é um esforço a longo prazo e, por conseguinte, necessita de ciclos de financiamento 
mais longos e flexíveis, tanto para a investigação como para a implementação de projetos. 
O financiamento a curto prazo é um fator chave que contribui para criar um nexo entre as 
respostas de ação humanitária e de desenvolvimento e desafia a continuidade da educa-
ção entre a resposta de ação humanitária e a de desenvolvimento. As e os participantes 
também mencionaram que o nexo torna a EeE mais política e suscetível de ser controlada 
pelos interesses investidos. Manifestaram a preocupação de que os novos fundos globais 
para a educação em situações de emergência arrisquem mais a consolidação do que a 
expansão das oportunidades de educação.

Sessão 3: Estabelecer Parcerias Equitativas de Investigação
Iyad Abualrub, da Universidade de Oslo, partilhou uma ´provocação` sobre os desafios e 
as potenciais oportunidades para estabelecer verdadeiras parcerias de investigação equi-
tativas entre o Norte / Sul. Os e as participantes descreveram as parcerias de investigação 
equitativas como sendo sensíveis a questões culturais. Tratam-se de colaborações nas 
quais todos os parceiros têm igual acesso aos recursos e a igualdade de oportunidades 
para partilhar os resultados, levando a um conhecimento concebido, produzido e adquirido 
em conjunto. Os/as participantes assinalaram que a conceção da investigação é, muitas 
vezes, criada no Norte Global, enquanto os parceiros do Sul Global são incumbidos da 
tarefa de realizar a maior parte do trabalho. Isto limita a oportunidade de construir parce-
rias verdadeiras e pode ser encarado como uma exploração. As/os participantes afirmaram 
também que uma parceria verdadeiramente equitativa deve ser tratada como um espaço 
de discussão no qual as divergências são resolvidas não por um sistema de votação, mas 
sim através de negociação e de trabalho colaborativo. É importante salientar que o conhe-
cimento local e a compreensão cultural devem ser tidos em consideração nos acordos de 
parceria, em vez de enfatizar os recursos físicos que são trazidos para o debate.

Sessão 4: Divulgação da Investigação
Bilal Barakat, do Relatório de Monitorização da Educação Global, partilhou uma ´provocação` 
sobre a forma como a investigação é divulgada e partilhada, apontando os desafios regionais 
específicos no âmbito do acesso à investigação. Os e as participantes relataram que, na sua 
experiência, o acesso à investigação é frequentemente vedado por um pedido de pagamento 
para ter acesso, o que a torna inacessível para muitos/as. Referiram que costumam recor-
rer aos grupos do LinkedIn e do Facebook para encontrar relatórios e artigos gratuitos. As e 
os participantes relataram também que utilizam relatórios de profissionais, assinalando que, 
muitas vezes, isto reforça certas ideias de rigor e falha na criação de um ambiente de varie-
dade académica. As e os participantes referiram que deve ser incentivada a partilha contínua 
e rápida dos resultados ao longo do ciclo de investigação, para que os resultados possam ser 
utilizados para a preparação e a resposta. Todos/as os/as participantes concordaram que a 
língua da publicação é um desafio significativo para a região MENA. A maior parte da investi-
gação sobre educação em situações de emergência na região MENA é realizada em inglês, o 
que a torna inacessível para as comunidades locais. Além disso, é frequente os ministérios da 
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educação da região mostrarem relutância em partilhar informações publicamente e, muitas 
vezes, são sensíveis a críticas, o que torna a divulgação de resultados negativos particular-
mente difícil. Os/as participantes interrogaram-se se podcasts ou artigos mais curtos e leves 
seriam mais acessíveis para os investigadores/as da região do que as publicações estrita-
mente académicas. Recomendaram também a utilização de festivais de cinema, documentá-
rios e eventos de painel para alcançar um público mais alargado.

SESSÃO DO MAPEAMENTO SOBRE LACUNAS DE EVIDÊNCIAS 
DA INEE
Para iniciar a consulta da Agenda de Aprendizagem da INEE, Margi Bhatt, Coordenadora de 
Política Educativa da INEE, apresentou o Mapeamento de Lacunas de Conhecimento Prioritário 
de Amã para a EeE, que exibiu os resultados relatados pelos/as participantes do inquérito que 
antecedeu o workshop sobre as lacunas das evidências e a investigação em curso no Médio 
Oriente, organizados de acordo com os Requisitos Mínimos da INEE. Os/as participantes en-
volveram-se então em sessões de discussão sobre a investigação e as evidências relatadas 
em cada domínio dos Requisitos Mínimos. O objetivo desta sessão foi desenvolver o inquérito 
que antecedeu o workshop e o mapeamento das lacunas de evidências e identificar e discutir 
as principais lacunas do conhecimento no campo da EeE e, especificamente, na região MENA.
 

Domínio 1: Requisitos Básicos (Participação Comunitária, Coordenação, Análise)
As e os participantes começaram por mencionar a necessidade de uma melhor compreensão de 
como trabalhar eficazmente com as e os membros da comunidade, e de como priorizar a tutoria 
e a capacitação dos membros da comunidade. Referiram que a falta de compreensão dificulta 
a capacidade de se envolverem numa participação significativa e sustentável na comunidade. 
Os/as participantes também assinalaram que muitos atores locais não sabem como se podem 
envolver com as associações dedicadas à educação. Isto levou a uma discussão sobre a necessi-
dade crucial de gestão de conhecimento na investigação local. As e os participantes observaram 
que a criação de centros de aprendizagem ou de grupos de reflexão para incentivar a partilha de 
conhecimentos obtidos na investigação levada a cabo por académicos, pelo governo, por funcio-
nários/as da escola e por outras partes interessadas poderia ajudar a impulsionar a participação 
da comunidade e a estimular a coordenação entre os atores.

Sessão de trabalho, em Amã, na Jordânia, em fevereiro de 2019.

https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
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Ao discutir os requisitos de análise, os/as participantes preocuparam-se principalmente com a 
necessidade de uma análise crítica do contexto da região, liderada pelos investigadores locais. 
Reconheceram que isto provavelmente exigiria um intercâmbio de capacidades para apoiar as/
as investigadores/as locais na realização da análise, o que promoveria, no futuro, uma partici-
pação mais sustentável da comunidade. Isto relacionou-se com a discussão em torno da coor-
denação no âmbito da resposta humanitária, e os e as participantes assinalaram que os atores 
demonstram falta de uma sólida compreensão da região em termos de contexto comum entre os 
atores. Sugeriram que o ponto de partida para qualquer ação numa crise prolongada deve ser 
uma análise crítica do contexto, e que os atores devem reunir os conhecimentos especializados 
já existentes na região, em vez de cada doador/a individual ou parceria de implementação reali-
zar a sua própria análise. A análise deve também basear-se nas experiências dos profissionais 
de saúde em todas as redes, como sejam os académicos/as, os prestadores/as de serviços públi-
cos, os implementadores/as e as partes interessadas. 
De forma a assegurar a sustentabilidade dos resultados da avaliação e da análise, os e as partici-
pantes indicaram a necessidade de atualizar frequentemente a análise do contexto. Perguntaram-
se se isto teria de ser feito ao nível setorial, em vez de ser feito por um ator individual, e em cola-
boração com parceiros de investigação locais e internacionais. Os e as participantes solicitaram 
mais avaliações de necessidades e avaliações de programas ao nível do programa, ambas as 
quais exigiriam um maior investimento na monitorização e avaliação da investigação.

Domínio 2: Acesso ao Ambiente de Aprendizagem
As e os participantes identificaram rapidamente as necessidades de acesso dos e das estudan-
tes portadores de deficiências físicas, de aprendizagem intelectuais em contextos de EeE como 
sendo uma lacuna crucial no âmbito da investigação da EeE. Assinalaram que, desde o início da 
crise da Síria, houve uma redução da investigação sobre estudantes portadores de deficiências 
em contextos de EeE. Referiram também que existe falta de investigação sobre a capacitação de 
professores/as para dar resposta às necessidades dos/das estudantes portadores de deficiências. 
Os/as participantes assinalaram que estão cientes de que esta investigação está a acontecer 
noutros contextos, mas disseram que não está a ser suficientemente abrangida nos contextos de 
EeE nem nos contextos MENA.
Em termos de segurança física dos/as estudantes, os/as participantes discutiram a falta de in-
vestigação em relação aos castigos corporais aplicados nas escolas e em relação aos pontos 
de transição na educação. Observaram que, embora exista muita investigação sobre a educa-
ção básica, continua a ser necessária a realização de investigação em torno da transição para 
a escola secundária e, mais tarde, para o ensino superior. Os/as participantes pretenderam com 
esta investigação identificar a razão pela qual os/as estudantes abandonam a escola, o momento 
em que tendem a deixar de a frequentar e, depois, a descrever como prevenir que isto aconteça. 
Sublinharam que não se trata apenas da razão pela qual os/as estudantes deixam de estudar, 
mas das barreiras que os impedem de regressar à escola.
Outro ponto de discussão nesta área dizia respeito à preparação para situações de emergência, 
ou à falta dela, na região. A investigação e as políticas tendem a responder a uma crise, mas é 
necessário priorizar a preparação nesta região, que atravessa crise após crise. Por fim, os/as par-
ticipantes indicaram que são necessários mais estudos longitudinais na região, para determinar 
se e como o setor muda a oferta de educação a longo prazo para todas as crianças e jovens.

Domínio 3: Ensino e Aprendizagem
Os e as participantes deste grupo identificaram cinco áreas principais que devem ser incluídas 
na plataforma de evidências no domínio do Ensino e Aprendizagem: (1) currículo, instrução e 
aprendizagem; (2) apoio psicossocial e aprendizagem social e emocional (AP-ASE); (3) avalia-
ção dos resultados de aprendizagem; (4) educação acelerada; e (5) tecnologia. 
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Houve um consenso entre os/as participantes relativamente à grande quantidade de investi-
gação realizada sobre AP-ASE e educação acelerada na região e, embora ambas sejam áreas 
temáticas importantes, que devem estar refletidas na plataforma de evidências, neste mo-
mento, não é necessário investigação adicional neste âmbito. No que diz respeito à avaliação 
dos resultados de aprendizagem, as e os participantes observaram que, embora esteja a ser 
feita uma quantidade razoável de investigação com base em avaliações formativas nas salas 
de aula, gostariam de que se realizasse algum trabalho sobre a forma como os/as estudantes 
podem receber certificações amplamente reconhecidas, e se e como os professores/as devem 
priorizar as competências do século XXI.
Outra lacuna adicional na investigação que foi alvo de discussão por parte dos/as participan-
tes foi a necessidade de mais investigação sobre a elaboração de manuais escolares e sobre 
o desenvolvimento curricular da região. Mencionaram um estudo regional que analisou os ma-
nuais escolares no Líbano, na Jordânia e na Palestina, e concluíram que estes continham ideias 
erradas das abordagens éticas e que careciam de uma ótica dos direitos humanos. Os/as par-
ticipantes mencionaram também o novo trabalho em curso, que visa desenvolver passaportes 
de aprendizagem que possam ser reconhecidos internacionalmente, mas manifestaram a sua 
preocupação quanto a quem seria responsável pela criação do currículo e quanto a quem es-
taria envolvido no processo. Em última análise, os/as participantes acharam que é necessária 
investigação sobre a adequação do currículo ao contexto regional.
Por fim, as/os participantes debateram sobre a necessidade de haver mais investigação sobre 
a utilização de tecnologia na região, e sobre o envolvimento do setor privado nestes projetos. 
Assinalaram que, apesar da vontade generalizada de apoiar os/as estudantes deslocados/as 
com acesso à tecnologia de educação, os atores que fornecem a tecnologia carecem de uma 
compreensão do ensino e do contexto MENA. Uma investigação adicional sobre a eficácia 
destas iniciativas esclareceria as pessoas interessadas quanto à utilidade das iniciativas de-
pendentes de tecnologia na região.

Domínio 4: Professores e Outros Técnicos de Educação
Os/as participantes que discutiram este domínio preocuparam-se sobretudo com a formação 
e o bem-estar de professores/as. Iniciaram a discussão assinalando que os professores/as 
refugiados/as não recebem tutoria nem orientação, o que resultou numa lacuna no conheci-
mento relativo às suas necessidades específicas. Gostariam de que se realizasse mais inves-
tigação sobre os procedimentos de desenvolvimento profissional mais eficazes para profes-
sores/as em contextos de crise. Também existe falta de compreensão sobre as necessidades 
de bem-estar dos/as professores/as e sobre a melhor forma de os apoiar. Os/as participantes 
assinalaram que a realização de mais investigação sobre o bem-estar dos professores/as po-
deria esclarecer os limites que devem existir em relação aos papéis que desempenham. As/os 
participantes perguntaram-se se não estaria o setor a exigir demasiado dos professores/as, 
já que, muitas vezes, estes tornam-se a principal figura de apoio emocional dos estudantes, 
além de serem professores/as dos mesmos. Por fim, as e os participantes assinalaram que 
existe uma lacuna na investigação em torno das necessidades específicas dos professores/
as da comunidade de acolhimento que dão aulas a estudantes refugiados/as ou deslocados.

Domínio 5: Política Educativa
Os e as participantes relataram uma lacuna na investigação sobre as ligações políticas entre 
os setores da educação formal e informal. Prosseguiram dizendo que precisam de investi-
gação que os ajude a compreender melhor as políticas que possibilitam que os alunos/as 
façam a transição da sala de aula informal para a sala de aula formal, as políticas que reco-
nhecem os constrangimentos da procura e do tamanho exclusivos dos contextos de crise, e 
como estas políticas devem ser implementadas. Os/as participantes também assinalaram a 

https://www.learningpassport.org/
https://www.learningpassport.org/
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falta de implementação de políticas e de estudos de fidelidade. Referiram ainda que precisam 
de mais análises sobre a forma como as políticas são implementadas e por que razão são 
bem-sucedidas ou falham em contextos específicos. As/s participantes também assinalaram 
a necessidade de estudos descritivos que ilustrem o desenvolvimento de uma política em 
termos de quem está envolvido na sua criação e de quem é responsável pela sua implemen-
tação. Ao discutirem o domínio no que diz respeito a toda a região MENA, os/as participantes 
solicitaram uma análise completa de cada sistema de educação da região, e da forma como 
se relacionam entre si. Por fim, os e as participantes relataram a necessidade de um conjunto 
de princípios que orientem as prioridades de investigação identificadas, quer em cada região, 
quer globalmente, seja qual for a agenda política específica de cada país.

OLHAR PARA O FUTURO
Os/as participantes desta consulta regional da agenda de aprendizagem contribuíram com valio-
sos conhecimentos sobre as necessidades específicas de quem apoia e investiga sistemas e pro-
gramas de educação na região MENA. Desde os desafios exclusivos com que os/as participantes 
se deparam ao fazerem investigação na região até às necessidades de investigação e conside-
rações específicas do contexto, é evidente que, na sua forma final, a Plataforma de Evidências 
da INEE terá de responder às nuances que existem em todas as regiões e dentro das mesmas. 
Embora os participantes tenham evidenciado as principais lacunas na investigação para cada 
domínio, foi encorajador o facto de também terem relatado áreas temáticas-chave que conside-
ram suficientemente investigadas na região, tais como o AP-ASE. Quando o workshop chegou 
ao fim e os participantes começaram a discutir o trabalho que têm pela frente, tornou-se claro 
que as parcerias de investigação equitativas, impulsionar quer os investigadores/as locais, quer 
as entidades internacionais, nacionais e regionais, serão parte integrante para satisfazer as ne-
cessidades de investigação da região MENA. 
Por favor clique nas hiperligações abaixo, para ser redirecionado/a para a agenda do workshop 
de Amã e para a lista de participantes:
Anexo I: Agenda do Workshop de Amã
Anexo II: Lista de Participantes de Amã
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BOGOTÁ, NA COLÔMBIA
3-4 de dezembro de 2019 

A segunda consulta conjunta GCRF-INEE regional da Agenda de Aprendizagem da INEE foi 
realizada de 3 a 4 de dezembro de 2019, em Bogotá, na Colômbia, no Hotel Marriott (ver Anexo 
III: Agenda do Workshop de Bogotá). A consulta convocou 33 participantes da Colômbia, das 
Honduras e de outros países da América Central e do Sul, região que representavam 17 orga-
nizações e 6 instituições académicas (ver Anexo IV: Lista de Participantes em Bogotá). 

CONTEXTO
Em 2019, a região da América Latina e Caribe acolhia 3,9 milhões de migrantes e refugia-
dos/as venezuelanos/as (UNICEF, 2019). Este número incluiu 1,2 milhões de crianças que 
precisavam de assistência e de apoio. No final de 2019, os países vizinhos da Venezuela, 
entre os quais, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Brasil, o Panamá, Trindade e Tobago, e a 
Guiana, acolhiam 67% do total mundial de migrantes e refugiados/as /as (UNICEF, 2019). 
Os e as profissionais observaram que a maioria destas famílias vulneráveis com crianças 
pequenas estavam a migrar a pé, para procurar refúgio. Além disso, o número crescente de 
populações vulneráveis na região intensificou as necessidades e sobrecarregou as infraes-
truturas da região, incluindo os sistemas de educação. A América Central e do Sul estão a 
atravessar a crise humanitária mais extrema dos últimos anos, o que tem implicações de 
grande alcance quer para os países de acolhimento, quer para os migrantes. Esta crise é 
ainda mais agravada pelos conflitos armados por que vários países estão a passar, o que 
tem tido um efeito drástico nos jovens. A nível mundial, aproximadamente 50% de todos os 
homicídios de adolescentes ocorrem na região da América Latina e Caraíbas, embora abri-
gue pouco menos de 10% da população adolescente global (UNICEF, 2017). É importante 
que o setor da EeE dê prioridade e apoio aos contextos da América Central e do Sul na sua 
resposta no âmbito da EeE. Por conseguinte, foi dada uma prioridade elevada a esta região 
na contribuição para o conteúdo e orientação da Agenda de Aprendizagem da INEE

Participantes da consulta, em Bogotá, na Colômbia, em dezembro de 2019
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SESSÕES DE ABERTURA 
A consulta começou com uma introdução à INEE, ao GCRF e à Agenda de Aprendizagem da 
INEE. Claudio Osorio, Facilitador da Comunidade de Língua Espanhola da INEE, liderou uma 
discussão entre os/as participantes para definir o que significa EeE no contexto da América 
Central e do Sul. Na Colômbia, especificamente, as crianças em contexto de crise são afetadas 
por três tipos de situações de emergência que podem afetar a aprendizagem das mesmas: 
migrações, ameaças naturais e violência. Parte da EeE nesta região está a considerar a forma 
específica como as múltiplas situações de emergência interagem e os respetivos efeitos nega-
tivos sobre as crianças. Em resposta às várias situações de emergência por que está a passar 
esta região, os/as participantes relataram que, muitas vezes, as escolas são utilizadas como 
abrigos, centros de recolha de recursos e instalações militares, o que cria outra barreira no que 
toca a fornecer educação de elevada qualidade. As/os participantes também relataram a sua 
frustração com a realidade de que a investigação oriunda da América Central e do Sul rara-
mente atinge um nível mundial, ao contrário da investigação oriunda da região MENA e das 
regiões africanas. Outro aspeto da EeE na região é a falta de acesso à informação sobre crian-
ças migrantes e a fragmentação entre as agências que estão a trabalhar com estas crianças. 
Os participantes também levantaram a questão da língua no que diz respeito à diversidade 
cultural única da região. Os professores/as são obrigados a ensinar em espanhol, o que torna 
outras culturas e línguas invisíveis, e dificulta a capacidade de os/as estudantes terem um bom 
desempenho nas avaliações. 
 

Um painel de discussão com Kelly di Bertolli, do Projeto Quixote, Julian Bermeo, do Centro de 
Memória, Paz e Reconciliação, Silvia Diazgranados, do IRC, e Luis Eduardo Perez Murcia, da 
Campanha Global pela Educação (GCE, na sigla em inglês) destacou a investigação e as fer-
ramentas aplicáveis às necessidades específicas da região. Os membros do painel apresen-
taram metodologias de ensino que analisam os efeitos da violência nos percursos educativos 
dos jovens (Bertolli); práticas de memória colaborativa (Bermeo); evidências de respostas efi-
cazes à crise global da educação (Diazgranados); e a atual agenda de investigação da GCE 
(Murcia). Os membros do painel destacaram abordagens criativas e colaborativas de alcançar 
uma educação de qualidade de qualidade na região.

Claudio Osorio, Facilitador da Comunidade de Língua Espanhola da INEE, dezembro de 2019.
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SESSÕES DE TRABALHO
As sessões de trabalho foram concebidas para suscitar o debate e a discussão ativa entre 
os/as participantes e para os levar a pensar criticamente sobre questões e oportunidades de 
investigação no âmbito da educação na região. Cada uma das três sessões de trabalho foi 
aberta com uma ´provocação` de 15 minutos liderada por um/a facilitador/a, seguida de uma 
discussão em grupo com duração de uma hora.

Sessão 1: Metodologia de Investigação
A primeira sessão começou com uma ´provocação` liderada por Yesid Paez, da Universidade 
de Bath, que encorajou os participantes a refletir sobre os desafios de levar a cabo uma in-
vestigação consistente sobre a EeE na região, e sobre como negociar as políticas de educação 
neste contexto. Os/as participantes debateram uma série de desafios regionais específicos 
em torno da realização de investigação sobre EeE, como seja a natureza do financiamento 
na região, que assinalaram ser frequentemente de curto prazo e não permitir projetos a mais 
longo prazo. Houve várias referências a como as várias culturas e línguas da região acrescen-
tam uma camada de complexidade. Muitos/as participantes relataram que a discriminação 
linguística cria desafios no âmbito da realização de investigação. A discriminação acontece a 
vários de níveis. Primeiro, ocorre quando as pessoas que falam línguas indígenas são excluídas 
da investigação a nível local e, mais tarde, ocorre com a falta de visibilidade da investigação 
publicada em espanhol, que é raro ser divulgada a nível global. Um desafio geral à realização 
da investigação no âmbito da EeE é que, devido ao facto de as comunidades da região terem 
experimentado uma quantidade substancial de investigação extrativa, é frequente mostrarem 
relutância em participar em novos projetos de investigação. É necessário levar a cabo uma 
investigação humanizadora, o que significa que os investigadores e os/as participantes apren-
dem uns com os outros/as e constroem uma relação de confiança, com vista a evitar o “messia-
nismo académico”. Além disso, os/as investigadores/as e os/as próprios/as participantes da in-
vestigação devem ser incluídos no desenvolvimento de protocolos éticos. As e os participantes 
também referiram que a investigação tende a concentrar-se, em grande parte, nos sintomas 
gerados pelo conflito e na forma como se manifestam, em vez de se concentrarem nas causas 
políticas e profundas do conflito. 

Sessão 2: Estabelecer Parcerias Equitativas de Investigação
A segunda sessão foi aberta com uma ´provocação` liderada por Julia Paulson, da Universidade de 
Bristol, que pediu aos e às participantes que refletissem sobre como as parcerias de investigação 
equitativas podem ser criadas de acordo com condições e em contextos que não são equitativos. 
Foram colocadas questões como as que se seguem aos e às participantes: “Qual é o papel da voz 
da comunidade na investigação sobre educação em áreas afetadas por conflitos?” e “Como podem 
as entidades financiadoras da investigação encorajar ou solicitar parcerias de investigação equita-
tivas e apoiar a capacidade de investigação local?”. Os/as participantes assinalaram a necessida-
de de reconstruir o conceito de comunidade dentro deste contexto, pois, muitas vezes, as fronteiras 
entre comunidades na região são pouco claras. Referiram que é importante incluir participantes no 
processo de investigação, a fim de determinar o que corresponde a cada comunidade e quais as 
fronteiras que as distinguem. Um desafio adicional no trabalho com comunidades rurais ou indíge-
nas é que os investigadores/as podem não saber se ou como os/as participantes compreendem ou 
concetualizam os protocolos de investigação com os quais concordaram. Os/as investigadores/as 
poderiam satisfazer esta necessidade criando um espaço de discussão e de contribuição ao longo 
de todo o processo de investigação – e não só no fim, para validar os respetivos resultados. Outra 
forma de construir parcerias equitativas seria criar e expandir redes de investigadores /as que 
participem em workshops nos quais as entidades financiadoras mostrem às comunidades como 
aceder aos apelos à investigação. Também poderiam convidar os investigadores/as locais a trazer 
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os seus projetos de propostas e dar-lhes feedback relevante. As/os financiadores devem fazer um 
esforço para compreender, reconhecer e valorizar a diversidade dos investigadores/as que traba-
lham a nível local e que levam a cabo projetos de investigação que podem não ser encontrados a 
nível internacional. As chamadas à apresentação de propostas de investigação excluem frequen-
temente os investigadores que não são membros de uma instituição ou agência, o que exclui as 
perspetivas únicas e diversificadas de investigadores/as não-tradicionais.

Sessão 3: Divulgação da Investigação 
A terceira e última sessão foram abertas com uma ´provocação` liderada por Kelsey Shanks, 
do UKRI GCRF, que colocou às e aos participantes questões com as que se seguem: “Como 
assegurar que os resultados da investigação são tidos em consideração pelas principais partes 
interessadas e postos em prática?” e “Quais são os formatos promissores que asseguram que 
a investigação divulgada é acessível?”. Os participantes salientaram que, sem divulgação, a 
investigação não tem impacto, e que o ambiente académico não dá prioridade nem apoia a di-
vulgação ética, o que significa que os resultados são geralmente divulgados em conferências e 
junto de outros/as investigadores/as antes de serem divulgados às comunidades locais, se é que 
isso acontece de todo. Isto dita a língua na qual a investigação é publicada, assim como quem 
serão as primeiras pessoas a ler e a beneficiar da investigação. 
É importante lembrar que as evidências sobre uma comunidade ou sobre um fenómeno podem 
dar visibilidade a uma causa ou a uma necessidade demonstrada. Por conseguinte, ao rea-
lizarem workshops, os investigadores/as devem utilizar uma linguagem verbal e visual que 
seja acessível, e devem covalidar atempadamente os resultados com o/ass participantes do 
workshop. Também podem ser potencializadas outras formas inovadoras de divulgação, tal 
como a tecnologia ou a arte. É importante divulgar uma vasta documentação relativa aos desa-
fios da aprendizagem com que as ONGs se deparam, bem como relativa às melhores práticas 
destas últimas. Os/as participantes afirmaram que, muitas vezes, as lições aprendidas não são 
tidas em consideração, uma vez que os relatórios apresentados às entidades doadoras tendem 
a misturar os resultados do desempenho com o impacto. Ao encorajar a comunidade global a 
estar recetiva a diferentes tipos de investigação, o setor poderia minimizar a competição e ma-
ximizar a divulgação e a aceitação.

SESSÃO DO MAPEAMENTO SOBRE LACUNAS DE EVIDÊNCIAS 
DA INEE
Para iniciar a consulta da Agenda de Aprendizagem da INEE, Sonja Anderson, Coordenadora 
de Dados e Evidências da INEE, apresentou o Mapeamento das Lacunas do Conhecimento 
Prioritário de Bogotá para a EeE, que exibiu os resultados relatados pelos participantes do 
inquérito que antecedeu o workshop sobre lacunas de evidências e a investigação em curso 
na região da América Central e do Sul, organizados de acordo com os Requisitos Mínimos 
da INEE. Os/as participantes envolveram-se então em sessões de discussão sobre a investi-
gação e as evidências relatadas em cada domínio dos Requisitos Mínimos. O objetivo desta 
sessão foi desenvolver o inquérito que antecedeu o workshop e o mapeamentorio de lacunas 
de evidências e identificar e discutir as principais lacunas do conhecimento no campo da EeE 
e, especificamente, na região da América Central e do Sul. 

https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
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Domínio 1: Requisitos Básicos (Participação Comunitária, Coordenação, Análise)
Ao debater o Domínio 1 dos Requisitos Mínimos, os e as participantes relataram a neces-
sidade de reforço geral do sistema. Os países da região carecem de uma visão partilhada 
da EeE, dos mecanismos de coordenação, das definições das responsabilidades (ou seja, o 
departamento de educação) e de um mapeamento de todos os atores, riscos, situações e 
ações, assim como de uma compreensão dos mecanismos de coordenação a nível nacional. 
Também é necessária uma maior coordenação intersetorial. 
Os e as participantes afirmaram que a investigação e evidências não devem ser produzidas 
apenas por instituições académicas; devem envolver também instituições nacionais (como o 
ministério da saúde), ONG especializadas e atores privados. Assinalaram também a neces-
sidade de uma maior compreensão de como a violência de gangues, o tráfico de drogas e 
os grupos armados afetam a EeE. Os e as participantes disseram que, embora estes fatores 
nem sempre sejam considerados realidades “tradicionais” da EeE, são fundamentais para a 
região e, por conseguinte, requerem investigação e evidências. Sugeriram que a utilização de 
mais estudos de caso ajudaria a destacar como os diferentes tipos de crises afetam as pes-
soas na região a nível local. É importante refletir sobre a utilização de tecnologia e de outros 
métodos criativos de investigação para responder às necessidades únicas da região. 
A participação comunitária também deve ser priorizada, não só em cenários tradicionais 
de EeE de conflito ou pós-conflito, como também em situações de violência. Os e as partici-
pantes debateram-se com questões sobre como a investigação pode fomentar o interesse 
dos pais e tutores pela educação quando os mesmos têm outras preocupações prementes; 
sem estes últimos, é difícil contar com a participação comunitária. Por fim, s/os participantes 
disseram que a região carece de uma compreensão dos efeitos da crise e do conflito no fun-
cionamento das escolas, nas relações e nas dinâmicas na sala de aula. Os/as participantes 
perguntaram o que acontece nas salas de aula quando os/as estudantes ou outras pessoas 
com poder questionam a autoridade do professor/a, ou em situações em que os professores/
as estão constantemente com medo. Os conflitos nesta região costumam ser prolongados e 
os participantes disseram que, uma vez que uma resposta está exposta aos olhos do público, 
veem como as instituições locais e regionais não estão preparadas para responder. 

Sessão de trabalho, Bogotá, na Colômbia, em dezembro de 2019.
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Domínio 2: Acesso ao Ambiente de Aprendizagem
As e os participantes deste grupo identificaram seis áreas principais que devem ser incluí-
das na plataforma de evidências no domínio do Acesso ao Ambiente de Aprendizagem: (1) 
acesso, (2) equidade e inclusão, (3) género, (4) espaços seguros e protetores, (5) infraestrutu-
ras educativas e (6) programas sociais. 
No âmbito do acesso, da equidade e da inclusão, a investigação deve considerar as popu-
lações afetadas, concentrando-se especialmente nas pessoas com problemas de mobilida-
de, nos povos indígenas, nos afrodescendentes, nos migrantes e nos estudantes desloca-
dos. Também é necessário um sistema flexível para facilitar o acesso à educação, incluindo 
o transporte de ida e volta para a escola. Ao debater o género, os/as participantes quiseram 
saber que desafios específicos as adolescentes grávidas poderiam encontrar num contexto 
de crise que poderia limitar o acesso das mesmas à escola, de que forma a menstruação afeta 
a experiência educativa das meninas e como o seu papel enquanto cuidadoras afeta a capa-
cidade de acesso das meninas à escola. 
A investigação sobre espaços seguros e protetores deve incluir as oportunidades para os e 
as estudantes fazerem a transição para a escolaridade formal, programas de educação na 
primeira infância e apoio a nível das necessidades físicas e de AP-ASE de toda a comunidade 
escolar. A investigação em torno das infraestruturas escolares, incluindo instalações escola-
res de ensino básico, secundário e superior, poderia destacar como estes espaços foram afe-
tados por danos diretos, que infraestruturas escolares alternativas existem e as infraestrutu-
ras necessárias para responder às necessidades básicas de higiene e saneamento de todas e 
todos os/as estudantes. As/os participantes referiram que seria útil saber como os programas 
sociais de base escolar – transferência de dinheiro, refeições escolares, atenção à saúde, etc. 
– afetam a matrícula, a retenção e o abandono escolar. Embora os/as participantes tenham 
reconhecido que a escolha do método de investigação depende do que se está a investigar, 
recomendaram mais investigação com base na comunidade, avaliações do impacto dos pro-
gramas, estudos de caso e avaliações de danos no ambiente de aprendizagem económico, 
social e educativo.

Domínio 3: Ensino e Aprendizagem
As principais áreas de investigação que devem ser incluídas no domínio do Ensino e 
Aprendizagem incluem (1) desenvolvimento profissional de professores/as, (2) gestão e 
apoio, (3) bem-estar de professores/as e (4) ensino e aprendizagem. Os e as participantes 
relataram que as maiores lacunas de investigação se encontram nas áreas de desenvolvi-
mento profissional de professores/as, assim como nas áreas da gestão e apoio e do bem-
-estar dos docentes. As e os participantes disseram que os professores/as não estão a ser 
devidamente formados para manter a qualidade do currículo básico enquanto se ajustam 
aos recursos limitados ou às necessidades culturais exclusivas de um contexto de EeE. Dada 
a natureza prolongada das situações de emergência na região, os professores/as devem 
também ser capacitados/as para priorizar os currículos abrangentes durante as crises. Os/
as professores/as beneficiariam da formação inicial e contínua sobre como prestar apoio 
aos jovens e promover as suas competências profissionais. Os/as participantes também 
assinalaram que os professores/as devem ser formados/as para ensinar os alunos/as a res-
peito dos direitos humanos, da educação para a paz e da educação em matéria de conflitos 
violentos e da violência sexual na escola. O tipo de investigação que poderia responder a 
estas lacunas inclui a investigação-ação participativa, estudos sobre o impacto, para per-
ceber o que funciona, investigação sobre o desenho, estudos comparativos, a investigação 
operacional, para compreender como os programas funcionam, investigação sobre o im-
pacto a nível do sistema e os estudos longitudinais.
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Domínio 4: Professores e Outros Técnicos de Educação
As principais áreas de investigação que os/as participantes assinalaram no domínio de 
Professores e Outros Técnicos de Educação incluem (1) o desenvolvimento profissional de 
professores, (2) a gestão e o apoio (incluindo prestar especial atenção ao trauma no âmbito 
da formação de professores) e (3) o bem-estar do professor/a. Foram assinaladas lacunas na 
investigação em torno da formação inicial e contínua de professores/as na região. Os/as par-
ticipantes queriam saber como os programas de formação de professores/as podem prepa-
rar os futuros professores/as para que ensinem, de forma adequada, a aprendizagem social 
e emocional e para que ensinem em diversas salas de aula, concentrando-se na inclusão. Ao 
considerarem os contextos frágeis em que muitos professores/as se encontram a trabalhar, 
as/os participantes disseram que os atores locais não têm conhecimento nem formação para 
se orientarem nas dinâmicas em torno da insegurança e da crise. A investigação sobre a 
qualidade da formação de professores/as na região revelaria a necessidade de melhorar o 
processo de preparação dos professores/as. Os/as participantes disseram que a investigação 
sobre o bem-estar de professores/as também se deve concentrar na criação de ferramentas 
para mapear e comparar as condições do ensino e para medir a saúde mental e o bem-estar 
de professores/as. Referiram que, se dispusessem destas ferramentas para utilizarem jun-
tamente com as conclusões sobre a eficácia dos/as professores/as ou do desempenho dos 
alunos/as, ajudá-los-ia a contextualizar os resultados. A investigação de ação poderia incluir 
os professores/as no processo de investigação, e assegurar que as vozes dos mesmos são 
ouvidas. Os e as participantes sublinharam que os professores/as são atores políticos, em 
particular nesta região. A investigação sobre as redes e os sindicatos de professores/as, o 
que são capazes de alcançar e os desafios que enfrentam destacariam o que resulta e o que 
não resulta em torno da prestação de apoio aos professores/as na região. 
Os e as participantes discutiram também o papel dos atores armados nas escolas. Embora 
exista uma investigação extensa sobre os ataques e o recrutamento nas escolas, não existe 
investigação nenhuma sobre os atores armados que impõem regras, que oferecem presen-
tes ou que se mantêm a sua presença, ou sobre como manipulam ou proíbem o currículo es-
colar. Por último, os participantes relataram a necessidade de compreender melhor como as 
comunidades educativas e os educadores/as apoiam as respetivas comunidades escolares 
quando ocorrem eventos difíceis relacionados com o conflito (p. ex., raptos, assassinato de 
estudantes, suicídio).

Domínio 5: Política Educativa
Os participantes expressaram o desejo de identificar possíveis áreas de intervenção no âmbito 
da política educativa. Afirmaram que não sabem como obter os resultados das práticas ba-
seadas na investigação e que não têm conhecimento das ações que devem ser tomadas ao 
considerar contextos políticos únicos. Uma melhor compreensão das intervenções políticas 
poderia ser complementada por investigação sobre o modo como as evidências são aceites 
pelos decidores/as políticos/as e utilizadas para informar as decisões. As e os participantes 
observaram que é especialmente importante que a investigação informe o que os académicos/
as devem fazer para colmatar esta lacuna de conhecimento (ou seja, o momento oportuno, o 
formato, a língua, o conteúdo). As e os participantes realçaram a necessidade de políticas aos 
níveis local, regional e nacional que garantam o direito à educação às pessoas afetadas por 
conflitos e por situações de emergência relacionadas com as alterações climáticas, incluindo 
as PDIs, os migrantes, os refugiados/as e os deportados/as. 
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OLHAR PARA O FUTURO
A região da América Central e do Sul está a lidar com uma série de crises prolongadas. Isso 
inclui a crise venezuelana, assim como a violência prolongada de gangues, as ameaças natu-
rais e as outras formas de situações de emergência. Nesta região, houve a necessidade espe-
cífica de concentrar a investigação sobre o bem-estar de professores/as em ambientes stres-
santes. Os/as investigadores/as locais querem saber como a comunidade da EeE pode ajudar 
os professores/as a trabalhar de forma mais eficaz nestas condições precárias. A região da 
América Central e do Sul está a lutar para assegurar que a investigação produzida na região 
se relaciona e beneficia diretamente vários grupos culturais e populações indígenas. O grande 
número de línguas indígenas intensifica a complexidade da divulgação da investigação. As 
e os participantes deixaram claro que a Plataforma de Evidências da INEE terá de fazer a 
reunião e seleção da investigação originalmente publicada noutras línguas, como seja o es-
panhol, e elevá-la, de forma a ser considerada um recurso primário. Será importante que a 
plataforma incentive os profissionais de EeE a fazerem o mesmo.
Por favor clique nas hiperligações abaixo para ser encaminhado/a para a agenda do workshop 
de Bogotá e para a respetiva lista de participantes:
Anexo III: Agenda de Workshop de Bogotá
Anexo IV: Lista de Participantes de Bogotá
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DACA, BANGLADESH
16-17 de fevereiro, 2020 

A terceira consulta conjunta da Agenda de Aprendizagem do GCRF-INEE regional foi rea-
lizada de 16 a 17 de fevereiro de 2020, em Daca, no Bangladeche, no hotel Radisson Blu 
Dhaka Water Garden (ver Anexo V: Agenda do Workshop de Daca). A consulta convocou 
42 participantes do Bangladesh, do Nepal, do Mianmar e de outros países da região do Sul 
e Sudeste da Ásia, que representaram 19 organizações e 12 instituições académicas (ver 
Anexo VI: Lista de Participantes em Daca).

CONTEXTO
A região do Sul e do Sudeste da Ásia sofreu crises prolongadas, como sejam as migrações em 
larga escala, e crises agudas, ameaças naturais exacerbadas pelas alterações climáticas, e 
também os conflitos. Desde 2018, por exemplo, o Bangladesh tem acolhido mais de 900 000 
refugiados rohingya, mais de 55% dos quais são crianças, só no distrito de Cox’s Bazar (ISCG, 
2018). Este grande afluxo foi recebido com resistência por parte do governo do Bangladesh, 
que impediu deliberadamente 400 000 crianças de frequentarem as escolas do governo até 
ao início de 2020, altura em que anunciaram que iriam trabalhar com a UNICEF para propor-
cionar a estas crianças oportunidades de educação (IRC, 2020). Outros países da região, tais 
como as Filipinas e o Paquistão, estão entre os dez países mais afetados pelas alterações 
climáticas devido às ameaças naturais mais frequentes e extremas que aí ocorrem (Eckstein 
et al., 2020). Estas crises agravadas exerceram uma pressão extrema sobre as infraestruturas 
educativas em toda a região, e fizeram com que um grande número de crianças estivesse fora 
da escola e sem acesso a uma educação de qualidade. Dada a prevalência dos contextos de 
EeE na região, foi crucial organizar uma consulta com os atores locais, para adquirir uma com-
preensão mais profunda das suas necessidades educativas e de investigação específicas.

Participantes na consulta, em Daca, no Bangladesh, em fevereiro de 2020.
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SESSÕES DE ABERTURA
A consulta começou com uma introdução à INEE, ao GCRF e à Agenda de Aprendizagem 
da INEE. Tazreen Jahan, da UNICEF, facilitou uma discussão para todo o grupo, intitulada 
“O que significa «EeE» no seu contexto?” As e os participantes disseram que, para eles, a 
EeE vai além das definições tradicionais, e inclui crises prolongadas. Os/as participantes 
que responderam sobretudo à crise rohingya disseram que a EeE aborda as necessidades 
a nível da educação e do bem-estar de estudantes em vários níveis de escolarização. Um 
desafio com que se deparam frequentemente é o da língua de instrução para refugiados/
as, e como isto se relaciona com o sistema de ensino local existente. Os temas transversais 
da EeE no Bangladesch relacionam-se com a redução dos riscos de catástrofes, alterações 
climáticas e o impacto das crises sobre as comunidades de acolhimento. Relataram que, 
por vezes, existe tensão entre as comunidades de acolhimento e de refugiados/as. Por fim, 
os/as participantes da região do Ásia do Sul assinalaram a natureza política do termo “si-
tuação de emergência”. Enquanto alguns acham que uma situação de emergência deve 
ser declarada pelo Estado, há casos em que o Estado pode usar o termo para oprimir ou 
reprimir as pessoas. Esta envolvente discussão tornou claro que o conceito da EeE é amplo 
e abrangente e tem implicações sobre que investigação é necessária e sobre como os/as 
investigadores/as devem abordar as lacunas da investigação.
A última parte da sessão de abertura incluiu um painel de discussão que ofereceu exemplos 
de projetos de investigação em curso na região. Os oradores incluíram David Brenner, da 
Universidade de Goldsmiths, Dick Pelupessy, da Universidade da Indonésia, e Sakila Yesmin, da 
Universidade BRAC. Discutiram, respetivamente, a educação não-estatal e os conflitos étnicos, 
as conclusões sobre o bem-estar psicológico dos professores/as na sequência de desastres na-
turais na Indonésia, e o Humanitarian Play Lab Model. O painel destacou uma série de exemplos 
de investigação que aborda as diversas necessidades da região do Sul e Sudeste da Ásia.
 

SESSÕES DE TRABALHO
As sessões de trabalho foram concebidas para suscitar o debate e discussão entre as e os par-
ticipantes. Incitaram as/os participantes a pensar criticamente sobre questões e oportunidades 
para a investigação na área da educação na região. Cada uma das três sessões de trabalho 
abriu com uma ´provocação` de 15 minutos levada a cabo por um dinamizador, seguida de 
uma discussão em grupo com uma hora de duração.

Apresentação por Chris Henderson, Universidade de Waikato, em Daca, no Bangladesh, fevereiro de 2020.



Relatório: Consultas Regionais da Agenda de Aprendizagem da INEE 25

Sessão 1: Ética de Investigação
A sessão de ética na investigação foi aberta por Tejendra Pherali, do Colégio Universitário 
de Londres, que perguntou aos e às participantes: “Quais são os desafios quando se trata 
de realizar uma investigação robusta na área da educação, especificamente, sobre a EeE na 
região?” e “Como podemos negociar a natureza política da educação neste contexto?” Os/
as participantes relataram que, nos últimos anos, tem havido uma maior consciência do sig-
nificado da ética de investigação, bem como das orientações e quadros éticos. Contudo, ob-
servaram que ainda existem dinâmicas de poder e outras considerações culturais na região, 
o que faz com que seja difícil assegurar que todos os critérios éticos estão a ser cumpridos. 
As/os participantes concordaram que era necessário prestar mais atenção à proteção dos/as 
participantes da investigação, particularmente durante a crise rohingya. Assinalaram que os 
investigadores são capazes de operar sem restrições e, como resultado, os requisitos básicos 
de investigação ética são frequentemente ignorados. Ilustraram este ponto com discussões 
sobre a utilização de fotografias sem o devido consentimento e os riscos de sobrecarregar 
os/as participantes da investigação, ocupando o tempo dos mesmos sem compensação. Os/
as participantes observaram que os organismos de financiamento deveriam ter expetativas 
claras e um processo de monitorização rigoroso para assegurar que as agências seguem pro-
cessos de revisão ética. Por fim, declararam que cada região necessita de formas alternativas, 
não-coercivas de obter o consentimento.

Sessão 2: Estabelecer Parcerias Equitativas de Investigação
A sessão 2 foi aberta por Yeshim Iqbal, da NYU Global TIES, que colocou questões como as 
que se seguem aos/às participantes: “Qual é o papel da voz da comunidade na investigação da 
educação em áreas afetadas por conflitos?” e “Como podem as entidades financiadoras da in-
vestigação encorajar ou solicitar parcerias de investigação equitativas e apoiar a capacidade de 
investigação local?” Os/as participantes destacaram projetos bem-sucedidos que priorizaram a 
participação comunitária desde o início. Também assinalaram que as instituições regulatórias, 
tais como as que concedem vistos de investigação, fazem um bom trabalho para assegurar que 
as parcerias de investigação são válidas. Os desafios que foram alvo de discussão incluem a 
necessidade de cultivar a reciprocidade no âmbito das propostas de investigação e de consi-
derar os prazos ao estabelecer parcerias. Os e as participantes observaram que os prazos das 
parcerias institucionalizadas e financiadas deveriam começar muito mais cedo, para dar tempo 
suficiente para a construção e manutenção de parcerias. Outro desafio que os e as participan-
tes assinalaram é a burocracia por detrás dos/as investigadores/as, tal como sucede no caso 
dos que trabalham para as instituições académicas. A natureza burocrática destas instituições 
pode dificultar a prestação de apoio a parceiras equitativas. As formas de trabalhar das orga-
nizações do Norte são frequentemente consideradas prioritárias nas respetivas parcerias e, 
muitas vezes, não dedicam tempo suficiente a traduzir os acordos de parceria para as línguas 
locais nem a explicar os mecanismos e os procedimentos a todos os envolvidos. Em termos de 
prioridades urgentes, os/as participantes assinalaram que as parcerias de investigação devem 
ter uma compreensão e orientações consistentes quanto à ética, devendo também verificar-se 
esta consistência a nível dos procedimentos e de outros processos entre as entidades doado-
ras e parceiras, para que possam estar em sincronia a cada etapa do caminho. As bolsas de 
investigação devem ser flexíveis em termos daquilo para que os fundos podem ser utilizados, 
e todas as entidades parceiras devem estar cientes do montante do financiamento disponível 
e da forma como este pode ser gasto. Acima de tudo, as entidades doadoras devem designar 
quotas de financiamento equitativas entre as entidades parceiras, para assegurar um equilíbrio 
financeiro de poder; isto evitará que os académicos e as agências do Norte Global acabem por 
ficar com uma fração de quota não-equitativa. 
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Sessão 3: Divulgação da Investigação
A sessão final foi aberta por Daniel Couch, da Universidade de Tecnologia de Auckland. 
Perguntou `às/aos participantes: “Como asseguramos que os resultados da investigação são 
tomados em consideração pelas principais partes interessadas e postos na prática?” e “Quais 
são os formatos promissores através dos quais podemos assegurar que a investigação di-
vulgada é acessível?” Os/as participantes disseram que os métodos mais bem-sucedidos 
que experimentaram incluem a divulgação dirigida a atores-chave, que depois defenderam 
o trabalho a nível político. Também assinalaram que se verificou um aumento do número de 
plataformas disponíveis para partilharem a respetiva investigação, o que encorajou os/as in-
vestigadores/as a serem flexíveis no que respeita à escrita e ao momento da publicação de 
resultados de investigação. Outros desafios de divulgação incluem a necessidade de estabe-
lecer parcerias com outros setores, para evitar criar um isolamento do setor da educação, e a 
necessidade de estabelecer ligações mais fortes entre a investigação e a advocacy, assegu-
rando assim a utilização de evidências e a tradução da investigação em políticas e práticas. 
Os auxílios visuais de suporte à formação e à capacitação são prioridades urgentes. Em geral, 
os e as participantes queriam que a acessibilidade e a disponibilidade da investigação em EeE 
correspondessem à escala da orientação geral da educação nestes contextos. 

SESSÃO DO MAPEAMENTO SOBRE LACUNAS DE EVIDÊNCIAS 
DA INEE
Para iniciar a consulta da Agenda de Aprendizagem da INEE, Sonja Anderson, Coordenadora 
de Dados e Evidências da INEE, apresentou o Mapeamento das Lacunas do Conhecimento 
Prioritário de Daca para a EeE, que exibiu os resultados relatados pelos/as participantes do 
inquérito que antecedeu o workshop sobre as lacunas de evidências e a investigação em 
curso na região do Sul e Sudeste da Ásia, organizados de acordo com os Requisitos Mínimos 
da INEE. Os/as participantes envolveram-se então em sessões de discussão sobre a investi-
gação e as evidências relatadas em cada domínio dos Requisitos Mínimos. O objetivo desta 
sessão foi desenvolver o inquérito que antecedeu o workshop e o mapeamento das lacunas 
de evidências, para identificar e discutir as principais lacunas de conhecimento no campo da 
EeE, e no Sul e Sudeste da Ásia, em especifico.
 

Sessão de Trabalho em Daca, no Bangladesh, em fevereiro de 2020.

https://docs.google.com/document/d/1jAxJyb-aiZ2ojgw7_zPQXjix1LZVKU9RM2Vo6fneLzQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1jAxJyb-aiZ2ojgw7_zPQXjix1LZVKU9RM2Vo6fneLzQ/edit
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
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Domínio 1: Requisitos Básicos (Participação Comunitária, Coordenação, Análise
Os/as participantes relataram uma lacuna na investigação, tanto em termos de participação 
comunitária como de coordenação dos requisitos básicos. Ao discutir a participação da co-
munidade, disseram que há necessidade de aumentar a participação de raparigas e rapazes 
adolescentes, crianças portadoras de deficiência, e pais. Seria útil haver investigação sobre 
o impacto da discriminação na diversidade racial, cultural e religiosa no contexto da sala de 
aula, bem como investigação sobre a interseção das identidades e o seu impacto no acesso 
dos estudantes à educação. Quando questionados sobre a coordenação, os/as participantes 
assinalaram que as universidades da região poderiam ser impulsionadas no sentido de au-
xiliarem a coordenação e de oferecerem uma visão significativa das necessidades a nível do 
ensino superior na região. Por exemplo, as e os participantes relataram os esforços em curso 
para trabalhar com a Universidade de Rangum, no Mianmar, o que poderia ser um modelo in-
teressante a desenvolver no âmbito dos esforços para envolver outros parceiros e instituições 
de ensino superior. Os/as participantes disseram que existe uma diferença entre uma respos-
ta educativa baseada no sistema de clusters e uma resposta que esteja a ser liderada pelo 
governo. Os/as participantes queriam saber como os ministérios da educação poderiam ser 
mais estreitamente envolvidos com os mecanismos de coordenação, e como o conhecimento 
é transmitido entre várias crises.

Domínio 2: Acesso e Ambiente de Aprendizagem
Os interesses de investigação dos/as participantes no domínio do Acesso e Ambiente de 
Aprendizagem giraram em torno da inclusão de grupos historicamente marginalizados, tais 
como raparigas, crianças portadoras de deficiências, e crianças e jovens refugiados/as. Alguns 
participantes do Mianmar relataram que estavam a realizar análises de género e a gerir pro-
gramas de empoderamento de raparigas e programas transformadores de género em vários 
setores, no âmbito da respetiva programação, e gostariam de ver outras pessoas a fazer o 
mesmo, para fins comparativos. Há necessidade de soluções educativas duradouras para 
crianças, jovens e professores/as refugiados/as e deslocados/as internamente, em áreas que 
não são controladas por governo no contexto de uma crise humanitária prolongada. As/os 
participantes relataram a necessidade de investigação adicional em matéria da provisão de 
AP-ASE a nível escolar, a fim de apoiar plenamente os estudantes historicamente marginali-
zados. Por fim, a realização de investigação adicional em relação ao papel da governação da 
educação na mitigação, preparação, resposta e reconstrução em situações de desastres seria 
benéfica para os esforços de coordenação.

Domínio 3: Ensino e Aprendizagem
Os/as participantes assinalaram quatro áreas principais de necessidade de investigação 
relacionadas com o domínio de Ensino e Aprendizagem: (1) currículos, (2) aprendizagem e 
desenvolvimento profissional, (3) avaliação dos resultados de aprendizagem e (4) processos 
de instrução e de aprendizagem. Em relação aos currículos, os/as participantes expressaram 
o desejo de compreender melhor a necessidade de um currículo baseado em competências 
no âmbito da redução dos riscos de catástrofes e da consolidação da paz em contextos de 
emergência. No espaço não-formal, os e as participantes queriam saber como os alunos/
as refugiados/as podem estabelecer a sua identidade e fomentar a sua pertença em con-
textos de deslocação. A investigação que mede a capacidade de resposta de um currículo 
a interrupções de curto prazo também ajudaria os e as profissionais e professores/as a de-
cidir que currículo implementar ou como adaptar o respetivo currículo existente ao contexto. 
Em termos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, os/as participantes queriam 
saber como a formação inicial apoia a capacidade dos professores/as quando estes pre-
cisam de responder e de gerir múltiplas situações de emergência. Também queriam uma 
melhor compreensão de quem são os professores/as nestes contextos e de quem lhe está a 
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dar formação. É importante compreender quais são as experiências pessoais que os profes-
sores/as trazem para a sala de aula. Por exemplo, que tipos de capital humano trazidos para 
o ensino por refugiados/as e os membros da comunidade local poderiam ser aprimorados 
através da formação inicial? As e os participantes disseram que deveria ser dada maior aten-
ção à investigação que avalia os resultados de aprendizagem de crianças cuja educação foi 
interrompida devido a conflitos ou a outros eventos. Por último, a investigação sobre os pro-
cessos de instrução e de aprendizagem deve explorar as formas como a tecnologia avança 
ou interrompe o progresso da aprendizagem em contextos de crise.

Domínio 4: Professores e Outros Técnicos de Educação
Os e as participantes consideraram que é necessária mais investigação sobre as oportuni-
dades de formação existentes para a vasta série de atores incluídos no Domínio 4, incluindo 
professores/as e outros técnicos de educação. Os e as participantes queriam mais investiga-
ção sobre o apoio a professores/as que descrevesse a forma como as práticas bem estabe-
lecidas de formação de professores/as poderiam ser generalizadas no âmbito de uma série 
de contextos, incluindo os contextos da EeE. Disseram que este apoio deveria aplicar-se a 
todos os técnicos de educação, e não só aos professores/as. Os e as participantes também 
discutiram a necessidade de testar a transferibilidade de evidências para diferentes contex-
tos, em vez de se estar sempre a desenvolver práticas novas. As e os participantes concor-
daram que o Requisito 3: Deve ser dada prioridade máxima ao Apoio e à Supervisão porque, 
na ausência de capacidade governamental em certos contextos na região, tem-se verificado 
uma forte dependência de professores/as voluntários/as que não são formados de modo 
tradicional. Na mesma linha, os e as participantes interrogaram-se sobre qual a investigação 
existente sobre os percursos que levam à credenciação dos professores/as voluntários/as 
após um período de tempo e que incentivos existem no contexto da EeE para reter o corpo 
docente. Em última análise, as e os participantes concluíram que seria útil ter um conjunto 
de estudos de caso que abordasse este domínio e os respetivos requisitos específicos, de 
modo a obter uma melhor compreensão dos contextos nos quais as políticas e os programas 
baseados em evidências funcionam, e como estes contextos diferem ou são semelhantes à 
região do Sul e Sudeste da Ásia.

Domínio 5: Política Educativa
Os e as participantes começaram por salientar a necessidade de fazer investigação sobre a 
capacidade das instituições governamentais na região. A investigação poderia mostrar em 
que é que certas instituições são boas e quais as lacunas existentes em termos de capaci-
dade e de eficácia. Também seria vantajoso ter uma compreensão sólida das políticas de 
assistência ao desenvolvimento e se as reformas políticas se ligam ou umas às outras. Estas 
questões de investigação poderiam ser abordadas mediante a utilização de uma metodolo-
gia de avaliação com um foco na investigação qualitativa. As/os participantes observaram 
que a investigação técnica nem sempre capta as nuances necessárias para compreender 
como e por que razão certas políticas são bem-sucedidas ou fracassam. Foi relatada outra 
lacuna de investigação em relação à implementação das melhores práticas e da contextua-
lização necessária para que as melhores práticas sejam bem sucedidas. Os/as participan-
tes interrogaram-se sobre quais, se é que existem, padrões locais, devem ser desenvolvidos 
como pré-requisitos para a implementação de certos programas. Por fim, os participantes 
queriam saber mais sobre mecanismos sustentáveis de capacitação. Assinalaram que há um 
financiamento significativo para a capacitação, mas não estavam a ver um impacto positivo. 
A investigação sobre que mecanismos de capacitação existem, que esforços de capacitação 
foram feitos e quais são as melhores práticas que ajudariam a esclarecer como a região po-
deria beneficiar diretamente da capacitação.
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OLHAR PARA O FUTURO
A consulta às regiões do Sul e Sudeste da Ásia revelou, entre outras coisas, a importância 
da investigação em torno da preparação e da redução dos riscos de catástrofes. Isto é par-
ticularmente importante para países que são especialmente vulneráveis a ameaças naturais. 
Muitos/as participantes também relataram que é necessária uma compreensão mais profunda 
do papel do governo na resposta à crise e na implementação de políticas. Talvez o mais notável 
seja o facto de os/as participantes expressarem repetidamente o desejo de que o setor da EeE 
amplie a sua definição e compreensão de “educação em situações de emergência” para incluir 
aqueles que perturbam a educação na região do Sul e Sudeste da Ásia. Os/as participantes 
acharam que as necessidades da EeE na região, tais como recursos adicionais de redução dos 
riscos de catástrofes e ferramentas para responder às ameaças naturais, não são tão pronta-
mente priorizados no âmbito do setor para receber apoio ou financiamento.
Clique nas hiperligações abaixo para ser redirecionado/a para a agenda do workshop de Daca 
e para a respetiva lista de participantes:
Anexo V: Agenda do Workshop de Daca
Anexo VI: Lista de Participantes de Daca
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PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 
PARA A PLATAFORMA DE 
EVIDÊNCIAS DA INEE

Conforme foi assinalado, as informações capturadas nas consultas da Agenda de Aprendizagem 
da INEE serão destacadas na próxima Plataforma de Evidências da INEE. Hospedada no web-
site da INEE, esta plataforma permitirá que as partes interessadas na EeE investiguem e que se 
envolvam na investigação existente, que se mantenham atualizadas sobre projetos de inves-
tigação em curso e que vejam as lacunas de evidências da EeE, conforme foram identificadas 
pelos/as profissionais e pelos/as académicos/as e exibidas pela falta de investigação existente. 
Esta plataforma interativa será alvo de manutenção regular, para assegurar que continua a ser 
uma ferramenta relevante. Esta plataforma será acompanhada por um resumo das lacunas de 
evidência “mais relatadas”, que será atualizado periodicamente. 
Hospedar as três consultas globais da Agenda de Aprendizagem e envolver académicos/as 
e profissionais em tópicos relacionados com a EeE e a investigação nos respetivos contextos 
trouxe à superfície quatro pontos-chave de aprendizagem que serão utilizados para moldar a 
forma como a INEE aborda a criação da Plataforma de Evidências da INEE: 
1. Incluir investigação em todas as línguas. Ao incluir investigação em todas as línguas, a 

plataforma de evidências promoverá recursos de todas as regiões como sendo recursos 
primários para a comunidade de EeE. 

2. Incluir investigação relacionada com todos os tipos de situações de emergência. A 
plataforma de evidências deve assegurar que a definição da EeE inclui e destaca todos 
os tipos de situações de emergência, dando atenção especial às situações de emergência 
e aos contextos compostos que são frequentemente excluídos da agenda internacional. 

3. Encorajar a divulgação de investigação liderada localmente. Ao acrescentar uma 
forma de procurar investigação liderada localmente, a plataforma de evidências pode 
elevar a investigação que, de outra forma, poderia não ser amplamente divulgada.

4. Destacar vários tipos de investigação em torno de cada tema. A exibição de uma vasta 
série de tipos de investigação em torno de cada tema proporcionará às e aos utilizadores 
da plataforma uma série de perspetivas sobre a respetiva área de interesse.

A INEE e o GCRF agradecem aos principais atores locais das comunidades de profissionais e de 
investigação que despenderam o seu tempo e energia a preparar e a participar nestas consultas 
regionais. As perceções importantes obtidas com os representantes regionais serão inestimáveis 
e cruciais para a criação da Plataforma de Evidências da INEE e para a aprendizagem institucional 
do GCRF em torno dos desafios éticos e práticos da realização de investigação nestes contextos.

https://inee.org/pt/evidencias/agenda-de-aprendizagem-de-inee
https://inee.org/pt/evidencias/agenda-de-aprendizagem-de-inee
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ANEXO I:  
AGENDA DO WORKSHOP DE AMÃ

Primeiro Dia

10.00 – 10.30 ACOLHIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS/AS PARTICIPANTES
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

10.30 – 11.30 VISÃO GERAL DOS EVENTOS RECENTES DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DA EEE
• Evidências da INEE 2018 para o Workshop de EeE e para Agenda de Aprendizagem  

Margi Bhatt, INEE
• Workshop de Bristol de 2018: Análise Crítica do Nosso Trabalho na EeE 20 Anos Depois  

Ritesh Shah, Universidade de Auckland
• Educação em Contextos de Conflito e de Crise, GCRF – próximas chamadas  

Kelsey Shanks, UKRI GCRF

11.30 – 13.15 PAINEL: PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E DE CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO REGIONAL
Profissionais locais e regionais e investigadores/as apresentam investigação
Moderador Alan Smith, Cátedra da UNESCO, Universidade de Ulster

• Jen Steele, equitas education and Integrity Global
• Rana Dajani, We Love Reading
• Georgios Karyotis, Universidade de Glasgow
• Nour Shammout, Laboratório de Ação Contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL)

13.15 – 14.15 Almoço

14.15 – 15.30 DISCUSSÃO 1: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
• ´Provocação` de 15 minutos, seguida de discussão em pequenos grupos para abordar as 

questões colocadas e o feedback de todo o grupo
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

Será servido café entre as sessões – breve pausa nos procedimentos

15.30 – 16.45 DISCUSSÃO 2: NEXO ENTRE AÇÃO HUMANITÁRIA E DESENVOLVIMENTO
• ´Provocação` de 15 minutos, seguida de discussão em pequenos grupos para abordar as 

questões colocadas e o feedback de todo o grupo
Bassel Akar, Universidade de Notre Dame – Louaize, Líbano

16.45 – 17.15 REFLEXÕES FINAIS E DEFINIÇÃO DA AGENDA PARA O 2.º DIA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF
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Segundo Dia

9.00 – 09.30 Inscrição, chá e café

9.30 – 11.30 MAPEAMENTO GLOBAL DA INEE SOBRE LACUNAS DE EVIDÊNCIAS 
Margi Bhatt, INEE

• Apresentação do Mapeamento Global da INEE sobre Lacunas de Evidências e do inquérito 
regional, seguida de discussões em pequenos grupos e de feedback por parte de todo o grupo

11.30 – 12.30 Almoço

12.30 – 13.45 DISCUSSÃO 3: ESTABELECER PARCERIAS EQUITATIVAS DE INVESTIGAÇÃO
• ´Provocação` de 15 minutos, seguida de discussão em pequenos grupos para abordar as 

questões colocadas e o feedback de todo o grupo
Iyad Abualrub, Universidade de Oslo

13.45 – 15.00 DISCUSSÃO 4: DIVULGAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
• ´Provocação` de 15 minutos, seguida de discussão em pequenos grupos para abordar as 

questões colocadas e o feedback de todo o grupo
Bilal Barakat, Relatório de Monitorização da Educação Global

15.00 – 15.30 Pausa para café

15.30 – 16.00 REFLEXÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF 
Margi Bhatt, INEE
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ANEXO II:  
LISTA DE PARTICIPANTES DE AMÃ

NOME SOBRENOME AFILIAÇÃO

Mai Abu Moghli UCL

Iyad Abualrub Universidade de Oslo

Bassel Akar Universidade Notre Dame – Louaize

Nadeen Alalami Dubai Cares

Mayas Alcharani Chemonics

Dina AlMasri Instituto da Criança do Médio Oriente – MECI

Alia Assali Universidade Nacional An-Najah

Bilal Barakat Relatório de Monitorização da Educação Global

Dina Batshon Investigadora Independente

Anna Bertmar Khan Dubai Cares

Margi Bhatt INEE

Karen Bryner UNICEF

Mark Chapple Visão Mundial Internacional – Resposta à Síria

Lauren Clarke UKRI

Frosse Dabit UNRWA

Rana Dajani We Love Reading

Maureen Edwards UKRI

Nisrine El Makkouk UNICEF

Aida Essaid Fundação Rei Hussein

Francesa Freeman SYE (Empoderamento da Juventude da Síria)

Sissel Gudrun Idland Embaixada da Noruega em Beirute

Vick Ikobwa Gabinete Regional do ACNUR MENA

Georgios Karyotis Universidade de Glasgow

Maya Maddah Instituto Issam Fares – Universidade Americana de Beirute
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Arran Magee Instituto de Educação UCL

Mackenzie Monserez Save the Children – resposta à Síria

Tim Pank UKRI

Helena Pylvainen Fundação Rainha Rania

Maen Rayyan Questscope para o Desenvolvimento Social no Médio Oriente

Ritesh Shah Universidade de Auckland

Nour Shammout Laboratório de Ação Contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) 
no MIT

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Mayasa Shanon UNICEF

Alan Smith Universidade de Ulster

Jen Steele equitas education and Integrity Global

Heba Suleiman Finn Church Aid (FCA, na sigla em inglês)

Tala Sweis Iniciativa Madrasati

Fredrik Telle Conselheiro de EeE da UNESCO

Haogen Yao UNICEF MENARO (Médio Oriente e Norte de África)

Fotouh Mahmoud Younes Rede Árabe para a Educação Cívica – ANHRE

Amal Zahran UNRWA – Responsável de Monitorização da Educação

Alaa Zaza Chemonics International; – Programa Manahel

Mais Zuhaika NRC – Gabinete de Resposta à Síria
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ANEXO III:  
AGENDA DE WORKSHOP DE 
BOGOTÁ

Primeiro Dia

9.30 – 10.00 Inscrição, Chá e Café

10.00 – 10.30 ACOLHIMENTO, APRESENTAÇÃO DE PARTICIPANTES E VISÃO GERAL DO WORKSHOP 
• Introdução à INEE e GCRF 
• Objetivos Gerais do Workshop 

10.30 – 11.30 DISCUSSÃO EM GRUPO: O QUE SIGNIFICA “EEE” NESTE CONTEXTO?  
Facilitado por Claudio Osorio, INEE
Introdução de abertura por Ruth Custode, UNICEF 

11.30 – 11.45 Pausa para Chá e Café 

11.45 – 13.45 PAINEL 1: EXPERIÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO LOCAL  
Cátedra: Doris Santos, Universidade Nacional da Colômbia 

• Kelly di Bertolli: Interrogar o valor das metodologias baseadas no teatro como 
uma ferramenta de alcance para abordar os efeitos da violência nos percursos de 
educação dos jovens 

• Julian Bermeo, Centro de Memória, Paz e Reconciliação: Práticas de recordação 
colaborativa em escolas públicas em Bogotá: Com que objetivo e através de que meios?

• Silvia Diazgranados, IRC: Como podemos melhorar o acesso a oportunidades de 
aprendizagem seguras e de qualidade destinadas a crianças a viver em ambientes de 
crise? Construção de evidências para respostas eficazes à crise global de educação.

• Luis Eduardo Perez Murcia, Campanha Global pela Educação: Partilha da atual 
agenda de investigação dos GCEs 

• Perguntas e Respostas e discussão em grupo 

13.45 – 14.30 Almoço

14.30 – 15.45 DISCUSSÃO 1: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo

 ̵ Quais são os desafios quando se trata de realizar uma investigação robusta na 
área da educação, em específico, sobre a EeE na região?

 ̵ Quais são os riscos e implicações éticas?
 ̵ Como podemos negociar a natureza política da educação neste contexto? 

´Provocação` de 15 minutos liderada por Yesid Paez, Universidade de Bath

Será trazido chá e café para a sala – sem pausa nos procedimentos 
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15.45 – 17.00 DISCUSSÃO 2: ESTABELECER PARCERIAS EQUITATIVAS DE INVESTIGAÇÃO
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo

 ̵ Qual é o papel da voz da comunidade na investigação no âmbito da educação em 
áreas afetadas por conflitos? 

 ̵ Como assegurar que as chamadas globais à apresentação de propostas são 
acessíveis aos atores locais? 

 ̵ Como podem as entidades financiadoras de uma investigação encorajar ou solicitar 
parcerias de investigação equitativas e apoiar a capacidade de investigação local?

 ̵ Quem determina o que é uma investigação “rigorosa”?
´Provocação` de 15 minutos liderada por Julia Paulson, Universidade de Bristol 

17.00 – 17.15 REFLEXÕES FINAIS E DEFINIÇÃO DA AGENDA PARA O 2.º DIA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF e Sonja Anderson, INEE 

19.00 – 21.00 Jantar de grupo no Marriott 

Segundo Dia

08.00 – 08.30 Inscrição, Chá e Café

08.30 – 11.00 TRABALHO DE GRUPO DE DISCUSSÃO: AGENDA DE APRENDIZAGEM DA INEE 
Os e as participantes refletem sobre o que sabemos / o que não sabemos, bem como discussões 
provocatórias, para identificar como as lacunas de evidências e os desafios no contexto se 
encaixam nos mapeamentos de evidências da Agenda de Aprendizagem da INEE. Grupos de 
discussão para seguir os Domínios dos Requisitos Mínimos da INEE 

• Requisitos Básicos e Políticas 
• Acesso e Ambiente de Aprendizagem 
• Ensino e Aprendizagem 
• Professores/as e Outros Técnicos de Educação 

11.00 – 12.00 Almoço

12.00 – 13.15 DISCUSSÃO 3: DIVULGAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo 

 ̵ Neste contexto, qual é o objetivo geral da investigação? 
 ̵ Como asseguramos que os resultados da investigação são aceites e aproveitados 

pelas principais partes interessadas e postos em prática? 
 ̵ Quais são os formatos promissores através dos quais se pode assegurar que a 

investigação divulgada é acessível? 
 ̵ Quais são os desafios apresentados pelos ambientes de aprendizagem institucionais 

nas OING?
´Provocação` de 15 minutos liderada por Kelsey Shanks, UKRI GCRF

13.15 – 14.00 Pausa para Café e Chá – Trabalho em rede 

14.00 – 14.15 REFLEXÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, e Sonja Anderson, INEE 
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ANEXO IV: LISTA DE 
PARTICIPANTES DE BOGOTÁ

NOME SOBRENOME AFILIAÇÃO

Monica Almanza Parceiro GCRF – Millican

Sonja Anderson INEE

Maria Ballarin Grupo de Análise de Desenvolvimento (GRADE)

Julian Bermeo Centro de Memoria, Paz e Reconciliação, Bogotá

Doris Santos Universidade Nacional da Colômbia

Arturo Charria Centro de Memória, Paz e Reconciliação, Bogotá

Ibeth Cortes Consultor a trabalhar no projeto financiado pela Spencer 

Ruth Custode UNICEF LACRO

Silvia Diazgranados IRC

Nathalie Duveiller NRC

Kelly Fernandes Profissional Independente de Artes Performativas 

Vera Grabe Observatório da Paz

Paris Hickton AHRC

Janaina Hirata Plan Internacional

Shauni Iles AHRC

Manuel Jimenez

Maria Jose Bermeo Universidade dos Andes, Bogotá

Carlos Maradiaga DAI Honduras

Pauline Martin Universidade Centro-Americana, San Salvador

Yadira Casas Moreno Colciencias (Departamento Administrativo de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Colômbia)

Luis Eduardo Perez Murcia Campanha Global pela Educação

Claudio Osorio INEE

Suyapa Padilla Universidade Nacional Pedagógica de Honduras e Consultora da USAID 
/ Honduras
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Raul Yesid Paez Cubides Universidade de Bath Spa

Julia Paulson Universidade de Bristol

Maria Teresa Pinto Universidade Nacional da Colômbia

Angie Ariza Porras Consultor a trabalhar no projeto financiado pela Spencer 

Karen Molina Pricto Save the Children

Sebastian Ritschard Consultor a trabalhar no projeto financiado pela Spencer 

Maria Andrea Rocha Ex-membro da Equipa (2013-2017) e Coordenadora da pedagogia 
(2018-2019) do Centro Nacional de Memória Histórica 

Ariel Sanchez Meertens Jurisdicción Especial para la Paz, Bogota – Educação, Conflito e 
Identidade

Wim Savenije Universidade Centro-Americana, El Salvador 

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Martin Suarez Gestora de Projeto para a MEMPAZ
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ANEXO V:  
AGENDA DO WORKSHOP DE DACA

Primeiro Dia

9.30 – 10.00 Inscrição, Chá e Café

10.00 – 10.30 ACOLHIMENTO
• Introdução à INEE e GCRF 
• Objetivos e Agenda Geral do Workshop 

10.30 – 11.30 DISCUSSÃO EM GRUPO: O QUE “EEE” SIGNIFICA NO SEU CONTEXTO?  
Facilitado por Chris Henderson, Universidade de Waikato  
Introdução de Abertura de Tazreen Jahan, UNICEF

11.30 – 11.45 Pausa para Chá e Café 

11.45 – 13.45 PAINEL 1: EXPERIÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO LOCAL  
Cátedra: Carol Mutch, Universidade de Auckland

• David Brenner, Universidade de Goldsmiths: Educação não estatal e conflito étnico
• Dick Pelupessy, Universidade da Indonésia: Conclusões sobre o bem-estar psicológico de 

professores/as na sequência de desastres naturais na Indonésia
• Sakila Yesmin, Universidade BRAC: Humanitarian Play Lab Model 
• Perguntas e Respostas e discussão em grupo 

13.45 – 14.30 Almoço

14.30 – 15.45 DISCUSSÃO 1: ÉTICA DE INVESTIGAÇÃO 
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo

 ̵ Quais são os desafios quando se trata de realizar uma investigação robusta na área 
da educação, em específico, sobre a EeE na região?

 ̵ Quais são os riscos e implicações éticas?
 ̵ Como podemos negociar a natureza política da educação neste contexto? 

´Provocação` de 15 minutos liderada por Tejendra Pherali, Colégio Universitário de Londres

Será trazido chá e café para a sala – sem pausa nos procedimentos 

15.45 – 17.00 DISCUSSÃO 2: ESTABELECER PARCERIAS EQUITATIVAS DE INVESTIGAÇÃO
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo

 ̵ Qual é o papel da voz da comunidade na investigação no âmbito da educação em 
áreas afetadas por conflitos? 

 ̵ Como assegurar que as chamadas globais à apresentação de propostas são 
acessíveis aos atores locais? 

 ̵ Como podem as entidades financiadoras de uma investigação encorajar ou solicitar 
parcerias de investigação equitativas e apoiar a capacidade de investigação local?

 ̵ Quem determina o que é uma investigação “rigorosa”?
´Provocação` de 15 minutos liderada por Yeshim Iqbal, NYU Global TIES 

17.00 – 17.15 REFLEXÕES FINAIS E DEFINIÇÃO DA AGENDA PARA O 2.º DIA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, e Sonja Anderson, INEE 
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Segundo Dia

09.00 – 09.30 Inscrição, Chá e Café

09.30 – 12.00 TRABALHO DE GRUPO DE DISCUSSÃO: AGENDA DE APRENDIZAGEM DA INEE 
As e os participantes a refletir sobre o que sabemos / o que não sabemos, bem como 
discussões provocatórias para identificar como as lacunas de evidências e os desafios no 
contexto se encaixam nos mapeamentos de evidências da Agenda de Aprendizagem da INEE. 

• Requisitos Básicos e Políticas 
• Acesso e Ambiente de Aprendizagem 
• Ensino e Aprendizagem 
• Professores/as e Outros Técnicos de Educação 

12.00 – 13.00 Almoço

13.00 – 14.15 DISCUSSÃO 3: DIVULGAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
• Discussão em pequenos grupos, seguida de feedback por parte de todo o grupo 

 ̵ Neste contexto, qual é o objetivo geral da investigação? 
 ̵ Como asseguramos que os resultados da investigação são aceites e aproveitados 

pelas principais partes interessadas e postos em prática? 
 ̵ Quais são os formatos promissores através dos quais se pode assegurar que a 

investigação divulgada é acessível? 
 ̵ Quais são os desafios apresentados pelos ambientes de aprendizagem institucionais 

nas OING?
´Provocação` de 15 minutos liderada por Daniel Couch, Universidade de Tecnologia de Auckland

14.15 – 14.30 Pausa para Chá e Café

14.30 – 16.00 SÍNTESE DO WORKSHOP E PRÓXIMOS PASSOS   
Chris Henderson, Universidade de Waikato

16.00 – 16.30 REFLEXÕES FINAIS  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, e Sonja Anderson, INEE 
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ANEXO VI:  
LISTA DE PARTICIPANTES DE DACA

Nome Sobrenome Afiliação

Nashida Ahmed BRAC

Professor Syeda 
Tahmina

Akhter Instituto de Educação e Investigação (IEI), Universidade de Daca

Sonja Anderson INEE

Akbar Anwar BRAC

Dr. Taposh Kumar Biswas Instituto de Educação e Investigação (IEI), Universidade de Daca

Dr David Brenner Universidade de Goldsmiths

Sukhee Chae Organização Internacional para a Migração

Mohammed Jahedul 
Islam

Chowdhury ACNUR

Daniel Couch Universidade de Tecnologia de Auckland

Bernadett Fekete Organização Internacional para a Migração

Rachael Cristal Fermin Save the Children

Dr Matteo Fumagalli Universidade de St. Andrews

Mohammad Ashraful Haque Inovações para a Ação contra a Pobreza, Bangladesh

Chris Henderson Universidade de Waikato

Paris Hickton AHRC

Mohammad Qausar Hossain UNICEF

Hamidul Huq United International University

Shauni Iles AHRC

Mega Indrawati Visão Mundial Indonésia

Yeshim Iqbal NYU Global TIES

Shahidul Islam UNESCO

Tazreen Jahan UNICEF

Rosalyn Kayah Serviços Jesuítas aos Refugiados (JRS)
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Mahfuza Khatun Sesame Workshop Initiatives

Mohammad Golam Kibri DFID

Sun Lei UNESCO

Bevita Meidityawati Visão Mundial Indonésia

Ricardo Morel Inovações para a Ação contra a Pobreza, Mianmar

Prof. Carol Mutch UNESCO NZ / Universidade de Auckland

Anuragini Nagar Sesame Workshop Initiatives

Chris Paek Instituto Americano de Investigação

Miriam Pahn EDC

Yagya Raj Pant Universidade de Auckland

Dr. Dicky Pelupessy Universidade da Indonésia

Mary Pham Plan Internacional

Tejendra Pherali Colégio Universitário de Londres

Mahbub Rahma Organização Internacional para a Migração

Samir Ranjan Universidade BRAC, Instituto de Desenvolvimento Educativo (BIED)

Jacklin Rebeiro Save the Children

Teresa Retno Instituto de Desenvolvimento da Resiliência

Fahmida Shabnam DFID

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Aimee Vachon Plan Internacional

Sakila Yesmin Universidade BRAC




