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5 Formulação de Políticas
Este documento é dedicado à elaboração de políticas, formulando várias
recomendações. Dado que o projeto EUROPE forneceu resultados piloto de
trabalho em diferentes configurações (países, tipos de escolas, etc.), o foco
básico dessas recomendações será como poderá esta experiência piloto ser
ampliada. Isto implica várias considerações de viabilidade e operacionalização.

a. Viabilidade e considerações operacionais
Além das questões sobre se o programa TS / MT funciona e vale a pena ser
aplicado, uma consideração básica é de que os recursos necessários para a sua
expansão estão disponíveis. Os recursos que devemos considerar são os
indivíduos envolvidos no processo de expansão do programa e a sua abordagem
metodológica.
Funciona? Uma primeira questão ao considerar a sua disseminação é se a
boa prática proposta é eficaz; no nosso caso: reduz de facto os fatores de risco
para a radicalização, promove um ambiente de aprendizagem inclusivo e ajuda
os professores a lidar com a diversidade? A partir da seção 2, complementada
com os nossos próprios resultados quantitativos e qualitativos apresentados na
seção 4, podemos concluir que sim.
Vale a pena fazer? Obviamente, implementar e sustentar uma nova
abordagem, como o programa TS / MT, tem um custo. A questão é de saber se
existe um retorno positivo do investimento (RPI). Uma análise completa de
custo-benefício está além da finalidade do projeto EUROPE. No entanto, os
números sobre o custo de "não fazer nada" dão-nos uma indicação clara. Por
exemplo, o relatório do Índice Global de Terrorismo (IEP, 2017) estima que o
impacto económico do terrorismo para o período 2014-2016 é de entre 80 e 100
mil milhões de dólares por ano. Deve-se notar que estes valores não incluem os
custos indiretos - estimados nos EUA entre 0,7 e 1,0% do PNB, nem o custo do
sofrimento humano.
Além disto, há um consenso geral sobre o facto de que enfrentar o
abandono escolar de alunos e o esgotamento dos professores e outros fatores de
bem-estar tem um papel positivo. Estudos específicos sobre os resultados
positivos do programa TS / MT - realizados em colaboração com a Universidade
de Connecticut e a Universidade da Pensilvânia - mostram que os benefícios
para a sociedade são bastante impressionantes: aproximadamente 2,5 milhões
de dólares por 100 estudantes participando num programa de TS / MT em toda
a escola. Por cada estudante adicional formado, resulta um aumento líquido de
cerca de 170.000 dólares durante a sua vida (Fundação David Lynch). Deve-se
notar que este estudo leva em conta mais benefícios do que aqueles
considerados no nosso estudo. No entanto, ao considerar-se a ação do programa
TS / MT, deve-se levar em consideração todos os custos, e também todos os
benefícios.

Níveis de política envolvidos. Lidar com políticas educacionais implica
sempre uma estrutura governativa multinível. A escola representa o primeiro
nível do qual passamos para o nível distrital, para o regional, para o nacional e
finalmente para o nível europeu. Os diferentes níveis têm graus distintos de
autonomia, por vezes funcionam sob uma coordenação mais estrita, outras
vezes detêm maior autonomia na definição das diretrizes de funcionamento. Ao
discutir as dez recomendações de políticas na subseção 5.2, distinguiremos
esses diferentes níveis.
Abordagem metodológica. O processo de expansão do programa está
enraizado em duas dimensões interligadas: aprofundamento e a ampliação. O
processo de aprofundamento gira em torno de melhorar a prática do programa
TS / MT e incorporá-la de forma permanente. Todas as escolas envolvidas neste
estudo piloto expressaram a necessidade de incorporar o programa TS / MT
permanentemente no currículo da escola. Portanto, a “experiência” realizada
deve ser transformada numa prática continuada, a qual é também caminho
para assegurar uma verdadeira dimensão da sustentabilidade do processo. O
processo de ampliação assume uma dimensão escalável do particular para o
geral. Neste caso, significa tomar medidas para aumentar o número de
indivíduos que fazem parte do programa TS / MT. Isto inclui mais estudantes,
mais professores e funcionários, mais escolas e mais centros de formação
contínua de professores.

b. Recomendações
Depois de ter estabelecido que o programa TS / MT funciona e tem efeitos
positivos, esta subsecção analisa recomendações específicas (veja a figura 6)
levando em conta o nível de elaboração de políticas e explorando o
aprofundamento e a expansão do programa. No cerne das recomendações está o
bem-estar de alunos, professores e funcionários, que é aprimorado graças à
técnica de autoequilíbrio do programa TS / MT.

Figura 6. Visão geral dos principais objetivos e recomendações

Recomendação 1: capitalizar uma abordagem comprovada - para todos
os níveis de elaboração de políticas. Dado que a nossa pesquisa confirma e
complementa pesquisas anteriores sobre diferentes indicadores psicológicos,
com resultados positivos para alunos, professores e funcionários, recomenda-se
a prática do TS / MT para uma implementação mais difundida, como uma
estratégia de autorregulação para prevenção da violência e da radicalização
violenta, e ao mesmo tempo, como uma forte abordagem para a educação
inclusiva, abordando os desafios psicossociais, sociais e físicos relativos ao bemestar. Estima-se que a implementação do programa TS / MT produza um
Retorno Positivo do Investimento (RPI) superior a 100% (ou seja, o benefício é
estimado em pelo menos duas a três vezes maior do que o seu custo), levando
em conta todos os benefícios: redução do abandono escolar, benefícios para a
saúde, etc. O RPI pode ser maior numa região ou país, onde seja implementado
o programa TS / MT em maior escala, após economias de escala, incluindo
formação e acompanhamento mais eficientes. A viabilidade desta primeira
recomendação foi demonstrada pelas várias implementações nas escolas em
toda a Europa durante o projeto.
Recomendação 2: promover o bem-estar como um objetivo chave para regiões, países e Comissão. Recomenda-se integrar o bem-estar dos alunos,

professores e funcionários como um objetivo prioritário nos programas
regionais, nacionais e europeus, via de um Centro para programas inovadores /
práticas de sucesso que promovam o bem-estar, como o programa TS / MT. Por
exemplo, embora a Comissão reconheça o bem-estar como um objetivo de
educação, é dada maior prioridade ao desafio do crescimento económico e à
diminuição da mão-de-obra (Comissão Europeia, 2012). No entanto, existe
agora um amplo consenso de que o bem-estar não desempenha um papel
essencial na abordagem destes desafios socioeconómicos, a não ser que
combata a exclusão social e o abandono escolar precoce. Além disto, quase
sempre, alcançar competências cognitivas, interativas e físicas, requer um
processo de aprendizagem baseado no bem-estar. Finalmente, à luz da
alarmante deterioração recente do bem-estar da geração jovem da Internet - em
termos de depressão e suicídio, entre outros -, é ainda mais importante
considerar o bem-estar como um objetivo-chave nos âmbitos regional, nacional
e Programas europeus.
Recomendação 3: tornar a prática uma rotina diária - escolas .
Resultados sustentados só surgem com uma prática sustentada. A prática
sustentada do programa TS / MT só pode ser bem sucedida através da sua
institucionalização no currículo diário regular da escola que a está a
implementar. Como analogia, podemos comparar uma técnica de bem-estar
como o programa TS / MT com exercícios de desenvolvimento físico: mesmo que
o exercício físico seja fácil de aprender, apenas assegurará uma boa
performance física daqueles que o fizerem regularmente. Da mesma forma, o
programa TS / MT é como uma aptidão, trazendo equilíbrio à mente, ao corpo e
ao comportamento. Portanto, recomenda-se a inclusão do programas de bemestar, como o TS / MT (e, por extensão, qualquer técnica de bem-estar), como
parte da programação diária dos alunos, por ex., dedicando uma hora específica
do dia e fornecendo apoio permanente de professores. Esta recomendação foi
confirmada pelos nossos resultados, mostrando que os estudantes que foram
mais regulares na sua prática têm resultados significativamente melhores nos
testes psicológicos.
Recomendação 4: proporcionar flexibilidade curricular - para regiões e
países. Em vários países, as escolas não têm autonomia para incorporar
técnicas de bem-estar, como o programa TS / MT nas atividades do currículo
escolar. Ter o programa TS / MT separado do currículo torna o programa menos
eficaz. Recomenda-se aos Ministérios de Educação regionais e nacionais que
façam aqui a diferença. Um exemplo do projeto EUROPE é o facto de as escolas
em Portugal poderem recorrer a uma nova lei sobre autonomia e flexibilidade
curricular, proporcionando às escolas as condições necessárias para gerir o
currículo e integrando práticas que promovam uma melhor aprendizagem,
permitindo que as mesmas obtenham aprovação para projetos especiais,
incluindo o programa TS / MT.
Recomendação 5: usar uma boa estrutura de implementação - para
todos os níveis de elaboração de políticas. Recomenda-se utilizar uma boa

estrutura de implementação ao introduzir o programa TS / MT na escola, região
ou em todo o país. Um excelente Quadro de Implementação foi utilizado e
testado no projeto EUROPE ao nível da escola. Poderia ser prolongado com
elementos de outras estruturas de implementação, como a Estrutura de
Implementação da Qualidade de Durlak e Duprez (2008). Esta última estrutura
contém, por si só, uma série de recomendações mais detalhadas, como o uso de
especialistas profissionais em TS / MT e o uso de estudos-piloto para identificar
e ser capaz de atuar sobre barreiras e capacitadores locais, etc.
Recomendação 6: envolver organizações de pais - para o nível local. O
envolvimento dos pais é essencial para uma abordagem de toda a escola, para
programas como o TS / MT. Estes organizam-se frequentemente através de
Associações de Pais e Encarregados de Educação, as quais podem ser cruciais
neste processo. Portanto, é recomendável envolver as associações de pais para a
implementação do programa TS / MT nas escolas. Por exemplo, o projeto
EUROPE trabalhou com uma associação de pais, que devido ao sucesso do
programa TS / MT, foi subsequentemente instrumental no contato com outras
associações de pais e instituições de apoio juvenil.
Recomendação 7: envolver Centros de Formação Contínua de
Professores - para regiões e países ou, mais especificamente, Centros de
Formação Contínua de Professores. Recomenda-se integrar o programa TS / MT
na formação de professores e Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC)
como um instrumento para apoiar os professores no desafio de, como lidar com
a crescente diversidade do ambiente de aprendizagem. Existem diferentes razões
para os professores participarem no programa TS / MT, incluindo a criação de
um ambiente mais solidário, melhorando a relação aluno-professor e a
capacidade dos professores para lidar com situações difíceis, promovendo a
tolerância, aumentando o bem-estar geral dos professores, etc. Certamente seria
estranho se os alunos estivessem a praticar uma técnica que os professores não
tivessem experimentado por si mesmos. O facto de esta recomendação ser
factível, foi demonstrado no projeto EUROPE, onde três centros de formação de
professores em Portugal ofereceram o programa TS / MT como uma formação
para a qual os professores poderiam obter créditos para o seu DPC. Os
resultados foram muito positivos, aumentando o interesse de outros 90 centros
de formação de professores. Os Centros de Formação de Professores poderiam
eventualmente oferecer cursos para se formarem especialistas no programa TS /
MT.
Recomendação 8: nomear professores de TS / MT - para as autoridades
educativas regionais e nacionais. Recomenda-se a nomeação de professores do
programa TS / MT em todas as escolas que implementam o TS / MT com o
objetivo de tornar a prática de TS / MT parte da rotina diária da escola. Este
papel pode ser preenchido por um professor específico do programa TS / MT,
por docentes (matemática, história, arte, linguas) como parte de sua atividade
letiva regular, ou por conselheiros pedagógicos, etc. Idealmente a nomeação de
professores do programa TS / MT deverá emergir dos objetivos de bem-estar

das escolas. A formação para se tornar um professor especialista no programa
TS / MT poderia ser oferecida como um curso de crédito eletivo em centros de
formação de professores.
Recomendação
9:
fornecer
instrumentos
para
melhorar
a
implementação - para as autoridades educativas regionais e nacionais.
Recomenda-se fornecer ou facilitar instrumentos para melhorar a
implementação e a prática em escolas, de abordagens comprovadas como o
programa TS / MT. Tal pode ser feito através de uma rede adequada ou,
idealmente, de uma comunidade de prática auto-sustentada. No projeto
EUROPE, vimos que ao nível das escolas, os diretores apreciam a possibilidade
de trocar experiências, até mesmo ao nível transfronteiriço. É igualmente
necessário que os professores das escolas que estão a supervisionar a prática do
programa TS / TM possam trocar experiências com colegas. Outro exemplo é o
resultado das avaliações das escolas, como a do Ofsted, observatório
independente para as escolas no Reino Unido, onde uma escola do programa TS
/ MT foi avaliada com "excelente" ao nível do Desenvolvimento Pessoal,
Comportamento e Bem-Estar. Igualmente, a nível inter-regional ou
internacional, justifica-se a troca de práticas, no caso, principalmente na
elaboração de políticas, como o Ministério de Educação em Portugal, dando, sob
certas condições, liberdade às escolas para integrar programas como o TS / MT
no seu currículo, ou a possibilidade de obter créditos DPC para a frequência do
programa TS / MT em centros de formação de professores.
Um importante instrumento de ligação em rede é o estabelecimento de um
centro especializado (europeu) para a implementação do programa TS / MT,
como foi realizado em Portugal para o projeto EUROPE. Este centro de
especialistas
pode
fornecer
conhecimentos
especializados
sobre
a
implementação do programa TS / MT em escolas e centros de formação de
professores, e também pode fornecer assistência aos decisores políticos.
Recomendação 10: criar procura e facilitar pesquisas sólidas - para o
nível regional e nacional e a Comissão. Para intensificar na abordagem do
programa TS / MT, ações de informação/sensibilização, deverão ser tomadas
nas primeiras medidas, a utilização de vários instrumentos, como publicações e
conferências educacionais. Além disto, o Ministério da Educação e a Comissão
podem tomar medidas muito práticas para a sua aceitação. Por exemplo, a
disposição das escolas de experimentar o programa de TS / MT pode ser
estimulada incluindo nos apelos, propostas de projetos, etc, abordagens que
previnam a violência, promovam a aprendizagem, o bem-estar inclusivos e
aceitem novas abordagens como o programa TS / MT. Um bom exemplo é o
programa Erasmus + da Comissão Europeia, onde o projeto EUROPE e o projeto
FRIENDS foram financiados.
Outro elemento importante na criação de procura é fornecer evidências
sólidas de que uma nova abordagem, como o programa TS / MT funciona. No
entanto, fazer pesquisa sólida sobre novas abordagens na educação (por

exemplo, um estudo aleatorizado) é difícil. A fim de levar a pesquisa a outro
nível em termos de qualidade e frequência, a Comissão e o Ministério da
Educação poderiam considerar a diferenciação de esquemas de financiamento e
fornecer financiamento extra para projetos que se comprometam com pesquisas
de maior qualidade. A nossa experiência no projeto EUROPE é que projetar um
estudo aleatorizado para os alunos é muito difícil, e os preconceitos são muito
difíceis de evitar. Portanto, também é recomendado fazer vários testes para criar
um corpo maior de evidências, de modo que resultados dos estudos com as
evidências mais fortes possam ser selecionados, e a possível variação nos
resultados possa ser melhor compreendida.
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