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Resumo
Crimes de ódio, intolerância crescente, xenofobia,
ideologias e comunidades fechadas, violência nas ruas por
parte da extrema esquerda e direita – todos são
manifestações de polarização e ameaças aos valores
fundamentais da Europa.
Sublinhando os seus próprios problemas regionais com a
polarização – e procurando uma foram de compreendê-la –
os profissionais da RSR de toda a Europa reuniram-se em
Amesterdão a 6 de julho de 2017. Procuravam,
particularmente, ações – uma forma de fazer algo, para
gerir a situação.
Este grande grupo de profissionais, refletindo os focos de
diferentes grupos de trabalho, trabalhou no projeto do
Manual de Gestão de Polarização. O texto apresenta o
modelo de Bart Brandsma, que explica os mecanismos de
polarização, além de capítulos que oferecem orientações
práticas para diferentes setores.
O presente documento é redigido por Steven Lenos, Wessel
Haanstra, Marjolein Keltjens e Maarten van de Donk, do
Centro de Excelência da RSR.
As opiniões expressas neste documento são as dos autores
e não refletem necessariamente as opiniões do Centro de
Excelência da RSR, da Comissão Europeia, de qualquer
outra instituição ou dos participantes dos grupos de
trabalho da RSR.
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Introdução à polarização, RSR e profissionais
O evento temático em Amesterdão (6 de julho de 2017) começou com um grupo de profissionais da RSR a
pintar um quadro convincente e preocupante de uma Europa onde a polarização está a erguer a sua cabeça
medonha. A polarização é identificada de norte a sul e de este a oeste. Dentro da comunidade de
profissionais da RSR, há uma preocupação crescente com a polarização entre diferentes grupos da
sociedade. A austeridade e a reforma económica causaram muita incerteza e revolta em toda a Europa.
Esta incerteza está a ser explorada pelos intervenientes para mobilizar apoio com base num discurso «nós
perante eles». Isto resulta num aumento da tensão. A crise dos refugiados e migrantes fornece também
favorece a polarização, tal como os recentes ataques e incidentes terroristas.
Por sua vez, estes ataques levaram a um aumento dos incidentes de crimes de ódio, alguns em pequena
escala, outros mais graves. A polarização alimenta a radicalização.
A polarização tem sido o objeto de várias reuniões e documentos da RSR. Todos integram um roteiro de
2017 que culmina na redação e divulgação do Manual de Gestão da Polarização da RSR como uma
ferramenta tangível. O Manual examina:
•
•

RAN PREVENT, «How to prevent future violence in post-conflict areas» (Como prevenir a futura
violência em áreas pós-conflito), Zagreb (19 a 20 de novembro de 2012);
RAN POL «Successful and effective engaging with communities» (Envolvimento bem-sucedido e
eficaz com as comunidades), Oslo (6 e 7 de abril de 2016)1;

•

Evento temático em matéria de refugiados e polarização (14 de abril de 2016)2;

•

Uma série de quatro reuniões de trabalho dos Estados-Membros em matéria de polarização e crise
de migrantes e refugiados (11, 12, 13 de maio e 16 de setembro de 2016);

•

Issue Paper on «Tackling the challenges to prevention policies in an increasingly polarised society»
(Documento temático sobre «Enfrentar os desafios das políticas de prevenção numa sociedade
cada vez mais polarizada»), (novembro de 2016)3;

•

Visita de estudo à Irlanda do Norte (24 a 25 de abril de 2017);

•

«Working on the polarisation manual» (Trabalhar no manual de polarização), reunião conjunta dos
grupos de trabalho sobre educação (RAN EDU) e polícia e serviços competentes para a aplicação da
lei (RAN POL) da RSR em Estocolmo (10 a 11 de maio de 2017);

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf
3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf
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•

«Strengthening community resilience» (Reforçar a resiliência da comunidade), grupo de trabalho
YF&C da RSR (RAN YF&C)4, Londres (29 a 30 de junho de 2017);

•

«Multi- or cross cultural approaches to preventing polarisation and radicalisation» (Abordagens
multi ou transculturais para prevenir a polarização e a radicalização), reunião do grupo de trabalho
H&SC da RSR (RAN H&SC)5, 4-5 de julho de 20176.

Estas atividades foram sintetizadas no evento temático de julho, quando foi partilhada uma versão
preliminar do Manual de Polarização como um documento ex ante. O tópico da polarização foi discutido
com particular frequência pelos grupos de trabalho RAN POL e RAN EDU, o que levou a intensas sessões
extraordinárias no evento temático, durante o qual os líderes dos grupos de trabalho e os seus
constituintes foram capazes de levar o seu capítulo do manual para o nível seguinte.

Polarização: do que estamos a falar?
A polarização pode ser vista como um conceito pensado, baseado nas premissas das identidades «nós» e
«eles». Num processo de polarização, o discurso dominante e ativo diz respeito às diferenças reconhecidas
(e muitas vezes exageradas) e discursos simplistas sobre os outros. Existe uma negligência do que «nós» e
«eles» podem ter em comum. Portanto, a polarização está presente em pensamentos e atitudes negativos
em relação a outros grupos, o que pode resultar em hostilidade e segregação crescentes. Em última
análise, isto poderia levar a situações em que a intolerância entra no discurso de ódio e até nos crimes de
ódio. Num ambiente destes, alguns indivíduos ou algumas partes dos grupos podem radicalizar-se no
sentido do extremismo violento e do terrorismo. O recrutamento para uma ideologia extremista é muito
mais bem-sucedido se existirem grupos suscetíveis que considerem que o seu grupo e a sua identidade
estão a ser insultados e até ameaçados.
J.M. Berger publicou recentemente um documento de investigação para o ICCT com o título «Extremist
Construction of Identity: How Escalating Demands for Legitimacy Shape and Define In-Group and OutGroup Dynamics»7 (Construção da identidade extremista: Como o aumento das exigências de legitimidade
molda e define a dinâmica dentro e fora do grupo). Berger define uma «escada da construção da
identidade».

4

YFC é o grupo de trabalho para profissionais que trabalham com a juventude, famílias e comunidades
H&SC é o grupo de trabalho sobre saúde e apoio social
6
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
7
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
5
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Figura 1 Grupos de populações que evoluíram para extremismo (Berger 2017)

Embora Berger não utilize a palavra «polarização», o processo que está a decorrer na parte superior desta
figura é claramente semelhante à polarização e representa os primeiros passos na escada para a
construção da identidade. Berger, analisando os processos que transformam grupos de populações em
grupos extremistas, chega às seguintes conclusões:
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•

Os movimentos de populações são orientados no sentido de estabelecer a legitimidade de um
grupo coletivo
(organizado com base na geografia, religião, etnia ou outros pontos comuns prima facie);

•

Os movimentos tornam-se extremos quando a procura de legitimidade dentro do grupo aumenta
até ao ponto em que apenas pode ser satisfeita às custas de um grupo externo.

Nos processos de polarização e radicalização ao extremismo violento, estes desenvolvimentos estão
interligados e são até recíprocos. Portanto, o grupo externo ver-se-á como um membro do grupo. Eventos
desencadeadores podem provocar uma aceleração na polarização, catalisada e facilitada pelos canais dos
meios de comunicação de massas e redes sociais. Notícias falsas, incidentes de enquadramento e as
chamadas bolhas de informações reforçam o processo de polarização. E reciprocamente, a noção de que o
grupo externo é, de facto, para os seus seguidores. Os outros são subsequentemente definidos como o
grupo externo.

Polarização – radicalização
A Rede de Sensibilização para a Radicalização não é a Rede de Sensibilização para a Polarização. A
polarização não é o principal objetivo dos profissionais que previnem a radicalização que leva ao extremismo
violento e ao terrorismo. No entanto, a comunidade de profissionais da RSR está preocupada.
Procuramos prevenir a radicalização e, prevenindo e reduzindo a polarização, estamos a criar as condições
que contribuem para prevenir que os indivíduos sejam atraídos para ideologias intolerantes de «nós perante
eles».
Além disso, numa situação polarizada em que se utiliza o discurso de ódio, bem como o discurso referente
à violência, existe o risco de agentes isolados ou pequenos grupos recorrerem à violência. Isto foi
testemunhado recentemente: quem assassinou a deputada britânica Jo Cox; o tiroteio de políticos
republicanos nos EUA; e os ataques bombistas com «intenção terrorista» numa mesquita holandesa e em
instalações de refugiados. Estes ataques estão a ocorrer do interior sul ao norte da Europa. De oeste para
leste, vemos a polarização que leva à hostilidade, exclusão e violência. Uma Europa polarizada, na qual
abundam os sentimentos fortes e odiosos do «nós perante eles», é o pântano onde prosperam os
recrutadores extremistas e os auto-radicalizadores recorrem à violência.
É importante salientar as distinções e ligações entre polarização e radicalização. No contexto da RSR, a
radicalização refere-se ao processo através do qual um indivíduo passa a adotar ideias e aspirações
políticas, sociais ou religiosas extremistas que servem depois para rejeitar a diversidade, a tolerância e a
liberdade de escolha e legitimar a violação do Estado de direito e a utilização de violência contra a
propriedade e as pessoas. Este processo pode culminar em infrações terroristas que se definem como atos
cometidos com o objetivo de «intimidar gravemente uma população», «coagir indevidamente os poderes
públicos, ou uma organização internacional, a praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato» ou
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«desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas fundamentais políticas, constitucionais, económicas
ou sociais de um país, ou de uma organização internacional».8
A definição de radicalização de Berger é interessante e pode ser útil fora do discurso da polarização:
Radicalização é o processo de adoção de ideias cada vez mais negativas sobre um grupo externo e o
aumento de ações violentas contra o grupo que são justificáveis.

Conforme explicado no documento temático da RSR, «Tackling the challenges to prevention policies in an
increasingly polarised society» (Enfrentar os desafios das políticas de prevenção numa sociedade cada vez
mais polarizada): «A polarização não leva necessariamente à radicalização e a radicalização não precisa de
resultar em polarização crescente. A resposta assenta nos conceitos de fatores que tornam as pessoas
vulneráveis à propaganda e recrutamento extremistas.» A RSR escreveu sobre um caleidoscópio de fatores.9
Ser afetado por um processo de polarização amplifica muitos dos fatores psicológicos e sociais que tornam
as pessoas vulneráveis.
Uma comunidade fortemente dividida com hostilidades entre grupos e forte pensamento do «nós perante
eles» é o local ideal para recrutadores e radicalizadores de ideologias extremistas, explorando sentimentos
de medo, desconfiança e rejeição do «eles».

Compreender e gerir a polarização – por Bart Brandsma
Na reunião conjunta dos grupos de trabalho EDU e POL em Estocolmo, os participantes discutiram o
modelo de Gestão de Polarização de Bart Brandsma10. Para uma curta introdução, veja o vídeo de quatro
minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
Documento temático da RSR – Causas profundas do extremismo violento, Magnus Ranstorp
10
Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
9
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O modelo de polarização, como descrito por Bart
Brandsma, também havia sido apresentado em reuniões
anteriores, como a reunião do RAN POL sobre
comunidades11 e o Evento Temático sobre a crise dos
refugiados e os desafios para as políticas de prevenção. O
modelo está a tornar-se popular em vários países e está a
ser utilizado pela polícia holandesa e, por exemplo, no
Royal Athenaeum of Antwerp, na Bélgica, a escola cuja
diretora é a copresidente do grupo de trabalho RAN EDU,
Karin Heremans.
Para permitir que a comunidade de profissionais da RSR leia
mais sobre o modelo de Brandsma, o Centro de Excelência da RSR traduziu uma antevisão substancial do
seu livro para inglês. Pode ser descarregado em: https://www.polarisatie.nl/eng-home/. A abordagem
descrita no livro encontra-se resumida aqui.
Brandsma argumenta que a polarização se baseia em três regras e cinco funções:
Três regras:
1. A polarização é um conceito pensado, «nós perante eles», baseado em identidades e grupos. A
polarização é o efeito, a história que explora um incidente ou conflito.
2. A polarização precisa de combustível, prospera com conversas sobre identidades em combinação com
julgamento. Se não existir comunicação, nem energia colocada na polarização, esta desaparecerá.
3. A polarização é sobre sentimentos e emoções. Factos e números não serão o suficiente para gerir a
polarização.
As cinco funções
1. Os Defensores, posicionando-se em dois polos opostos, estão a tentar criar polarização, são os
instigadores que agem a partir dos polos. Reivindicam verdade a 100 % e estão mais no «modo de
envio» do que no «modo de atenção». Não querem um diálogo real.

2. Os Associados escolheram os lados e moveram-se em direção aos defensores; isto é a polarização a
acontecer.
3. O Meio-termo, os flexíveis, não escolheram lados e não participam na polarização. Podem estar
neutros, assustados ou indiferentes. São visados pelos defensores; o jogo da polarização é ganho ou
perdido no meio termo.

11

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
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4. O Construtor de pontes está a tentar trazer paz e moderação chegando a ambos os polos opostos. No
entanto, ao fazê-lo, sublinha a existência dos dois polos e, como resultado, pode até estar a incentivar a
polarização.
5. Os Bodes expiatórios estão a ser culpados ou atacados. Estes podem ser os não polarizados «no meiotermo» ou os construtores de pontes.
Quatro fatores de mudança:
1. Alterar o público-alvo. Os defensores retratam um inimigo no outro defensor, mas visam o meio-termo,
isto é, onde a ação está a decorrer. Portanto, vise o meio-termo para a despolarização.
2. Altere o tópico. Afaste-se da construção de identidade escolhida pelos defensores e inicie uma conversa
sobre as preocupações e os interesses comuns daqueles que se encontram no meio-termo.
3. Mude de posição. Não aja acima das partes, desloque-se no sentido do meio-termo;
4. Mude o tom; não é uma questão de factos certos ou errados. Utilize um discurso de mediação, tente
envolver-se e estabelecer uma ligação com o meio-termo diversificado.
Polarização – conflito
Brandsma salienta a importância de fazer uma
distinção entre polarização e conflito.
A polarização é uma construção artificial de
identidades. Para o conflito, deve ter existido um
incidente, autores dos atos e vítimas. Partiu-se ou
roubou-se algo ou há pessoas feridas. As pessoas
estão diretamente envolvidas e estão a lutar por
algo. Eles trazem problemas.

O

A polarização diz respeito a pessoas que são alvo de
uma comunicação de identidade limitada e pressionadas para escolher lados. Os defensores tentam atraílos para a polarização. A definição do problema e da titularidade do problema não é muito clara. Todos os
muçulmanos fazem parte de um conflito se ocorrer um ataque que tenha sido reivindicado pelo Daesh? Ou
alguns agentes estão a tentar atrair as pessoas para uma «construção de identidade a preto e branco»?
Quando o conflito ocorre, podemos confiar numa longa tradição de mediação e construção da paz. No
entanto, a dinâmica da polarização é diferente. Elementos familiares da mediação de conflitos,
como discursos de mediação e comportamento de mediação, são úteis, mas a polarização precisa também
de outras abordagens. É aqui que as três regras, as cinco funções e os quatro fatores de mudança
mencionados acima intervêm.
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Um Manual de Gestão da Polarização da RSR para profissionais de
primeira linha
Brandsma descreve como alguns agentes têm de desempenhar um papel de desinfeção. Professores,
agentes da polícia, diretores de escolas e assistentes sociais, no âmbito da sua função e ética profissional,
sentem a necessidade de impedir uma maior polarização. Em muitas cidades e vilas, o presidente da
câmara tem também este papel preventivo, embora na batalha por votos, os políticos também possam
alimentar e explorar a polarização para mobilizar o seu eleitorado. Todos os agentes acima mencionados
têm de desempenhar um papel de liderança. Mas, ao tentar fazê-lo, existe o risco de alimentarem
acidentalmente a polarização. Se a comunicação e as intervenções destes agentes alimentarem a dicotomia
– a simples noção de «nós perante eles» – podem acabar por ajudar os defensores. Podem estar a
alimentar a polarização, por exemplo, desempenhando o papel de construtor de pontes neutro e iniciando
um diálogo entre os defensores da polarização. Ao agir no âmbito e da mesma forma que os defensores,
tornam mais visível a existência dos dois polos construídos.
A polarização não é como o clima. Os agentes podem fazer a diferença. É por isso que a RSR apresenta o
presente manual como uma ferramenta tangível, que se centra no fazer – e no fazer a coisa certa.
O manual articula-se em seis capítulos temáticos
•
•
•

Comunicação
Governo local
Polícia

•
•
•

Educação
Comunidades, famílias e juventude
Prisão e liberdade condicional

Cada capítulo destaca intervenções e ações específicas do setor. Alguns princípios práticos que podem, no
entanto, ser relevantes para todos.
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Diretrizes práticas para todos
Não causar efeitos negativos, compreender a dinâmica da polarização
Qualquer que seja a sua profissão, é aconselhável investir na compreensão da natureza única da polarização
para garantir que as suas ações e comunicações não sirvam involuntariamente a polarização e os seus
defensores. É por isso que se justifica organizar cursos de formação sobre regras, funções e fatores de
mudança.
Não se surpreenda tardiamente. Esteja preparado!
Tente criar um sentido – ou procedimentos – para perceber e responder aos primeiros sinais de
polarização potencialmente problemática. Através de avaliações internas, verificando com parceiros ou
dados, tente identificar a polarização quando esta ainda se encontra numa fase fácil de gerir.
A gestão da polarização precisa de uma cooperação entre os vários organismos
Uma vez que a polarização é um processo social, muitos agentes sociais podem influenciá-la de forma positiva
ou negativa. Portanto, é necessária a cooperação entre vários organismos para gerir a polarização. Todos os
agentes relevantes devem
estar envolvidos na coordenação de informações e ações – especialmente quando a polarização atinge um
nível preocupante.
Proteger os profissionais vulneráveis com antecedentes relevantes para a situação
Colegas com antecedentes ligados a uma construção de polarização podem ajudar outras pessoas a
compreender as emoções, os agentes e os fatores relevantes. No entanto, há também um sério risco de
que possam ser confrontados com perguntas ou até acusações sobre a sua posição. Isto poderia torná-los
vulneráveis. Nestas situações, pode ser sensato manter estes colegas fora das luzes da ribalta.
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Gestão de comunicação e polarização
Por que razão a comunicação é relevante para a polarização?
A polarização tem tudo a ver com comunicação. Ausência de comunicação significa ausência de
polarização. Todos os agentes que operam no centro das forças polarizadoras devem, portanto, ter noção
de como estão a comunicar ou como são retratados nos meios de comunicação convencionais e nas redes
sociais.
Neste capítulo, concentramo-nos em três aspetos:
• Comunicação estratégica em sete passos
• Campanhas para capacitar aqueles que se encontram no meio-termo e aumentar a
resiliência • Meios de comunicação social de massas, imprensa e organizações de
meios de comunicação social
Como compreender a polarização e como utilizar a comunicação estratégica
Os sete passos práticos abaixo são adaptados dos passos descritos no Manual da RSR sobre respostas aos
repatriados e às suas famílias.12
Como comunicar estrategicamente para gerir a polarização
1. Defina claramente a questão polarizadora local através da investigação e compreendendo as
comunidades, os meios de comunicação social e os sentimentos mais amplos das partes interessadas.
Quem são os defensores e associados em ambos os lados? Quem está no meio-termo? Quem são os
construtores de pontes? De que forma é enquadrada a polarização pelos defensores?
Adicionalmente, certifique-se de que a estratégia de comunicação seja coordenada com outras
estratégias de comunicação. A polarização provavelmente terá um impacto noutras comunicações e
poderá também ser influenciada por elas. Quais são os objetivos da sua estratégia?
2. Compreenda com quem pretende falar, como falar com clareza e de uma forma que faça sentido
para eles. Quem são as vozes credíveis que fazem eco junto do público-alvo? Que mensagens devem
ser transmitidas e de que forma serão recebidas pelo público-alvo? Use uma atitude e discurso
mediativos sempre que possível.
3. Trabalhe criativamente em campanhas e trabalhe em parceria com outras pessoas, particularmente
entre governo (na equipa de cooperação entre vários organismos locais), comunidade e outras ONG
parceiras e com o apoio de agências (comunicação, conceção, meios de comunicação social, etc.) e,
sempre que possível, empresas de redes sociais. É possível identificar os possíveis parceiros criativos?
4. Quem são as vozes da comunidade e os parceiros com quem trabalhar? Podem partilhar histórias
que ajudarão a mudar de assunto, mudar o público e o «tom de voz»? São necessárias campanhas
claras e concisas para apresentar os factos, mas serão necessárias campanhas mais amplas que
abordem as emoções que este problema é passível de suscitar. Tente utilizar a linguagem de
12

RAN MANUAL «Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families» (Manual da RSR «Respostas a
retornados: combatentes terroristas estrangeiros e as suas famílias»), julho de 2017 https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
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mediação – linguagem de apoio à mediação – demonstrando empatia e construindo confiança. A
linguagem não deve alimentar a polarização.
5. A forma como irá relacionar-se com diferentes públicos dependerá de quem são, mas os principais
meios de comunicação não são os mais eficazes nem os mais fiáveis. Os parceiros da comunidade
podem utilizar as redes sociais para chegar aos mais «envolvidos» na questão. Será um alcance
orgânico ou terá de ser suportado por publicidade paga através de plataformas de redes sociais? Os
eventos da comunidade local ajudarão a explicar a questão? A investigação e a análise iniciais já
deveriam ter respondido a estas perguntas.
6. Monitorize as respostas a qualquer comunicação com cuidado. Esta é a consideração principal e
pode ser utilizada iterativamente para esclarecer o trabalho e ajustar em conformidade. As respostas
também contribuirão para uma avaliação do sucesso geral da atividade e disponibilizarão
informações sobre as deficiências.
7. Comunique e discuta esforços e o sucesso da comunicação com outras partes interessadas. Este
trabalho ajudará a atualizar futuras comunicações preventivas e o desenvolvimento de políticas.
Certifique-se de que os resultados são disponibilizados e faça um planeamento adicional de
comunicações para desenvolver o sucesso.
De que forma podem as campanhas impulsionar o meio-termo e criar resiliência?
A polarização começa com os defensores a gritar um com o outro, mas ambos os polos têm como principal
objetivo o meio-termo. Os defensores tentam convencer as pessoas a juntarem-se a eles e a intensificarem
os seus movimentos. Se o meio-termo não escolher um lado, não há polarização. Esta é também uma lição
importante para campanhas de comunicação: embora seja tentador abordar os defensores, o meio termo
deve ser o grupo-alvo. Estes indivíduos podem ser indiferentes à questão da polarização, mas também
podem estar flexíveis ou indecisos. As campanhas devem garantir ao meio termo que ter dúvidas pode ser
uma virtude, indicar flexibilidade e salientar a complexidade sempre que possível.
Como criar uma campanha
•
•
•
•
•

•
•

13

Identifique o seu público-alvo, que pode ser considerado o meio termo.
Aplique os quatro fatores de mudança: mudança de posição, tópico, público e tom de voz.
Quando o fizer, tente relacionar-se e envolver-se.
Identifique o que é importante para o seu grupo-alvo e aborde o tema em conformidade. Por
vezes, uma mensagem emocional tem mais efeito do que factos e números.13
Seja realista e adapte a campanha criando campanhas secundárias para chegar aos públicosalvo específicos.
Durante a campanha, tenha em consideração que os defensores e os associados estão a
ouvir. Utilizar um discurso de mediação minimiza o risco de os defensores utilizarem as suas
mensagens para polarização.
Podem desenvolver-se discursos envolventes e relacionais com base na empatia e inclusão.
A teoria de Berger sobre identidade de grupo sugere que campanhas com o objetivo de
desafiar a legitimação de uma identidade de grupo polarizadora podem, por sua vez, fazer

Jonathan Haidt «The Righteous Mind» 2013
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com que o grupo polarizador se esforce mais para justificar a sua existência e necessidade – e
uma posição mais polarizada.
No sentido descendente ou ascendente?
•
•

Alguém deve tomar a iniciativa. O governo local ou nacional possui as redes e
frequentemente outros recursos necessários para iniciar uma campanha.
Ao mesmo tempo, uma campanha realizada por organizações da sociedade civil ou
organizações não governamentais pode ser vista como mais autêntica, credível e aceitável?
Os governos podem convidar ou até facilitar ou apoiar campanhas realizadas por
organizações não governamentais.

Aprender com as práticas
«Dare to be grey», Países Baixos
Dare to be Grey (DTBG) apela ao reconhecimento do meio termo «cinzento» em questões
frequentemente consideradas erradamente como «preto e branco». A iniciativa procura promover
os diferentes pontos de vista e vozes da maioria dos teóricos moderados, que são frequentemente
silenciados por vozes mais extremas.
A DTBG tem como objetivo sensibilizar principalmente através de canais em linha, utilizando várias
campanhas de vídeo e fotografia, escrevendo e divulgando artigos em linha e oferecendo uma
plataforma para qualquer pessoa com uma história «cinzenta« para contar. Além das atividades em
linha, que constituem o elemento nuclear da organização, a campanha organiza regularmente debates
locais e envolve-se em eventos locais; a DTBG está a desenvolver ativamente uma série de seminários
(educativos).

Meios de comunicação de massas e organizações de meios de comunicação social
Apesar de existirem câmaras de ressonância e bolhas de informação a partir das quais os indivíduos obtêm
informações e confirmação, as organizações dos principais meios de comunicação social ainda têm efeito
no debate público e na construção de opiniões. Os jornalistas e os meios de comunicação social são
retratados como um meio de apresentar as notícias, com base em factos e de forma neutra. Mas «é
importante que os editores, repórteres, subeditores e fotógrafos percebam que, quando erramos, as
pessoas sofrem diretamente. O trabalho negligente e pouco profissional sobre esses assuntos prejudica
sempre os vulneráveis de alguma forma.»1415 Esta é a razão que está por trás do guia de coautoria da União
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https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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irlandesa de Jornalistas sobre a comunicação relativa aos refugiados, um tópico marcado pela tensão,
preocupação e medo.
Como cooperar com a imprensa e os jornalistas
•
•
•

Sensibilize e aumente o conhecimento entre jornalistas, editores e as suas organizações
sobre a dinâmica da polarização.
Convide organizações que representem chefes de redação ou jornalistas a pensar no seu
papel na polarização, em desenvolvimentos específicos.
Disponibilizar informações factuais aos meios de comunicação social e ao público. Os factos
podem ajudar a dissipar mitos e informações falsas apresentadas por defensores

Aprender com as práticas
Código de conduta: comunicação sobre refugiados, Irlanda
O guia da Irish National Union of Journalists (NUJ), «Reporting on refugees. Guidance by and for
Journalists.» foi escrito em colaboração com o ACNUR e o Conselho irlandês para os Refugiados.
Ao procurarmos melhorar os padrões, não estamos a tentar reprimir o debate. Em vez disso,
procuramos garantir que todos nós cumpramos as nossas obrigações através de um
jornalismo justo e honesto. Embora haja uma ampla sensibilização para a importância de
comunicações precisas, alguns dos nossos colegas continuam a imprimir ou transmitir mitos
e desinformação sobre refugiados e requerentes de asilo. Terminologia e comentários
imprecisos aumentaram a confusão e isso gera preconceito.
Isto significa que deve sempre: verificar e cruzar informações, ter consciência da veracidade
das fontes, respeitar a linguagem que utilizamos e o contexto em que as informações são
apresentadas.
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Governos locais e gestão de polarização
Por que razão é a polarização relevante para os governos locais?
Nas ruas, bairros, vilas e cidades, as pessoas com identidades e lealdades diferentes coexistem todos os
dias. Os governos locais ou regionais influenciam as condições para a coexistência pacífica, bem como a
resiliência a fatores polarizadores. A polarização mina o tecido social e destrói a resiliência. O governo
local/regional desempenha um papel fundamental na redução dos fatores polarizadores – abordando-os e
aumentando a construção da coesão social. Por exemplo, o presidente é frequentemente visto como o
construtor de pontes ideal. E pode ser. O presidente (e a sua equipa) pode também contribuir para a
polarização ou tornar-se parte da polarização. Infelizmente, na realidade, em alguns países e constelações
políticas, os presidentes apoiam a radicalização, ou são até os defensores.
Os governos locais e regionais podem também operar como o elo de ligação entre os cidadãos e o governo
nacional para enfrentar os desafios da polarização e da sociedade em todo o país
Centramo-nos em três desafios para os governos locais:
1. estar preparado; ver o problema a surgir e preparar ações para o dia após um ataque na sua região
ou no seu país;
2. comunidade, identidade e liderança;
3. decisões difíceis, desencadeadores da polarização
Estar preparado
Os governos locais estão bem posicionados e equipados para gerir a polarização. Têm muitas formas de
detetar sinais de mudanças de humor nas comunidades, ambientes mais acesos e tensões e hostilidades
crescentes. Os indivíduos empregados pelo governo local ou regional, políticos locais e os vários parceiros e
contactos (da sociedade civil) que possuem podem reconhecer a crescente polarização.
Como sensibilizar e adquirir a capacidade de gerir a polarização
•
•
•

Sensibilize para os processos de polarização e o facto de que a polarização pode ser
influenciada e abordada.
Treine pessoas-chave da comunidade local que se envolvem com defensores, associados e
pessoas no meio-termo para compreender a dinâmica da polarização e do conflito.
Construa uma rede de polarização que reúna organizações da região. Reúna-se e considere
organizar um exercício teórico para avaliar a dinâmica, bem como o papel de cada
organização na gestão da polarização.

Como configurar um sistema de controlo e gestão da polarização. O que procurar e como
reconhecer os sinais de polarização.

Rede de Sensibilização para a Radicalização
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•

•

•
•

A polícia local pode ser um excelente parceiro na criação de um sistema de controlo. O
controlo pode ser realizado através de dados da polícia e do município, ou investigações
sobre atitudes. Em Rinkeby, na Suécia, utiliza-se um sistema de semáforos para indicar
níveis de tensão.
Crie o seu próprio sistema de controlo de coesão e tensão social. o Governos
locais/regionais ou parceiros como assistentes comunitários, assistentes sociais e
associações imobiliárias podem – se necessário (devido à probabilidade de tensão no seio
da comunidade local) – realize uma investigação para avaliar perceções de segurança,
sentimento de pertença e os problemas mais importantes, além do contacto com outros
grupos e perceções e sentimentos em relação aos tais outros grupos.
o As associações imobiliárias e a polícia comunitária podem disponibilizar dados
sobre reclamações e incidentes registados.
o Prepare relatórios em matéria de discriminação e crimes de ódio. Podem ser
queixas oficiais apresentadas à polícia, mas por vezes uma ONG ou parceiro neutro
é considerado mais acessível por grupos marginalizados que desejam denunciar
discriminação ou discurso de ódio.
o Controle as redes sociais e procure manifestações em linha de polarização.
Habitualmente, isto é realizado pela polícia, mas também pode ser feito pelos
municípios. Os assuntos em linha e os municípios devem saber o que se passa, tal
como quando o fazem fora de linha;
Garantir que o controlo esteja associado a eventos nacionais ou internacionais que possam
ter um impacto nas comunidades locais.
O governo local/regional pode convidar grupos de cidadãos, pais e outras organizações a
criar o seu próprio «barómetro social», medindo a evolução da coesão e tensões sociais. O
que consideram serem sinais de polarização crescente ou decrescente? Isto pode criar um
compromisso e até responsabilidade entre os indivíduos e grupos no meio termo.

Como construir uma rede de aliados e pessoas-chave
•
•

•

O núcleo da rede deve incluir pessoas-chave do governo local/regional. Estes mantêm as
suas próprias redes locais, que trarão para a rede maior.
Os seus contactos fiáveisformam o círculo ao seu redor. Podem ser líderes informais e
formais de pequenas comunidades da comunidade local, como o proprietário de uma loja
local, uma mãe que conhece muitas outras mães ou um animador de juventude. Também
é possível incluir líderes mais formais, como um porta-voz de uma comunidade.
Estes líderes informais nas pequenas comunidades podem ser uma fonte de informação,
mas podem igualmente ser parceiros ao garantir a abordagem correta para gerir a
polarização.

Como se preparar para a polarização no dia após um ataque e como criar resiliência
• Organizar. Garanta que os seus procedimentos, linhas de comando, comunicação de gestão de
crises estão prontos a serem utilizados quando forem necessários.
Rede de Sensibilização para a Radicalização
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•

•

Envolver. «O telhado repara-se no verão», esteja preparado. As pessoas e organizações
com as quais se envolve, com base no sentido de responsabilidade pela coexistência
pacífica, durante todo o ano e no controlo, também podem proporcionar o melhor apoio
após um incidente.
Servir. Certifique-se de que possui uma rede no seio da comunidade local/regional que
possa chegar a todos aqueles que precisam de apoio, informações e orientação. Isto inclui
listas de correio eletrónico para escolas, animadores de juventude, assistentes sociais,
associações imobiliárias, grupos religiosos e outros grupos e organizações. Estes canais
podem ser utilizados para disponibilizar às pessoas que precisam de apoio informações
práticas atualizadas de um dia para o outro e fornecem aos professores e a outras pessoas
dicas práticas relativamente ao que fazer e como comunicar.

Comunidade, identidade e liderança
A polarização é uma batalha travada com histórias falsas e maliciosas sobre as identidades de «nós perante
eles». Não está relacionado com o que as pessoas têm em comum, mas sim com coisas que tornam o
«eles» diferentes e um problema ou até ameaça. Divisão.
Como construir o «comum», o meio termo para as comunidades
Para o governo local, existem três opções para criar as condições para um meio termo saudável,
onde possam coexistir indivíduos e grupos formais e informais
•
•

•

Política. Processos inclusivos de elaboração de políticas, políticas e serviços diversos e
inclusivos que promovem a cidadania ativa e a participação dos cidadãos.
Estrutura. Trabalhe com toda a comunidade e pequenas comunidades. Não trabalhe apenas
com organizações oficiais existentes e os seus presidentes e porta-vozes – podem trabalhar a
partir de uma perspetiva de identidade e ter os seus próprios interesses.
Cultura e identidade. Desenvolva o orgulho cívico, a identidade e a cidadania comuns. As
pessoas partilham uma história, cultura e identidade? A identidade ou sentimentos comuns
são orgânicos e não devem ser controlados ou geridos. Mas uma comunidade local e o seu
governo podem iniciar um programa ou campanha para facilitar o debate sobre a identidade
partilhada. A natureza deste tipo de campanha/programa deve ser convidativa, inspiradora e
inclusiva.

O autarca e a liderança
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•

•

Gerir a função de construtor de pontes do autarca. É frequentemente retratado como
neutro e, acima de tudo, supostamente um construtor de pontes. Fazer isto com base em
factos e ser normativo na comunicação não ajudará a reforçar o meio termo. Na sua posição
neutra, acima de todas as partes, e abordando ambos os polos, os autarcas correm o risco
de serem criticados por todas as partes. Se centrarem as suas ações nos defensores da
polarização, correm o risco de entrar na estrutura de polarização e alimentar a mesma.
Habitualmente, o construtor de pontes neutro acaba por se tornar no bode expiatório em
situações polarizadas.
O autarca deve ser aceitável para todas as comunidades e grupos envolvidos. Poderia ser
visto como neutro, mas seria mais eficaz se visto como o presidente de todos os cidadãos.
Isto diz respeito à aplicação de um estilo mediador no comportamento e na comunicação, a
partir de uma posição intermédia, entre os cidadãos.

Decisões difíceis e fatores desencadeadores para a polarização
A polarização é um processo vicioso no qual as pessoas usam o trunfo da identidade para dividir grupos na
sociedade. Frequentemente, existe algum fator desencadeador, como decisões sobre a construção de um
abrigo para migrantes, uma política sobre habitação social em discussão ou um incidente como um ataque.
Os defensores da polarização tentarão capitalizar estes fatores desencadeadores. Quer seja uma decisão
política de receber requerentes de asilo ou refugiados, permitindo a construção de uma mesquita, ou uma
decisão sobre outro assunto delicado, pode utilizar-se esta decisão como ignição ou incentivo para a
polarização. A forma como o processo de formulação de políticas é concebido, executado e comunicado é
fundamental.
Como mitigar o risco de polarização inerente a processos e decisões difíceis
•

•
•

Seja transparente sobre o processo de tomada de decisão e as tensões e limitações. O
município é obrigado a implementar as instalações em disputa? A forma como serão
construídas é o único assunto a discutir?
Faça uma avaliação da dinâmica. As preocupações, a raiva e os medos têm uma base local ou
as forças externas à comunidade local/regional estão a alimentar as tensões?
Seja o mais inclusivo possível. Lide com cidadãos irritados e preocupados, mesmo que
expressem os seus sentimentos de forma agressiva ou muito direta. Se o ignorar, crescerá.

Como evitar alimentar a polarização através do diálogo
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Lições para a realização de reuniões públicas e diálogos sobre eventos e tópicos locais/regionais:
•

•

•

Preste atenção aos grandes eventos públicos em grandes salões abertos a todos e que não
colocam «pessoas importantes» atrás de uma mesa. Os defensores podem utilizar esta fase
para abordar aqueles que se encontram no meio termo. É melhor ter muitas mesas pequenas
e receber as pessoas pessoalmente à medida que chegam. Se possível, envolva-os em
ambientes de menores dimensões.
Tenha consciência de que as pessoas que participam em reuniões/debates são
predominantemente as que já estão envolvidas e dificilmente mudarão de opinião. Tente
atrair pessoas que ainda não participaram no debate/não foram ouvidas, especialmente se
forem afetadas da mesma forma pelo problema/evento que causou ou pode levar à
polarização.
Não ignore os defensores, inimigos e outros fortes intervenientes em linha. Por exemplo,
peça ao autarca, a um agente da polícia da comunidade ou a um assistente social que fale
com estas pessoas durante uma visita domiciliária sem aviso prévio. Isto requer
simplesmente tocar à campainha e pedir uma conversa. As pessoas vão surpreender-se,
compreender que não podem gritar anonimamente e podem sentir-se ouvidas
.

Práticas com as quais aprender
Aprender com as práticas
Controlo da agitação social em Rinkeby, Suécia
A área de Rinkeby foi confrontada com distúrbios sociais. Para compreender o que estava a
acontecer, o município e a polícia construíram um sistema de controlo para disponibilizar
informações sobre as atividades diárias
do estado de agitação social. Utilizam uma metáfora de semáforos: hoje está verde, amarelo ou
vermelho. Consulte o capítulo sobre governos locais para mais informações.

Aprender com as práticas
Seminários comunitários, Finlândia
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Na Finlândia, os seminários comunitários são organizados a nível local. Os seminários reúnem
diferentes agentes locais de diferentes setores públicos (serviços de aplicação da lei, sociais etc.),
ONG especializadas em trabalhar com grupos vulneráveis e com experiência em esforços locais de
prevenção, comunidades religiosas e organizações comunitárias. Isto abre uma porta para o acesso
mais fácil para os cidadãos e para a sua confiança. Os seminários funcionam como uma plataforma
de construção de confiança e criação conjunta de práticas e iniciativas preventivas locais. Após um
seminário, as autoridades locais recebem apoio de uma equipa local multi-agências e um plano de
ação. O objetivo desta criação conjunta é facilitar um processo transparente, inclusivo e participativo
para todas as partes, que também evite a estigmatização e o «direcionamento», por exemplo, das
comunidades muçulmanas. Isto é também importante do ponto de vista das comunicações
estratégicas, uma vez que a polarização em torno do tema da radicalização, do extremismo violento
e dos combatentes terroristas estrangeiros refletem uma imagem limitada e enganosa da natureza
do extremismo violento como um fenómeno.

Polícia e gestão da polarização
Por que razão é a polarização relevante para a polícia?
A polarização tem importantes consequências para a polícia, não apenas porque pode dar origem a
perturbação da ordem pública ou crimes de ódio, mas também porque os defensores das mensagens de
polarização apontam frequentemente para um grupo «Eles» associado a ameaças, injustiça, padrões
duplos e riscos de segurança. Isto envolve o estado e a polícia. O policiamento para todos, uma polícia que
serve e protege todos, defendendo o Estado de direito – e ser visto a fazê-lo
– são essenciais. É possível dizer-se que «apresentar resultados» no combate ao crime, proteção das
comunidades de forma neutra e profissional é a «forte contribuição» para a gestão da polarização. A
«contribuição leve» advém do policiamento comunitário, trabalhar a nível local e muitas vezes pessoal para
comunicar a inclusão, mostrar empatia e construir relações e redes. Estas são as primeiras linhas de defesa
contra a polarização. Ao mesmo tempo, a polícia deve compreender que as suas ações e comunicação
podem ser um catalisador crucial para a polarização. De forma não intencional, através das suas ações, a
polícia pode alimentar a polarização entre grupos na sociedade, ou entre grupos e a polícia ou outras
autoridades.
Enquanto a polícia é normalmente reativa, responder a incidentes e
gerir a polarização está associado a prevenção e ser-se proativo na
fase pré-criminal. A polarização pode ser descrita como um processo
social que se manifesta em crimes de ódio e noutros incidentes.
Portanto, a polícia precisa de compreender os sintomas e estabelecer
elos para perceber quando está a ocorrer uma potencial polarização.
Como a caverna de Platão: não se trata das sombras na parede, mas
daquilo que cria as sombras.
Para a polícia, existem três grupos de ações relevantes relativamente à polarização:
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•
•
•

impedir o desenvolvimento da polarização entre grupos da sociedade;
saber como agir quando a polarização e o conflito ocorrerem após um incidente desencadeador
grave;
agir relativamente à polarização no âmbito da força policial.

O que pode a polícia fazer para impedir a escalada da polarização entre grupos na sociedade?
Como estar preparado e não ficar surpreendido com a polarização
•

•
•

•

•

•
•
•

Perceba o surgimento da polarização, por exemplo, através do controlo da tensão da
comunidade local ou nacional. Uma rede de agentes locais que alimentam um ponto
centralizado que faz avaliações pode contribuir. O que está na mente das pessoas? Preste
atenção às mudanças de atitudes e perceções. Associe isto a dados, controlo das redes sociais
e avaliações de desenvolvimentos a nível local, nacional e global, que podem ter um impacto
na manifestação da polarização localmente.
Adote uma abordagem holística, abrangendo a recolha proativa de informações da
comunidade.
Avalie uma situação no que diz respeito ao conflito e à polarização. Ambos estão interligados,
mas a abordagem necessária para o conflito é diferente da necessária para a polarização. Tente
identificar os defensores, associados, indivíduos e grupos no meio termo.
Trabalhe na deteção precoce de tensões e campos de tensão. Controle tensões dentro ou entre
grupos; controle o conflito entre diferentes grupos de identidade.
Em cooperação com os municípios e ONG, a polícia comunitária deve detetar e abordar sinais
negativos que sejam potenciais indicadores de polarização. Estes podem estar associados a
crimes de ódio ou a discussões entre vizinhos.
Utilize uma abordagem de vários organismos, com uma estrutura e processo de comando
claros, para incluir organismos parceiros, como a autoridade local – seja claro em termos de
primazia (polícia para investigação, autoridade local para coesão da comunidade) e convoque
reuniões regulares, informadas pela última avaliação da tensão da comunidade, para acordar e
controlar ações.
Organize um exercício teórico sobre a escalada da polarização com as principais partes
interessadas na área para sensibilizar e consciencializá-las do seu nível de preparação.
Participe em diálogos em diferentes níveis, como vizinhança, cidade, região, país (Conselho de
Segurança Nacional). Invistir em ouvir o que está na mente das pessoas?
Tenha uma estratégia sobre os meios de comunicação social – a transparência dos
procedimentos e uma posição policial «neutra» são fundamentais. É necessário um tempo de
resposta rápido – a estratégia sobre as redes sociais é importante – dissipa mitos e fecha o
espaço onde notícias falsas podem ganhar força.

Como lidar com os diferentes agentes e a dinâmica da polarização
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•

A polícia deve trabalhar arduamente para ser considerada de confiança e neutra de forma que,
como guardiões do espaço, possam reivindicar um mandato concedido por organismos e
cidadãos. Além de ser neutro, ser envolvente, útil e oferecer proteção são fundamentais. Neste
caso, pode ajudar ser visto como tendo uma política ativa de abertura e resposta a crimes de
ódio.
A polícia deve construir redes sustentáveise a longo prazo em torno de focos de tensão
específicos e questões relacionadas. Ao mesmo tempo, devem estabelecer relações com grupos
específicos e em freguesias/áreas específicas. Rede de uma infinidade de perspetivas.
Investigue, detete e estabeleça relações com partes interessadas específicas. Interaja com as
diferentes funções de formas diferentes:

•

•

o

Faça a gestão cuidadosa dos potenciais construtores de pontes na rede policial,
concentrando novamente esforços para que não se tornem bodes expiatórios e
contraproducentes.

o

Lembre-se de que os diálogos públicos realizados com os defensores podem ser um
excelente suporte para os mesmos quando mal programados e realizados no local
errado.

o

•

•

Crie uma estratégia de «gestão de defensores» para defensores e associados ativos e
visíveis com más intenções (aumento de tensões, fomentar a polarização, promover a
violência, etc.). Investigue ambos os grupos e isole os indivíduos, se possível.
Afaste/marginalize/equilibre-os e não legitimize as suas opiniões. o Colabore com as
partes interessadas do meio termo. Isto significa visar partes interessadas influentes
relativamente a questões e/ou preocupações específicas – cidadãos com várias
lealdades que possam contribuir de forma positiva. Estas são opiniões de confiança e a
polícia deve tentar estabelecer alianças com elas. Colabore com líderes e indivíduos
informais em comunidades específicas. Isto pode adicionar informações cruciais, além
de reações por parte de porta-vozes oficiais.
Considere reorientar as mensagens para o meio termo – quais são os problemas e
preocupações da maioria silenciosa e como podem ser exploradas para mudar de
assunto ou tom?
É necessária uma estratégia sobre redes sociais ativa e proativa – as redes sociais são a chave
neste caso– é importante para dissipar os mitos e fechar o espaço onde notícias falsas podem
ganhar força.
Concentre os comunicados dos meios de comunicação social nas ações positivas tomadas pela
polícia em termos de investigação, bem como no impacto na comunidade, em vez de desafiar
os polos.

Como responder a perturbações da ordem pública ou crimes provocados pela polarização
As respostas são semelhantes às utilizadas para restaurar a ordem ou realizar uma investigação criminal e
gestão de crises. Embora possam estar envolvidos conflitos e crimes, a abordagem adotada influenciará a
polarização. É essencial manter as pessoas seguras, restabelecer a confiança e defender o Estado de direito.
O que fazer quando a polarização se transforma num incidente grave
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•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Faça a gestão da crise e proteja – a resposta imediata deve repor a ordem, oferecer garantias e
evitar novos crimes.
Implemente uma estrutura e processo de comando claros, para incluir organismos parceiros,
como a autoridade local – seja claro em termos de primazia (polícia para investigação,
municipalidade para coesão da comunidade) e convoque reuniões regulares, informadas pelo
mais recente resumo da tensão da comunidade e pela última avaliação da tensão da
comunidade, para acordar e controlar ações. Isto deve ser resolvido antes que ocorra uma crise.
Recolha de provas – investigação de cenas de crime, identificação de testemunhas-chave,
recolha de depoimentos, identificação de suspeitos, gestão de suspeitos – a resposta policial/de
investigação padrão deve continuar de forma a manter a confiança na polícia e prestar
assistência à(s) vítima(s).
Controlo da tensão na comunidade – para avaliação de riscos. Neste caso, o controlo das redes
sociais é fundamental para garantir uma imagem precisa das tensões de forma a que a polícia
não colabore simplesmente com contactos comunitários a longo prazo que possam ter interesse
em qualquer um dos lados. Adote uma abordagem holística, incluindo a recolha proativa de
informações da comunidade.
Em tempos de crise, o controlo rigoroso de grupos e indivíduos à beira da radicalização pode
ser muito informativo.
Identifique o contexto do evento, incluindo qualquer fator desencadeador específico, para
antecipar fatores desencadeadores adicionais.
Adote uma estratégia de comunicação proativa. Inclua estrutura, tom e mensagem e seja
perspicaz na sua própria linguagem e palavras relativamente a incidentes e problemas
(estereótipos, preconceitos). Tenha a sua própria história antes que os meios de comunicação
social criem uma para si.
Na sua abordagem e na sua comunicação, esteja atento para não fomentar a polarização.
Lembre-se dos quatro fatores de mudança.
Comunique mensagens de mediação que elogiem as boas ações dos agentes em ambos os
lados; demonstre empatia. Ao fazê-lo, estará a investir nos grupos no meio termo.
Determine a melhor forma de utilizar os recursos: é melhor explorar agentes com património
das comunidades afetadas ou tal deve ser evitado uma vez que isso alimenta sentimentos de
que a polícia é partidária? Aqui é preciso ter cuidado e a resposta deverá ser selecionada com
base nas circunstâncias de um caso específico.

Polarização no seio da polícia, entre colegas
Os agentes policiais usam uniforme. Mas, por baixo do uniforme, existe um ser humano, por vezes com
emoções fortes, alimentadas pelo que os agentes vivem durante o trabalho diário. Infelizmente, sabe-se
que os agentes policiais expressam os seus pontos de vista intolerantes ou polarizadores. Uma cultura
policial uniformizada está associada a muitas piadas, também sobre raça e sexualidade.
A primeira linha de defesa contra a polarização, e a favor da polícia como um agente eficaz na gestão da
polarização na área local, é uma organização policial profissional. A polícia deve agir – e ser vista a agir – de
forma neutra. Devem servir e proteger todas as pessoas.
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Aprender com as práticas
O que pode um líder de equipa fazer quando confrontado com a polarização no seio da sua
equipa? (Países Baixos)
O método de gestão de polarização de Bart Brandsma sugere que os líderes de equipa sigam uma
abordagem em três passos quando surge polarização no seio de uma equipa:
1. Os colegas são convidados a partilhar as suas opiniões. Trata-se de explorar e não de
discussão. Não há juízo moral. Os participantes não devem moralizar nem julgar e devem
fazer perguntas aos colegas. Fazer perguntas atrai bastante as pessoas para o meio, ao
passo que expressar juízos de valor afasta as pessoas para os polos.
2. Uma discussão fundamental e genérica sobre o papel profissional da polícia deve deixar claro
que: «não se trata de opiniões pessoais, não se trata de esquerda ou direita. Somos neutros e
temos de tratar todos os cidadãos da mesma forma e oferecer segurança e proteção a
todos». Pergunte aos colegas que comportamento será necessário para alcançarem a norma
profissional.
3. Depois de aceitar os resultados do passo 2, os colegas são convidados, numa fase final, a
transpor estas normas e comportamentos partilhados e acordados para a sua própria
situação específica: o que é que isso significa na sua cidade? O que se está a passar? De que
forma se deve abordar diferentes agentes? Na Holanda, o método de Brandsma de
compreender e gerir a polarização foi traduzido numa abordagem de formação para a
polícia.
Como construir uma cultura policial profissional e saudável, resiliente à polarização
Embora apresentada no Manual de Gestão da Polarização, uma cultura profissional é realmente
imperativa para qualquer organização policial que queira agir como uma organização profissional
que protege e serve todos. A polarização é mais um motivo para prestar atenção a:
•
•
•

•

Liderança, que é essencial na definição de padrões profissionais, valores fundamentais e
integridade no seio da organização policial. Formar os gestores em polarização.
Lidar com estereótipos e preconceitos num ambiente de formação.
Abordar os primeiros sinais de comportamento de polarização. Tenha uma conversa em
privado – evitando dar tempo de antena às posições e mensagens dos defensores. Fazer
patrulhas com o agente e definir os limites;
Perícia. Formação no trabalho e diálogo no seio das equipas. De que forma se devem abordar
os dilemas morais? Quais são as melhores formas de lidar com conflitos entre a identidade de
um indivíduo e as tarefas de um agente policial neutro? Isto é tudo menos fácil; por vezes é
muito complicado. Estas questões requerem diálogo.

Aprender com as práticas
Gestão policial da polarização, Países Baixos
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No verão de 2015, com a crise de refugiados no seu auge, a intolerância, os preconceitos e o discurso
de ódio foram generalizados nas redes sociais. Muita da linguagem utilizada pode ser considerada
insultuosa, ou pelo menos fomentadora de intolerância e polarização. Em vários casos, pode
determinar-se a identidade destas vozes altas e os agentes policiais da comunidade fizeram uma
visita domiciliar a estes indivíduos – não para iniciar uma investigação ou outras ações legais, mas
apenas para garantir que os indivíduos compreendiam que não é correto esconderem-se atrás um
teclado e intimidar e insultar os outros. Questões em linha. Os autarcas têm utilizado a mesma
abordagem em determinas cidades. O autarca de Gouda, por exemplo, bateu à porta de cerca de 10
cidadãos irritados e preocupados e teve uma boa conversa com eles. Isto acalmou as coisas.

Aprender com as práticas
National Community Tension Team (NCCT, Reino Unido)
No Reino Unido, a NCTT é uma função policial nacional que utiliza dados fornecidos semanalmente
por forças policiais individuais para controlar, avaliar e informar uma resposta adequada às mudanças
nas tensões da comunidade. As tensões da comunidade são avaliadas localmente, observando
informações de quatro fontes: 1) informações de força 2) envolvimento na comunidade 3) código
aberto (meios de comunicação social, blogues, publicações académicas, etc.) 4) redes sociais (resposta
instantânea)
A avaliação resulta num documento nacional que é enviado a todas as forças policiais e departamentos
governamentais relevantes. Os relatórios oferecem uma avaliação tripla do VEP:
- Vivido: como se sentem as comunidades?
- Evidenciado: o que aconteceu ou está a acontecer?
- Potencial: o que pode acontecer ou tem potencial para acontecer?
Em cada área, é designado um ponto de contacto único para desenvolver os resumos das tensões da
comunidade local de forma a garantir que esta atividade tem prioridade e para incentivar a polícia e
os parceiros a disponibilizar informações relevantes para o processo.

Educação e gestão da polarização
Por que razão é a polarização relevante para a educação?
As escolas são regularmente confrontadas com a polarização. Enquanto os professores enfrentam situações
polarizadas nas suas salas de aula ou veem os seus alunos separados em grupos no recreio, os diretores das
escolas têm de lidar com a polarização na sala de professores e na comunidade escolar em geral. Mas
quando é que uma situação se torna demasiado polarizada? É um problema se os alunos estiverem em
grupos separados no recreio? Brincar e até provocar a identidade e a subcultura não fazem parte do
desenvolvimento no percurso para a vida adulta? E não queremos capacitar os jovens a usarem as suas
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vozes – mesmo que eles partilhem ideais extremos – para terem conversas abertas sobre assuntos que lhes
interessam? Onde devemos traçar o limite? Quando é que o diretor da escola age demasiado como
presidente da câmara ou agente policial, em vez de «apenas» um líder escolar?
Este capítulo descreve a polarização ao nível da sala de aula, escola e ambiente e oferece orientações sobre
como lidar com a polarização em cada um deles.
Como evitar a polarização ao nível da sala de aula
Os professores precisam de estar preparados para lidar com a polarização. São eles que se encontram com
os seus alunos todos os dias e são os primeiros a serem desafiados pelas declarações polarizadoras dos
alunos. Além disso, são os primeiros com a oportunidade de impedir que um pequeno incidente se torne
num problema maior.
No entanto, os professores são também desafiados pela polarização que pode passar despercebida por
alguns, uma vez que acontece em silêncio. Conforme descrito no «RAN EDU Guide on training programmes»
(Guia do RAN EDU sobre programas de formação), os professores precisam de determinadas competências
fundamentais para garantir que sejam habilitados e resilientes. Isto inclui: ter noção da sua própria visão,
valores, pontos fortes e limites, ter competências interativas e ser capaz de discutir problemas do mundo
real na sala de aula.
Conforme descrito no programa «Questões controversas do ensino»15, os professores podem assumir
diferentes papéis na sala de aula, como um presidente neutro, o advogado do diabo ou um aliado. À luz da
crescente polarização, é especialmente importante que o professor escolha o papel certo e crie um bom
ambiente de diálogo para que todos os alunos se sintam seguros e confortáveis. Os professores devem
escutar todos os alunos e deixá-los partilhar as suas emoções.
De que forma os professores podem criar o ambiente certo para prevenir ou lidar com a
polarização?
•

•
•

Crie e desenvolva valores partilhados dentro na sala de aula. Não é necessário que todos os
alunos tenham os mesmos valores, mas ajuda se existirem determinados valores em comum
como, por exemplo, a igualdade. Estes valores refletem também a mini-sociedade que é a
sala de aula.
Defina regras claras. Se alguém falar, os outros devem ouvir e vice-versa. Isto requer
competências facilitadoras por parte do professor.
Mostre empatia como professor, em vez de tentar «conquistar» os alunos com os seus
argumentos. Tente descobrir por que razão os alunos dizem o que dizem, o que está por trás
da afirmação.

15

Hiperligação para o programa «Questões controversas do ensino»:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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•

•

•
•

•

•

Seja sensível aos conflitos e esteja preparado para resolvê-los. Proporcione um espaço
seguro para tal. Uma conversa sobre questões delicadas demora o seu tempo; portanto, não
tente fazê-lo em cinco minutos. Pode ser aconselhável organizar debates regulares na sua
sala de aula.
Torne alguém de cada turma responsável por questões de polarização. Este aluno deve
representar a turma e conversar com o professor se surgirem problemas para que possam
encontrar soluções juntos.
Aplique ativamente as regras da escola e os valores comuns nas suas aulas, especialmente
em situações difíceis.
Use o modelo Bart Brandsma para discutir a polarização na sua sala de aula. Pode ser
necessária uma versão moderada, especialmente para estudantes mais jovens. Este modelo
disponibilizará a si e aos alunos a linguagem necessária para discutir a polarização e também
identificá-la quando ocorrer.
Como professor, deve ensinar uma disciplina, e este é o foco principal das suas aulas. Mas
nunca deve esquecer a relação que mantém com os seus alunos e, por vezes, é necessário
um «intervalo».
O Tony Blair Institute for Global Change forneceu algumas dicas interessantes sobre o
diálogo:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Como reconhecer a polarização como professor
•

Se os alunos não se ouvem uns aos outros ou não querem sentar-se fisicamente um ao lado
do outro, pode ser boa ideia ter uma conversa aberta, uma vez que pode estar relacionado
com a polarização.

Como evitar a polarização ao nível da escola
Além da polarização que ocorre na sala de aula, também pode ocorrer ao nível da escola, ou até entre os
funcionários da escola ou na sala de professores. Para evitar a polarização, é importante fazer
investimentos no meio termo e promover a inclusão e não a exclusão. Os funcionários da escola devem
também trabalhar em conjunto como uma equipa, seguindo as mesmas regras e ética na escola.
Como evitar a polarização ao nível da escola
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•

•
•

•
•
•

Como diretor da escola, deve investir no meio termo. Invista na cultura e na ética da escola,
por exemplo, proporcionando formação sobre estas questões à equipa. Os valores da escola
devem ser claros para todos os funcionários e alunos da escola.
Como diretor da escola, deve esclarecer todas as regras da escola.
Esteja atento! Observe a sala de professores: sentam-se sempre separadamente em
determinados grupos? Pode ser boa ideia discutir esta observação com eles. Pode também
chamar um observador neutro.
Utilize estudos de caso para discutir níveis diferentes de polarização com a sua equipa.
Ensine a todos os alunos competências em matéria de resolução de conflitos e valores
democráticos.
Certifique-se de que trabalha regularmente na construção de equipas, por exemplo,
introduzindo atividades de formação de equipas. Isto garantirá fortes ligações dentro da
equipa e ajudará a definir objetivos comuns.

Qual a melhor forma de trabalhar com os pais para evitar a polarização
•

•

•

Certifique-se de que os pais compreendem os valores e a ética da escola que o seu filho
frequenta. Como diretor da escola, pode abordar estas questões com os pais quando o filho
se matricular. Pode também procurar oportunidades, como as noites dos pais, para reforçar
(sensibilizar para) esses valores.
Os pais são um grupo essencial no meio termo. As escolas podem estabelecer uma ligação
com eles no que diz respeito ao interesse que partilham em garantir que a escola
proporcione uma comunidade segura e inspiradora onde os seus filhos possam aprender:
«Como podemos nós, escola e pais, contribuir juntos para isso?"
Os pais que desempenham um papel de defensor devem ser geridos aplicando fatores de
mudança. O primeiro é:
não lhes dê uma plataforma onde possam jogar o jogo da polarização. Interaja com eles num
ambiente fechado, privado e menos público, sem oferecer-lhes uma plataforma pública de
polarização.

Como evitar a polarização nas escolas fazendo parte de uma comunidade local
Embora uma escola seja, em si, uma comunidade, não é uma ilha. As escolas têm uma ligação com os seus
parceiros, ambiente e sociedade em geral. Existe até um benefício pedagógico no alargamento das
atividades escolares para além dos portões da escola – isto garante que sejam relevantes para o mundo
real, onde se encontram as casas e os vizinhos dos alunos.
Quando lidam com a polarização problemática, as escolas podem também ter de lidar com o ambiente,
especialmente se estiver polarizado e, portanto, a afetar a escola (clima). Para estarem preparadas, para a
polarização dentro e fora dos portões da escola, as escolas têm de criar proativamente uma relação de
confiança com os seus parceiros. Preferencialmente, isto deve ocorrer durante o tempo de paz, antes do
surgimento da polarização.
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Esteja preparado para tempos difíceis inesperados. As escolas podem ter de identificar os parceiros «certos»
e motivá-los a investir na relação. Também pode ser desafiador encontrar o tom certo na comunicação com
os pais, parceiros e, num sentido mais amplo, com a comunidade. Embora, por um lado, as escolas
enfrentem estes desafios e não possam mudar a sociedade, podem, por outro lado, mudar a forma como
lidam com a sociedade e sensibilizar para a forma de lidar com a polarização.
Qual a melhor forma de trabalhar num ambiente com vários organismos
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

«O telhado repara-se no verão», esteja preparado!
Desenvolva contactos e redes existentes entre agências e entre em contacto, por exemplo,
com agências imobiliárias, clubes desportivos, animadores de juventude, o município e a
polícia. Apresente a escola como um parceiro mais bem posicionado para estabelecer uma
ligação com os jovens e os pais.
Realize um pequeno seminário de cenários com um fictício, mas não improvável. Descubra
se as pessoas são capazes de chegar a outros agentes relevantes na área.
Crie um grupo de trabalho com vários organismos com várias disciplinas, como autoridades
locais, grupos de famílias e polícia. Isto ajudará as pessoas a ver as coisas de diferentes
perspetivas. Além de um objetivo comum, este grupo precisa de desenvolver terminologia
comum. Quando é preciso acalmar os ânimos, utilizar as palavras certas e mudar o tom é
especialmente importante.
Motive diferentes parceiros a juntarem-se ao grupo de trabalho.
Procure e selecione as pessoas e representantes certos, por exemplo, profissionais que já
fazem parte da RSR.
Concentre-se em encontrar «convencedores» e «conectores».
Crie ligações tendo uma discussão informal sobre assuntos de interesse partilhados.
Mostre que o grupo de trabalho está ligado à realidade e crie um sentido de urgência.
Tenha em atenção: nem todos precisam de se envolver, mantenha o grupo o mais reduzido
possível.

Como utilizar os meios de comunicação social
•

Utilize as redes sociais como uma forma de comunicar com o mundo exterior e certifique-se
de que vê o meio termo não polarizado como um público-alvo. Uma conta no Twitter pode
proporcionar discursos alternativos sobre eventos que afetam a escola. Pode utilizar-se uma
conta do Facebook como plataforma para comunicar os valores da escola e criar uma
comunidade em linha.

Como cooperar com outras escolas
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•

Crie projetos de geminação entre escolas na mesma área; isto poderia envolver projetos
escolares conjuntos e intercâmbios entre os alunos. Estes projetos oferecem às escolas a
oportunidade de contribuir para a coesão social e mitigar a segregação que se manifesta em
muitas partes da escola. Estas iniciativas também podem ajudar os alunos a dar mais valor à
diversidade cultural e social.

Aprender com as práticas
Lidar com a polarização a nível da escola e da aula, Bélgica
O Royal Athenaeum of Antwerp enfrentou vários picos de polarização, que tiveram um impacto no
ambiente da escola. Para resolver esta situação, alterou-se o foco para o meio (termo). A escola,
entre outras iniciativas, criou um conjunto básico de valores comuns, utiliza o diálogo intercultural e
inter-religioso e concentra-se na cidadania ativa.
Após a tentativa de golpe de estado na Turquia, a polarização aumentou de uma nova forma: os que
apoiavam Gülen e os que apoiavam Erdogan. Portanto, a escola decidiu investir em formação em
matéria de despolarização para todos os professores e introduziu um novo foco na história, incluindo
um dia escolar especial na história do império turco. Um grupo de 10 professores/pessoas
importantes participou num programa de formação mais aprofundado de dois dias, baseado no
modelo Bart Brandsma. Na sala de aula, realçou-se a importância de compreender o modelo a todos
os professores, bem como a necessidade de abordar a polarização sem medo. Não é necessário muito
conhecimento específico para abordar problemas como este; simplesmente aplicar o modelo e as
competências de comunicação corretas ajudarão os professores.
Aprender com as práticas
Lidar com a polarização ensinando questões controversas, um guia prático
Para evitar a polarização, os professores devem ser capazes de lidar com questões controversas na
sala de aula. O guia de «Questões controversas do ensino» fornece ferramentas práticas e
conhecimento para os professores. Por exemplo, oferece orientação para os professores sobre como
introduzir questões controversas na sala de aula,
métodos de ensino para questões controversas e como refletir e avaliar discussões. O guia também
mostra de que forma o investimento em competências básicas e fundamentais pode criar eficácia
profissional e capacitar professores.

Aprender com as práticas
Lidar com a polarização cooperando com a polícia, Suécia
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A escola Rinkeby localiza-se numa das partes mais pobres da cidade de Estocolmo, num bairro que
abriga pessoas de diversas origens culturais. A área sofreu muitos desafios e é conhecida pela
agitação social. A escola, a polícia e o município cooperam estreitamente para enfrentar estes
desafios. Comunicam diariamente sobre o nível de tensão no bairro através de um sistema de
semáforos: a situação é verde, amarela ou vermelha?
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Juventude, famílias e comunicação e gestão da polarização
Por que razão é a polarização relevante para as comunidades, a juventude e aqueles que trabalham
com eles?
Os «nós perante eles» da polarização está a aumentar a segregação, a intolerância, a hostilidade e, em
última instância, até os crimes de ódio e o extremismo entre grupos da sociedade, entre comunidades. O
meio termo, que inclui as pessoas não influenciadas pela polarização, é um conjunto de comunidades que
se sobrepõem parcialmente. São pessoas com identidades e lealdades multifacetadas.
As comunidades são um possível grupo-alvo ou até potenciais vítimas de polarização, mas podem
igualmente ser agentes de mudança com o poder da resistência e da resiliência. Comunidades, grupos de
jovens e profissionais podem ter a oportunidade de capacitar e apoiar comunidades e a juventude.
Concentramo-nos em quatro grupos diferentes, cada um com desafios e oportunidades:
1. Comunidades e grupos de cariz religioso;
2. Mães, pais e outros potenciais «pilares» no meio termo;
3. Juventude
4. Profissionais que trabalham com comunidades e a juventude.
O papel das comunidades e grupos de cariz religioso
Embora os governos e as autoridades públicas devam fazer o máximo para impedir a polarização, o
extremismo e a radicalização, estas questões não podem ser combatidas de forma eficaz sem o
envolvimento da comunidade. O extremismo e a polarização prosperam mais rapidamente quando as
próprias comunidades não desafiam quem procura radicalizar os outros. Em algumas comunidades, existe
uma profunda falta de confiança nas autoridades governamentais, policiais e públicas. Nestas
circunstâncias, é difícil construir a cooperação e as parcerias necessárias para uma abordagem bemsucedida. Investir no envolvimento e na capacitação da comunidade é um fator-chave nas abordagens
preventivas à polarização e radicalização. A questão fundamental é como conseguir isso efetivamente.
Existem vários desafios a superar para alcançar um efetivo envolvimento da comunidade e para aumentar a
resiliência da comunidade16: as comunidades podem não ter um espaço seguro para estabelecer o
diálogo; podem ter medo da estigmatização ou do envolvimento da polícia e dos meios de comunicação
social; podem não sentir-se reconhecidas pelas autoridades locais; não têm acesso a informações credíveis
e desconfiam das autoridades. Também é importante perceber que as comunidades são diversas e que os
limites da comunidade são fluidos.

16

Documento EX POST do grupo de trabalho YF&C da RSR (RAN YF&CC) «Strengthening community resilience to
polarisation and radicalisation» (Reforço da capacidade de resistência das comunidades à polarização e radicalização)
Londres, 29 e 30 de junho de 2017
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No entanto, estes desafios podem ser superados. Devem aproveitar-se vozes e talentos da comunidade
para criar resistência à polarização dentro e entre as comunidades através de grupos de ação,
organizações comunitárias e projetos de diálogo comunitário. Portanto, é importante educar as
comunidades continuamente e fortalecer as suas defesas contra discursos polarizantes e extremistas. É
também essencial capacitar os líderes comunitários a expressar as preocupações relativamente ao meio
termo. As comunidades e os líderes comunitários estarão mais abertos ao diálogo nas fases posteriores
da polarização se já tiver sido construída uma relação. Construir uma relação de confiança exige tempo e
esforço.
Como construir organizações resistentes, promovendo o meio termo
•

•

•
•
•

Ouvir é muito importante para criar empenho e confiança no seio e entre as comunidades.
Relações a longo prazo são fundamentais. Relações que foram construídas a longo prazo e
não apenas graças a um incidente são muito mais eficazes.
Identifique e invista em relações com os verdadeiros líderes da comunidade. Os suspeitos do
costume, como líderes católicos ou imãs, nem sempre são as pessoas com quem a
comunidade se identifica.
Colabore com as organizações e pequenas comunidades formais e mais informais. Reconheça
a diversidade no seio das comunidades e identifique os seus principais valores.
Interaja com organizações com empatia e uma atitude mediadora. Concentre-se nas coisas
que são importantes para eles e não nos tópicos divisivos.
Se não conseguir chegar a uma determinada comunidade, mude de posição ou tópico. Por
exemplo: embora uma comunidade de migrantes possa não se identificar com o estado, pode
identificar-se com o bairro. As mesmas pessoas pertencem a comunidades diferentes; use
isso a seu favor.

Aprender com as práticas
Círculos de Diálogo Transformativo, Irlanda
Através de círculos de diálogo, facilitados as pessoas de diferentes origens (como ex-membros de
organizações paramilitares ou jovens em risco de envolvimento em violência política) têm espaço
para contar as suas histórias. Entram sem confiança uns nos outros, mas são incentivados através
da iniciativa e da segurança do espaço a confiar no processo.
O processo de diálogo incentiva-os a refletir criticamente sobre as suas próprias jornadas pessoais e
comunitárias através de uma profunda experiência de escuta. Quais são as razões dos seus
compromissos e qual foi o impacto nas suas vidas e na das outras pessoas que foram afetadas?
Aprender com as práticas
Diálogos comunitários, Finlândia
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Finchurchaid organiza diálogos comunitários para melhorar a cooperação entre cidades, autoridades
e comunidades em PVE, integração e apoio às famílias. Através de um processo participativo, os
serviços policiais, sociais e de juventude, os setores da educação e da saúde, comunidades religiosas
e ONG são convidados de forma a prevenir a estigmatização e evitar «visar» determinados grupos.
O papel das mães, pais e outros possíveis «pilares» no meio termo
Os pais preocupam-se com o ambiente onde vivem os seus filhos. Embora as pessoas possam discordar de
muitos tópicos, partilham o desejo de um ambiente seguro e pacífico para elas e os filhos. O mesmo se
aplica aos proprietários de lojas, clubes desportivos e outros que desejam um ambiente seguro e pacífico.
Ao mudar o público, posicionar-se no meio termo e abordar os pais e outros membros do bairro sobre
esses interesses, é possível ultrapassar o jogo da polarização.
Como colaborar com mães e pais
•
•
•

•
•

Dirija-se a eles como habitantes e pais que vivem na área e que querem o melhor para os
seus filhos.
Quando a polarização na identidade é pressionada, é possível abordar estes interesses
comuns, como gerir uma família (este é o fator de mudança «mudar de assunto»).
Informe os pais sobre os seus pontos fortes e capacidades, a influência positiva que têm ou
podem ter na sua própria família e na comunidade em geral e qual o melhor uso a dar a este
potencial. Isto é decisivo na construção da autoestima e na capacitação dos pais para agir.
Apoie os pais nas suas próprias ações e tente não orientar e direcionar as suas iniciativas.
Seja sensível e demonstre uma atitude e comportamento de mediação.
Simplifique e não tenha medo de trabalhar com grupos étnicos ou homogéneos, desde que
fazê-lo ajude também no envolvimento com grupos no meio termo. Viver pacificamente ao
lado um do outro é suficiente.

Aprender com as práticas
Mothers School, Áustria
O modelo MotherSchools é um programa de prevenção pioneiro centrado na família, destinado a
combater a crescente ameaça da radicalização entre os jovens. O Modelo reúne mães preocupadas e
afetadas para reforçar as suas capacidades individuais e literacia emocional para responder e lidar
com a exposição dos filhos a influências extremistas. A ligação emocional das mães com os filhos
coloca-as na posição ideal para reivindicar as principais ferramentas dos recrutadores – investem
tempo, ouvem, ganham confiança, simpatizam e proporcionam uma âncora emocional. As mães
precisam de apoio estrutural e emocional para restabelecerem a ligação com os filhos durante os
desafios da adolescência.
Participação da juventude
Os jovens são especialmente vulneráveis à polarização, uma vez que a polarização é um conceito pensado
baseado na identidade. Crescer significa experimentar identidades e desenvolver subculturas e
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contraculturas. Ser provocador, testar limites e ser obstinado é normal e até necessário para os
adolescentes. Desta forma, é muito importante criar espaços seguros onde os jovens possam testar as suas
opiniões, ter discussões abertas e aprender sobre outras subculturas. Em combinação com os programas
educativos, os espaços seguros proporcionam aos jovens o maior incentivo para a sua capacidade de
pensar de forma crítica, que, em última análise, é a melhor defesa contra a polarização e o extremismo.

Como colaborar com a juventude
•

•

•

•
•

Um dos truques mais antigos para os animadores de juventude é criar oportunidades
para as subculturas conhecerem membros de outras subculturas. Isto apenas será útil
na fase de prevenção da polarização.
Reconhecer a importância de um envolvimento de capacitação efetivo da juventude: os
jovens devem ser desafiados a desenvolver a sua própria voz, descobrir o que querem e
expressar as suas opiniões e interesses.
As pessoas que trabalham com jovens devem compreender a sua realidade diária;
devem ter um profundo conhecimento do mundo dos adolescentes em geral, incluindo
redes em linha e, especificamente, as suas necessidades e interesses reais.
Cuidado com quem envolve. São realmente esses jovens as pessoas vulneráveis? É o
meio silencioso? São eles que estão, seja como for, motivados e comprometidos?
É fundamental uma abordagem baseada na aceitação. As pessoas devem ser aceites tal
como são. As suas declarações e ações podem ser desafiados, mas não a pessoa em si.

Como lidar com a polarização e os defensores num grupo de jovens
•

•
•

A eficácia das abordagens de envolvimento da juventude baseia-se na qualidade dos
recursos humanos disponíveis. Quer sejam animadores de juventude, voluntários,
formadores de pares ou outras pessoas, devem ser capazes de se relacionar com os jovens,
compreender as suas queixas e necessidades e incentivar a mudança (por mais pequena que
seja) se parecer que um jovem está a ir por um caminho destrutivo. Autenticidade e
motivação intrínseca, além de formação e coaching no trabalho, ajudam a garantir isso.
Comece a trabalhar cedo com os jovens.
Quando lidamos com jovens num ambiente de polarização, aplique os quatro fatores de
mudança: 1. Posição
2. Tópico
3. Público
4. Tom de voz

Profissionais que trabalham com comunidades e a juventude
Os assistentes sociais encarregados de apoiar e capacitar grupos de cidadãos na construção da comunidade
podem ser muito valiosos. Na Europa, a animação juvenil pode ser realizada de forma profissional ou
voluntária. Os padrões profissionais e a disponibilidade de recursos variam significativamente –
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qualitativamente e quantitativamente – dependendo do Estado-Membro. Para os assistentes sociais que
interagem com os cidadãos, podem ser úteis os conceitos de profissionalismo democrático, estabelecidos
por Albert Dzur(17). Este define como se espera que os assistentes sociais: defendam os fracos e impotentes,
promovam a inclusão e o pluralismo (interesses e
opiniões).

Como apoiar comunidades e jovens
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Para serem eficazes, os profissionais devem estar conscientes da polarização e da dinâmica que
impulsionam a polarização.
Os profissionais devem ser capazes de colocar em prática discursos e ações de mediação para
colaborar com grupos no meio termo.
Os profissionais devem obter formação relativamente à utilização dos quatro fatores de
mudança para gerir qualquer polarização com a qual se veem confrontados.
Os profissionais devem compreender que a sua posição, antecedentes pessoais e experiências
de vida podem criar uma tendência que pode afetar as suas ações e atitudes em ambientes
polarizados.
Os jovens e assistentes comunitários devem ter consciência da política local e da estratégia de
comunicação relativamente à cidadania, cultura e, em particular, questões polarizadoras.
Animadores de juventude e assistentes sociais não devem ser utilizadoscomo megafone para
disseminar uma política local. O seu papel é habilitar os seus grupos a expressarem os seus
interesses e opiniões de forma a criar as condições necessárias para lidar com qualquer
problema, mantendo-se no meio termo.
Esteja consciente da barreira da língua. Os jovens são recetivos a um tipo de comunicação
diferente da que é eficaz com os adultos.
Escolha os tópicos com cuidado. Por vezes, é melhor não abordar o «assunto desagradável»
diretamente.
Não subestime, mas também não sobrestime o papel das redes e comunicações em linha. Tenha
consciência das bolhas de comunicação.
Verifique sempre se há outras pessoas não envolvidas ativamente, mas que, todavia,
influenciam o jovem e o debate.

Aprender com as práticas
Stay Human, Países Baixos

17

Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity, and Practice.
University Park, PA: Penn State University Press, 2008.
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Stay Human tem como objetivo reforçar a coesão social e combater a polarização relacionada com a
chegada, o alojamento e a integração de migrantes e refugiados. Stay Human realiza investigações
para melhorar a compreensão de diferentes visões, dilemas e soluções em relação a questões de
migrantes e refugiados e procura melhorar a compreensão e a conexão mútuas entre diferentes
comunidades e grupos. A organização forma também profissionais e organizações para que
compreendam melhor a dinâmica da polarização, utilizando o modelo de Bart Brandsma, e saibam
como agir em conformidade. Stay Human criou cinco personas (estereótipos) para ajudar os decisores
políticos a compreender de que forma determinados dilemas e políticas são vistos por diferentes
grupos.

Gestão prisional, da liberdade condicional e da polarização
Por que razão é a polarização relevante para a prisão e liberdade condicional?
Prisão e liberdade condicional são partes importantes do sistema de justiça penal. O sistema de justiça
penal deve lidar com limitações à liberdade individual com justiça e proporcionalidade para manter a
legitimidade. Tanto o recluso como o cliente, a sua família e a comunidade devem sentir respeito, justiça,
objetividade e igualdade na sua interação com estas instituições e os seus representantes.
A prisão implica flexibilização ou até o corte do contacto regular com a rede social que os indivíduos tinham
anteriormente. Os reclusos procurarão novos contactos, sejam eles temporários (para passar o tempo
durante a sentença) ou a longo prazo. Esta necessidade de sentimento de pertença causa dinâmica de
grupo, seja a favor da ligação positiva (amizades, apoio mútuo, participação conjunta em atividades) ou
negativa (atividades ilegais, estatuto, bode expiatório). O estado da sociedade prisional é importante no
que diz respeito à forma como os grupos se relacionam. Se os reclusos se sentirem seguros e respeitados, a
competição entre os grupos será menor, bem como a necessidade de se vincularem como mecanismo de
sobrevivência.
A dinâmica de grupo tradicional pode sobrepor-se aos desenvolvimentos sociais fora da prisão, que podem
estimular ou abrandar os processos. A ideia de fazer parte de um grupo externo na sociedade pode
legitimar/confirmar a existência de estruturas atuais ou realçar a necessidade de novos grupos. Podem
ocorrer confrontos. Por exemplo, em algumas prisões decorreram debates bastante intensos entre reclusos
após ataques recentes na Europa e no exterior. Os grupos podem também utilizar a tensão social ou o
sentimento de exclusão como uma explicação para os seus atos criminosos.
Do ponto de vista de um recluso, uma prisão é, muitas vezes, insegura. Não confiam no pessoal e
certamente não uns nos outros. É importante que exista confiança ou, pelo menos, confiança com
limitações previsíveis, entre funcionários e reclusos. A administração penitenciária e, mais especificamente,
a os colaboradores são essenciais para garantir que a sociedade prisional funcione e garanta um ambiente
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seguro. Isto envolve mais do que simplesmente controlar comportamentos e padrões entre os reclusos
(grupo). O pessoal prisional decide o que deve acontecer nas suas instalações, são considerados um grupo
ao qual se opor. Esta animosidade aumentará se um grupo se aperceber de que os seus membros têm pior
tratamento comparado com outros.
No entanto, o pessoal não deve ser considerado um grupo homogéneo. Opiniões políticas fortes e
contraditórias podem influenciar a confiança mútua, que é um pré-requisito para que o pessoal prisional
desempenhe as suas funções.
Enquanto na prisão o processo de grupo num ambiente fechado é importante quando se lida com questões
de polarização, é a atmosfera da sociedade em geral que é importante para o trabalho em liberdade
condicional. Voltar a socializar e encontrar um caminho de volta para a sociedade é mais difícil quando falta
um denominador comum em termos de valores. Pessoas vulneráveis que procuram orientações claras
também podem ser atraídas para as opiniões inflexíveis que a polarização incorpora.
Quando existe polarização na sociedade, pode ser prejudicial para aqueles que estão a voltar a socializar após
serem libertados. O nível (apercebido) de tolerância e comportamento permissivo em relação aos ex-reclusos
será menor, especialmente se alguém tiver um perfil radicalizado/extremista ou se sentir que faz parte de
um grupo que não é aceite pelos outros. A questão crucial aqui é: existe realmente alguma hipótese de
começar uma vida nova? Esta questão é motivo de preocupação, tanto para o trabalho na prisão quanto em
liberdade condicional.
É possível utilizar três grupos de açõespara lidar com a polarização em ambientes de prisão e liberdade
condicional:
• prevenção da polarização que se desenvolve entre grupos na sociedade prisional;
•

sensibilização do pessoal;

•

trabalhar ao nível da não aceitação na sociedade no que diz respeito à inclusão de grupos
vulneráveis de ex-reclusos.

Como prevenir a polarização entre grupos num ambiente prisional
O ambiente prisional engloba o ambiente físico, os valores, as relações, os procedimentos e as
políticas que constituem o funcionamento diário de uma prisão. Estes fatores moldam a
experiência na prisão e podem oferecer oportunidades para reduzir o risco de radicalização e
pensamentos polarizados durante o período de detenção, bem como o risco de reincidência
após a libertação. A sobrepopulação, a falta de pessoal ou as más relações entre pessoal e
reclusos aumentam os sentimentos de incerteza e a falta de segurança, criando, assim, um
ambiente que aumenta a vulnerabilidade.
O que pode fazer o pessoal prisional?
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•
•

Trabalhar para e manter um ambiente seguro. Esta abordagem habitual e não
específica é um pré-requisito para todas as outras ações de polarização.
Preste atenção aos processos de grupo dentro do sistema. Que grupos têm
identidades fortes? Entre que grupos se sentem tensões. Até que ponto os grupos são
também uma potencial ameaça ao pessoal prisional?

Sensibilização do pessoal para a polarização
A polarização requer sensibilização para o fenómeno e para a forma como pode «colorir» a
opinião/compreensão do comportamento e das medidas. Finalmente, não se trata do objetivo
de algo, mas da forma como é visto, uma vez que é o que suscita ou acentua processos de
polarização. Um desafio é o facto de muitos sistemas prisionais e de liberdade condicional em
toda a UE terem pessoal bastante diferente das pessoas para quem trabalham no que diz
respeito a cultura, antecedentes e assim por diante. É frequente o pessoal ser bastante
monocultural. Este facto pode levar a consequências como a falta de um mecanismo implícito
que torna o sistema consciente da forma como as medidas podem ser vistas e a opinião dos
grupos em relação aos outros.
O que pode fazer o pessoal prisional e de liberdade condicional?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Crie um ambiente no qual possam discutir comportamentos não adequados entre si,
com os reclusos ou com os clientes em liberdade condicional.
Esteja ciente das suas próprias opiniões e de como podem ser influenciadas por
opiniões fortes. Tenha em conta que, por vezes, os seus próprios pensamentos
podem não estar de acordo com a sua atividade profissional.
Mantenha as observações dentro dos limites do que outros reclusos e a sociedade
civil esperam de si devido à sua função.
Tenha em conta que, durante períodos de fraca união/aceitação, as observações que
têm como objetivo ser engraçadas podem ser consideradas ofensivas.
Aprenda a distinguir entre comportamento normal, polarizado e extremista.
Conversem entre si se se verificarem sinais de polarização entre o pessoal
prisional ou de liberdade condicional.
Comunique imediatamente qualquer comportamento inadequado dos colegas
que possa representar um risco para a segurança.
Seja rigoroso com todos os tipos de comentários discriminatórios do pessoal.
Proporcione formação em matéria de radicalização e polarização, incluindo
pontos relacionados com o que é comum em (sub)culturas e ideologias.
Procure diversidade no pessoal de forma a permitir uma melhor compreensão das
diversas culturas, religiões e antecedentes dos reclusos e clientes em liberdade
condicional.
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Documento ex post
MANUAL DE GESTÃO DA POLARIZAÇÃO DA RSR
Evento temático 6 de julho de 2017, Amsterdão (NL)

Como trabalhar na não aceitação social de grupos vulneráveis que saem da prisão
Sentimentos negativos sobre a ressocialização de indivíduos com passado extremista não são
incomuns entre o público em geral. Isto deve-se, em parte, a uma preocupação legítima de que
pode ocorrer uma recaída/reincidência e, para alguns, devido a transtornos pós-traumáticos
relacionados com atos extremistas. Mas há também quem tenha preconceitos polarizados, que
não acreditam que as pessoas podem mudar. Finalmente, algumas pessoas podem sentir-se
pouco à vontade tendo um ex-terrorista como vizinho ou funcionário.
O que pode fazer o sistema prisional e de liberdade condicional?
•

•

•

•
•
•

•

Comece a trabalhar para a ressocialização o mais cedo possível, envolvendo a
prisão e a liberdade condicional desde o início da pena de prisão (se se tratar de
uma pena de prisão).
Envolva famílias e amigos positivos no processo de ressocialização, uma vez que,
habitualmente, são os apoios a que os indivíduos podem recorrer durante o tempo
na prisão e após serem libertados.
Utilize boas ferramentas de avaliação de riscos e seja claro quanto à aceitação de
riscos para garantir que consegue responder às críticas após um incidente. Isto
também demonstrará que não está a agir de forma irresponsável.
Siga de perto os clientes vulneráveis em liberdade condicional.
Mantenha bons contactos com parceiros relevantes para garantir a segurança da
sociedade e do indivíduo envolvido.
Crie equipas e intervenções especializadas para trabalhar na ressocialização deste
grupo-alvo difícil. É importante o trabalho entre vários organismos, as
competências e as experiências, bem como a partilha de informações. Não comece
do zero, mas aprenda com intervenções e estruturas para grupos vulneráveis
semelhantes.
Proteja os clientes e o seu ambiente em cooperação com os municípios, serviços
sociais, ONG e outras organizações relevantes.
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