
A sugestão é do responsável pela reformulação do
processo da formação de treinadores na Finlândia. A
vivência no país frio mostra-lhe uma cultura projetiva



Deixou
Portugal para trei-

nar nalliga finlandesa, ao
fim "de um namoro de
mais de um ano" o convi-

te da federação "não" o surpreen-
deu. A proposta é "semelhante" ao

que Ricardo fizera "em duas univer-
sidades portuguesas, uma delas a

mais antiga e importante da histó-
ria da Formação de Treinadores de

Futebol em Portugal, a Faculdade
de Motricidade Humana".
O que é mais atrativo na Finlân-
dia?
A relação dos finlandeses com a na-
tureza e a qualidade de vida que é

possível ter. Para um cidadão portu-
guês, mesmo proveniente de cida-
des médias, viver na Finlândia re-

presenta abrandar o ritmo! Não que
se trabalhe menos, mas porque esta

relação permanente com a natureza
afasta os vestígios de stress e cultiva

um maior equilíbrio no estilo de
vida. Depois, o sistema educativo: o

melhor do mundo! Em pleno inver-

no, as crianças saem todos os dias

para brincarem na neve. Mesmo
que esteja a nevar. O protecionismo
excessivo simplesmente não exis-
te. A par disto, o nível cultural e o

desenvolvimento tecnológico são

brutais. Existem imensas incuba-
doras de empresas a desenvolverem

projetos tecnológicos em ambiente
académico e não só, que mais tarde

geram importantes produtos e ne-
gócios a nível internacional. Por úl-
timo, os finlandeses são loucos por
sauna... Até eu já me habituei a essa

cultura!
Bons exemplos para o resto da

Europa...
Ao contrário do Sul da Europa, os

países nórdicos primam por uma
cultura de cooperação, ao invés da
de competição. Para qualquer coisa,
cria-se um grupo de trabalho, ou-
vem-se as pessoas, criam-se ideias e

os processos em conjunto. Com este
envolvimento profundo das pes-
soas, quando o trabalho termina, fa-
cilmente é implementado na socie-
dade. Todos cooperam para que as-

sim seja. Devíamos aprender um
pouco mais a maximizar o potencial
da cooperação. De um modo geral,
acho que em Portugal compete-se
de mais e coopera-se de menos. E to-
dos perdemos. Mesmo aqueles que
ganham a competição, muitas ve-
zes triunfam sem mérito e no final
celebram sozinhos. Perde o país,
que retarda o progresso à custa de

competições inglórias. E perdem as

pessoas, que gastam a sua energia
com as coisas erradas.
O clima é um obstáculo?
Para mim não foi. Como costumo
dizer, frio passo eu no inverno por-
tuguês. Os edifícios estão altamen-
te preparados. As casas têm, na ge-
neralidade, aquecimento central
municipal. Os clubes possuem to-
dos campos de treino indoor para os
três meses de maior frio. A neve é

presença constante durante três
meses. Para mim, uma presença
bem agradável. No verão tudo se al-
tera: a luz é muita, o sol continua a
brilharás 23 h3O.
O relatório do estudo da Agência
dos Direitos Fundamentais da
União Europeia considera a
Finlândia um país com nível
elevado de discriminação de
afrodescendentes. Apercebe-se
disso?
Para entender este fenómeno é pre-
ciso contextualizar. Portugal é um
país com uma história de ligação a

África, à índia, a Macau, à Malásia...
A cor da pele, a etnia e a miscelânea
cultural fazem parte do nosso dia a

dia: Portugal é um país multiétnico
e multicultural. Já a Finlândia é um
jovem país encostado ao leste euro-

peu, mas de costas voltadas para os

russos. A história da independência
não tem mais de 100 anos. Aafirma-
ção da identidade nacional é um as-

peto muito premente.
E não houve nenhum alteração
recente?
Com a entrada na Umao Europeia
houve maior abertura das frontei-
ras. Não existe um historial de liga-
ção a outros povos, para além de

uma comunidade nativa no Norte
da Finlândia - os Sami -, com quem
o contacto é praticamente inexis-
tente. Quer isto dizer que a etnia e a
multiculturalidade são assuntos re-
centes para os finlandeses. Esta dis-

criminação relatada no estudo é

algo muito ténue, não é explícito.
Não se vê ninguém a agredir ou a in-
sultar afrodescendentes na rua. Até

porque os finlandeses são um povo
educado e civilizado. Trata-se, pro-
vavelmente, de algo mais implícito
que, em alguns círculos mais fecha-

dos, sei que pode existir. Sei que
sim, porque já presenciei. Mas acre-
dito que, por vezes, as pessoas nem
têm sequer noção desses comporta-
mentos discriminatórios. Lá está,

porque lhes falta essa experiência
de contacto com outros povos, ou-
tras perspetivas e formas de ser. É

uma questão de falta de sensibilida-
de transcultural. Mas acredito que
mais uma geração seja suficiente
para esbater esta questão.tf
"Costumo dizer, frio
passo eu no inverno
português. Os clubes
têm campos de treino
indoor para os três
meses de maior frio"


