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PREVENÇÃO DA
RADICALIZAÇÃO ATRAVÉS
DO DESPORTO

Lições aprendidas
Uma breve panorâmica das lições aprendidas com as
práticas locais no que respeita à prevenção da
radicalização dos jovens no desporto.
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“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. As atividades do projeto foram realizadas
por um Consórcio de sete parceiros de quatro países Europeus - Alemanha, Itália, Portugal
e Eslovénia - entre Janeiro de 2020 e Março de 2022.
Esta brochura apresenta as principais lições aprendidas nas atividades do projeto seminários de intercâmbio nacionais e transnacionais, reuniões multi-agência, workshops
de formação, grupos focais - envolvendo vários atores, desde treinadores e gestores
desportivos, a atletas, investigadores, educadores de jovens, assistentes sociais, e
psicólogos. Algumas das lições aprendidas foram específicas de cada país, mas muitas
foram comuns a todos os países participantes e aqui são elencadas as principais.

Visite o website do projeto SAFE ZONE para saber mais sobre as atividades do
projeto e os seus resultados:

https://www.safezoneproject.eu/
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1. Mudar o foco do desempenho para a
educação no desporto infantil e juvenil
Uma das lições mais importantes quando se trata de pensar em prevenir comportamentos
negativos utilizando o contexto desportivo é que existe uma necessidade urgente de
mudar o foco do desempenho para a educação no desporto infantil e juvenil. Há
necessidade de construir uma cultura partilhada do desporto como ferramenta
pedagógica, bem como sendo um poderoso meio de inclusão.
Alguns dos dirigentes desportivos que participaram nos grupos focais declararam que
valorizam a dimensão educativa do desporto, mas têm dificuldade em promovê-la porque
os treinadores desportivos estão na sua maioria orientados para a melhoria do
desempenho e menos para a dimensão educativa. Houve também dirigentes desportivos
que assinalaram o contrário, reconhecendo que são frequentemente responsáveis pela
pressão de resultados sentida pelos treinadores, e que para que os treinadores de
crianças e jovens possam concentrar-se na dimensão educativa, a Direção deveria ser
capaz de criar uma tal cultura dentro da organização.
Os treinadores desportivos que participaram em reuniões multi-agência afirmaram que
gostariam de se centrar mais na educação do que no desempenho, mas não sentem essa
opinião nos gestores desportivos, pelo que abordaram a necessidade de sensibilizar e
treinar os dirigentes desportivos para que sejam mais propensos a concentrarem-se no
papel educativo do desporto infantil e juvenil (uma vez que a maior parte da formação e
das intervenções disponíveis estão centradas no treinador).
Também sugeriram alterações legislativas que criariam certificações obrigatórias para os
dirigentes desportivos em temas relacionados com o papel do desporto na educação para
os valores, competências sociais e direitos humanos.
Em suma, a fim de mudar o foco do desempenho para a educação, precisamos de uma
abordagem "Top-Down" e "Bottom-Up".
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2. Passar de ver o desporto como uma atividade
complementar para o reconhecer como uma
prioridade para o desenvolvimento das crianças
e adolescentes.
O desporto é muitas vezes visto como uma atividade complementar e não como uma
prioridade para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Os sistemas escolares não
estão suficientemente equipados neste sentido, deixando assim o peso económico da
prática desportiva sobre os ombros das famílias. Consequentemente, muitas crianças e
adolescentes que pertencem aos sectores sociais mais marginalizados são também
excluídos do desporto, impondo assim a exposição destas crianças aos riscos ligados ao
isolamento.
O desporto proporciona às crianças e aos jovens oportunidades para se desenvolverem
não só fisicamente mas também mentalmente e socialmente, experimentando 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-se disponíveis para falar
individualmente sobre eles.
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3. O poder da educação não formal no treino
desportivo
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 na Europa
nas últimas décadas, dada a sua eficiência no desenvolvimento de competências em vários
campos da vida 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,
proporcionando uma oportunidade de aprender através de atividades muito agradáveis,
altamente emocionais e baseadas na participação e envolvimento activo" (Foldi, 2013).
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4. A necessidade de planos estratégicos
nacionais de prevenção da radicalização
Já existem muitas formas de prevenção da radicalização nos diferentes países envolvidos,
mas não existe um plano estratégico nacional ou um programa específico para a
prevenção da radicalização. No entanto, ainda há necessidade de transferência de
conhecimentos, uma vez que os esforços só ganharam ímpeto nos últimos anos.
Os participantes salientaram a importância de envolver outros agentes desportivos para
além dos treinadores desportivos - dirigentes desportivos, associações e federações
desportivas - no que diz respeito à prevenção da radicalização. Existe uma necessidade de
coordenação multi-agências e de transferência de conhecimentos sobre estes
procedimentos e boas práticas.
Foi também abordada a necessidade de processos de capacitação envolvendo todos os
agentes desportivos, mas incluindo também as famílias. Quanto à importância de alcançar
e envolver as famílias, alguns treinadores abordaram o seu papel na perpetração e
incitamento à violência durante os jogos, criando violência e dando exemplos negativos de
legitimação da violência para os seus filhos e filhas ("por vezes vê-se os pais a insultar
outras crianças porque são de uma equipa diferente, ou porque têm uma cor de pele
diferente...").
A importância de incluir a avaliação e o acompanhamento de tais iniciativas de
desenvolvimento de capacidades também foi sublinhada. Há muitos projetos
desenvolvidos localmente mas não devidamente testados, a fim de provar a sua eficácia e
sustentar a sua implementação numa base nacional.
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5. Certificação e formação específica em
prevenção da radicalização no desporto
Um dos maiores problemas detectados é que os treinadores e educadores não têm
formação adequada para detectar a radicalização numa fase precoce, e faltam-lhes
conhecimentos sobre como agir se a radicalização já estiver em curso.
Estão também muito preocupados sobre como abordar o jovem na sua forma de
radicalização e quem mais envolver no processo de desradicalização. Os treinadores
concordaram que deveria haver treino disponível sobre este tópico e que este deveria ser
incluído no treino regular para treinadores.
Os treinadores devem observar as mudanças de comportamento dos jovens e detetar
suficientemente cedo se ocorrerem mudanças invulgares que possam indicar uma
radicalização em curso. Devem abordar o jovem com empatia e fazer tudo para não o
excluir do grupo e do clube desportivo. Se não conseguirem resolver o problema através
do diálogo com o jovem, devem incluir outros intervenientes, como pais, assistentes sociais,
psicólogos, e a polícia, se necessário.
Os treinadores e educadores desportivos deveriam também ter de adquirir uma licença
que os certificasse como educadores morais e éticos, promovendo bons valores no
desporto e a não violência. Seria desejável o reconhecimento a nível nacional dos
treinadores que participam em tais seminários, sob a forma de licenças ou certificados.
Quando solicitados a dar exemplos de boas práticas nos seus contextos desportivos,
alguns dos participantes explicaram as medidas legislativas tomadas para prevenir a
violência, a radicalização, e promover a ética no desporto (por exemplo, o financiamento
de novas instalações ou atividades desportivas é condicionado pelo cumprimento dessas
regras e normas de conduta); eventos intergeracionais onde, por exemplo, os pais têm a
oportunidade de desempenhar o papel de árbitros, a fim de promover a empatia com eles
e prevenir insultos e outras formas de violência contra eles.
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O papel da linguagem universal do desporto para a inclusão social de crianças de
diferentes culturas foi sublinhado. Foi também salientado que a radicalização está
relacionada com a falta de formação em direitos humanos, que a formação e educação em
direitos humanos deve estar no centro dos contextos desportivos, a fim de que a
verdadeira prevenção da radicalização possa ser possível.
Se não educarmos para os direitos humanos, para o respeito pelas diferenças entre os
seres humanos também no desporto, será mais fácil para a radicalização e a violência
emergir. Investir numa cultura de direitos humanos seria uma forma de prevenir a
radicalização, de acordo com os participantes. As escolas e as famílias têm papéis
importantes neste processo de educação para os direitos humanos, mas as entidades
desportivas também têm uma grande responsabilidade nesta matéria.
Foi também abordada a necessidade de focalizar a discriminação de género no desporto,
uma vez que é outra fonte de sentimentos de marginalização e exclusão social que poderia
levar à violência e à radicalização.
De acordo com os participantes, a questão da radicalização é e tornar-se-á um problema
ainda maior no futuro devido às consequências que as restrições da COVID 19 deixaram
aos jovens, pelo que a educação e a formação neste campo é de grande importância para
detetar a radicalização numa fase precoce e tentar evitá-la.
Em suma, só com estas mudanças gerais de paradigma dentro do desporto infantil e juvenil
- enfoque na educação e não no desempenho - priorização do desporto; profissionalização
e capacitação dos agentes desportivos em matéria de direitos humanos - será possível
prevenir a radicalização e a violência através do desporto.

Visite o website do projeto SAFE ZONE para saber mais sobre as atividades do
projeto e os seus resultados:

https://www.safezoneproject.eu/
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