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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O projeto SAFE ZONE  

“SAFE ZONE. Empowering coaches and trainers in sports to prevent youth radicalization and violent 

extremism” é um projeto financiado pelo Internal Security Fund - Police, DG Home, European Commission. 

O projeto SAFE ZONE visa reduzir a radicalização e o extremismo violento em jovens no desporto, 

aumentando a sensibilização dos treinadores desportivos e outros profissionais de contextos de desporto 

juvenil, bem como reforçar a sua capacidade de identificar sinais de alerta precocemente, assim como a sua 

capacidade de acompanhamento e monitorização com ações apropriadas e concertadas a nível multi-

agência. As atividades do projeto foram realizadas por um Consórcio de sete parceiros em quatro países 

europeus - Alemanha, Itália, Portugal e Eslovénia - entre Janeiro de 2020 e Março de 2022. 

A área do desporto encontra-se numa posição estratégica na luta contra a radicalização e a violência juvenil: 

o desporto representa uma das principais áreas de socialização informal para um vasto número de jovens 

em toda a Europa e, portanto, como reconhecido em muitos documentos da UE, um contexto ideal para 

definir estratégias de prevenção adequadas centradas na promoção de uma cultura baseada no respeito 

pelos adversários, no fair play, na convivência e na paz. O desporto representa também um notável 

"observatório" através do qual se pode identificar jovens em risco de radicalização através da monitorização 

de comportamentos violentos (físicos e verbais). Ao mesmo tempo, na ausência de uma compreensão 

adequada do seu papel educativo, os treinadores arriscam-se a apoiar as mesmas atitudes e 

comportamentos violentos que podem surgir na radicalização. 

O projeto SAFE ZONE procurou contribuir para a capacitação de treinadores e educadores desportivos a fim 

de reforçar a sua relação educativa com os jovens e contribuir para a prevenção da radicalização e do 

extremismo violento dos mesmos. Para este fim, no âmbito do SAFE ZONE os treinadores desportivos foram 

considerados atores-chave na educação das crianças e jovens, e nesse sentido desenvolveram-se e testaram-

se ferramentas educativas transferíveis e uma metodologia de formação destinada à prevenção da 

radicalização e do extremismo violento para utilização de treinadores e educadores desportivos de jovens 

nos Estados Membros da UE. 

Este manual apresenta uma versão reduzida da metodologia de formação para treinadores desportivos 

desenvolvida pelo projeto. Pode encontrar as unidades de formação integral em cinco línguas na plataforma 

de e-learning SAFE ZONE: https://www.safezoneproject.eu/learn/ 

Como treinador ou educador que trabalha com crianças, adolescentes e jovens em contextos desportivos, 

este manual destina-se a ajudá-lo a adquirir alguns princípios básicos:  

https://www.safezoneproject.eu/learn/
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 O seu papel na modelagem de crianças e jovens e potencial para reduzir (ou aumentar) o 

risco de radicalização.   

 Como a radicalização se manifesta e como identificá-la. 

 O que é a radicalização e como ela se manifesta no desporto. 

 O que é o comportamento radical? Como é que a participação no desporto influencia a 

radicalização? 

 O que se pode fazer para prevenir ou reduzir o risco de radicalização. 

 O que pode e deve fazer se se preocupar com uma criança / jovem que está a treinar. 

Visite o website do projeto SAFE ZONE project para aprender mais sobre as suas atividades e resultados: 

https://www.safezoneproject.eu/ 

 
Radicalização juvenil e extremismo 

A radicalização violenta representa um desafio cada vez mais complexo na Europa, em relação ao qual devem 

ser adquiridos novos conhecimentos e competências. O desporto desempenha um papel relevante na vida 

de muitos jovens - tanto em termos práticos como simbólicos - e os treinadores e educadores desportivos 

podem desempenhar um papel fundamental na prevenção da radicalização para o terrorismo entre os 

jovens. A radicalização dos jovens e o extremismo violento podem assumir várias manifestações através dos 

países europeus, quer ligadas à radicalização islâmica, ao racismo, ao extremismo de direita, ou a outras 

formas de violência extremista. A resposta a este desafio requer uma abordagem que envolva os jovens em 

escolas e outros ambientes de grupo - tais como grupos e clubes desportivos - que têm o potencial de 

oferecer fortes fatores de proteção contra a radicalização. Dentro desta área, o Conselho da Europa delineia 

as preocupações crescentes e o potencial do trabalho juvenil, especialmente para a prevenção, apontando 

para o papel crítico das ações que se centram no empoderamento, fornecendo apoio aos jovens que 

enfrentam desafios nas suas vidas, e reforçando a resiliência às ideologias violentas.  

Os adolescentes estão em constante procura de aceitação e de um sentimento de pertença a um grupo ou 

comunidade em geral. Se forem, ou se sentirem marginalizados ou discriminados e não forem aceites pelos 

seus pares, poderão procurar a aceitação de outros grupos. Assim, é importante compreender que os grupos 

radicalizados se esforçam por responder precisamente a estas grandes necessidades dos adolescentes e 

jovens, incluindo a auto-identidade, o sentimento de pertença (a um grupo/equipa/comunidade de 

corretores), e a procura de aceitação. Com as suas narrativas claras, os grupos radicais proporcionam aos 

jovens um estatuto social que é reconhecido e bem aceite dentro dos mesmos grupos radicais. O desporto 

tem o potencial de contrabalançar a atracção dos grupos radicais, dando respostas às mesmas necessidades 

através da inclusão, confiança, e respeito pelas regras. É por isso que é importante que os treinadores 

https://www.safezoneproject.eu/


3 
 

desportivos se tornem plenamente conscientes das potencialidades do seu papel e responsabilidade 

educativa. 

 

O que é a radicalização? 

A radicalização é descrita como uma vontade crescente ou uma prontidão crescente para prosseguir e apoiar 

mudanças extremistas na sociedade, indo contra as normas existentes. É, portanto, entendida em sentido 

lato como uma evolução no sentido da aceitação, um processo que envolve a adopção de valores e atitudes 

que contrastam com as normas e práticas prevalecentes. Ser radical implica que se reconheça na sociedade 

que se quer mudar profundamente, mas nem sempre está ligado à violência. 

Dentro do projeto SAFE ZONE, a radicalização foi entendida essencialmente como o processo pelo qual um 

indivíduo é "viciado" por algum outro indivíduo ou grupo e persuadido a abraçar uma ideologia e 

comportamento que promove a violência e é contra as normas da sociedade, em troca de reconhecimento, 

apreciação e sentido de pertença. Pode portanto haver radicalização de uma matriz religiosa, mas também 

política, racial, etc.  

O extremismo violento é considerado como o processo de "promover, apoiar ou cometer actos de 

terrorismo destinados a defender uma ideologia política que defende a supremacia racial, nacional, étnica 

ou religiosa e que se opõe aos princípios e valores democráticos fundamentais de uma dada sociedade" . 

A ênfase aqui é colocada no processo de radicalização, que implica a capacidade de persuadir/manipular, por 

um lado, e uma condição de isolamento, marginalidade e vulnerabilidade global, por outro. 

FOCO: PRINCIPAIS TIPOS DE GRUPOS RADICAIS 
 
Extrema-direita 
 Associada ao fascismo, racismo, supremacia and ultra-nationalismo. 
 Carateriza-se pela defesa violenta de uma identidade racial, étnica ou pseudo-nacional. 
 Os membros do grupo recorrem a atos de extremismo violento contra autoridades estatais, minorias, 
imigrantes e/ou grupos políticos de esquerda. 
Extrema-esquerda 
 Foca-se sobretudo em reinvidicações anti-capitalistas e de transformação política, já que considera o 
capitalismo comomresponsável pela produção das desigualdades sociais. 
 Estes grupos são grupos anarquistas, Maoístas e Marxista-Leninista, que podem recorrer à violência para 
defender a sua causa. 
Extremismo Religioso 
 Esta forma de radicalização está associada à interpretação política da religião e à defesa de uma 

identidade religiosa que è percebida como estando a ser alvo de ataque.  
 Qualquer religião pode gerar este tipo de violência. 

Extremismo de um tema específico 
 Esta categoria inclui: grupos radicais de defesa do ambiente ou dos direitos dos animais, extremistas 
anti-aborto, determinados movimentos anti-gay/anti-feminismo e movimentos ultra-individualistas ou 
movimentos extremistas indepentendes que recorrem a violência para promover as suas causas. 
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Porquê o desporto? 

O desporto desempenha um papel relevante na vida de muitos jovens - tanto na prática como 

simbolicamente - e os treinadores e educadores desportivos podem desempenhar um papel fundamental na 

prevenção da radicalização do terrorismo entre os jovens. 

O projeto SAFE ZONE reconheceu a importância do desporto juvenil como uma ferramenta preventiva com 

enfoque na necessidade de educar os treinadores desportivos sobre o que é e não é extremismo, a fim de 

facilitar o alerta precoce e reduzir a rotulagem e categorização. Os trabalhadores do desporto juvenil têm 

uma localização única para se empenharem na prevenção geral, uma vez que o desporto representa um 

contexto ideal para chegar a uma vasta população de jovens e famílias. Os esforços gerais de prevenção do 

crime reconhecem o poder do desporto, vendo o desporto como um meio para construir resistência e 

aumentar as capacidades de vida, especialmente entre os jovens em risco, apontando para o poder do 

desporto para promover a paz, o empoderamento da comunidade e a inclusão social. De forma abrangente, 

o conhecimento e a literatura existentes apontam para o potencial do desporto como instrumento de 

prevenção da radicalização entre os jovens, enquanto que relativamente pouco tem sido feito na área. O 

projeto SAFE Zone esforçou-se por colmatar esta lacuna. 

 O desporto é um instrumento valioso para o crescimento pessoal e tem o potencial de 

influenciar a saúde física e mental e o desenvolvimento geral, aumentar a auto-estima e ajudar 

a moldar a personalidade e as competências, em particular das crianças e adolescentes, 

ensinando-lhes a lidar com emoções como o fracasso, a raiva, o medo e o conflito. 

 Além disso, o desporto transmite um sentimento de pertença - a um grupo, a uma equipa, a 

um clube desportivo, a um território, a uma comunidade em geral - e, ao fazê-lo, responde a 

uma das principais necessidades dos adolescentes e dos jovens. 

 O desporto é uma área de educação informal e, como tal, pode ser particularmente eficaz para 

crianças e adolescentes.  

 O desporto é generalizado e pode chegar a muitos jovens e famílias e, através deles, à 

comunidade em geral. 

 

O fator pandémico 

A pandemia global da COVID-19 tornou-se uma ameaça significativa para a segurança, saúde e bem-estar das 

sociedades e comunidades em todo o mundo. Embora as medidas tomadas pela maioria dos governos do 

mundo tenham contribuído para a suspensão das atividades de grupos extremistas violentos, estes grupos 

tiraram partido de algumas feridas. A distância social, o isolamento, a escolarização em casa e a sobre-

exposição à rede, agravaram o desemprego, o aumento das desigualdades sociais, a incerteza e o medo 

quanto ao futuro, para aumentar uma condição de vulnerabilidade, especialmente entre os adolescentes, e 



5 
 

criar motivos de fragilidade emocional, social, económica e política. Consequentemente, o risco de 

radicalização também aumentou. 

De facto, as circunstâncias criadas pela pandemia permitiram que grupos extremistas de todo o espectro 

ideológico vissem a própria pandemia como uma oportunidade de expansão. É uma crise de valores que 

torna o jovem indivíduo particularmente vulnerável à procura de uma "missão" que - combinada com a maior 

presença nas redes sociais - abre um fosso ainda maior para a proliferação de ideias extremistas que 

promovem a polarização. 
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2. O DESPORTO E A PREVENÇÃO DA RADICALIZAÇÃO 
 

A radicalização juvenil e o extremismo violento podem assumir várias manifestações através dos países 

europeus, quer ligadas à radicalização islâmica, ao racismo, ao extremismo de direita, ou a outras formas de 

violência extremista. A resposta a este desafio exige uma abordagem que envolva os jovens nas escolas e 

noutros contextos de grupo - tais como grupos e clubes desportivos - que têm potencial para oferecer fortes 

factores de protecção contra a radicalização. Dentro desta área, o Conselho da Europa delineia as 

preocupações crescentes e o potencial do trabalho juvenil, especialmente para a prevenção, apontando para 

o papel crítico das acções que se centram no empoderamento, fornecendo apoio aos jovens que enfrentam 

desafios nas suas vidas, e reforçando a resiliência às ideologias violentas.  

Os esforços gerais de prevenção do crime reconhecem o poder do desporto, vendo o desporto como um 

meio de construir resiliência e aumentar as capacidades de vida, especialmente entre os jovens em risco, 

apontando o poder do desporto para promover a paz, o empoderamento da comunidade e a inclusão social. 

De forma abrangente, o conhecimento e a literatura existentes apontam para o potencial do desporto como 

instrumento de prevenção da radicalização entre os jovens, enquanto que relativamente pouco tem sido 

feito na área. A Safe zone propõe-se a colmatar esta lacuna. 

A radicalização violenta representa um desafio cada vez mais complexo na Europa, em relação ao qual novos 

conhecimentos e competências devem ser adquiridos. O desporto desempenha um papel relevante na vida 

de muitos jovens - tanto na prática como simbolicamente - e os treinadores e educadores desportivos estão 

situados de forma única para se empenharem na prevenção geral, uma vez que o desporto representa um 

contexto ideal para chegar a uma vasta população de jovens e famílias. 

O desporto pode assim ser considerado como um contexto ideal para a prevenção da radicalização ao 

extremismo violento entre os jovens.  

Especialmente na época da pandemia COVID-19, quando o risco de radicalização se tornou ainda maior 

devido à alienação social dos jovens nos Estados-Membros, a elevada consciência dos treinadores de que o 

risco existe e a formação adequada sobre como combater o extremismo radical e a radicalização é ainda mais 

importante.   
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3. OS BENEFÍCIOS DO DESPORTO PARA ADOLESCENTES E JOVENS 
 

O desporto pode desempenhar um papel fundamental no campo da educação, promovendo valores sociais 

e pessoais como o espírito de equipa, a disciplina, a perseverança e o fair play e sendo uma plataforma para 

capacitar as pessoas e elevar o capital social da sociedade (Kirkeby, 2013). A educação não formal tem vindo 

a ganhar relevância no campo da educação nas últimas décadas na Europa, dada a sua eficiência no 

desenvolvimento de competências em vários campos da vida, tais como os direitos humanos, a inclusão 

social e a discriminação, a diversidade cultural e a resolução de conflitos. O desporto pode facilmente tornar-

se comunidades de aprendizagem para os campos da vida acima referidos, com a combinação de desporto e 

metodologias não formais a proporcionar uma oportunidade "de aprender através de atividades que são 

muito agradáveis, altamente emocionais e baseadas na participação e envolvimento activos" (Foldi, 2013). 

O fair play é um valor implícito do desporto que se soma às possibilidades de aprendizagem da educação 

através do desporto, uma vez que "cria um código de conduta que não é apenas oficial e legal, mas mais 

importante é um comportamento e uma atitude social que se desenvolve e executa". No desporto o fair play 

não é normalmente comunicado explicitamente como uma habilidade social que se precisa de aprender, mas 

é implicitamente esperado no desenvolvimento de cada desportista" (Foldi, 2013). 

O desporto proporciona às crianças e jovens oportunidades de desenvolvimento não só físico mas também 

emocional e social, através da experimentação de novas formas de relações e cooperação. O sentimento de 

pertença a um ou mais grupos sociais é uma necessidade psicológica básica do ser humano. Os elementos 

dos grupos partilham experiências, interesses, valores, princípios, tradições e/ou normas que permitem a 

organização de relações interpessoais e papéis sociais dentro do grupo. Neste sentido, a socialização através 

do desporto promove a integração geral de crianças e jovens na sociedade, promovendo assim a inclusão 

social.  

Através do desporto, crianças e jovens podem aprender sobre responsabilidade individual e colectiva, e os 

treinadores podem criar momentos que demonstrem na prática a importância do respeito pelos outros e 

outros valores fundamentais para o desporto individual ou colectivo. No contexto desportivo, os treinadores 

têm uma oportunidade privilegiada de quebrar tabus com os jovens, abrindo espaço para debates sobre 

temas sociais relevantes, promovendo a discussão, e mostrando também a sua disponibilidade para a 

interacção individual. 

É importante que os treinadores reconheçam que não serão capazes de ajudar os jovens com todos os 

problemas e em todas as questões. É por isso que é importante que sejam informados sobre o 

desenvolvimento infantil e juvenil, para que estejam prontos a compreender os factores de risco dos jovens, 

nomeadamente quando se trata de radicalização. 
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4. JOVENS, RADICALIZAÇÃO E EXTREMISMO VIOLENTO 
 

A radicalização e o extremismo violento estão principalmente relacionados com os jovens e os jovens. As 

ideias radicais são difundidas através de líderes de opinião (na sua maioria pares) ou de líderes carismáticos 

mais velhos. A radicalização em grupos terroristas está na linha da frente dos riscos de segurança a nível 

global; contudo, a nível nacional e local, a radicalização é domínio de bandos de rua violentos e outros grupos 

violentos ou criminosos. Hasketh (2017) afirma que a radicalização está a acontecer todos os dias nas nossas 

cidades e vilas como adolescentes e crianças marginalizadas - deixadas isoladas das oportunidades - se 

juntam aos bandos de rua. Alguns acabam por subir a escada do crime em grupos de crime organizado à 

procura de pertencer. LaFree (2019) escreve que as desvantagens económicas dos bairros, a nível de grupo 

e individual, as queixas e as ideologias poderosas que encorajam os indivíduos a aderir ou a formar 

organizações radicais. 

No entanto, não só razões sociais são importantes factores de incentivo à radicalização, mas também 

características pessoais dos jovens, as suas relações com a família, pares e outros adultos importantes são 

de grande importância para determinar o risco de radicalização. Quando os jovens se sentirem isolados ou 

afastados do grupo, começarão a procurar outros meios de reconhecimento e de pertença. Em muitos casos, 

os grupos radicais oferecem soluções boas e tentadoras para os jovens. 

LaFree encontrou no seu estudo comparativo diferenças de motivação para a radicalização entre bandos de 

rua e grupos religiosos extremistas. Em apoio à teoria da escolha racional, a pertença a gangues estava 

associada a recompensas materiais, enquanto o extremismo estava associado a recompensas emocionais. 

Ambos os grupos foram expostos a estirpes de várias fontes, embora as estirpes económicas fossem mais 

fortes entre os membros de gangs, enquanto que a desilusão cultural e a perda de significado social entre os 

extremistas (LaFree, 2019). 

Através de estudo qualitativo realizado ao longo do projeto Safezone, os investigadores chegaram à 

conclusão de que a radicalização nos grupos desportivos está sobretudo relacionada com a insatisfação 

acumulada e a alienação social dos jovens com base nas relações dentro do grupo, entre jovens e adultos 

importantes e jovens e a sociedade. O factor de atracção para muitos foi a libertação violenta de tensões 

agressivas, o que é aceite no seio de grupos extremistas violentos. Os jovens que não conseguem expressar 

a sua agressão e alcançar resultados enfeitiçados através do desporto correm o risco de se juntarem ao grupo 

violento radical. 

Além disso, descobrimos que as mudanças de comportamento e aparência podem indicar que os jovens 

estão em risco de radicalização violenta, no entanto, mesmo que os jovens simpatizem com os grupos 

radicais e extremistas, não se irão necessariamente juntar a eles e tornar-se extremistas violentos. B ecker 
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(2019) escreve que a investigação empírica demonstrou que, apesar da atenção dos meios de comunicação 

social sobre eventos individuais, os actos de extremismo violento são bastante raros. A nível individual, a 

maioria dos apoiantes de organizações extremistas não se envolvem em extremismos violentos. 

Mesmo que os jovens não cometam frequentemente actos de extrema violência ou se tornem membros 

radicais de grupos extremos, uma vez envolvidos no processo de radicalização, há sempre o risco de se 

tornarem extremamente violentos. 

 
Como os grupos radicais operam 

Grupos radicais utilizam ideologias ou religião como estratégias fundamentais de atracção para o 

recrutamento de jovens. Oferecem instrumentos de identificação claros e atractivos e um sentido de 

pertença ao grupo. Além disso, também oferecem alguns benefícios económicos e financeiros aos jovens se 

se tornarem membros de grupos extremos e executarem os deveres impostos pelos líderes do grupo. Os 

grupos extremistas elaboraram hierarquias e regras simples mas estritas que são claras e aceitáveis para os 

jovens. Oferecem argumentos para desculpar a implementação da violência para o cumprimento dos seus 

objectivos. A radicalização por grupos radicais é maioritariamente realizada on-line, como os investigadores 

descobriram em Safezone e em projetos anteriores relacionados com o extremismo violento. Os grupos 

utilizam um amplo espectro de técnicas e conteúdos para atrair o maior número possível de jovens em risco. 

A radicalização através da narrativa extrema dos grupos é um forte factor de atracção para os jovens e não 

é fácil de abordar no processo de desradicalização e prevenção. 

Os grupos radicais visam os jovens vulneráveis oferecendo-lhes soluções radicais para a resolução dos seus 

problemas internos e externos, pessoais, económicos e sociais. 

  

FOCOS: EXTREMISMO VIOLENTO E O USO DA VULNERABILIDADE DOS JOVENS 
 Os grupos extremistas reconhecem o potencial de radicalização de alguém que esteja a passar por uma 

crise pessoal ou a passar por um período de vulnerabilidade. 
 Esta situação social permite-lhes incutir crenças relacionadas com “nós vs outros”, ofereçendo soluções 

e respostas simplistas e rigidificadas como sendo “verdades absolutas” que são geralmente baseadas 
na religião, ideologia ou ídolos.ligion, ideology or idols. Estes grupos assumem a responsabilidade pelas 
escolhas pessoais dos jovens, orientando-os no sentido da adoção de pensamentos e ideias extremistas. 
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A atratividade da radicalização para adolescentes e jovens 

Há várias explicações para os conteúdos radicais e grupos radicais serem interessantes para os jovens. O 

projeto Safezone salientou a atratividade de pertencer, a atratividade da realização e do reconhecimento 

social. Os grupos radicais estão a oferecer um forte sentido de unidade e relações sociais estreitas para 

aqueles que estão a ser aceites pelo grupo. Também a componente da violência aprovada é um dos fortes 

factores de atracção relacionados com os grupos radicais extremos. Há estudos (Avis, 2020) que mostram 

como a atratividade do extremismo radical irá mesmo aumentar devido aos efeitos sociais e económicos da 

pandemia da COVID-19. Nomeadamente, os jovens passaram mais tempo em frente dos computadores 

foram privados de socialização com os seus pares e reprimidos pelas restrições e medidas impostas 

politicamente a nível global. Soluções extremas violentas para acabar com a repressão institucional estão 

evidentemente a tornar-se cada vez mais populares entre os jovens.  

 

Os efeitos da radicalização em adolescentes e jovens 

Independentemente de quão interessante possa ser o caminho da radicalização, e de quão elevada seja a 

tentação entre os jovens de se juntarem a grupos radicais extremistas, uma vez que pisem o caminho da 

radicalização ou mesmo da radicalização violenta, a saída não é fácil e deixa pesadas consequências dolorosas 

para os jovens. 

Uma vez que o jovem esteja no caminho da radicalização, distanciar-se-á de antigos amigos, familiares e 

outros membros da sociedade que não cumpram as suas expectativas e necessidades psicológicas, 

económicas, ou sociais. Tal processo traz um fardo adicional para o jovem se ele se afastar do radicalismo 

extremo.  

Além disso, quando os jovens radicalizados se envolvem em actos violentos e criminosos, correm o risco de 

serem presos e processados, o que influenciará a sua vida no futuro ao procurarem novos amigos, emprego, 

ou parceiro. O cometimento de actos violentos ou criminosos deixa pesadas consequências legais e pessoais 

relacionadas com o sentimento de culpa, arrependimento e desilusão psicológica. 
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5. O PAPEL DOS TREINADORES E EDUCADORES DESPORTIVOS 
 

Este capítulo fornece a base para compreender a dimensão pedagógica do desporto, concentrando-se no seu 

papel de treinador, educador e modelo a seguir.  

O desporto representa uma componente chave da vida de muitas crianças e adolescentes de hoje, com a 

participação no desporto geralmente considerada como um meio para as crianças desenvolverem e 

reforçarem as suas capacidades interpessoais e sociais, ao mesmo tempo que desenvolvem laços com 

modelos (treinadores desportivos) que têm a capacidade de observar as crianças à medida que estas se 

desenvolvem e influenciar esse desenvolvimento. Os treinadores estão numa posição chave para observar e 

potencialmente influenciar o desenvolvimento das crianças. 

Por conseguinte, os treinadores desportivos estão numa posição de observação: 

 Moldar e influenciar o desenvolvimento da criança. 

 Reconhecer sinais de preocupação no comportamento e desenvolvimento de uma criança. 

 Intervir quando necessário e procurar ajuda de outros serviços ou autoridades. 

 

Como treinadores, estão numa posição única para influenciar a juventude à medida que esta se desenvolve. 

É importante reconhecer que esta influência pode ser tanto negativa como positiva. É igualmente importante 

reconhecer que o impacto pode ser involuntário. É portanto essencial que compreenda como a sua relação 

com os jovens forma e os influencia. Isto pode ser o resultado de estilo de treino, relações interpessoais, 

dinâmica de grupo ou de equipa, bem como outros fatores.  

As relações atleta-treinador são muito ricas e permitem aos treinadores ter conhecimento e compreender 

os desafios que os jovens enfrentam fora do desporto. Uma vez que os jovens vêem os treinadores como 

modelos, os jovens tendem a escutá-los mais ativamente. 

 

Os benefícios da educação não-formal 

O papel do treinador desportivo é fundamental no desenvolvimento de atividades de inclusão e integração 

através da metodologia da educação não formal: é um método de ensino que complementa e complementa, 

em vez de substituir os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem. 

A aprendizagem não formal é caracterizada por uma abordagem centrada na pessoa e tem lugar em qualquer 

ambiente que prossiga objetivos educacionais e de formação fora dos sistemas formalmente estabelecidos - 

incluindo o voluntariado, a Função Pública Nacional, as ONGs e no serviço corporativo. 
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As iniciativas europeias de educação e formação enfatizam o papel crescente da aprendizagem ao longo da 

vida e sugerem que a aprendizagem deve incluir toda a gama de aprendizagem formal, não formal e informal 

para a promoção da realização pessoal, cidadania ativa, inclusão social e empregabilidade. 

Em resumo, a educação não formal (NFE) consiste numa combinação de práticas educativas que não estão 

incluídas no sistema formal de educação, tal como o desporto. 

Como treinadores, estão numa posição única para influenciar a juventude à medida que esta se desenvolve. 

É importante reconhecer que esta influência pode ser tanto negativa como positiva. É igualmente importante 

reconhecer que o impacto pode ser involuntário. É portanto essencial que compreenda como a sua relação 

com os jovens forma e os influencia. Isto pode ser o resultado de estilo de treino, relações interpessoais, 

dinâmica de grupo ou de equipa, bem como outros fatores.  

O desporto baseia-se na construção de relações e laços que vão para além do desempenho ou da vitória - 

estas relações podem ser forças poderosas na proteção dos adolescentes contra a radicalização. Estudos 

demonstram que o reforço da relação treinador-atleta melhora os resultados tanto em termos de 

desempenho como de desenvolvimento da criança. 

Como parte do seu trabalho, os treinadores e educadores desportivos devem ser capazes de apoiar os jovens 

- em estreita colaboração com os seus pais e famílias sempre que possível - a tornarem-se membros ativos, 

responsáveis e de mente aberta da sociedade.  

As escolas e clubes desportivos podem reforçar a resistência dos jovens à radicalização, proporcionando um 

ambiente seguro e tempo para discutir e examinar questões controversas e sensíveis. 

Os treinadores e educadores desportivos têm de estar equipados não só com dedicação, mas também com 

as competências e capacidades adequadas. Têm de saber como reforçar as relações sociais; fomentar um 

sentido de pertença entre os jovens; desenvolver o conhecimento; integrar valores-chave; reforçar as 

competências sociais, cívicas e interculturais, bem como o pensamento crítico e a literacia mediática. 

Especificamente, é necessário oferecer aos jovens uma atividade desportiva de qualidade e ensinar aos 

treinadores como identificar e gerir os riscos e como escolher "ferramentas" que possam promover a coesão 

do grupo e um forte sentido de pertença e de comunidade e responsabilidade partilhada. 

Tal processo tem de ser centrado numa metodologia de formação inclusiva, na organização de atividades 

motivadoras, e não, por último, no respeito pelas "regras do jogo" e do fair-play, bem como das dinâmicas 

de grupo. 
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Uma metodologia de aprendizagem não formal permite adquirir competências e habilidades cognitivas, 

emocionais e específicas, bem como ajudar a desenvolver e reforçar a confiança num processo de 

aprendizagem único.  

Tal metodologia pode ter lugar num leque diversificado de ambientes e dirigir-se a grupos-alvo e temas 

específicos, facilitando a inclusão de jovens com menos oportunidades. 

As ferramentas educativas mais utilizadas no desporto são: 

 atividades de grupo 

 discussões 

 jogos de role-play 

 brainstorming 

 atividades de aquecimento 

 jogos interativos e aulas de desporto 

Os princípios-chave da metodologia de aprendizagem não formal são: 

 Centralidade da aprendizagem (a pessoa no centro): Objetivos educacionais, estratégia, 

processo de aprendizagem e métodos de avaliação têm de ser feitos à medida de cada jovem 

atleta e partilhados com ele. 

 Aprendizagem pela prática: o foco da educação não formal deve ser a prática e os resultados 

e não a hipótese teórica.  

 Solidariedade: A educação não-formal baseia-se na cooperação e em processos dinâmicos 

de grupo. Durante o processo de aprendizagem, as necessidades e objetivos de 

aprendizagem são identificados e acordados entre educador e educado. Um ambiente de 

colaboração é o elemento básico da educação não-formal. Isto significa relações de 

aprendizagem simétricas; estas devem ser caracterizadas pela cooperação, respeito, 

confiança, apreciação, justiça e igualdade. Em tais relações, os jovens atletas aprendem com 

os treinadores e os treinadores aprendem com os jovens atletas. 

 Proximidade à vida real: os jogos e o desporto devem ser ferramentas que reflitam a 

dinâmica e as preocupações da vida real dos jovens 

 Auto-avaliação: uma das principais características da educação não formal é que o 

aprendente adquire conhecimentos ao refletir sobre os resultados das suas experiências 

numa base contínua. 
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ENFOQUE: ALGUMAS DICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE DE COLABORAÇÃO BASEADO 

NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 Discutir temas controversos e desafiantes com os jovens. 

Nunca é fácil iniciar uma conversa séria com uma criança ou um adolescente. A sua atitude deve ser sempre 

aberta e precisa de estar disponível para os ouvir. É importante pensar sobre onde e como abordar o 

assunto, escolhendo idealmente um lugar onde se sinta confortável. Tornar a conversa relevante e criar 

momentos em que fala e outros em que ouve. Faça perguntas que não resultem numa resposta fechada 

(sim/não). Isto permitir-lhes-á partilhar os seus pensamentos. Seja honesto sobre os seus pensamentos e 

fale sobre os seus próprios pontos de vista. É importante que o jovem saiba que pode falar consigo 

honestamente, que você está lá para os ouvir. Se não se sentir à vontade para falar sobre o tema, então 

encaminhe o jovem para alguém mais adequado. 

 Mentalidade de crescimento – Ultrapassar tempos difíceis 

Falar sobre as nossas fraquezas, medos e desafios aumenta a nossa capacidade de ultrapassar situações 

desafiantes. Apoiar os atletas no fracasso e na adversidade, permite aos jovens verem o treinador como 

uma fonte de apoio. Ajuda os grupos a unirem-se e permite-lhes unir esforços para alcançar melhores 

resultados. Pensar em diferentes alternativas e em derrotas e perdas ajuda-nos a compreender como 

podemos encontrar soluções. 

 

A metodologia de treino SAFE ZONE inclui quadros de jogo adaptados à idade jovem dos atletas para que os 

treinadores desportivos possam ter a oportunidade de analisar a função educativa, para além das funções 

técnicas e competitivas. Os jogos propostos não requerem muitos equipamentos específicos e podem ser 

facilmente reproduzidos. Encontrará exemplos de jogos no anexo. 

 

 DICAS CHAVE DE PREVENÇÃO PARA TREINADORES DESPORTIVOS (ESTRATÉGIAS CONTRA-NARRATIVAS) 

 Compreender que as personalidades radicais podem ser excelentes atletas 

 Apresentar aos jovens o sentido da sua atividade desportiva e os resultados que podem alcançar. 

 Apresentar os resultados nocivos da radicalização de forma não ofensiva e dar uma boa amostra de 

indivíduos desradicalizados. 

 Inspirar a juventude com conhecimento e carisma. 

 Convidar convidados carismáticos para seminários desportivos. 

 Mostrar e ensinar aos jovens como aliviar o excesso de energia e a frustração negativa. 
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6. COMO IDENTIFICAR O RISCO DE RADICALIZAÇÃO 
 

Algumas ideias radicais proliferam no desporto, especialmente em grupos organizados que muitas vezes 

lideram os adeptos/fãs e têm papéis importantes nos clubes. É também relativamente fácil para um pai 

passar as suas ideias a um grupo ou para um treinador extremista espalhar as suas ideias entre os jovens. É 

por isso que é muito importante conhecer e ser capaz de reconhecer os símbolos e sinais dos grupos 

extremistas que nos permitem estar atentos a estas situações. 

Como ponto de contacto regular para os jovens, está numa posição única para observar mudanças no seu 

estado de espírito ou comportamento que sinalizem um problema. A observação de uma mudança (por 

exemplo, menos envolvida com colegas de equipa, mais agressiva ou facilmente irritada, mudanças de 

vestuário) não aponta necessariamente para uma radicalização, mas aponta frequentemente para algum tipo 

de problema, quer seja dificuldades em casa, na escola, ou alguma outra mudança na vida dos jovens. Aqui 

é importante reconhecer quando um problema parece estar a desenvolver-se e tomar medidas para o 

resolver. As mudanças observadas que são consideradas preocupantes podem ser o resultado de algo 

stressante, mas normal, como a perda de um avô ou uma separação com um rapaz/namorada, ou pode ser 

algo que exija intervenção. 

A identificação de factores de risco especificamente relacionados com a radicalização pode parecer 

complexa, uma vez que os comportamentos observados (por exemplo, atitudes mais agressivas, mudança na 

linguagem ou grupos de pares) podem dever-se a uma série de razões. No entanto, uma combinação de 

factores de risco pode indicar que o jovem indivíduo está envolvido na radicalização ou está em risco de se 

envolver nela. 

 

FOCO: SINAIS DE RISCO POTENCIAL DE RADICALIZAÇÃO 
 Mudanças súbitas nos padrões e atitudes de comportamento 
 Vistas e opiniões polarizadas com explicações mono-dimensionais (incluindo opiniões políticas ou 
religiosas extremistas) 
 Desvalorização frequente de outras pessoas ou grupos relacionados com a etnia, opiniões políticas, 
meios sociais, orientação sexual, etc. 
 Padrão de argumentação extremista e legitimação do uso da violência 
 Senso de vitimização e rejeição, juntamente com tendência para o auto-isolamento 

 

Como treinador, pode ajudar fazendo parte da equipa de indivíduos envolvidos na educação e 

desenvolvimento da criança. Como treinador e adulto preocupado com a vida da criança é importante para 

equilibrar a reacção com a prevenção de reacções excessivas.  
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7. COMO PREVENIR A RADICALIZAÇÃO NA PRÁTICA DESPORTIVA 
 

Inclusão como elemento chave 

 Mais do que qualquer outro campo, o desporto é predestinado para aproximar as pessoas. O desporto 

representa a diversidade - desportos, personagens, pessoas e origens diversas. Em praticamente nenhum 

outro contexto se encontram pessoas das mais diversas estruturas sociais, origens diferentes e estruturas 

etárias heterogéneas. Isto representa um enorme desafio para transformar a diversidade dos estilos de vida 

numa coexistência respeitosa e para implementar um entendimento inclusivo. Ao contrário da opinião 

dominante de que os desportos partilhados têm geralmente um efeito integrador e inclusivo, estudos 

científicos têm demonstrado que a participação no desporto não tem um efeito integrador per se, mas requer 

certas condições de enquadramento e intervenção direccionada. Um factor-chave de sucesso é o 

estabelecimento de valores como o fairplay, a confiança e o respeito. 

O desporto oferece a oportunidade de integrar valores na vida do clube e de os transmitir aos atletas. Para 

tal, é crucial que os treinadores recebam exercícios e práticas a aplicar no seu trabalho diário com crianças e 

jovens e a introduzir um conceito comum de valores no seio do grupo. Para tal, os treinadores precisam de 

uma vasta gama de competências, que estão constantemente a aumentar e a tornar-se mais complexas. Para 

além da supervisão técnica da formação, é também necessário que os formadores desempenhem um papel 

pedagógico e actuem no campo social do desporto juvenil (ver Figura 1). 

  

 
Figura 1: O contexto social do desporto juvenil. A nossa representação. 
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Para uma prevenção bem sucedida da radicalização, é necessário estabelecer um entendimento inclusivo no 

campo social que envolva todos os grupos e os leve a um intercâmbio. Os formadores são o elo essencial 

neste processo, e devem possuir uma vasta gama de competências sociais. Por exemplo, os treinadores 

devem ser capazes de lidar com as pessoas de uma forma empática e de resolução de conflitos, comunicar 

de uma forma apropriada à idade, ser a pessoa de contacto para jogadores e prestadores de cuidados, lidar 

com derrotas bem como com vitórias, e agir como modelos a seguir tanto dentro como fora do campo 

desportivo. Os treinadores enfrentam desafios particulares ao lidar com conflitos, críticas (por exemplo, dos 

pais), vitórias e derrotas. Ao mesmo tempo, devem demonstrar um elevado grau de auto-reflexão, assegurar 

que as regras da equipa são observadas e mantidas, e valorizar cada componente individual do campo social. 

 

Contato com famílias e escolas 

Embora o desporto como um campo social com orientações de valor definido possa ter um efeito inclusivo, 

não o pode fazer sozinho. Por esta razão, é necessário envolver a rede social a fim de estabelecer valores a 

longo prazo e minimizar o risco de radicalização. As hipóteses de promover com sucesso a democracia e 

prevenir a radicalização aumentam significativamente se todos os actores estiverem envolvidos no debate. 

Se valores como o respeito ou a confiança não forem exemplificados na família ou se factores de influência 

fatais tiverem um impacto nos jovens jogadores na escola, os desportos de clube não estão em posição de 

amortecer ou compensar totalmente esta situação ou mesmo de estabelecer um conceito sustentável de 

valores por si próprios. 

 
Figura 2: Interação entre atores na prevenção da radicalização. A nossa representação. 
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Por esta razão, o intercâmbio transparente é um factor-chave de sucesso e deve ser considerado em todos 

os esforços para evitar a radicalização. Para além da prevenção, o intercâmbio é também necessário em caso 

de conspicuidade entre os jovens, a fim de contrariar os pontos de vista radicalizados na comunidade. 

É aconselhável que os pais dos jovens sejam informados e educados sobre as ideias dos formadores numa 

noite conjunta dos pais. Isto inclui não só uma abordagem profissional e informativa, mas também o 

desenvolvimento de um conceito comum de valores, que é formulado em estreita troca com os pais. Além 

disso, um compromisso vinculativo de cumprimento tanto dentro da equipa como na casa dos pais faz 

sentido e é um pré-requisito para um intercâmbio lucrativo. Em geral, é importante assegurar que haja um 

intercâmbio contínuo e transparente entre pais e treinadores. Isto torna possível identificar conspicuidades 

e discrepâncias muito mais rapidamente e, em última análise, intervir.  

A cooperação com as respectivas escolas também é benéfica e faz sentido. A formação de valores e a 

socialização são também tópicos relevantes no contexto escolar e podem formar pontos de contacto. Na 

Alemanha, existem recomendações sobre como as associações podem trabalhar em conjunto com as escolas. 

Estas são organizadas pela Associação Alemã de Futebol (DFB), entre outras, que orienta os clubes e as 

escolas na sua cooperação, numa linha de orientação.1 

 

Confiança, respeito e fairplay 

A comunicação de valores a longo prazo e sustentável aos jovens atletas pelos clubes desportivos e seus 

treinadores é essencial para a prevenção da radicalização. Três princípios podem ser utilizados para 

transmitir valores. Primeiro, é essencial desenvolver uma atitude geral que inclua valores básicos tais como 

respeito, espírito de equipa, confiança e fairplay. O segundo passo é transmitir as competências necessárias 

para agir de uma forma orientada para valores. Exemplos disto incluem empatia, competência social ou 

vontade de compromisso. Após o lançamento dos fundamentos teóricos, realizam-se testes e formação 

prática no conceito de actuação. Exemplos óbvios são posições de responsabilidade para jovens em clubes, 

a delegação de tarefas em operações de formação, a resolução pacífica de conflitos ou o treino de exercícios 

de transporte de valores (cf. Capítulo 7 f.). Esta abordagem em três etapas (cf. fig. 3) permite o 

desenvolvimento sustentável e a aplicação de valores dentro de uma abordagem holística (cf. Bertelsmann 

Stiftung (2020). Wertebildung im Jugendfußball - Ein Handbuch für Trainer). 

 
1 DFB (2020). SO HANDELT DER VEREIN: FÜNF SCHRITTE ZU EINER KOOPERATION MIT EINER SCHULE! Online: 
https://www.dfb.de/vereinsmitarbeiter/artikel/so-handelt-der-verein-fuenf-schritte-zu-einer-kooperation-mit-einer-
schule-2147/ 
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Figura 3: Atitude, competência, ação. A nossa ilustração, baseada em Bertelsmann (2020).  
 

 

A importância das contra-narrativas à radicalização 

De acordo com o risco de os jovens vulneráveis enveredarem pelo caminho da radicalização extrema, é de 

grande importância que se ofereça aos jovens uma narrativa contrária ao radicalismo extremo antes de se 

envolverem no processo de radicalização. Em projetos anteriores a nível da UE, vários estudos provaram que 

uma vez radicalizada a pessoa é muito difícil, senão mesmo impossível, de des-radicalizar. Este facto está 

fortemente relacionado com o radicalismo de motivação religiosa, pelo que o radicalismo de grupos 

criminosos e bandos de rua violentos ainda pode ser abordado com uma boa e elaborada contra- narrativa. 

A contra-narrativa deve oferecer as soluções atractivas e não radicais aos jovens e enfatizar as consequências 

legais, pessoais e sociais da radicalização extrema. 

Em relação ao projeto Safe Zone, os investigadores concluíram que a radicalização nos clubes desportivos 

deve ser detectada numa fase inicial e os actores mais importantes na detecção são os treinadores. Contudo, 

podem não agir sozinhos, mas em cooperação com outros intervenientes como pais, professores, assistentes 

sociais ou mesmo a polícia, se necessário. Sendo bons exemplos e tendo sentido de justiça e empatia, podem 

tornar a sociedade desportiva um ambiente saudável e interessante para os jovens. Com regras estritas mas 

justas e simples, devem opor-se a qualquer solução violenta de frustrações e problemas e têm de orientar os 

jovens para se sentirem atraídos pelo desporto e pelas relações interpessoais nos grupos desportivos. Desta 

forma, os jovens não procurarão a sua realização no extremismo radical. Uma narrativa forte e significativa 

contra a narrativa expressa através dos valores do desporto pode diminuir o risco de radicalização. Mesmo 

que abordados por conteúdos radicais extremos, os jovens irão considerar se vale a pena tentar o caminho 
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da radicalização. Se se sentirem aceites na sociedade desportiva e rodeados de ambiente saudável, a 

oportunidade de se sentirem atraídos por conteúdos radicais extremos pode ser significativamente reduzida. 

As narrativas de radicalização podem ser contrariadas com histórias de sucesso (pessoal e profissional) 

através do desporto, cooperação e amizade no seio de grupos desportivos e respeito interpessoal entre 

jovens e treinadores e entre jovens. Quando são promovidas outras componentes positivas do desporto para 

além da competitividade, isto pode representar uma contra- narrativa eficaz ao extremismo violento. 

 

Exercícios práticos 2 

A aplicação prática de exercícios e medidas para prevenir o risco de radicalização deve ser sempre inserida 

num conceito de enquadramento e testada numa base sustentada. A formação de valores e identidades 

são processos ao longo da vida que não podem ser aprendidos através de um único exercício, mas 

requerem continuidade e sustentabilidade. Além disso, os exercícios não podem ser utilizados sem 

preparação e acompanhamento, mas requerem um planeamento minucioso, que inclui quatro etapas 

básicas "encenação" (1),"implementação" (2), "intervenção" (3) e "avaliação" (4) (cf. Fig.4). 

 

Figura 4: Sequência de exercícios em equipa. A nossa ilustração baseada em Bertelsmann (2020).  

 
Um ponto importante na implementação de um exercício é a encenação (1). Isto é necessário para que os 

jovens compreendam o conteúdo do exercício, para que os benefícios se tornem compreensíveis no seio da 

equipa. Contudo, também é importante aqui não antecipar a reflexão e o conteúdo concreto. É melhor apelar 

ao impacto e significado do exercício. Os jovens devem saber que estão a fazer um exercício sobre fairplay, 

por exemplo, porque o fairplay é uma parte importante do quadro de valores de um atleta. Durante a 

execução (2) é crucial oferecer aos jogadores o espaço para descobrir o exercício por si próprios, 

experimentá-lo e encontrar uma solução de forma autónoma. Só através da experiência partilhada se pode 

experimentar o espírito comunitário e de equipa. A intervenção (3) torna-se necessária quando os jogadores 

 
2 A maioria dos exercícios foram adoptados em consulta com a Fundação Bertelsmann. O projeto "TeamUp!" da 
Fundação Bertelsmann está particularmente preocupado com a educação dos valores no futebol juvenil. Comparar 
com: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/unsere-projekte/wertebildung/projektthemen/teamup-wertebildung-
im-jugendfussball 

Encenação Implementação Intervenção Avaliação
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estão presos num beco sem saída por um período de tempo mais longo, tomam um caminho errado ou 

surgem conflitos dentro do grupo. É crucial que uma intervenção por parte do formador não prescreva a 

solução, mas apenas ofereça alimento para reflexão através de dicas e perguntas específicas. Na avaliação 

(4), o foco está na reflexão sobre o exercício de formação concluído. É aconselhável envolver os actores 

envolvidos e discutir com eles o significado, o objectivo e o possível efeito. Idealmente, os formadores devem 

preparar-se com antecedência para uma avaliação com várias questões. Neste caso, é particularmente 

importante que os próprios jogadores interajam, discutam as questões uns com os outros e reflictam sobre 

o conteúdo do exercício de treino. O objectivo aqui é encorajar um exame reflexivo dos valores. 

 

EXERCÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE VALORES NA EQUIPA 

 

Seguem-se alguns exercícios que, quando usados correctamente, podem reforçar o sistema de valores dentro 

da equipa desportiva e assim ter um efeito preventivo contra a radicalização. Estes exercícios dividem-se 

naqueles que têm lugar no campo desportivo e naqueles que são realizados no vestiário ou num local 

separado. Também aqui é importante considerar as quatro etapas básicas de "encenação", 

"implementação", "intervenção" e "avaliação". Os treinadores devem agir sempre num papel de 

acompanhamento e orientação e deixar o maior número possível de decisões e acções para os jogadores. 

 

a) Exercícios teóricos 
 

O poster dos valores  

O exercício "O Poster de Valores" deverá ter lugar numa data 

separada, no início da cooperação e numa equipa tão fechada 

quanto possível. Em primeiro lugar, devem ser apresentados e 

discutidos diferentes valores (1). Depois, os valores podem ser 

pedidos aos jogadores (2) e compilados (3). Os jogadores 

acordam então em cerca de seis a oito valores (4), que uma 

pessoa responsável escreve num cartaz. Numa fase final, o cartaz 

deve permanecer claramente visível, por exemplo na cabina 

comum para a sustentabilidade (5). Se possível, a moderação 

deve vir do círculo da equipa e os treinadores devem assumir um 

papel passivo. 
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As regras da equipa  

O exercício "Regras de equipa" pode ser realizado após o "Cartaz de 

valores". À semelhança do cartaz de valores, várias regras possíveis 

são primeiro recolhidas da equipa (1) e depois discutidas (2). É 

importante que se chegue a um consenso comum (4) e que as regras 

sejam depois registadas visivelmente (5). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Barómetro de posição  

O barómetro de posição serve em particular como uma reflexão 

sobre uma mudança de perspectiva e pode ajudar a contrariar 

tendências de radicalização e a valorizar outras posições de uma 

forma preventiva. Os treinadores colocam dois chapéus à distância 

um do outro, que servem como postes e pontos de referência. Um 

chapéu simboliza uma concordância a 100%, enquanto o outro 

chapéu representa uma concordância a 0% (1). Os treinadores agora 

lêem diferentes afirmações (por exemplo, "Sinto-me bem na 

equipa") e os jogadores podem colocar-se de acordo com o 

barómetro (2). Deverá ter lugar uma reflexão detalhada (3), a fim de 

procurar em conjunto as medidas adequadas (4). 
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b) Exercícios práticos 
 
Sprint Túnel 
Os jogadores alinham em forma de beco (1) e estendem os braços 

de modo a que as pontas dos dedos apenas se toquem (2). Um 

voluntário corre em direção à pista (3), e os jogadores levantam as 

mãos imediatamente antes da chegada do jogador (4). Este 

exercício pode aumentar a confiança e o espírito de equipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drop  
Jogadores com o mesmo tamanho ficam num círculo enquanto um 

dos jogadores fica no meio (1). O jogador cai numa direção (2). Os 

outros jogadores apanham a pessoa (3). O exercício treina o sentido 

de comunidade, cria confiança entre os jogadores e permite que os 

medos sejam superados em conjunto. 
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8. COMO REPORTAR O RISCO DE RADICALIZAÇÃO 
 

É importante lembrar que os treinadores e outros que trabalham com crianças no desporto fazem parte da 

equipa de adultos e serviços comunitários definidos como "comunidade educativa" e dedicados a garantir o 

bem-estar das crianças. Isto significa que as preocupações com a criança podem e devem ser tratadas com 

as famílias e outras agências e serviços, incluindo escolas, médicos, serviços de saúde mental, serviços sociais, 

polícia, serviços de justiça juvenil, e outros serviços na sua comunidade. A composição exacta da equipa de 

adultos a envolver dependerá da natureza da preocupação e da situação individual. Como treinador 

desportivo, não lhe é pedido que resolva o problema, mas que desempenhe um papel na identificação e 

abordagem do mesmo, recorrendo possivelmente à cooperação multi-agências. 

O desporto pode desempenhar um papel relevante na intercepção das necessidades, vulnerabilidades e 

especificidades de cada criança individual e na compreensão de quaisquer dificuldades, a fim de as partilhar 

com a família em primeiro lugar, mas também com os outros actores significativos que contribuem para o 

sucesso do percurso educativo, a fim de perseguir o bem-estar da criança. A família não é o único interlocutor 

possível. O estabelecimento de redes locais de cooperação multi-agências é um passo fundamental para a 

prevenção de comportamentos desviantes da juventude, incluindo a radicalização para o extremismo 

violento.  

Em alguns países, existem procedimentos estabelecidos que deve seguir para denunciar um caso de risco de 

radicalização que possa ter observado ou identificado entre os seus jovens atletas. Embora o seu clube 

desportivo individual não tenha procedimentos estabelecidos, deve tentar informar a pessoa responsável 

dentro da sua organização - tal como um dirigente desportivo - em primeiro lugar. Ela/ele saberá, ou sugeri-

lo-á, como acompanhar o caso e possivelmente que tipo de agências ou serviços deverá contactar para além 

da família.  

Se verificar que o seu clube ou organização desportiva não tem um procedimento de denúncia estabelecido, 

é uma boa ideia falar sobre o assunto com os outros treinadores e as pessoas responsáveis da sua 

organização, de modo a começar a sensibilizar internamente e a aumentar a necessidade da adopção de um 

procedimento específico. 

As circunstâncias podem variar muito entre países e mesmo entre diversas regiões de um mesmo país. Para 

dar uma ideia de tal heterogeneidade, descrevem-se abaixo os actuais procedimentos existentes e 

inexistentes nos países envolvidos pelas atividades do projeto. 
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Na Alemanha, existem recomendações para os clubes sobre como responder à radicalização. Uma campanha 

patrocinada pelo Ministério Federal Alemão em cooperação com o instituto de investigação Camino, "Sport 

und Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus" (Desporto e Política unida contra o extremismo de direita), 

fornece aos clubes informações e conselhos sobre medidas preventivas contra a radicalização e apoio a 

intervenções.  Os clubes podem contactar as respectivas federações desportivas do respectivo estado 

federal, que cooperam com peritos e iniciam as medidas apropriadas para a intervenção. Estas incluem 

formadores de democracia e equipas móveis de intervenção, que acompanham o clube a título consultivo 

em casos específicos. Exemplos de medidas que podem ser tomadas incluem aconselhamento jurídico no 

caso de uma exclusão do clube desportivo, uma revisão conjunta do conteúdo dos artigos dos clubes 

desportivos, ou cursos de formação para os perpetradores, os afectados, ou empregados.  

No entanto, não existe um procedimento padrão a nível nacional para lidar com a radicalização nos clubes 

desportivos. Assim, as associações desportivas e estatais actuam geralmente individualmente e são, 

portanto, dependentes das pessoas dirigentes das organizações. Além disso, as associações não são 

obrigadas a impedir a radicalização nem a recorrer ao aconselhamento em caso de radicalização.  Como 

resultado, os conselheiros abordam frequentemente as associações a partir de uma posição externa, o que 

leva a uma atitude defensiva. Programas de educação obrigatórios a nível nacional poderiam ser uma 

abordagem para prevenir a radicalização. 

Na Eslovénia, a polícia e os assistentes sociais são responsáveis pela denúncia da radicalização. Se o jovem 

estiver no caminho radical mas não tiver cometido qualquer crime, será normalmente nomeado para uma 

assistente social e possivelmente para um psicólogo, se necessário.  No caso de ter sido cometido um crime, 

o jovem deve ser denunciado à polícia que decidirá sobre outros procedimentos. O jovem poderá receber 

uma advertência e ser encaminhado para os serviços sociais ou poderá ser processado e encaminhado para 

a instituição de correcção ou prisão. 

Com base nas reuniões multi-agências da SAFE ZONE realizadas na Eslovénia, seria recomendado o 

estabelecimento de equipas especiais de intervenientes para abordar a radicalização violenta dos jovens no 

país. Estas partes interessadas deveriam estar disponíveis para treinar quando percebem o risco de 

radicalização ou de mudanças no comportamento dos jovens. As equipas de peritos deveriam actuar a nível 

comunitário em cooperação com os pais e a escola. Apenas em caso de acto criminoso, a polícia deve 

envolver-se. 

Em Itália, o sistema nacional de protecção e salvaguarda visa promover políticas a favor das crianças e 

adolescentes através da implementação de práticas operacionais funcionais para assegurar o mais alto nível 

de qualidade de vida e o melhor desenvolvimento, consistente com as fases de vida da criança e do 

adolescente, a mais alta realização individual e o mais alto nível de socialização. No topo do sistema de 
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protecção da criança encontra-se a Autoridade Supervisora para Crianças e Adolescentes e as suas 

delegações regionais em todo o país. O foco está em evitar que as crianças sejam prejudicadas e abusadas, 

em vez de as impedir de serem radicalizadas, mas a atenção ao bem-estar da criança pode fornecer um 

terreno para a prevenção das causas da vulnerabilidade das crianças, a maioria das quais são também 

susceptíveis de conduzir a um risco de radicalização.  

Por outro lado, o sistema italiano de cuidados infantis não prevê a criação de um sistema de alerta específico, 

nem procedimentos específicos de notificação, sobre o risco de radicalização; e, mais importante ainda, não 

está especificamente relacionado com o desporto. Os adolescentes que experimentam uma condição 

particular de risco e vulnerabilidade são denunciados a "comunidade educativa" global, e subsequentemente 

apoiados pelos serviços sociais, apenas se tiverem cometido um crime - através dos serviços de Justiça Juvenil 

e de Justiça Comunitária do Ministério da Justiça. Dada esta situação, os participantes nas reuniões multi-

agências da SAFE ZONE realizadas em Itália apelaram à necessidade de o desporto ser incluído 

institucionalmente entre as principais agências envolvidas na educação das crianças a nível local e nacional. 

No entanto, existem práticas e iniciativas locais promovidas por clubes desportivos locais e organizações 

desportivas nacionais que abordam crianças e adolescentes particularmente vulneráveis através do 

desporto, num esforço para prevenir o risco de criminalidade, se não apenas de radicalização, através da 

cooperação com as escolas e serviços sociais locais.  

Em Portugal, a resolução do Conselho de Ministros português no. 112/2020 de 18 de Dezembro de 2020, 

aprovou a primeira Estratégia Nacional Portuguesa para os Direitos da Criança 2021-2024, que inclui a 

aprovação do Plano Nacional para a Protecção das Crianças e Jovens no Desporto. O projeto «Child 

Safeguarding in Sport3» lança as bases para o desenvolvimento do roteiro de Portugal para a protecção eficaz 

da criança nas políticas desportivas. O principal objectivo do roteiro é promover uma protecção infantil mais 

eficaz nas políticas desportivas em Portugal e proporcionar um ambiente desportivo seguro, positivo e 

fortalecedor para todas as crianças4. Está planeado um conjunto de recursos e atividades para que, se uma 

 
3 Protecção da Criança no Desporto "Child Safeguarding in Sport" (CSiS) é um projeto conjunto da União Europeia (UE) 
e do Conselho da Europa (COE)). Os seus principais objectivos são orientar e acompanhar os países europeus no sentido 
de uma efectiva salvaguarda das crianças nas políticas desportivas, através da criação de posições de Child Safeguarding 
Officers. Seis países são parceiros do projeto: Áustria, Bélgica, Croácia, Israel, Noruega e Portugal. https://pjp-
eu.coe.int/en/web/pss/home 
 
4 Em Portugal, a liderança é assumida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude como coordenador nacional. É 
apoiado tanto por uma organização portuguesa com experiência neste campo a nível nacional - Qantara Sports - como 
pela Safe Sport International. Os roteiros foram concebidos de forma colaborativa, envolvendo todas as partes 
interessadas que (podem) ter um papel na prevenção de lesões e abusos no desporto e na protecção das vítimas. Isto 
inclui autoridades públicas responsáveis pelo desporto e pelos direitos das crianças, organizações desportivas, agências 
de protecção infantil, pessoas com experiência viva de abuso no desporto, etc. 
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criança ou um dos pais suscitar preocupações, estas sejam tratadas com seriedade, devendo ser-lhes 

fornecidas informações sobre ambas as fontes de ajuda, dentro e fora do desporto, e qual o processo a seguir. 

O roteiro de Portugal para uma protecção eficaz da criança nas políticas desportivas traz orientações e planos 

de acção abrangentes que podem ser aplicados para prevenir e responder a todas as formas de violência no 

desporto, mas com ênfase na prevenção de lesões e abuso de crianças no desporto. Não existe uma resposta 

a casos específicos de radicalização e uma estrutura de gestão de casos e não existe um sistema para 

responder às preocupações sobre crianças e jovens que possam estar em risco de radicalização e violência 

extremista. A Salvaguarda da Criança no Desporto implica como resultado esperado a criação de papéis de 

Oficial de Salvaguarda da Criança no desporto. A curto prazo, um sistema nacional de educação e formação 

de Oficiais de Salvaguarda das Crianças será adaptado da formação existente actualmente ministrada, 

proporcionando assim um curso básico de sensibilização para a salvaguarda. A longo prazo, será estabelecido 

um quadro nacional de educação e formação para a protecção das crianças no desporto, estabelecendo 

normas mínimas para os oficiais de protecção das crianças a todos os níveis e um modelo de formação de 

oficiais de protecção das crianças. Uma criança ou um jovem num processo de radicalização está em risco e 

é vítima - de automutilação e de influência negativa de extremistas - mas também em risco de se tornar um 

perpetrador de extremismo violento. Consequentemente, recomenda-se vivamente que a formação de 

Oficial de Protecção da Criança inclua o tema da radicalização e do extremismo violento no desporto. 
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ANEXO 1: O ENFOQUE DO PARLAMENTO EUROPEU NO DESPORTO 
 
 

O Parlamento Europeu está também muito atento ao problema5 e sublinha a importância de desenvolver 

políticas globais baseadas numa abordagem transversal entre diferentes áreas - como a cultura, o desporto, 

o emprego e o bem-estar, e outras áreas de atividade sobre inclusão social e protecção da diversidade, 

pluralidade e valores centrais comuns a nível europeu, nacional, regional e local. Entre as indicações sobre 

prevenção, o Parlamento Europeu sublinha a importância do papel que a escola, a educação e o desporto 

podem desempenhar na prevenção da radicalização; e sublinha a importância de permitir que professores e 

educadores se oponham activamente a todas as formas de discriminação e racismo. O Parlamento insta 

igualmente os Estados-Membros a proporcionar formação específica a professores e educadores de jovens, 

a fim de lhes permitir identificar quaisquer mudanças de comportamento suspeitas e identificar círculos de 

cumplicidade que amplifiquem o fenómeno da radicalização através da emulação e controlar 

adequadamente os jovens em risco de serem recrutados por organizações terroristas.  

Finalmente, o Parlamento Europeu insta claramente os Estados Membros a apoiarem atividades 

extracurriculares como o desporto, sublinhando a importância de directrizes claras nesta área, de modo a 

não pôr em risco o papel principal dos professores, educadores e outras figuras cuja principal preocupação 

é o bem-estar da pessoa, visto que a intervenção das autoridades públicas pode, por vezes, ser 

contraproducente.   

 

  

 
5 See Report of 3 November 2015/2063 INI 
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ANNEX 2: EXAMPLES OF GAMES 
 

 

DODGEBALL 

Tipo the atividade: atividade desportiva relacionada com a discriminação e a inclusão 

Nº de participantes: 12 (4 jogadores no campo + 2 recuperadores fora do campo) para cada equipa, mas 

também pode ser jogado com 4-5 jogadores) 

Grupo alvo: 13-30 anos. 

Requisitos: O campo mede 17 x 8 metros mas pode ser jogado em qualquer espaço; 5 dodgeballs ou bolas 

leves 

Descrição da atividade: Jogar dodgeball é muito simples e não há contacto físico directo. 

A dinâmica do jogo assemelha-se às da mais famosa "bola envenenada" ou "bola de prisioneiro". 

Os 6 jogadores envolvidos são divididos na sua própria metade do campo. O seu objectivo é eliminar todos 

os jogadores da equipa adversária sem serem eliminados. Um jogador eliminado é aquele que é atingido 

por uma bola adversária com um remate directo. Um jogador que recebe uma bola lançada pelo 

adversário, elimina o jogador que fez a tacada e ao mesmo tempo volta a entrar no campo um colega de 

equipa previamente eliminado. 

Na parte central do campo há uma zona neutra de 3 metros (1 metro e meio para cada meio campo). Nesta 

zona neutra, cada jogador pode mover-se tão silenciosamente como no seu meio-campo. 

Há 5 bolas em jogo e no início de cada jogo são colocadas pelos árbitros na linha do meio campo. 

Cada jogo é dividido em 2 tempos de 15 minutos para um total de 30 minutos por jogo. Dentro dos 30 

minutos da corrida, cada equipa tentará ganhar o maior número possível de "sets", tendo em conta que 

cada "set" tem uma duração máxima de 3 minutos ( os tempos podem ser alterados de acordo com as 

necessidades). 

Cada equipa deve ter 2 jogadores que tenham o papel de "recuperador". Os "recuperadores" têm a tarefa 

de recuperar as bolas que saem do campo de jogo. Estes 2 membros da equipa não estão em jogo durante 

o seu papel (de modo que não podem ser atingidos ou atingidos com as bolas adversárias) mas são os 

únicos jogadores que podem recuperar as bolas e passá-las aos camaradas dentro do campo. Nenhum 

jogador em campo pode deixar o jogo para recuperar as bolas. 

Debriefing:  Viu o jogo como discriminatório? Como se sentiu quando eles lhe acertaram? Como se sentiu 

quando foi para a prisão? 
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VOLEIBOL DE COBERTOR 

 

Tipo de atividade: Formação de equipas, solidariedade e atividade relacionada com a cooperação 

Nr de participantes: 4 pessoas para cada equipa 

Grupo alvo: 13 - 30 anos.  

Requisitos: dois cobertores, voleibol.  

Descrição da atividade: este jogo é como o voleibol normal, mas a cada equipa é dado um cobertor. a 

equipa deve ficar à volta da borda do cobertor, esticando-o para que fique apertado. a equipa 'servente' 

deve começar por colocar a bola sobre o cobertor, afrouxando-o e depois apertando-o para que 'lance' a 

bola sobre a rede. a outra equipa deve então usar o seu cobertor para apanhar a bola e depois atirá-la de 

volta 

Debriefing: perguntas para reflexão: conseguiram trabalhar em conjunto? a equipa conseguiu jogar sem 

conflitos? 

Para saber mais: https:/www.youtube.com/wartch?v=ePLIkNBaNNM 

 
FUTEBOL DE TRÊS BOLAS 

 

Tipo de atividade: Inclusão e discriminação relacionada com a atividade desportiva 

Nr de participantes: 5 - 6 pessoas para cada equipa 

Grupo alvo: 13 - 30 anos de idade  

Requisitos: três bolas de cores diferentes, campo de futebol. é recomendado jogar num campo de futebol 

de 5 ou 7 jogadores para que seja mais fácil incluir pessoas no jogo 

Descrição da atividade: montar um campo de futebol normal. Dividir todos em equipas, até mesmo com 

rapazes e raparigas, se possível. Uma bola representa apenas os rapazes, outra bola as raparigas, e a 

terceira bola ambas. Certificar-se de que os jogadores estão esclarecidos sobre qual bola é para qual grupo. 

Se um jogador tocar na bola errada de propósito, é possível retirá-la do jogo por um minuto. 

Debriefing: Viu o jogo como discriminatório? Como se sentiu? 

Dicas para Treinadores/Facilitadores: Este jogo não tem de ser restrito ao futebol e pode ser utilizado com 

outros jogos 
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HUMAN FOOTBALL 

Tipo de atividade: Jogo desportivo de roleplay 

Nº de participantes: 20 

Grupo alvo: 14 - 30 anos. 

Requisitos: campo de futebol, bolas, cartões 

Descrição da atividade: Duas rondas de 15 minutos. Duas equipas de dez jogadores e um guarda-redes: 1 

guarda-redes, 3 defesas, 4 médios, 3 atacantes. 

Os jogadores só podem mover-se numa linha, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, 

tentando marcar um golo. 

Cada jogador terá uma carta que limita ou melhora o que pode fazer durante o jogo (por exemplo, só pode 

passar para a direita, só pode passar para a esquerda, só pode saltar, deve usar as mãos).  Uma vez que os 

jogadores tenham a sua carta, o jogo pode começar. Durante o jogo, algumas regras irão mudar, tais como 

marcar um golo será agora adicionado 2 pontos ou mais bolas; durante o jogo, os jogadores irão trocar de 

cartas com outros jogadores da sua equipa e assumirão o seu papel.  

Debriefing: Como se sentiu durante o jogo?  Que emoções sentiu e que papéis desempenhou? Houve 

problemas ou conflitos durante o jogo? O que observou sobre os papéis dos outros jogadores? O que é que 

fez? Adaptou-se? Negociou? 

Dicas para Treinadores/Facilitadores: Só pode passar para a pessoa da sua direita, passe a bola para a 

frente, só passe com o seu pé esquerdo; não deve falar.  
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STATIONERY BIG BASKETBALL 

Tipo de atividade: Jogo desportivo Energizer  

Nr de participantes: 10 - 20 (é possível jogar com menos jogadores num campo mais pequeno) 

Grupo alvo: 13 - 30 anos.  

Requisitos: Campo grande (tipo futebol) ou campo pequeno (4-6 jogadores) , bolas, cestos 

Descrição da atividade: É jogado num grande campo (tipo futebol). Depois de cada linha inferior há um 

cesto. o jogo começa com as duas equipas alinhadas para além dos respectivos cestos. o facilitador lança a 

bola no meio do campo, dando assim início ao jogo. o membro da equipa tem de correr para a bola e quem 

conseguir apanhar a bola deve passá-la a um colega de equipa e assim sucessivamente com o objectivo de 

fazer um posicionamento de golo ou atirar a bola para o cesto. Deve ter-se em mente que quem tiver a 

bola na mão não pode absolutamente mover-se de onde está, pelo que pode correr quando não está na 

posse da bola, mas deve congelar quando a recebe e só pode mover-se novamente depois de a ter dado. 

Sempre que uma equipa marca um ponto, o jogo recomeça com as equipas atrás dos seus respectivos 

cestos e a bola é atirada para o meio pelo facilitador. 

Dicas para Treinadores/Facilitadores: Não é possível tirar a bola aos adversários, mas apenas tentar 

interferir nas passagens, interceptando-a. 
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