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“Dizem que os melhores homens são formados a partir 

de suas falhas, e que, na maioria das vezes, tornam-se 

muito melhores, pelo fato de serem um pouco maus...” 

Shakespeare 
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sobre o futebol escolar. Tese (Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade). São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / Programa de Pós-Graduação em 

Educação: História, Política, Sociedade. 

 

RESUMO 

 

O estudo proposto tem como objetivo compreender, sob a perspectiva da Teoria Crítica 

Social, a experiência propiciada às crianças do ensino fundamental I pelo futebol escolar 

de salão e os comportamentos desencadeados por essa atividade competitiva. Pressupõe-se 

que o jogo é um meio de formação dos indivíduos, por proporcionar intensas experiências 

sociais. Considera-se, contudo, a sua ambiguidade, pois os participantes podem aderir a 

formas violentas de competição, ou podem compreender que o desejo de vitória não deve 

se sobrepor ao respeito pelos colegas de time e pelos adversários, desenvolvendo a 

solidariedade. As experiências dos indivíduos precisam ser consideradas historicamente, 

uma vez que não são imunes ao que acontece em sociedade. Formulou-se, como hipótese 

geral, que a prática do futebol, embora seja uma atividade que favoreça a experimentação e 

o aprendizado das relações sociais, no âmbito escolar, não consegue ampliar a percepção 

dos indivíduos sobre as relações sociais na sociedade e promover uma reflexão crítica. 

Adicionalmente, propõe-se como hipóteses derivadas: 1ª) a prática do futebol, tal como é 

realizada na escola, não estimula a experiência formativa, de respeito mútuo, solidariedade 

e tolerância; e 2ª) o futebol escolar pode propiciar a violência entre os indivíduos. Utilizou-

se, como método, protocolos de observação; testes sociométricos, visando à elaboração de 

sociogramas; e questionários propostos às crianças e aos professores. Constataram-se três 

tipos de comportamentos recorrentes em jogos de futebol: o de respeito e solidariedade 

entre os participantes da atividade; o violento, praticado por aqueles que agridem 

fisicamente, ou verbalmente, os colegas; e o de indiferença, ou frieza passiva, daqueles que 

não se posicionam diante da violência e da fragilidade de outras crianças. Verificou-se que 

as relações entre as crianças são pautadas pelo desempenho durante o futebol e em sala de 

aula, o que motiva a violência das exclusões e rejeições de estudantes durante as 

atividades. O preconceito e a discriminação podem motivar essa violência que antecede à 

própria atividade competitiva, portanto, não se pode afirmar que a barbárie tem como base 

exclusiva a competição.   

 

Palavras-chave: formação de crianças, futebol escolar, Teoria Crítica da Sociedade. 



VIEIRA, Álvaro José Camargo. 2013. Experience, and formation of school children: study 

on football school. Thesis (Doctor’s Degree in Education: History, Politics, Society). São 

Paulo: Pontifical Catholic University of São Paulo – PUC-SP/ Program of Graduate 

Studies in Education: History, Politics, Society 

 

ABSTRACT 

 

The proposed study   aim to understand, from the perspective of Critical Social Theory, the 

experience afforded to children in elementary school for football and behaviors triggered 

by this competitive activity. It’s supposed that the game is an way of development because 

it provides intense social experiences it also considered, however, its ambiguity the 

participants can join violent forms of competition or can understand that the desire of 

winning should not exceed the respect to the colleague of the team and even the opponents, 

developing solidarity. The social experiences need to be considered historically, because 

they are not immune of what happens in society. It was established as a general hypothesis 

that “football”, although being an interesting activity as a mean of experimentation and 

learning of the social relationship at school its practice can’ t amplify the perception of 

individuals in society and can’t promote critical reflexion. Additionally, it was proposed as 

derived hypothesis: 1st) “football” practice as it is realized at school doesn’t encourage the 

formative experience of the mutual respect, solidarity and tolerance. 2nd) school football 

can provide violence among individuals. It was used as method observation protocols, 

sociometric tests in order to develop the sociograms elaboration and questionnaires 

directed to children and teachers. Found three types of recurring behaviors in football 

game: the respect and solidarity among the participants of the activity, the violent, 

practiced by those who attack physically or verbally colleagues, and the indifference or 

passive coldness, those who do not position themselves in the face of violence and fragility 

of other children. It was found, too, that the relationship between children are guided by 

performance during the football and in the classroom, what motivates the violence of 

exclusion and rejection of students during activities, and also, that prejudice and 

discrimination can motivate this violence that precedes the competitive activity, so we can 

not say that violence is based only in the competition. 

Key words: formation of children, school football and Critical Theory of Society.  



VIEIRA, Álvaro José Camargo. 2013. L'expérience, école et la formation des enfants: 

étude sur le football scolaire. Thése (doctorat en Éducation: Histoire, Politique, Société). 
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RÉSUMÉ 

 

Les objectifs de l’étude proposée c’est compreendre, de la perspective de la Théorie 

Critique de la Société,  l'expérience offerte aux enfants à l'école primaire pour le football et 

les comportements provoqués par cette activité compétitif. Suppose que le jeu c’est un 

moyen de la formation des individus, par offrir  des expériences sociales intenses. 

Toutefois, il faut  considérer son ambiguïté, les participants peuvent adhérer aux formes 

violentes de la concurrence ou peuvent comprendre que le désir de gagner ne doit pas 

supplanter le respect par ses collègues d’équipe et adversaires, développement la solidarité. 

Les expériences des individus doivent être examinées historiquement, parce que, 

n’échappent pas à ce qui se passe dans la société. Il y a été formulée comme hypothèse 

générale, que le football même si c'est une activité intéressante comme moyen 

d’expérimentation et d’apprentissage des relations sociales a l’école sa pratique ne peut pas 

développer la perception des individus sur la société et promouvoir une réflexion critique. 

En outre, il est proposé comme hypothèses dérivées : 1er) la pratique du football, que se 

tient à l’école, ne stimule pas l’expérience formative, le respect mutuel, la solidarité et la 

tolérance ; et 2e) le football scolaire peut occasionner la violence entre les individus. Il a 

été utilisé comme méthode de protocoles d'observation; d’essais sociométriques, visant à 

l’élaboration de sociograms ; et les questionnaires proposés aux enfants et aux enseignants. 

Il était trouvé trois types de comportements récurrents dans le football: le respect et la 

solidarité entre les participants de l'activité, le violent, pratiqué par ceux qui attaquent 

collègues physiquement ou verbalement, et de l'indifférence ou la froideur passive, ceux 

qui ne se positionnent face à la violence et la fragilité des autres enfants.Il a été constaté 

que la relation entre les enfants sont guidés par la concurrance au cours de le jeu de 

football et dans la salle de classe, ce qui motive la violence de l'exclusion et de rejet des 

élèves dans leurs activités ; et aussi, que les préjugés et la discrimination peuvent motiver 

cette violence qui précède l'activité concurrentielle, donc on ne peut pas dire que la 

barbarie est uniquement fondée sur la concurrence. 

 

Mots-clé: la formation des enfants, football scolaire et Théorie Critique de la Société. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo do estudo proposto é compreender a experiência de crianças do ensino 

fundamental I, considerando como situação empírica o futebol – atividade que as mobiliza na 

escola. Pressupõe-se que o jogo é um interessante meio de formação dos indivíduos, uma vez 

que prefigura as relações sociais de modo “condensado” no tempo e no espaço.  

Durante a atividade, é preciso não só aprender a se relacionar com os outros, visando a 

um objetivo comum, como também observar as regras e respeitar os adversários em uma 

situação de competição. As habilidades físicas e intelectuais precisam estar coordenadas para 

que se possa jogar. Além disso, há de se ter uma compreensão moral do significado das 

relações sociais para que o direito de todos seja assegurado em uma partida, opondo-se, dessa 

forma, à desonestidade e à violência. A complexidade e a intensidade das relações requeridas 

exigem o posicionamento dos indivíduos diante de seu grupo e do grupo adversário, o que 

pode propiciar a autoconsciência, a percepção objetiva de seus próprios comportamentos em 

uma relação social. 

Adorno (1995) destacou a ambiguidade do jogo, pois os participantes podem aderir a 

formas violentas de competição ou podem considerar que o desejo de vitória não deve se 

sobrepor ao respeito pelos colegas de time e pelos adversários. Veblen (1980), por sua vez, 

considera que a atividade competitiva diz respeito à cultura predatória – à qual os homens 

estiveram submetidos em um passado remoto –, que transmitiu aos indivíduos de hoje um 

temperamento, cuja satisfação se encontra nas expressões de ferocidade e de astúcia que 

caracterizariam o jogo. A barbárie, portanto, seria intrínseca à atividade, forma do indivíduo 

extravasar a agressividade de uma maneira socialmente aceita. 

Entretanto, considerando a ambiguidade da atividade e os conhecimentos da 

psicologia social, é possível postular a importância do jogo para o desenvolvimento da criança 

e para a sua autoconsciência, por propiciar uma experiência em que é preciso compreender e 

considerar as atitudes dos outros envolvidos em uma partida e posicionar-se a respeito delas. 

É, portanto, uma atividade que pode proporcionar a organização da personalidade mediante 

uma forma de relação social em que a criança precisa considerar e se posicionar diante das 

atitudes de outras crianças envolvidas na partida.  

A atividade, dessa maneira, tem uma função formativa, principalmente, para as 

crianças que encontram nela um meio de organização e de posicionamento sobre as 

experiências sociais.  
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Tais experiências precisam ser consideradas historicamente, pois não são imunes ao 

que acontece em sociedade. As possibilidades de formação do indivíduo para a autonomia 

encontram-se relacionadas a questões objetivas que não podem ser desconsideradas. A Teoria 

Crítica da sociedade – mediante os estudos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, 

entre outros – e Crochíck permitem refletir sobre a relação entre sociedade e indivíduo, 

ressaltando os obstáculos à experiência formativa ou propícia à autonomia.   

A escola, local de formação por excelência na sociedade atual, torna-se interessante 

para o estudo que visa discutir a experiência formativa de crianças do Ensino Fundamental I.  

Os sujeitos focalizados foram crianças, em sua maioria, entre 9 e 11 anos de idade, de 

ambos os sexos, que cursaram, em 2012, o 4ºano do Ensino Fundamental I, em uma escola 

municipal, localizada na zona norte da cidade de São Paulo. O estudo focalizou duas turmas 

de crianças do 4º ano (4º ano B e 4º ano D), considerando a possibilidade de haver diferenças 

nas relações sociais de cada grupo. 

Optou-se por investigar estudantes que compõem o 4º ano do Ensino Fundamental I, 

mediante a compreensão – baseada em observações preliminares e conversas com professores 

de Educação Física – de que a complexidade envolvida no jogo de futebol começa a ser 

percebida entre crianças maiores que tentam se organizar coletivamente e considerar a 

necessidade de seguir regras. 

O estudo empírico objetivou compreender, de modo geral, a experiência propiciada às 

crianças pelo futebol escolar de salão e os comportamentos desencadeados pela atividade 

competitiva. Formulou-se como hipótese geral, a ser verificada, que a prática do futebol – 

embora seja uma atividade interessante como meio de experimentação e aprendizado das 

relações sociais, no âmbito escolar – não consegue ampliar a percepção dos indivíduos sobre 

a sociedade e promover uma reflexão crítica. Adicionalmente, propõe-se como hipóteses 

derivadas: 1ª) a prática do futebol, tal como é realizada na escola, não estimula a experiência 

formativa, de respeito mútuo solidariedade e tolerância; 2ª) o futebol escolar pode propiciar a 

violência entre os indivíduos. 

Os métodos de pesquisa, protocolo de observação, sociogramas e questionário, 

visaram compreender a experiência social de crianças durante o jogo e a (possível) 

repercussão dessa experiência em sala de aula, proporcionando uma perspectiva mais ampla 

das relações sociais na escola.  

Os protocolos de observação destacaram a percepção das regras e a ocorrência de 

comportamentos violentos e de respeito mútuo e solidariedade entre as crianças durante os 
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jogos, permitindo uma aproximação da dinâmica das relações sociais em uma atividade 

competitiva. 

Os testes sociométricos e a elaboração de sociogramas foram utilizados com a 

intenção de apreender as relações entre crianças em sala de aula e durante o futebol, buscando 

compreender possíveis repercussões de uma experiência social sobre a outra. Tentou-se 

verificar se a violência e a solidariedade observadas no jogo dizem respeito às escolhas e 

rejeições indicadas pelos sociogramas, ou podem recair, aleatoriamente, sobre qualquer 

indivíduo.  

Foram utilizados, ainda, dois questionários: um deles teve o intuito de saber o que as 

crianças mais gostavam de fazer na escola, visando a uma aproximação da experiência escolar 

delas; o outro foi endereçado aos professores do Ensino Fundamental I da escola, a respeito 

de suas concepções sobre a experiência social, a brincadeira e o jogo na formação escolar dos 

indivíduos. 

A pesquisa encontra-se estruturada em cinco capítulos: o primeiro expõe, em termos 

gerais, o que consiste o futebol, destacando a ambiguidade do jogo, a barbárie e a formação 

dos indivíduos; o segundo capítulo discute a relação dos indivíduos com as regras, propõe 

uma reflexão sobre o significado de uma experiência moral e as condições para que ela 

aconteça na educação escolar; o terceiro capítulo, eminentemente teórico, propõe um estudo 

sobre a pobreza da experiência, que caracteriza a sociedade atual, e a sua repercussão na 

psicologia e no comportamento dos indivíduos, inaptos à reflexão e a formas mais amplas de 

conhecimento, capazes de promoverem a transcendência do estabelecido e, portanto, a própria 

autonomia frente ao que é socialmente exigido. O quarto capítulo focaliza, especificamente, 

as particularidades do futebol escolar e apresenta os métodos utilizados para pesquisar as 

relações entre crianças na atividade e em sala de aula. Mediante a análise dos dados 

empíricos, destacam-se três tipos de comportamentos recorrentes na atividade: o 

comportamento de respeito ao outro, o violento e a frieza ou indiferença em relação à sorte 

alheia. Posteriormente, no quinto capítulo, é analisada a perspectiva dos professores sobre a 

experiência escolar, a brincadeira e o jogo no desenvolvimento de crianças.   
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CAPÍTULO 1 

O FUTEBOL 

 

 

O futebol é uma atividade competitiva, organizada em torno de uma tática que articula 

as ações dos indivíduos da equipe. Exige habilidade física e inteligência do jogador para 

articular as suas atitudes com a dos companheiros de equipe, seguindo um conjunto de regras. 

O fairplay, ou o respeito mútuo, não é condição para a realização do jogo, provém das 

reflexões dos indivíduos sobre as regras e as experiências sociais que podem permitir um 

posicionamento crítico a respeito da competição.  

Os comportamentos exigidos, a profusão de regras e a existência de árbitros indicam a 

complexidade do jogo de futebol, semelhante à própria sociedade, dentro da qual muitos 

aspectos da vida são controlados. 

A observação das regras é atribuída a um árbitro e a auxiliares de arbitragem que, 

segundo as federações, tem o objetivo de tornar a competição justa e evitar a violência física e 

verbal entre os envolvidos em uma partida, sejam eles jogadores, comissão técnica, dirigentes, 

gandulas, entre outros
1
.  

As regras consideradas oficiais do futebol de campo, de acordo com a Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estão 

divididas em vinte itens que estabelecem: 1º) as dimensões e marcações do campo; 2º) as 

dimensões e peso da bola; 3º) o número de jogadores por equipe, considerando substituições 

expulsões e o mínimo de oito jogadores necessários para uma equipe competir; 4º) os 

equipamentos necessários à prática; 5º) a atuação do árbitro; 6º) a atuação dos assistentes do 

árbitro; 7º) a duração da partida; 8º) início e reinício do jogo; 9º) bola em jogo e fora de jogo; 

10º) o gol marcado; 11º) o impedimento; 12º) as faltas e incorreções; 13º) os tiros livres; 14º) 

o tiro penal; 15º) o arremesso lateral; 16º) o tiro de meta; 17º) o tiro de canto; 18º) o 

procedimento para indicar o vencedor de um jogo eliminatório; 19º) as dimensões da área 

técnica; e, finalmente, 20º) a atuação do árbitro reserva
2
. 

                                                             
1 A federação e a confederação referidas são: Federação Internacional de Futebol (FIFA) e Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF). 
2 As regras do futsal, antes conhecido, no Brasil, como “futebol de salão”, estão adequadas às menores 

dimensões e características do espaço: quadra de piso sintético ou de madeira, e, ao menor número de jogadores, 

cinco por equipe, requeridos para a sua prática, contudo, contém os mesmos itens do futebol de campo, com 

exceção do 11º, pois a modalidade não prevê impedimento, e, com alteração do 15º para tiro ou chute lateral. 

Além disso, a atividade prevê maior número de substituições que a de campo e chute livre direto do adversário a 
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O árbitro e seus assistentes utilizam gestos para aplicarem as regras – a gesticulação é 

uma linguagem própria ao jogo, até mesmo quando há comunicação entre os jogadores, 

visando a ações que podem não ser conhecidas pelo árbitro e pelos adversários. Ao som do 

apito, somam-se as gesticulações, acentuando o respeito ou o desrespeito à determinada regra. 

A quantidade e a complexidade das regras; a atenção aos apitos, aos gestos do árbitro e 

seus auxiliares, ao posicionamento e movimento dos adversários em campo, bem como a 

necessidade de superá-los, por meio da cooperação entre os diferentes jogadores, com funções 

diferentes em uma mesma equipe, exigem do jogador muito mais do que habilidades físicas. 

Requer raciocínio rápido, capaz de antecipar as atitudes dos próprios companheiros, durante 

as construções das jogadas, e de tentar prever os comportamentos dos defensores adversários 

– ao mesmo tempo em que corre, conduzindo a bola, posiciona-se para recebê-la ou 

movimenta-se para confundir os oponentes. As situações defensivas exigem do jogador a 

antecipação das atitudes dos atacantes e uma habilidade motora que lhe permita recuar de 

costas, ou de lado, para a sua meta, sem perder de vista o oponente e, muitas vezes, tendo que 

“atacá-lo” para “roubar” a bola. 

A variabilidade de jogadas e de atitudes, tanto dos companheiros de equipe, quanto 

dos adversários faz do futebol um jogo que exige raciocínio constante diante de situações 

inusitadas e vigor físico para executar e alternar jogadas.  

A prática do vôlei, comparativamente, também exige vigor físico, entretanto, o 

número de jogadas, tanto de ataque quanto de defesa, é mais limitado, o que permite os 

treinamentos repetitivos e o condicionamento dos reflexos.  

Entre os jogos coletivos, o futebol é considerado o mais imprevisível e aleatório, 

devido ao envolvimento complexo e inusitado entre os jogadores, à quantidade de regras, à 

dimensão do campo e à duração das partidas. Destaca-se por ser uma atividade resultante da 

interação de diversos fatores: táticos, técnicos, físicos e psicológicos. Não se pode afirmar, 

porém, que há primazia de um deles sobre os demais, pois são igualmente importantes para o 

desempenho individual e da equipe. 

O esforço físico é uma atividade difícil de ser caracterizada, pois os especialistas a 

consideram intermitente – com constantes alterações de intensidade durante uma partida. Os 

momentos de esforço aeróbico e muscular intenso, observados na corrida dos laterais ou nos 

dribles dos atacantes, são alternados pela caminhada e o trote ao longo do campo (MAYHEW 

e WENGER, 1985). 

                                                                                                                                                                                              
partir da 5ª falta cometida no primeiro, ou no segundo tempo de jogo (Confederação Brasileira de Futebol de 

Salão – CBFS – 2012). 
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Há vários tipos de deslocamento, embora a caminhada e o trote, sem bola, sejam 

predominantes. Um jogador profissional chega a percorrer, em média, a distância de 10km 

durante uma partida, sendo que, de acordo com Martin (2002), 8 a 18% dessa distância, em 

velocidade máxima individual. A atividade é, predominantemente, aeróbica, com somente 

12% do tempo de jogo gastos em substratos energéticos anaeróbicos (MAYHEW e 

WENGER, 1985). 

Em seu aspecto estratégico, há inúmeras maneiras de efetuar o gol e impedir que ele 

seja franqueado à equipe adversária. Deve-se levar em conta a situação em que acontece o 

jogo: Ele é decisivo? É na “casa” do adversário? Qual a classificação de cada time? Quais são 

as características individuais dos principais jogadores das duas equipes? Qual é o estilo dos 

treinadores? Quais as condições climáticas? Enfim, existem inúmeras variáveis que podem ser 

combinadas de distintas maneiras. É possível, entretanto, dizer que o jogo se baseia em 

relações de cooperação e competição mediadas por estratégias ou táticas
3
. 

Trata-se, portanto, de uma atividade coletiva em que a tática alcança um elevado grau 

de expressão, por alterar as relações de cooperação e as formas de competição dos indivíduos. 

Durante o futebol, os comportamentos dos jogadores de uma equipe precisam ser coerentes 

com a tática adotada, visando efetuar o gol e evitar o dos oponentes. Assim, “roubar a bola”, 

“manter a sua posse” e conduzi-la até a meta adversária exigem a coordenação de ações de 

um grupo de indivíduos. Além disso, quando a bola é perdida, é necessário um conjunto de 

ações de “defesa”.  

Embora as disputas aconteçam em torno da bola, os jogadores sabem que é preciso 

também jogar sem ela, visando confundir a marcação da defesa adversária que, para recuperá-

la, precisa antecipar a tática adotada ou a geometria dos passes em direção ao gol. Tudo 

ocorre em segundos, exigindo a antecipação das ações dos oponentes e dos colegas de equipe 

para decidir o posicionamento correto: chutar ou passar a bola para alguém em melhores 

condições de realizar uma jogada que efetive o gol ou, ao se defender, evitar o gol dos 

adversários.  

De acordo com Mayhew e Wenger (1985), a atividade exige a percepção e a 

combinação da tática do jogo individual com a tática coletiva. A técnica ou a habilidade, na 

execução dos fundamentos do futebol – drible, lançamento, passe, chute, cabeceio, condução 

                                                             
3 Os especialistas em futebol distinguem a estratégia da tática. Para eles, estratégia diz respeito ao estudo prévio 

do adversário e das ações que permitirão o êxito da equipe, enquanto tática relaciona-se às mudanças que 

acontecem durante o jogo devido às atitudes imprevistas dos adversários, aos desfalques da equipe – caso de 

expulsões ou substituições por contusões -, às condições climáticas, enfim, às condições inusitadas. No caso 

desse estudo estas sutilezas não são relevantes. 
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da bola, utilização das regras, posicionamento em campo, antecipação das jogadas ou visão de 

jogo, entre outros –, permite que essa combinação se efetive em proveito da equipe. 

É preciso considerar, contudo, que as possibilidades oferecidas pela prática do futebol 

ou de outros esportes vinculam-se à busca pelo melhor desempenho, submetendo, dessa 

forma, os atletas a um esforço físico e mental que pode, inclusive, comprometer a própria 

saúde. Cabe, portanto, perguntar: qual a validade da atividade esportiva para os indivíduos se 

a inteligência, a habilidade motora e a força física são dirigidas pelas exigências sociais, 

aproximando os esportistas de trabalhadores da indústria e de funcionários dos escritórios? 

A racionalidade tecnológica que dirige os processos produtivos padronizou e 

determinou outras dimensões da vida, como evidenciou Marcuse (1998, p. 92-93): 

 

A racionalidade tecnológica criou uma estrutura comum de experiência para as 

várias profissões e ocupações. Esta experiência exclui ou restringe aqueles 

elementos que transcendem o controle técnico sobre os fatos e, assim, amplia o 

alcance da racionalização do mundo objetivo para o subjetivo. Elas (atividades 

intelectuais) também se tornam uma espécie de técnica, uma questão de treino em 

vez de individualidade, pedindo um especialista em vez de uma personalidade 

humana completa. 

 

Os esportistas, a despeito do que ocorreu com os trabalhadores, quando foram 

fisicamente e psicologicamente vinculados à produção e ao lucro, tiveram a humanidade 

negada, foram rebaixados à condição de coisa, ao tornaram-se a própria mercadoria vendida e 

comprada no chamado mercado do futebol.  

O indivíduo, socialmente mediado, pensa e comporta-se a partir daquilo que a 

sociedade lhe oferece. É difícil, portanto, tornar-se autônomo em meio a uma cultura que o 

trata como coisa e exige-lhe ações padronizadas. As possibilidades de resistir à 

desumanização em geral e, especificamente, àquela que se apresenta em uma atividade 

competitiva, como o futebol, tornam-se muito reduzidas, pois os objetivos de produção e de 

consumo impõem-se ao indivíduo, impedindo sua autonomia diante dos propósitos da cultura. 

Freud (1987) considera que a cultura está em oposição aos interesses do indivíduo, 

exigindo, portanto, um grande esforço em torno da importante tarefa de encontrar o que 

chamou de “acomodação conveniente”, uma possível conciliação entre as reivindicações 

individuais e as reivindicações culturais daquele grupo ao qual o indivíduo pertence.  

É preciso verificar quais são as possibilidades de escolha, considerando que o futebol 

vincula-se à manutenção do estabelecido, das relações sociais violentas organizadas em torno 

do poder. A competição, vista como um fim absoluto, hierarquiza e fragiliza os indivíduos. 



20 

Adorno (1995, p. 127) ressalta, contudo, que outros aspectos envolvidos em atividades 

esportivas precisam ser considerados: 

 

O esporte é ambíguo: por um lado, ele pode ter um efeito contrário à barbárie e ao 

sadismo, por intermédio do fairplay, do cavalheirismo e do respeito pelo mais fraco. 

Por outro, em algumas de suas modalidades e procedimentos, ele pode promover a 

agressão, a brutalidade e o sadismo, principalmente no caso de espectadores que 

pessoalmente não estão submetidos ao esforço e à disciplina do esporte, são aqueles 

que costumam gritar nos campos esportivos. 

 

Há de se analisar, portanto, como o futebol exprime essa ambiguidade – o interesse 

despertado pela atividade indica que a competição esportiva é uma categoria importante para 

se compreender a sociedade e, portanto, as possibilidades de formação dos indivíduos. 

 

 

1.1. Futebol e barbárie 

 

Considerando que o atual desenvolvimento das forças produtivas já providenciou 

condições para a satisfação das necessidades da maioria dos indivíduos, a competição, como 

meio de sobrevivência, pode ser considerada anacrônica.  

Em um sistema de escassez, fez sentido o homem desenvolver suas percepções e 

aptidões para competir por alimentos, abrigos e proteção, pois vivia-se em um período em que 

as ameaças eram objetivas, e a agressividade tinha uma função adaptativa. Horkheimer e 

Adorno (1985) salientam que a força da natureza e a incapacidade do homem de dominá-la o 

fizeram optar pelo comportamento competitivo como meio de sobrevivência. Isso significou 

lançar-se em uma luta contra a natureza e contra os outros homens que se colocassem como 

ameaça a sua integridade física.  

Assim, o comportamento competitivo não é algo para ser considerado regressivo, a 

priori, mas como uma conduta que, nos tempos primitivos, significou a manutenção da vida e 

do desenvolvimento humano. A inteligência, a habilidade motora, a força física e a 

capacidade de cooperar eram necessárias à sobrevivência. É possível imaginar, utilizando os 

conhecimentos adquiridos pela antropologia e paleontologia, os primeiros homens correndo 

em direção à caça: a profusão de gestos, as primeiras vocalizações, a compreensão do que os 

companheiros fariam e do que cada qual deveria fazer para atingir um objetivo indispensável 

à sobrevivência – o cerco, a espera, as indecisões, a tentativa de alcançar a presa com a lança 

certeira, o abate, a obtenção do alimento para si e para a prole. As situações extremas, 
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provavelmente, serviram para que a sociabilidade se desenvolvesse e, com ela, a percepção da 

função de cada um no grupo.  

A prolongada disciplina da caça, à qual os homens estiveram submetidos, transmitiu 

aos indivíduos um temperamento que encontra satisfação, segundo Veblen (1980), na 

expressão de ferocidade e de astúcia. Os comportamentos violentos manifestados nos 

ambientes de trabalho e de educação, nas relações políticas e econômicas, nos esportes, no 

trânsito das grandes cidades, na criminalidade e nas guerras são explicados por uma cultura 

predatória herdada dos primeiros seres humanos. 

A violência, contudo, não é aceita passivamente: é questionada, sofre oposição e 

divide opiniões. Nas escolas, não se permite a violência entre as crianças; entretanto, quando 

legitimada pelo desempenho escolar, deixa de ser um problema. O mesmo acontece nos 

ambientes de trabalho em que o trabalhador é oprimido, visando à produtividade.  

As relações econômicas resultam em violência. Enquanto alguns se beneficiam do que 

a sociedade conseguiu produzir de melhor, em termos de educação, saúde, transporte, lazer, 

condições de trabalho, entre outras coisas; outros, a grande maioria, não têm acesso a tais 

comodidades. A violência social é legitimada pelo mérito individual, encobrindo a 

desigualdade das oportunidades entre os indivíduos, que caracteriza as relações entre as 

classes sociais. Há outros exemplos do modo como a violência ganha legitimidade social e, 

dessa maneira, se perpetua.  

Veblen (1980), entretanto, considerou o esporte como um caso exemplar de relações 

pautadas pela violência predatória, pois a própria configuração dos jogos coletivos remeteria 

às antigas atividades de caça ou de guerra. A competição esportiva serviria, então, para 

conferir legitimidade à selvageria, extravasada entre grupos rivais. Em outras palavras, é uma 

atividade racionalizada e executada com a cooperação de todos os participantes da equipe, sob 

a liderança de um técnico que elabora uma estratégia ou tática, visando à superação dos 

adversários, a exemplo do que ocorre no futebol, em que duas equipes compostas por onze 

jogadores disputam a bola com a intenção de marcar o gol. 

O temperamento predatório, que caracteriza os esportes, apresenta-se, para Veblen 

(1980, p. 130), nas “expressões irrefletidas de uma atitude de ferocidade emulativa, em parte 

atividades deliberadamente iniciadas no intuito de obter renome de proeza”. Assim, as 

proezas realizadas em práticas esportivas corresponderiam a variações do temperamento 

predatório de traços bárbaros. O esporte, portanto, pode ser comparado à guerra, o que 

explicaria o vocabulário formado, em grande parte, por locuções sanguinárias de origem 

guerreira. É o que se observa, por exemplo, no futebol brasileiro, com os termos “atacar” e 
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“defender”, “tiro”, “açougueiro”, “roubar”, “dividir”, “ladrão”, entre outros. Veblen (1980) 

parece ter razão ao considerar a relação dos termos utilizados com o pensamento e as ações 

recorrentes em sociedade.  

O estímulo à luta parece ser a expressão mais importante do esporte por seu caráter 

emulativo e predatório, ao qual Veblen (1980) chamou de “entusiasmo guerreiro”. Por tratar-

se de proeza, a atividade esportiva percebida como um entusiasmo guerreiro mascara o seu 

próprio caráter de destruição, cuja base é a inclinação predatória emulativa, legitimada como 

forma de ócio na sociedade moderna. “Por ser uma atividade honorífica legada pela cultura 

predatória como forma mais alta de ócio cotidiano, os esportes ficaram sendo a única forma 

de atividade ao ar livre a receber plena sanção honorífica.” (idem, 1980, p. 132). 

O ócio é um elemento de distinção, porque poucos indivíduos têm direito pleno a ele, 

em uma sociedade em que a maioria é premida pela necessidade de trabalhar. Contudo, a 

posição distintiva precisa ser destacada em demonstrações públicas na qual a hierarquia social 

é afirmada
4
. O jogo, que não tem finalidade produtiva, é um momento de emulação, em que a 

violência predatória destaca-se como forma de demonstração de poder sancionada por regras 

que legitimam a atividade. As regras, portanto, não impedem a violência e a barbárie; 

contudo, tornam a atividade imune à censura ao lhe conferir um caráter de justiça. Veblen 

(1980) ressalta, nesse caso, o modo como a cultura justifica a expressão da violência. 

Há de se considerar outro aspecto das regras e verificar se aquelas que orientam o 

futebol escolar podem propiciar às crianças organização, compreensão das possibilidades e 

dos limites que constituem as relações sociais e, sobretudo, se são suficientes para evitar 

atitudes violentas e destrutivas. Em sociedade, é claro, as regras são necessárias à organização 

e ao ordenamento mínimo da vida coletiva, o que não precisa implicar adesão cega a elas, 

pois deve haver, mediante a reflexão, um posicionamento crítico a respeito de suas funções 

como favoráveis, ou não, aos interesses individuais e coletivos. Quando o indivíduo for 

desrespeitado, torna-se lícito transgredir a lei para defender-se, mesmo que se contrarie um 

imperativo categórico, a comunidade ou o Estado.   

Esse entendimento não pode ser reduzido a uma crítica banal às regras; antes deve 

suscitar uma discussão sobre os fins a que elas se prestam e quais condições objetivas 

instituem o seu funcionamento. No caso do futebol, seguir estritamente as regras, sem 

reflexão sobre o seu sentido, pode viabilizar o êxito na atividade e, ao mesmo tempo, 

                                                             
4 Quando o futebol chegou ao Brasil, em 1894, trazido pelo paulista Charles William Miller, sua prática era 

permitida somente à elite branca. A aristocracia dominava as ligas de futebol, enquanto o esporte começava a ser 

difundido nas várzeas. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos nas equipes oficiais 

indicando, entre outras coisas, a popularização do jogo (DINIZ e SANTOS, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
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legitimar a violência, conferindo “civilidade” ao jogo sem se opor ao sofrimento e ao 

desrespeito do adversário
5
. Mazzante (2009, p.56), compreende tais atitudes como 

racionalizações do temperamento predatório inerente à competição: 

 

Muitas das regras impostas aos jogos seriam dispensáveis se o caráter emulativo de 

certos esportes não fosse mesmo de base predatória; algumas regras são de ordem 

organizacional no jogo, e são indispensáveis porque preservam nele o caráter que 

lhe é peculiar; no futebol, a proibição do toque das mãos na bola, por exemplo, ou o 

limite máximo de três passos com bola parada no basquete dá a cada jogo as 

características que lhe são próprias, contudo, muitas regras são de ordem punitiva 

para serem evitadas agressões mais graves, empurrões violentos, pontapés 

propositais, ou até mesmo a desordem. Se há, nos esportes, mecanismos de 

contenção da violência que ele potencialmente pode provocar, pode-se minimamente 

questionar o caráter lúdico como única finalidade do movimento esportivo. 

 

Relativizando, ainda, o caráter lúdico do esporte, Mazzante (2009) considera que o 

fundamento predatório das atividades esportivas faz prevalecer, invariavelmente, a estratégia 

ou a astúcia, expressões de um hábito mental estritamente egoísta. Assim, no jogo, a esperteza 

torna a fraude permissível – a tentativa de obter alguma vantagem pela violência velada: 

 

A fraude é um recurso competitivo que expressa o egoísmo no campo esportivo; ela 

é a consumação da astúcia e a possibilidade de realizar as façanhas e proezas 

buscadas na emulação do jogo. No momento esportivo são nelas que os sujeitos se 

satisfazem porque sua astúcia e esperteza são recursos dos quais fazem uso para auto 

afirmar-se e diferenciar-se dos competidores seus iguais. Nelas está o fundamento 
do que é realizar uma fraude que violente o outro e demonstre com indiferença a ele 

sua intenção predatória dominante. (MAZZANTE, 2009, p 56). 

 

Claro está que, em uma sociedade na qual os indivíduos não se reconhecem uns nos 

outros, ensejando o individualismo, o jogo pode propiciar a fraude e a violência; contudo, 

como ressalta Sass (2004), referindo-se especificamente ao futebol, jogadores considerados 

geniais, como Pelé e Garrincha, não se destacaram por desrespeitar ou por utilizar, de modo 

violento, as regras do jogo, mas porque as aplicaram do melhor modo possível para os seus 

objetivos. Há de se perguntar, então, se isso não seria uma manifestação da astúcia, baseada 

no desenvolvimento físico e psíquico que leva os jogadores ao limite da apropriação das 

regras. 

Ulisses, em sua longa jornada de retorno à Ítaca, não precisou ser astuto para 

sobreviver às constantes investidas dos deuses, aos perigos inerentes à viagem e à invasão de 

                                                             
5 No caso do futebol, a regra considera como legal a “dividida” – jogada que, muitas vezes, é violenta. A 

“dividida” ocorre quando dois adversários chutam a bola, ao mesmo tempo, em direções diferentes. Embora não 

caracterize deslealdade, é comum que o “tranco” provoque contusões em um ou, até mesmo, nos dois jogadores 

envolvidos na jogada. 
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sua casa por aqueles que assediavam sua mulher? Os primeiros caçadores não precisaram ser 

astutos para desenvolverem armas e formas de caçar mais exitosas e menos arriscadas? Não 

foi a observação astuta de Alexander Fleming que lhe permitiu inferir que a substância 

produzida pelo fungo penicillium chrysogenum eliminava não apenas estafilococos, mas 

também inúmeras outras bactérias mortais, o que possibilitou a elaboração da penicilina que 

tem salvado a vida de milhares de pessoas?  Enfim, é possível verificar que, se a astúcia 

corrobora com a violência, também permite que os indivíduos protejam-se contra ela e 

superem muitas dificuldades próprias à existência. 

A educação de crianças precisa, portanto, considerar as contradições implicadas no 

desenvolvimento de habilidades físicas e intelectuais dos indivíduos, e estimular uma reflexão 

sobre elas, a fim de que se promova uma percepção da condição humana para além do 

estabelecido, e, dessa maneira, estabelecer relações mais solidárias, o que talvez possa 

acontecer por meio do esporte.  

A perspectiva de Mazzante (2009) indica que o esporte, especificamente o futebol, se 

estiver calcado na emulação hierarquizadora dos indivíduos, não corrobora para um processo 

educativo, pois reproduz aquilo que a sociedade já veicula. Mesmo o fairplay, ou o respeito 

entre competidores, é descartado como possibilidade de proporcionar relações mais solidárias, 

porque afirma a reificação das relações humanas e se baseia, na maioria das vezes, na 

cordialidade que, nas competições esportivas, tem um duplo caráter: 

 

(...) por um lado, permite que o esporte não se resuma à violência desmedida, à 

agressão física sem limites; o fairplay nesse aspecto preserva em alguma medida a 

integridade física do esportista, permite que a cordialidade das relações humanas no 

momento esportivo proteja os competidores de ameaças maiores: pontapés no 

futebol, golpes fatais nos esportes de luta, empurrões agressivos nos jogos de quadra 

em equipe, entre outros. Mas, por outro lado, a cordialidade é também uma face 

perversa da competição; em excesso a polidez serve ao papel de afastar, de se 

manter a distância dos indesejáveis; o tratamento cordial entre os que competem 

encobre a violência do ato competitivo que tem em sua base a dominação. 
(MAZZANTE, 2009, p.57). 

 

A dominação em que se assenta o comportamento competitivo indica que o 

distanciamento do outro não é suficiente, uma vez que não basta ignorá-lo, há de persegui-lo. 

Nenhum vínculo de afeto, portanto, pode ser estabelecido com aquele que deve ser superado, 

vencido e dominado. 

O respeito ao outro em uma competição esportiva, dessa maneira, precisa ser 

considerado em sua ambiguidade: progressivo, quando se relaciona a comportamentos que 
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objetivam a manutenção da integridade física e psicológica dos indivíduos; e regressivo, 

como meio utilizado para encobrir o caráter destrutivo da competição. 

Horkheimer e Adorno (1985) empreendem a análise do que está envolvido em uma 

competição esportiva. Para eles, os comportamentos agressivos dos homens remontam ao 

período primitivo e foram interditados como tabu pela civilização – permaneceram, contudo, 

mesmo que, tendencialmente, de forma não explícita, de modo subterrâneo, pois a sublimação 

não acontece de modo completo. 

As pulsões agressivas ou destrutivas não sublimadas precisam ser satisfeitas pelos 

indivíduos em modelos de comportamentos socialmente possíveis – como é o caso da 

competição – que as viabilizem de modo que não sofram sanções externas mais severas do 

que aquelas que lhes impendem à realização dos desejos primários
6
.  

A competição contribui para que as pulsões primitivas não se realizem concretamente, 

portanto, há um sentido progressivo do processo de sublimação que, no caso, funciona, 

permitindo a liberação dos impulsos destrutivos represados: “(...) as inibições impostas pela 

cultura também afetam – e, talvez, afetem mesmo principalmente – os derivativos do instinto 

de morte: os impulsos de agressividade e destruição” (MARCUSE, 1981, p. 87). O respeito 

mútuo, durante a competição, indica o processo da civilização na contenção das atividades 

destrutivas e, simultaneamente, o desejo de destruição racionalizado, sublimado pela 

mediação da lógica civilizada. Com a sublimação da pulsão destrutiva, por meio da 

competição, contribuir-se-ia para o fortalecimento do Eros e, assim, para a preservação 

imediata da civilização.  

Quando subordina a vida inteira às exigências de sua preservação, o homem domina-

se e destrói-se intimamente porque o domínio sobre si mesmo, embora sirva à sua auto 

conservação, é também a sua destruição íntima. O indivíduo, que deveria ser, em primeira 

instância, conservado, é oprimido ao ponto de dissolver-se como tal (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985). A autoconservação, contudo, mesmo que baseada na renúncia, ainda 

mantém um resquício de impulso individual de preservar a vida. Sendo assim, não só é 

necessária, como também é progressiva, na mediada em que seu fim ulterior é preservar o que 

é humano.  

O problema é que a autoconservação absorve todos os esforços humanos possíveis. As 

únicas satisfações permitidas são aquelas necessárias às exigências sociais de manutenção e 

multiplicação – satisfações que estão circunscritas à esfera do consumo e provém de 

                                                             
6 Laplanche e Pontalis (2001, p.495) explicam que “a pulsão é sublimada na medida em que deriva para um novo 

objetivo não sexual e em que visa objetivos socialmente valorizados.” 
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necessidades suscitadas pelo aparato tecnológico. Na esfera do consumo, as satisfações 

tornam-se possíveis porque são imediatas e determinadas pela cultura. 

O que motiva o homem a competir agora é uma luta pela autoconservação, diferente 

daquela de tempos remotos, embora, contenha a mesma violência. Para Horkheimer e Adorno 

(1985), agora a autoconservação não significa somente a preservação da vida física e dos 

recursos para a sua manutenção, mas, para além dela, significa a complexa preservação da 

integridade social, ainda que mínima – o que é também destacado por Marcuse (1981, p. 58): 

 

A escassez da atualidade não exclui a abundância material, nem tampouco o 

progresso técnico ou intelectual, mas preserva a carência; a sociedade atual é uma 

sociedade do trabalho na qual os modos de satisfação são também a ele vinculados; 

a estratificação social é, nesse sentido, realizada segundo os desempenhos 

econômicos dos seus membros. 

 

O incremento da produção, mediante o progresso intelectual, não se reverteu, 

paradoxalmente, na liberação do homem do trabalho e na extinção de suas carências, 

utilizadas como mecanismo de controle social. Para Marx (1982), o desenvolvimento da 

produção corresponde a um aumento das necessidades, reais e imaginárias, que tornam os 

homens escravos de suas carências, nunca satisfeitas.  

A competição encontra um de seus fundamentos sociais na carência dos sujeitos dessa 

sociedade, impedidos de autodeterminarem-se como seres humanos e, assim, criarem, para si 

próprios, a possibilidade de serem autônomos em relação às determinações sociais, sobretudo 

porque tal emancipação não é realizável objetivamente. 

Para Horkheimer e Adorno (1985), a competição pode ser compreendida pela 

contradição entre aquilo que a modernidade propôs: o indivíduo autônomo livre e a situação 

sufocante em que ele se encontra, devido à supressão cada vez mais acentuada dos espaços já 

restritos para o exercício da liberdade.  

A individualidade, então, reveste-se de fetiches que conduzem os sujeitos a um esforço 

doloroso para permanecerem, minimamente, integrados à sociedade. A competição torna-se 

meio para a distinção, necessidade que chega a absorver muitos dos esforços humanos, 

promovendo, em alguns casos, a intoxicação, deformação e a mutilação do próprio corpo, por 

meio de tatuagens, piercings, e ingestão de drogas e intervenções cirúrgicas que, no caso dos 

esportes, potencializam o desempenho.  

O corpo do atleta profissional é moldado para a atividade competitiva. Seu uso é 

planejado em detalhes, visando a recordes individuais que precisam ser quebrados a cada 

competição como demonstração de progresso e sucesso científico e social. Em alguns 
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esportes individuais, como a natação e o atletismo, o uso de tecnologias chega a ser mais 

determinante do que o indivíduo no desempenho em competições.  

O princípio do desempenho, contudo, muitas vezes, compromete a saúde e a vida dos 

atletas que desenvolvem, dependendo da atividade esportiva, problemas cardíacos, hepáticos, 

nas articulações, entre outros. É preciso considerar que, na medida em que os indivíduos 

buscam a distinção, encontram-se cada vez mais integrados aos propósitos da cultura. 

As crianças, por seu turno, aprendem rapidamente as formas de se destacar 

competindo, no ambiente escolar, pelo desempenho em sala e nos esportes. Aquelas que não 

conseguem se sobressair em uma dessas atividades aderem ao comportamento padronizado do 

“bom aluno”, que tenta reproduzir fielmente o estabelecido, ou podem se comportar de modo 

violento para tentar, ao menos, ser temidos. Outros tentam se sobressair pela esperteza 

utilizada para enganar os colegas, os professores e outros funcionários da escola.  

É evidente, portanto, que as crianças não se comportam apenas de uma maneira – 

verificam-se variações e combinações, decorrentes da situação na qual se encontram. Há de se 

ressaltar, porém, que a tentativa de se destacar está relacionada, também, à organização 

escolar que assinala e hierarquiza os indivíduos, sobretudo pelo desempenho em atividades 

físicas e intelectuais. Não ser eficiente, de algum modo, indica fragilidade ou fraqueza que 

não são admitidas em uma sociedade organizada em torno da dominação e da competição que 

promovem a padronização das atitudes.   

O bom desempenho, medido pela certeza e rapidez nas respostas, como também pelo 

desempenho físico-motor, restringe, entretanto, os indivíduos a comportamentos e 

pensamentos repetitivos, restritos em termos de reflexão. Crochík (1997, p.19), explica o que 

a cultura exige dos indivíduos à medida que relaciona tal exigência com a padronização do 

comportamento e do pensamento: 

 

A obrigatoriedade da certeza traz a necessidade de respostas rápidas, calcadas em 

esquemas anteriores que se repetem independentemente das tarefas às quais se 

destina gerando uma estereotipia nas ações e procedimentos. À medida que a 

tecnologia se sofistica e o homem deve se adaptar às modificações que ela acarreta, 

maior é a necessidade de padronização do comportamento do trabalhador, uma vez 

que, cada vez mais, ele passa a ter menos autonomia e responsabilidade frente ao 

produto final. A mecanização dos gestos apresentada no filme “Tempos Modernos” 

de Chaplin se aplica bem ao pensamento necessário para a adaptação ao mundo do 

trabalho atual.  

 

O processo de submissão dos homens à tecnologia, operado pela revolução industrial, 

promoveu, para Marx (1982), além da intensificação da exploração humana, agora ditada pelo 

ritmo da máquina, a própria redução das possibilidades de conhecimento. A automatização da 



28 

produção impede a experiência do sujeito com o objeto de seu trabalho, uma vez que não é 

mais requisitada a sua intervenção e reflexão, pois o processo é garantido pela eficiência dos 

movimentos sincronizados da máquina – o que afeta o próprio pensamento que, por sua vez, 

também se torna repetitivo e esquemático. A essa racionalidade corresponde o pensamento 

estereotipado do indivíduo que, se impede a reflexão, impõe ao indivíduo adaptar-se àquilo 

que é exigido pela cultura: rapidez, certeza, precisão, enfim, ajuste aos padrões estabelecidos.  

A adesão a uma racionalidade contrária à individualidade revela que as necessidades 

impostas pela cultura conduziram à própria irracionalidade ou ao retrocesso da razão. Os 

mesmos elementos que propiciaram a dominação da natureza e a afirmação da humanidade 

voltam-se contra os seres humanos que passam a ser controlados de acordo com os objetivos 

da produção. 

Se, mediante o uso da razão, o homem separou-se da natureza com a naturalização do 

mundo social, ele abdica desta condição de independência para se submeter à racionalidade 

do sistema, criado por ele, e que o anula e o satisfaz, ao mesmo tempo. 

 

A naturalização dos homens hoje não é dissociável do progresso social. O aumento 

da produtividade econômica, que por um lado produz as condições para um mundo 

mais justo, confere por outro lado ao aparelho técnico e aos grupos sociais que o 

controlam uma superioridade imensa sobre o resto da população. O indivíduo se vê 

completamente anulado em face dos poderes econômicos. Ao mesmo tempo, estes 

elevam o poder da sociedade sobre a natureza a um nível jamais imaginado. 
Desaparecendo diante do aparelho a que serve, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, 

melhor do que nunca provido por ele. Numa situação injusta, a impotência e a 

dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a ela destinados. 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p.14). 

 

A situação dos indivíduos não deixa, por isso, de ser angustiante, mesmo que haja 

possibilidades de satisfação material, pois o medo permanente de ser excluído ou eliminado 

estará sempre presente. A dificuldade em perceber e refletir sobre as reais causas de sua 

situação faz com que o indivíduo, como resposta à opressão e à situação de fragilidade em 

que se encontra submetido, perceba o outro como ameaça e como alvo potencial de diferentes 

formas de violência.  

A regressão da reflexão e das possibilidades do pensamento revela, para Adorno 

(1995), a consciência coisificada, por meio da qual as pessoas, tendencialmente, perdem, 

inclusive, a capacidade de amar. Aplicando esta capacidade aos meios técnicos, afetam as 

relações com seus pares de convívio. A afinidade com a técnica relaciona-se à carência 

libidinal das pessoas na relação com as outras, como evidencia Adorno (1995, p. 133): “(...) 
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são inteiramente frias e precisam negar também em seu íntimo a possibilidade de amor, 

recusando de antemão nas outras pessoas o seu amor antes que o mesmo se instale”. 

À perda da capacidade de amar, Adorno (1995, pp. 133-134) contrapõe a frieza como 

resultante da coisificação da consciência e aponta as consequências de seu desenvolvimento: 

 

Se ela não fosse um traço básico da antropologia, e, portanto da constituição humana 

como ela realmente é em nossa sociedade; se as pessoas não fossem profundamente 
indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando-se o 

punhado com quem mantêm vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de 

alguns interesses concretos, então, Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não 

o teriam aceitado. Em sua configuração atual – e provavelmente há milênios – a 

sociedade não repousa em atração, em simpatia, como se supôs ideologicamente 

desde Aristóteles, mas na persecução dos próprios interesses frente aos interesses 

dos demais. Isso se sedimentou de modo mais profundo no caráter das pessoas. 

 

A frieza sedimenta-se no caráter das pessoas devido à deficiência na capacidade de 

amar, desenvolvida, precariamente, em virtude de um processo de formação mais voltado à 

técnica do que propriamente ao objetivo de estabelecer, com as pessoas, laços libidinais de 

identificação. Para Adorno (1995), há uma vinculação entre o progresso técnico e a regressão 

das formas de percepção e de consciência, o que resulta a exclusão do outro como prioridade 

absoluta ou em relações mediadas pela indiferença.  

Com o comprometimento das relações de solidariedade, pela ausência de vínculos 

baseados na identificação, os avanços técnicos adquirem primazia sobre os propósitos 

humanos, favorecendo uma cultura violenta e destrutiva. As condições em que o progresso foi 

viabilizado encontram-se desarticuladas da preocupação direta com a humanidade, 

promovendo a individualização que progride a expensas da individuação, suplantada por uma 

cultura que socializa os indivíduos à medida que sufoca seus interesses em nome da 

coletividade. 

A individualidade é prejudicada quando o homem decide cuidar exclusivamente de si 

mesmo, porque, de acordo com Horkheimer (apud SASS, 2004, p.134-5), 

 

o indivíduo totalmente desenvolvido é a consumação de uma sociedade totalmente 

desenvolvida. A emancipação do indivíduo não é a emancipação da sociedade, mas 

o resultado da liberação da sociedade da atomização. Uma atomização que pode 

atingir o cume nos períodos de coletivização e cultura de massas. 

 

A atomização social é, para Horkheimer (1976), a fonte da crise da razão, pois 

dificulta a reflexão dos sujeitos sobre as contradições sociais e sobre as possibilidades de 

transformação histórica. Padronizados e cristalizados no universo do autointeresse, os sujeitos 
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são facilmente controlados pelos objetivos impostos por uma sociedade voltada à produção e 

ao consumo. Horkheimer considera que a mônoda, símbolo do indivíduo econômico 

atomístico da sociedade burguesa, converteu-se em tipo social (apud SASS, 2004, p.136): 

“Todas as mônadas, por isoladas que estivessem pelo abismo do autointeresse, tenderam, 

contudo, a se tornar cada vez mais semelhantes, pela busca desse próprio interesse”. O 

desenvolvimento da civilização, acentuado com o progresso técnico, implicou, portanto, a 

perda de possibilidades de experiências sociais e a anulação dos indivíduos, tornando-os 

semelhantes e limitados aos seus interesses exclusivos, determinados pela sociedade.  

A contradição entre aquilo que é requerido pela sociedade, produção e consumo, e os 

anseios por uma vida livre de carências gera tensão entre os indivíduos e exige que os 

mecanismos de controle sejam continuamente atualizados e sofisticados, na tentativa de 

ressaltar um progresso incessante da humanidade, apesar da opressão e dos graves problemas 

sociais. Os indivíduos, em sua maioria, percebem que a vida é injusta e limitada; entretanto, 

não conseguem refletir sobre as reais causas da opressão e, dessa maneira, acabam por aderir 

àquilo que é estabelecido socialmente. A competição é considerada meio justo de 

hierarquização dos indivíduos, pois a ascensão social é franqueada a todos. O fracasso ou o 

sucesso são percebidos como decorrentes dos desempenhos individuais. Não se reflete sobre 

as desigualdades sociais que excluem a maioria dos indivíduos, de uma vida digna.   

Mazzante (2009) destaca, ainda, que a competição, em uma perspectiva histórica, 

encontra respaldo social nas condições próprias ao aprimoramento do progresso técnico que 

acompanhou o desenvolvimento capitalista: a base material e cultural por ele criadas é 

incorporada na formação dos indivíduos, que valoriza o desempenho físico e intelectual, à 

medida que restringe as experiências sociais que poderiam favorecer a reflexão do indivíduo e 

a sua autonomia diante da sociedade.  

A competição tornou-se a força motriz do progresso, propiciado pelo incremento do 

desempenho físico e intelectual e, contraditoriamente, fator de retrocesso ou barbárie, à 

medida que os indivíduos são estimulados a competir entre si, no trabalho, na escola, no jogo 

de futebol, no consumo, enfim em diversas dimensões da vida. A competição passa a orientar 

os pensamentos e os comportamentos – os indivíduos tornam-se potenciais concorrentes uns 

dos outros.  

A adesão cega àquilo que é socialmente exigido faz com que os indivíduos 

“convertam-se a si próprios em algo como um material, dissolvendo-se como seres 

autodeterminados” (ADORNO, 1995, p.129) –, implicando, assim, a coisificação de si mesmo 

e dos outros, ou a incapacidade de se identificar com os outros. A relação humana convertida 
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em “coisa” altera, por sua vez, a experiência que pode degenerar-se em violência, quando o 

outro é percebido como obstáculo ao desempenho individual ou grupal.  

A competição é “um princípio no fundo contrário a uma educação humana” 

(ADORNO, 1995, p. 161), pois dificulta uma experiência social que permita a reflexão dos 

sujeitos sobre o seu mundo e sobre a relação com os outros – a autoconsciência. Há de se 

compreender, contudo, que, se a competição orienta as relações sociais, a educação não pode 

desconsiderá-la, caso proponha a emancipação dos indivíduos. É preciso destacar, como 

indicado também por Adorno (1995), a ambiguidade do esporte e utilizá-la visando ao 

esclarecimento. 

O esclarecimento precisa recair sobre a utilização da competição como instrumento 

central de uma educação pautada pelo desempenho, que orienta as relações no meio escolar, 

durante os jogos esportivos, como também em sala de aula, na qual as crianças procuram se 

sobressair umas sobre as outras, muitas vezes de modo violento. A ideia do fairplay, ou do 

respeito mútuo, aplicado à educação, permitiria a compreensão das crianças de que a 

motivação desregrada da competitividade encerra algo de desumano e, portanto, de que é 

preciso se contrapor à violência.  

O jogo, dessa maneira, pode ser utilizado como meio de desenvolvimento moral da 

criança, desde que seja promovida uma experiência social que possibilite ao indivíduo 

perceber as contradições de sua sociedade e se posicionar diante delas
7
. A experiência pode 

propiciar ao indivíduo a percepção daquilo que é requerido em uma atividade competitiva e a 

reflexão sobre a sua relação com os companheiros de equipe, com os adversários e com as 

regras. Há escolhas a serem feitas que exercem influência sobre o modo de jogar: pode-se 

aderir à violência, à fraude ou respeitar e ser tolerante com os demais jogadores. 

No caso da educação escolar, as contradições que envolvem o jogo –especificamente, 

o futebol – devem ser ressaltadas para que as crianças tenham a oportunidade de refletir sobre 

as suas atitudes e as relações estabelecidas em seu grupo social. O futebol, portanto, não serve 

apenas ao desenvolvimento psicológico e físico, direcionado às formas de competição e 

cooperação socialmente estabelecidas. Propicia também um momento de consciência, quando 

o indivíduo, mediante reflexão, compreende o significado da solidariedade, do respeito e da 

tolerância.  

                                                             
7 Sass (2004, p. 113) ressalta que o esclarecimento das condições em que surge a experiência do indivíduo – 

finalidade precípua da psicologia – não deve ser entendido como um esforço de nos aproximarmos de um 

epifenômeno da realidade. As correlações entre a experiência do indivíduo e as condições em que emerge são 

igualmente constitutivas do real e compõem uma das faces que denominamos de dimensão social.  
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É evidente que considerar a função social do futebol não significa afirmar que basta à 

criança jogar para poder compreender as relações sociais e adotar uma atitude moral diante 

delas. Em uma sociedade que obstrui as experiências sociais livres e privilegia o desempenho, 

não se pode esperar do jogo a autonomia dos indivíduos. Não obstante, desconsiderar que a 

atividade possa oferecer condições para o desenvolvimento psicológico e social da criança 

significa perder a contradição e aderir a uma sociologia sem indivíduos, ou minimizar a 

importância deles frente à sociedade. Há de se compreender que o jogo oferece os rudimentos 

daquilo que é encontrado em sociedade e, dessa maneira, pode possibilitar uma experiência 

social importante para a criança.  

Adorno (1995) ressalta o caráter formativo do jogo e a importância de uma reflexão 

sobre as suas ambiguidades e sobre o seu potencial educativo para as crianças. Contudo, não 

elabora uma sociologia do esporte, ainda que ofereça elementos para o seu desenvolvimento
8
.  

O estudo proposto, portanto, visa compreender como o futebol escolar pode contribuir 

para as experiências sociais entre crianças, considerando a perspectiva da Teoria Crítica sobre 

a formação dos indivíduos na sociedade atual.  

Pressupõe-se que o futebol é um meio para que as crianças reflitam e se posicionem a 

respeito das relações sociais em que participam, desde que as ambiguidades do jogo sejam 

destacadas. Há de se verificar, portanto, quais comportamentos são estimulados pela atividade 

em sua dimensão escolar, pois a competição pode favorecer uma experiência na qual se 

desenvolvam a solidariedade, a tolerância e o respeito mútuo, como também a violência entre 

os indivíduos.  

As possibilidades formativas do jogo estão relacionadas à sua utilização como 

experiência moral transcendente à própria competição, sobretudo no âmbito da educação 

escolar.  

O estudo empírico forneceu mais elementos para a reflexão sobre as possibilidades 

formativas do futebol escolar. Propôs-se observar e estudar as relações sociais entre as 

crianças, durante o jogo e durante as atividades em sala, visando compreender as formas em 

que a autonomia se apresenta, sobretudo em comportamentos solidários. É possível 

                                                             
8 Para uma compreensão mais aprofundada sobre o tema, pode-se consultar os estudos de Mead (1972), nos 

quais se destacam as possibilidades de o jogo propiciar a organização da personalidade mediante uma forma de 

relação social em que o indivíduo precisa considerar as atitudes dos outros envolvidos na partida. A tomada da 

atitude do outro (taking the attitude of the other), que caracteriza a atividade, corresponde, sobretudo, à 

compreensão, sempre ampliada, das possibilidades e fragilidades humanas em si mesmo do que à tentativa de 

cristalizá-las em esquemas de pensamento pré-formados. A atividade tem, portanto, uma função formativa, 

principalmente, para as crianças que encontram nela um meio de organização e de posicionamento sobre as 

experiências sociais. É possível cogitar que a tomada da atitude dos outros possa estar na base dos 

comportamentos solidários.. 
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conjecturar que o respeito durante o jogo requer autonomia, pois provém de um 

posicionamento da criança diante do estabelecido, o que possibilita uma forma de 

reconhecimento de si mesma: a sua autoconsciência.  
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CAPÍTULO 2 

AS REGRAS E A EXPERIÊNCIA MORAL 

 

 

O estudo empírico apontou que a relação estabelecida pelas crianças, mediadas pelas 

regras do futebol, é ambígua – à medida que viabiliza o jogo, indica a necessidade de 

preservar e respeitar os jogadores – e é, ao mesmo tempo, insuficiente como meio de 

contenção da violência legitimada pela competição. As crianças criam regras paralelas às 

regras oficiais, adequando a atividade às suas necessidades e condições. Esse momento, 

porém, no qual uma reflexão é exigida, nem sempre é acompanhado da percepção de que o 

jogo restringe as relações sociais quando serve de meio de expressão de comportamentos 

violentos. 

Os três comportamentos que puderam ser caracterizados na atividade – o violento, a 

indiferença em relação à sorte alheia ou a frieza passiva e o de proteção ou respeito às outras 

crianças – ocorreram independentemente das regras. A violência das “divididas”, com 

intenção de machucar o outro; dos chutes na bola, visando atingir o rosto ou os órgãos 

genitais do adversário; das cabeçadas no nariz, entre outras agressões, aconteceram, muitas 

vezes, sem que houvesse transgressão das regras, em jogadas consideradas legítimas. Houve 

casos em que as regras foram até mesmo utilizadas pelas crianças, para legitimar a violência, 

sob o argumento tácito de que estabelecem os únicos limites conhecidos e respeitados, 

desresponsabilizando os indivíduos por suas ações. 

As crianças que se comportaram de modo frio e passivo, em sua maioria, seguiam ou 

procuravam seguir as regras, como se a observação delas fosse um hábito, uma espécie de 

acomodação ao que estava posto e que não precisasse ser problematizado, mesmo quando 

favorecia injustiças. As crianças que tentaram proteger verbalmente, ou fisicamente, outras 

não se apoiaram, inteiramente, nas regras do futebol para validar suas ações. Elas pareciam 

compreender que as regras não eram suficientes para promover o respeito mútuo que deveria 

orientar as relações sociais.  

É possível admitir que elas percebiam formas de comportamento moral superiores às 

estabelecidas pelo jogo. Haveria de se perguntar como elas chegaram a essa percepção. A 

partir de suas respostas, poderia orientar seus comportamentos, pois a solidariedade 
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preconizada pela sociedade, na maioria das vezes, não se efetiva em ações, permanece no 

plano das racionalizações que mal resistem a um confronto com a realidade
9
. 

Compreende-se que uma sociedade – hierarquizada e organizada pelo poder –, ao 

subjugar os indivíduos aos seus propósitos, determina a forma e o conteúdo das relações 

sociais. Considerando que o futebol expressa aquilo que é admitido em sociedade, é preciso 

compreender o modo de como as relações sociais forjam pautas de conduta que manipulam as 

regras, permitindo a violência, ou que as utilizam para justificar a frieza diante do sofrimento 

alheio. 

As necessidades estabelecidas pela sociedade e a redução da vida à autoconservação 

incentivam comportamentos competitivos, liberados de qualquer ponderação moral a 

alavancar a economia, no que diz respeito tanto ao desempenho produtivo regulado pela 

tecnologia que sobrecarrega os homens de trabalho, quanto ao consumo dos bens materiais. 

Não basta possuir aquilo que é necessário à manutenção da vida, é preciso destacar-se – o que 

também exaure as forças físicas e psíquicas.  

O consumo conspícuo como foi caracterizado por Veblen (1980) tornou-se uma 

necessidade objetiva, uma forma de participação em uma sociedade que nega a maioria os 

direitos fundamentais aos indivíduos. A angústia da exclusão do mundo social está sempre 

presente, porque a racionalidade da sociedade baseia-se na coerção física, em um elemento 

material que sobrepesa as motivações materiais, como explica Adorno (1988, p. 144-5): “Na 

sociedade de intercambio mais desenvolvida esta angústia frente à desproporção entre os 

poderes das instituições e a impotência do indivíduo generalizou-se de tal maneira que seriam 

necessárias forças sobre-humanas para posicionar-se frente a ela”. 

A separação entre os atos sociais em que se reproduz a vida dos indivíduos os impede 

de chegar a ver a “engrenagem”, o todo social. As tendências sociais, portanto, impõem-se 

sobre eles, sem que as reconheçam como suas. O indivíduo não é capaz de reconhecer que ele 

próprio é a sociedade e, também, o seu contrário. 

O não reconhecimento da sociedade e o não posicionamento diante dela são 

concomitantes. Esses aspectos interferem nas experiências sociais, dificultando a autonomia 

dos indivíduos, à medida que favorecem o narcisismo ou a incapacidade de estabelecer 

relações físicas, emocionais e intelectuais, de modo livre, com os outros e com o mundo. 

                                                             
9 Para Adorno (1988, p. 169-170), o conceito de racionalização engloba todas as afirmações que cumprem 

alguma função na economia psíquica, independentemente, na maioria dos casos, de seu valor de verdade. A 

mesma afirmação pode ser, por vezes, verdade ou mentira, dependendo de sua relação com a realidade ou de sua 

posição na psicodinâmica do indivíduo. 
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Considerando, portanto, que as condições para a constituição da individualidade são 

negadas pela dinâmica social, não se pode esperar das crianças uma compreensão da atividade 

competitiva como uma relação social que deva ser pautada pelo respeito mútuo – valor que 

possibilitaria o desenvolvimento de diversas potencialidades humanas. Há de se compreender, 

dessa maneira, a relação do indivíduo com a sociedade, uma vez que a socialização total 

implica a redução das possibilidades de autonomia do indivíduo. 

O conceito de sociedade – 

 

 (...) contextura formada entre todos os homens, na qual uns dependem dos outros, 

sem exceção; na qual o todo só pode subsistir em virtude da unidade das funções 

assumidas pelos coparticipantes, a cada um dos quais se atribui, em princípio, uma 

tarefa funcional; e onde todos os indivíduos, por seu turno estão condicionados, pela 

sua participação no contexto geral (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 25)  

 

– só pode ser formulado com a ascensão da burguesia moderna em oposição ao Estado 

medieval nobre e clerical. Contudo, a socialização que se seguiu – baseada na divisão social 

do trabalho e acentuada com a industrialização –, apesar de aumentar e incrementar a 

produção, incidiu, diretamente, na formação dos indivíduos. 

O trabalho, compreendido por Hegel (apud HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 33) 

não só como meio de transformação coletiva do mundo exterior, mediante a distribuição de 

tarefas individuais entre os membros da sociedade, mas também, em função da história do 

homem, como mediador da própria formação do indivíduo, foi perdendo essas características, 

pois a vida em sociedade exigiu, cada vez mais, a organização dos indivíduos em tarefas 

específicas e repetitivas, limitadoras de suas potencialidades.  

A especialização não é exclusividade da sociedade capitalista. Desde Platão, pelo 

menos, a organização social é pensada nesses termos, como explica o próprio filósofo em suas 

reflexões sobre as relações funcionais que caracterizam a sociedade (apud HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985, p. 27): “(...) cada um só pode se dedicar eficazmente a uma tarefa e não a 

muitas; e se preferisse a segunda alternativa, dedicando-se a uma quantidade de coisas, não 

teria êxito algum e só conseguiria adquirir má fama”. 

A Antiguidade, entretanto, tinha o trabalho escravo, em sua base produtiva. Os 

artesãos, embora se dedicassem a produções diferentes, tinham o controle sobre aquilo que 

produziam. As exigências que pesavam sobre o mundo antigo grego ou medieval, 

resguardadas as respectivas peculiaridades, eram diferentes daquelas que recaíram sobre as 

sociedades modernas. As populações eram numericamente menores, o intercâmbio comercial 

mais restrito, a tecnologia menos desenvolvida; enfim, não havia condições objetivas para a 
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produção em larga escala que intensificasse e alterasse a qualidade do trabalho e a própria 

formação dos indivíduos.  

Horkheimer e Adorno (1985) destacam que a sociologia do desenvolvimento social 

não deu atenção necessária aos aspectos regressivos, contidos no avanço da socialização 

moderna sobre os indivíduos. Em sua teoria da “progressiva integração e diferenciação da 

sociedade”, Spencer, segundo Horkheimer e Adorno (1985, p. 37-8) considerou que “o 

crescimento de uma sociedade no número de seus membros e na consolidação interna dá-se 

simultaneamente com o aumento da heterogeneidade, tanto em sua organização política como 

industrial.”  

Os conceitos de integração e diferenciação que norteiam, para Spencer, a dinâmica do 

desenvolvimento social – tanto em seu momento quantitativo, como qualitativo –, conforme a 

interpretação de Horkheimer e Adorno (1985), evidenciam que a integração foi confirmada 

pelo fascismo, quando preconizou um “estado integral”, e que a diferenciação é um conceito 

insuficiente para explicar as relações sociais capitalistas, porque 

 

estabelece a correlação entre o progresso da socialização e a divisão do trabalho, 

mas deixa na sombra uma tendência oposta que também está implícita na divisão 

cada vez maior do trabalho. Essa tendência contrapõe-se ao conceito de 

diferenciação: quanto menores são as unidades em que se subdivide o processo 

social da produção, com o avanço da divisão do trabalho e da racionalização da 

produção, tanto mais as operações laborais assim subdivididas tendem a assemelhar-
se e a perder o seu momento qualitativo específico. Portanto, o trabalho do operário 

industrial apresenta-se de um modo geral, menos diferenciado que o trabalho do 

artesão. Spencer não previu que o processo de “integração” tornaria supérfluas 

muitas categorias intermediárias que complicavam e diferençavam o todo, as quais 

estavam vinculadas à concorrência e ao mecanismo de mercado, pelo que, em 

muitos de seus aspectos, uma sociedade verdadeiramente integral é muito mais 

“simples” que a do liberalismo, em seu período de apogeu; com efeito, o caráter 

complexo das relações sociais, na fase atual, sobre o qual tanto se discorre, atua 

frequentemente como uma simples cortina que tapa essa simplicidade essencial. 

Esse processo talvez corresponda a uma tendência regressiva para a menor 

diferenciação e a um maior primitivismo, em termos subjetivo-antropológicos 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p.38). 

 

A crítica principal de Horkheimer e Adorno (1985) incide sobre a tentativa de Spencer 

formular uma teoria do desenvolvimento social, tomando um elemento temporário: a 

diferenciação progressiva da sociedade burguesa liberal altamente desenvolvida, como lei 

eterna – “o que, aliás, tem sido feito com assiduidade, pela sociedade burguesa, ao converter 

suas leis históricas em leis absolutas, na perspectiva dos princípios de liberdade e igualdade 

que nelas se expressam formalmente”, completam os dois autores (idem, p.39). 

O conceito de diferenciação é difícil de ser tratado, pois, para Horkheimer e Adorno 

(1985, p.39), na sociedade atual,  
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não só é um fato positivo, uma espécie de economia de cargas supérfluas, mas, 

simultaneamente, é um fato profundamente negativo, que está ligado, de forma 
indissolúvel, ao surgimento da barbárie no próprio âmago da cultura e no qual 

vemos em ação aquele “igualitarismo nivelador”, ao qual corresponde à socialização 

total ou à realização quase que completa das exigências sociais sobre o indivíduo.  

 

E continuam: 

 

Rigorosamente falando, a socialização afeta o “homem” como pretensa 

individualidade exclusivamente biológica, não tanto desde fora, mas, sobretudo, na 

medida em que envolve o indivíduo em sua própria interioridade e faz dele uma 

mônada da totalidade social. Nesse processo, a racionalização progressiva, como 

padronização do homem, faz-se acompanhar de uma regressão igualmente 
progressiva. O que outrora talvez acontecesse aos homens de fora para dentro, tem 

eles agora de sofrê-lo também no seu íntimo. É justamente por isso que tal 

“socialização interna” dos indivíduos não ocorre sem atrito, o que, por seu turno, 

gera conflitos que põe em dúvida o nível de civilização atingido até agora e que, 

simultaneamente, abrem perspectivas mais amplas e concretas (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985, p. 41).  

 

A socialização interna sofrida pelo indivíduo significou a imposição crescente de 

renúncias aos instintos, que, por sua vez, não encontraram uma saída equivalente, uma 

compensação por meio da qual o ego as aceitaria. Reprimidos, dessa maneira, os instintos não 

têm outro caminho senão o da rebelião. A socialização, portanto, gera o potencial de sua 

própria destruição não apenas na esfera objetiva, como também na subjetiva. 

Esse potencial destrutivo expressa-se pela violência, intolerância e frieza dos 

indivíduos que não encontram outra forma de se relacionar com a realidade, a não ser 

reproduzindo aquilo que ela tem de ameaçadora. A identificação com o agressor revela, 

portanto, a adesão aos propósitos da cultura ou a perda da individualidade.  

Os comportamentos, caracterizados pela frieza passiva e pela violência, recorrentes 

durante o jogo, indicam, provavelmente, o modo como a maioria das crianças responde às 

ameaças sociais que a submetem: o medo de errar; a preocupação com o desempenho; a 

hierarquização dos alunos; a sujeição aos adultos; e, a exposição a diversas formas de 

violência física e psicológica. Esses obstáculos dificultam uma experiência autêntica, ou 

capaz de propiciar a reflexão sobre a dinâmica social, considerando as relações estabelecidas 

no ambiente escolar.  

O jogo, especificamente o futebol, poderia ser utilizado como meio de experiência 

sobre a competição, a cooperação e as regras que organizam a vida em sociedade. A atividade 

coloca as crianças diante de diversas ambiguidades, expressas em atitudes possíveis de serem 

adotadas em uma partida de futebol: buscar sobressair-se, não se importando com os outros, 
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ou ser solidário, utilizando suas habilidades; manipular e usar as regras em proveito próprio, 

ou jogar de modo justo; aderir à violência para intimidar e, até, ferir, visando ganhar, de 

qualquer maneira, ou respeitar os adversários; enfim, colocar a competição acima de todos e 

de tudo ou compreendê-la como meio de convivência e aprendizado. 

As ambiguidades, entretanto, dificilmente são formuladas de modo consistente. Aquilo 

que é exigido pela sociedade, na maioria das vezes, é aceito como única possibilidade. A 

educação escolar, de modo geral, parece dar pouca atenção ao significado da experiência 

social para as crianças, ou submete essa experiência a objetivos técnicos e instrumentais, 

obstruindo a compreensão de que o conhecimento, vinculado somente às exigências da 

produção, pode perder seu sentido humano – problema já evidenciado por Adorno (1995, p. 

132-3) em Educação após Auchwitz: 

 

(...) na relação atual com a técnica existe algo exagerado, irracional, patogênico. Isto 

se vincula ao “véu tecnológico”. Os homens se inclinam a considerar a técnica como 

sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que 

ela é extensão do braço dos homens. Os meios - e a técnica é um conceito de meios 

dirigidos à autoconservação da espécie humana– são fetichizados, por que os fins – 

uma vida humana digna – encontram-se encobertos e desconectados da consciência 

das pessoas. Afirmações gerais como estas são até convincentes. Porém tal hipótese 

ainda é excessivamente abstrata. Não se sabe com certeza como se verificar a 

fetichização da técnica na psicologia individual dos indivíduos, onde está o ponto de 

transição entre uma relação racional com ela e aquela supervalorização, que leva, em 
última análise quem projeta um sistema ferroviário para conduzir as vítimas para 

Auschwitz com maior rapidez e fluência, a esquecer o que acontece com estas 

vítimas em Auschwitz. No caso do tipo com tendências à fetichização da técnica, 

trata-se simplesmente de pessoas incapazes de amar. 

 

Não considerar as ambiguidades já significa a redução do pensamento, da capacidade 

de antecipar as atitudes que podem ferir ou até exterminar os outros – aspectos que, 

potencialmente, são a causa de barbárie nas realizações humanas. Os indivíduos precisam 

compreender as consequências de suas atitudes e perceber a sociedade como possibilidade de 

realização pessoal à medida que se apresenta como possibilidade de realização humana. 

Isolados, em seus interesses pessoais, somam-se a outros indivíduos singulares com o mesmo 

padrão de pensamento, entregues à livre concorrência e à guerra de todos contra todos.  

O isolamento significou a eliminação da individualidade, pois o indivíduo é formado, 

essencialmente, e não por mera causalidade, pelas relações sociais das quais participa. Dessa 

forma, ele não pode ser pensado como unidade social fundamental. 

 

Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que são os seus 

semelhantes e se unicamente por eles é o que é, então, a sua definição última não é a 

de uma indivisibilidade e unicidade primárias, mas, outrossim, a de uma 
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participação e comunicação necessárias com os outros. Mesmo antes de ser 

indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os outros antes de se 

referir explicitamente ao eu; é um momento das relações em que vive antes de poder 

chegar, finalmente, à autodeterminação. (HORKHEIMER e ADORNO, 1973, p. 

47). 

 

A relação do homem com os outros e com o mundo em que vive expressou-se no 

conceito de pessoa que adquiriu, com Boécio, no século VI, o sentido de individualidade 

substancial da “personalidade”; depois, enfatizado pelos dogmas da cristandade que o 

vinculou à imortalidade da alma. A definição do homem como pessoa implica duas 

considerações fundamentais, de acordo com Horkheimer e Adorno (1973, p. 48), 

 

(1ª) no âmbito das condições sociais em que vive e antes de ter consciência de si, o 

homem deve sempre representar determinados papéis como semelhante de outros. 
(...) Quem quisesse prescindir desse caráter funcional da pessoa, para procurar em 

cada um o seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo 

puro, em sua singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência 

sumamente abstrato que, por seu turno, adquiriria significado em relação ao 

contexto social, entendido como princípio abstrato da unidade da sociedade. 

Inclusivamente a pessoa é como entidade biográfica, uma categoria social. E (2ª) a 

relação entre indivíduo e sociedade é inseparável da relação com a natureza.  

 

A pessoa surge das relações estabelecidas pelo homem com os outros e com a natureza 

– condição necessária para o surgimento da individualidade, que significa a expressão 

subjetiva das relações sociais. Há sociedades, porém, que favorecem o indivíduo, enquanto 

outras tentam sufocá-lo.  

Embora seja interessante verificar, na história da humanidade, as formações sociais, 

tendo em vista as possibilidades de constituição do indivíduo, para a perspectiva deste estudo, 

é suficiente considerar que a individualidade tem um caráter social, ou que a formação dos 

indivíduos está, intrinsecamente, vinculada às suas experiências sociais, entre as quais está o 

jogo. 

Reconhecer a importância da mediação social, na constituição do indivíduo, envolve a 

compreensão de sua autonomia diante da sociedade, que não pode ser limitada por nenhuma 

imposição de adesão às exigências sociais.  

A perspectiva que considera a primazia da sociedade sobre o indivíduo, contudo, foi 

defendida por diversas vertentes sociológicas que se posicionaram contra as tendências 

psicologistas – as quais concebiam o organismo social como emanação generalizada dos 

indivíduos – e as concepções da psicologia fisiológica (SASS, 2004). Durkheim, segundo 

Sass (2004), chega a considerar que, quando a supremacia da sociedade sobre o indivíduo não 

se verifica, há manifestações patológicas, como o crime.  
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A sociologia de Durkheim, contudo, diferencia-se daquela de Conte, para quem a 

psicologia dissolve-se na sociologia e na fisiologia. Durkheim, entretanto, admite uma 

psicologia intelectualista e coletiva, em contraste com a psicologia fisiológica e individualista, 

como explica Sass (2004, p.97): 

 

Para Durkheim os fenômenos psíquicos, isto é o conjunto de crenças e sentimentos 

comuns à média dos membros de uma mesma sociedade formando um sistema 
determinado, que tem sua vida própria, encontram seu fundamento em uma 

consciência coletiva que tem “vida própria” e que independe dos indivíduos. A 

consciência coletiva não é atingida diretamente pelo estudioso, mas tangível pelas 

suas manifestações estruturais, tal como no direito penal e na divisão do trabalho. 

 

Durkheim (apud SASS, 2004) considera o fator estrutural como decisivo para a 

explicação dos fatos sociais sem, contudo, desconsiderar que o “eu” intervém na produção 

desses fatos, mas um “eu” integralmente social, sem consciência individual, como o próprio 

Durkheim conclui: 

 

com efeito, sabe-se hoje que o eu é resultante de uma pluralidade de consciências 
sem eu; que cada uma dessas consciências elementares é, por sua vez, o produto de 

unidades vitais sem consciência, do mesmo modo que cada unidade vital é ela 

própria devida a uma associação de partículas inanimadas. (apud SASS, 2004, p. 

97). 

 

A perspectiva de Durkheim, embora conceda ao “eu” uma relevância relativa, o 

mantém, em linhas gerais, subsumido à estrutura social, considerando as contradições entre 

indivíduo e sociedade como disfunções. (Cf. SASS, 2004).  

Contra essa perspectiva, a sociologia crítica postulou que o indivíduo surge quando 

estabelece o seu eu e eleva o seu ser-para-si, a sua unicidade, à categoria de verdadeira 

determinação – o que já era indicado pela linguagem filosófica e pela linguagem comum, 

mediante a palavra autoconsciência. Portanto, só é indivíduo aquele que se diferencia a si 

mesmo dos interesses e pontos de vista dos outros; faz-se substância de si mesmo, 

estabelecendo, como norma, a autopreservação e o desenvolvimento próprio 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1973). 

Considerando que a sociedade atual tenta sufocar o indivíduo, por meio de uma 

socialização completa, compreende-se o destaque que Horkheimer e Adorno (1973) conferem 

à autoconsciência, como momento de reflexão e posicionamento sobre os pressupostos 

sociais. O posicionamento crítico é moral, em seu sentido pleno. Ele salvaguarda o indivíduo 

contra toda a forma de aviltamento e opressão social.  
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Nesta sociedade, em que as exigências produtivas fazem a competição preponderar 

sobre as relações humanas, as regras servem para referendar o estabelecido, conferindo 

“legalidade”, até mesmo à violência e à opressão. Não se pode esperar, portanto, que os 

comportamentos de base moral prevaleçam e que as crianças estejam aprendendo a 

respeitarem-se, mutuamente, na escola.  

De passagem, o estudo empírico revelou que apenas uma minoria de indivíduos tem 

um comportamento moral de defesa daqueles que estão fragilizados, ou foram afetados pela 

violência na escola. Adotando-se o pressuposto de que o jogo é um importante meio para a 

formação de crianças, é preciso examinar as possibilidades de o futebol escolar de salão 

propiciar uma experiência moral. Essa modalidade esportiva é uma atividade que envolve a 

competição, a cooperação, o entendimento das regras e comportamentos estimulados nessa 

sociedade. 

 

 

2.1. As regras e o respeito ao outro 

 

No futebol praticado na escola, entender e seguir as regras não indica que houve, por 

parte das crianças, uma compreensão moral da situação. Em algumas situações, os 

comportamentos violentos aconteciam a expensas das regras, como no caso em que a criança 

“dividia”, sabendo que a posição de seu pé poderia machucar o seu adversário, ou quando, 

durante o jogo, chutava, intencionalmente, a bola no rosto de alguém. 

A perspectiva defendida pela pesquisa considera que o comportamento moral envolve 

a percepção e compreensão das relações sociais pelos indivíduos. A autoconsciência, 

portanto, surge na relação social e na compreensão dos comportamentos mobilizados por ela, 

como explica Mead (apud SASS, 2004, p.98): “O ideal da sociedade não poderá existir 

enquanto resultar impossível para os indivíduos penetrarem nas atitudes dos outros a quem 

afetam durante a execução de suas próprias funções peculiares”. 

A afirmação de Mead (1972) indica o caráter eminentemente social do indivíduo – 

para ser constituído não pode prescindir da experiência ou da relação com os outros. A 

percepção e a compreensão da atitude dos outros é fundamental para que o indivíduo consiga 

refletir sobre suas próprias atitudes e, dessa maneira, evitar comportamentos que possam ferir 

ou expor as pessoas com as quais está se relacionando, como também se preservar daqueles 

propositalmente violentos.  
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No futebol, é, de certo modo, mais evidente a necessidade de considerar as atitudes 

dos outros, pois o jogador precisa antecipar não só a atitude dos adversários para conseguir 

driblá-los, como também as suas próprias atitudes, para evitar uma “entrada” que possa ferir 

alguém. Essas situações requerem a reflexão sobre as próprias ações e a necessidade de uma 

escolha moral: a competição deve se sobrepor ao respeito e a preservação mútua entre os 

oponentes? 

Evidentemente, a formulação não se dá de forma tão cabal, e a escolha acontece em 

frações de segundo. Apesar disso, ela diz respeito ao acervo de experiências sociais do 

indivíduo que lhe possibilita refletir sobre aquilo que motiva os seus comportamentos. A 

autoconsciência requerida em uma escolha moral, portanto, não é abstrata, ou desvinculada da 

experiência; pelo contrário, é a percepção objetiva que o sujeito tem de si mesmo em uma 

situação em que é preciso agir.  

A subjetividade e a objetividade, próprias do processo de reflexão, constituem a 

autoconsciência e, portanto, a possibilidade de autonomia do indivíduo diante daquilo que por 

ele é experimentado. A moral, considerada dessa maneira, não pode ser ditada por um 

imperativo categórico desvinculado da experiência social, como postulou Kant (1988).  

O caráter social da individualidade fez com que Hegel criticasse a filosofia kantiana 

por ter manifestado pouco interesse pela mediação societária, em benefício da subjetividade 

abstrata da pessoa moral, em sua unicidade. Conforme Horkheimer e Adorno (1973), para 

Hegel, o ser-para-si do singular representa um momento necessário do processo social, mas 

um momento transitório que terá que ser vencido e ultrapassado, uma vez que a reflexão não 

se esgota nele.  

Retomando, em outros termos, a crítica hegeliana à filosofia de Kant (1988), Mead 

(1972) postula que é possível constituir uma filosofia ética de base moral, considerando que o 

imperativo categórico precisa ser socialmente formulado, ou interpretado mediante um 

equivalente social, pois “o homem é um ser racional porque é um ser social” (MEAD, 1972, 

p. 379)
10

. 

A tarefa proposta por Mead (1972) não é simples, pois, em sua elaboração, precisou 

conciliar o caráter universal com o social dos juízos morais. Apesar da dificuldade, ele 

conseguiu explicar a universalidade, sem descurar da experiência social.  

 

                                                             
10 Mead (1972), em suas elaborações, confere cientificidade à filosofia hegeliana, ao formular uma teoria 

baseada em análises do modo como a individualidade é socialmente constituída. 
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A universalidade dos julgamentos sobre os quais Kant coloca muita ênfase é a 

universalidade que surge do fato que nós tomamos a atitude da comunidade inteira, 

de todos os seres racionais. Nós somos o que somos por meio de nossa relação com 

os outros. Inevitavelmente, então, nossa finalidade deve ser uma finalidade social, 

da perspectiva do conteúdo (o qual pode corresponder aos impulsos primitivos) e, 

também, da forma. A sociabilidade que promove a universalidade dos julgamentos 

éticos está por trás da concepção popular que a voz de todos é a voz universal; quer 

dizer, todo mundo pode entender a situação considerada. A forma de nosso 

julgamento é social, então a finalidade, que reúne conteúdo e forma, é 

necessariamente uma finalidade social. Kant focaliza a universalidade supondo que 

a racionalidade é individual e diz que se os fins, ou a forma dos atos são universais, 
então a sociedade pode surgir. (MEAD, 1972, p. 379)11. 

 

A crítica incide sobre a perspectiva kantiana de que o indivíduo já é racional e é pré-

condição para a sociedade, portanto, sobre a concepção de que há uma forma universal para o 

julgamento moral anterior aos conteúdos. Para Mead (1972), não apenas a forma dos 

julgamentos é universal, como também os conteúdos. Assim, o fim em si mesmo pode ser 

universalizado, e a ordem social pode apresentar-se como fim universal. 

 

Somente o ser racional pode dar uma forma universal para seu ato. Os animais 

inferiores simplesmente seguem suas inclinações; eles são dirigidos diante de 

finalidades particulares, contudo, eles não podem dar uma forma universal para os 

atos. Somente um ser racional estaria apto a generalizar e a maximizar seu ato, o ser 

humano, portanto, tem racionalidade. Quando ele atua de certo modo ele está 

disposto a aceitar que todo mundo atue da mesma maneira, sob as mesmas 

condições. Não é isso que fazemos quando justificamos a nós mesmos? Quando uma 
pessoa faz algo que é questionável ela não se justifica dizendo: “Qualquer um não 

teria feito o mesmo em meu lugar?” E o modo de justificar sua conduta colocada em 

questão, deve ser uma lei universal, suporte justificável dado por um ato 

questionável. Isto está completamente separado do conteúdo do ato, como se aquilo 

que se está fazendo fosse esperado de qualquer outro nas mesmas circunstâncias. 

Faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você; quer dizer faça para 

as outras pessoas o que você gostaria que elas fizessem para você nas mesmas 

condições. (...) Se um homem aceitar a máxima para a sua conduta de que todo 

mundo deva ser honesto com ele enquanto ele pode ser desonesto com todo mundo, 

não haverá uma base factual para a sua atitude. Ele recomenda honestidade para as 

outras pessoas, enquanto ele não segue tal recomendação sendo desonesto. (...) nós 
não podemos exigir dos outros o que nós recusamos a respeitar. Trata-se de uma 

impossibilidade prática. (MEAD, 1972, p. 380). 

 

A perspectiva de Mead (1972), portanto, compartilha das formulações kantianas, ao 

generalizar o princípio do ato e ao verificar o que o indivíduo obtém referência para as suas 

ações. O teste kantiano, então, é válido como um teste racional para um grande número de 

atos reconhecidos como moral. O que Mead (1972) propõe é conferir uma dimensão social 

para os atos morais, é fazer com que a moralidade surja das relações humanas e não como um 

a priori da razão. Para ele, há um dinamismo na vida em sociedade que não permite a fixação 

do conteúdo das formulações morais, embora a finalidade geral deva ser a sociedade. O 

                                                             
11 As traduções dos textos de Mead em que não se indica a autoria são de responsabilidade do pesquisador. 
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imperativo categórico não é suficiente diante da multiplicidade de situações sociais em que é 

preciso agir. 

 

A perspectiva kantiana assume que a normalidade está dada; e, portanto, se você 

comete algum deslize em relação àqueles que estão ao seu redor e espera que outra 

pessoa aceite isto; o princípio kantiano te exclui. Mas quando não há normalidade 

não há ajuda para você decidir. Quando você tem que reafirmar, reajustar, você 

encontra uma nova situação na qual agir; a simples reafirmação do princípio da sua 

ação não pode ajudá-lo. É neste aspecto que o princípio kantiano falha. O que o 

princípio kantiano informa: o ato é imoral em determinadas condições, mas não 
informa o que é o ato moral. O imperativo categórico de Kant aceita que há somente 

um modo de agir. Se este é o caso há somente um modo de agir que pode ser 

universalizado; então o respeito pela lei deve motivar agir deste modo. Contudo, se 

você considera que há diferentes modos de agir, então você não poderá utilizar a 

motivação kantiana para determinar o que é correto. (MEAD, 1972, p. 380). 

 

Se mentir é imoral, sob o fascismo, pode ser moral, desde que a finalidade seja a 

preservação do humano. O princípio kantiano é fixo e não prevê as vicissitudes às quais a 

vida está sujeita, pois Kant (1988) está interessado na forma racional aplicada pelo ser 

humano em seus atos, não no conteúdo deles. Mead (1972) solicita que os conteúdos também 

sejam universalizados, portanto que se considere a moralidade em termos de resultado do ato. 

A finalidade precisa ser expressa em termos de conteúdo, e não somente como forma. Assim, 

torna-se possível considerar o resultado em termos da comunidade inteira, mesmo que a 

atitude deva ser condizente com uma regra universal. 

Para Mead (1972), o imperativo categórico kantiano está correto ao estabelecer que, 

em cada ato moral do indivíduo, deva haver universalidade, pois, assim, a combinação de 

cada vontade individual pode estar em harmonia. A sociedade será constituída por aqueles 

que reconhecem que a lei moral poder ser a moral social. Há, entretanto, a compreensão dos 

princípios morais pelo indivíduo, tomando a sociedade como referência para a atitude moral, 

ao invés da razão individual, como pretendia Kant (1988): “Kant dá um conteúdo ao seu ato; 

mesmo declarando que não há conteúdo, mas somente condições para que os seres humanos 

considerem os fins em si mesmos, logo a sociedade é um fim elevado: ele, portanto, introduz 

conteúdo.” (MEAD, 1972, p. 381). 

O redimensionamento da filosofia moral kantiana, realizado por Mead (1972), ao 

considerar a sociedade como fim, permite compreender a moralidade, partindo das relações 

sociais, da capacidade dos indivíduos anteciparem e avaliarem suas próprias ações e 

decidirem a respeito do tipo de fim que irá direcioná-las. O problema agora é a determinação 

de um tipo de fim em direção ao qual a ação deva ser direcionada ou, em outros termos: quais 
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são os motivos que podem suscitar o impulso de agir, tomando, como fim, a preservação das 

relações sociais?  

 

(...) há alguns impulsos que conduzem simplesmente a desintegração e, portanto, 

não são desejáveis. Temos impulsos que expressam, por exemplo, crueldade. Eles 

não são desejáveis, porque o resultado visado é limitado, deprimente, e impede 

nossas relações sociais. Eles também conduzem à injúria de outros indivíduos. 

(MEAD,1972, p.382). 

 

Para que os impulsos sejam morais, haverá de ter interesse recíproco entre as pessoas. 

Assim, os motivos tornam-se mais amplos – “quanto mais interessadas as pessoas estiverem 

entre si, estarão mais interessadas na vida em geral” (MEAD, 1972, p. 383). Nessa 

perspectiva, o motivo pode ser avaliado por sua finalidade, porque a finalidade reforça e 

amplia o motivo e o impulso. Como os homens tem um caráter, essencialmente, social, o fim 

moral precisa ser, fundamentalmente, social, porque 

 

nossa moralidade se concentra em nossa conduta social. Como ser social nós somos 

um ser moral. De um lado, há a sociedade que faz o self possível e, de outro, o self 
que faz uma sociedade altamente organizada possível. Em nossa conduta reflexiva 

nós estamos sempre reconstruindo a sociedade imediata a qual pertencemos. Nós 

estamos tomando atitudes que envolvem a relação com os outros. Enquanto as 

relações estiverem mudando, a sociedade em si mesma estará mudando. Nós 

estamos permanentemente reconstruindo; quando algo se apresenta como um 

problema para a reconstrução há uma demanda essencial – em que todos os 

interesses envolvidos precisam ser considerados. É preciso atuar com referência a 

todos os interesses envolvidos: o que poderia ser chamado de “imperativo 

categórico”. (MEAD, 1972, p 384). 

 

Os propósitos de Kant (1988) e de Mead (1972) são distintos: enquanto Kant está 

interessado, fundamentalmente, em estabelecer uma metafísica dos costumes, ou uma lei que 

tenha que valer moralmente como necessidade absoluta, independente, de qualquer 

circunstância empírica, pois, considera que 

 

o princípio da obrigação não se há de buscar na natureza do homem ou nas 

circunstâncias do mundo em que o homem está posto, mas sim a priori 

exclusivamente nos conceitos da razão pura, e que qualquer outro preceito baseado 

em princípios da simples experiência, e mesmo um princípio em certa medida 

universal, se ele se apoiar em princípios empíricos, num mínimo que seja, talvez 

apenas por um só móbil, poderá chamar-se na verdade uma regra prática, mas nunca 

uma lei moral. (KANT, 1988, p. 105). 

 

Mead, que não se contrapõe a Kant, enfatiza que a experiência é capaz de apurar a 

capacidade de julgar, tornando o indivíduo capaz de distinguir em que caso as leis morais têm 
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aplicação e eficiência prática. Mead (1972, p. 387), também explica como os preceitos morais 

podem contribuir para o desenvolvimento humano: 

 

Nós estamos definidamente identificados com os nossos próprios interesses. Há, 

contudo, algo constituído externamente a eles; quando estes interesses são frustrados 

o que é requisitado, em certo sentido, é o sacrifício, mediante a limitação de nosso 

self. Isto pode conduzir ao desenvolvimento de um self amplo o qual pode estar 

identificado com o interesse dos outros. Eu penso que todos nós sentimos que 

devemos estar prontos para reconhecer os interesses dos outros, até mesmo quando 

eles são contrários aos nossos, a pessoa que faz isso não sacrifica realmente seu self, 
o torna mais amplo. 

 

As considerações sobre a moral social provêm do modo como Mead (1972) concebe o 

processo de conhecimento, cuja base é a contradição instaurada entre dois polos antagônicos 

que conduzem a uma síntese. Se para Hegel, segundo Sass (2004), a contradição ocorre entre 

universais – condição para que o pensamento seja elevado a um nível superior do 

entendimento e para a superação da fase histórica em que se encontra –, na perspectiva de 

Mead (apud SASS, 2004, p.88), “a contradição passa a ser entendida como conflito 

estabelecido entre um universal afirmativo e um particular negativo que se manifesta na 

qualidade de um problema; por sua vez resolvido pelo encontro científico de sua solução”. 

Opera-se, portanto, uma conversão do pensamento de Hegel ao pragmatismo, que se completa 

quando Mead (apud SASS, 2004, p.88-9) assimila a noção hegeliana de reflexão: 

A reflexão é um processo de resolver problemas. Aquilo que chamamos de nossa 

“inteligência reflexiva” é trazer à luz, em relação ao que estamos habituados a 

acreditar, alguma exceção. Colocamos todas as nossas visões, nossas ideias, nossos 

métodos de conduta na forma universal. Reconhecemos que estes universais estão 

provavelmente sujeitos às exceções, mas temos por hábito agir daquela forma. 

Esperamos que as coisas aconteçam de modo universal. Quando uma exceção surge, 

então ficamos diante de um problema; devemos então pensar reflexivamente. E o 
pensamento envolve a apresentação de uma hipótese. 

 

O problema moral, nessa perspectiva, é aquele que envolve certo conflito de 

interesses: todos aqueles interesses que estão envolvidos em um conflito precisam ser 

considerados, pois é preciso reconhecer que são, hipoteticamente, plausíveis, como evidencia 

Mead (1972, p. 386): 

 

Nos julgamentos morais nós devemos trabalhar no desenvolvimento de uma 

hipótese social, nós nunca podemos fazer isto considerando somente o nosso próprio 

ponto de vista. É preciso ponderar sobre a situação social que enxergamos. As 

hipóteses são algo que nós apresentamos, do mesmo modo que os profetas 
apresentaram uma concepção de comunidade na qual os homens eram irmãos. 

Agora, se nós questionamos qual é a melhor hipótese, a única resposta que nós 

podemos dar é que é preciso levar em conta todos os interesses daqueles que estão 
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envolvidos. Nossa tentação é ignorar certos interesses que são contrários aos nossos, 

e enfatizar aqueles com os quais nós nos identificamos. 

 

Mead (1972) posiciona-se contra as regras fixas colocadas antecipadamente, como o 

correto a ser feito, pois é necessário refletir sobre os valores envolvidos nos problemas 

apresentados, a fim de poder atuar racionalmente em relação a eles. A moral não porta 

certezas, apresenta apenas um método, análogo ao da ciência. 

 

A ciência não possibilita dizer quais serão os fatos, mas pode oferecer um método de 

aproximação: reconhecendo todos os fatos que permanecem como problema, então, 
a hipótese terá consistência racional. Você não pode dizer a uma pessoa qual deve 

ser a forma de seu ato, do mesmo modo que você não pode dizer a um cientista 

quais serão as suas provas. O ato moral deve levar em consideração os valores 

envolvidos, e deve ser racional – é tudo que pode ser dito. (MEAD, 1972, p. 387). 

 

Quando existem pessoas envolvidas, há sempre a possibilidade de equívocos, porque 

“é difícil reconhecer os outros e os interesses mais amplos e, então, colocá-los em um tipo de 

relação racional com os mais imediatos, é um campo para enganos”. (MEAD, 1972, p. 388).  

O método da moralidade consiste em considerar todos aqueles interesses que 

constituem a sociedade, de um lado, e o indivíduo, de outro. Isso implica a própria 

consciência que surge quando o indivíduo compreende, de modo objetivo, as relações sociais 

nas quais está inserido.  

Cabe ressaltar, entretanto, que a compreensão objetiva da sociedade não se restringe à 

percepção e à reflexão dos indivíduos sobre os conflitos sociais dos quais participam. Há de 

se refletir, sobretudo, sobre as contradições que produzem e reproduzem tais conflitos. A 

experiência moral, portanto, aprofunda-se em uma compreensão crítica daquilo que essa 

sociedade exige dos indivíduos.  

Com a socialização completa dos indivíduos e a consequente crise da razão que 

caracteriza a sociedade atual (HORKHEIMER e ADORNO, 1973), a consciência não 

consegue emergir das experiências sociais, dificultando as possibilidades de os indivíduos se 

relacionarem moralmente.  

A formação moral, contudo, precisa fazer parte da educação escolar, se o objetivo for 

promover a autonomia dos indivíduos. Portanto, é função da escola oferecer condições para 

que os conflitos e contradições sejam tratados, sob uma perspectiva moral, estimulando a 

observação dos interesses envolvidos e a reflexão sobre aquilo que é mais interessante, tendo 

em vista a felicidade dos indivíduos.  
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Evidentemente, não há garantias de que as relações serão pautadas pela moral, 

sobretudo porque a escola não está livre das exigências sociais. Mesmo assim, é preciso tentar 

propiciar condições para que as crianças tenham experiências que visem à autoconsciência e, 

portanto, à própria autonomia. 

A “consciência moral” não tem uma existência psicológica a priori, nem se situa no 

psiquismo humano. Antes emerge das experiências sociais dos indivíduos. O futebol escolar 

oferece uma situação empírica para a percepção moral, pois, durante o jogo, as crianças 

experimentam relações em que é preciso considerar os interesses dos outros envolvidos na 

atividade. 

A competição não significa barbárie, como afirmou Veblen (1980), se ela estimula as 

habilidades físicas e psicológicas e possibilita relacionamentos pautados pelo respeito mútuo. 

É, dessa forma, uma forma de relação que não pode ser considerada, em si mesma, destrutiva.  

Não se pode vinculá-la ao passado remoto, sem risco de anacronismo. As recentes 

descobertas da antropologia e da paleontologia, a partir das pinturas rupestres encontradas, 

sobretudo na África e na Europa, têm contribuído para uma nova compreensão do que se sabe 

sobre os homens chamados de pré-históricos
12

. A brutalidade e a violência, embora fizessem 

parte das relações humanas, pelas condições hostis em que se vivia, talvez, não possam ser 

utilizadas com exclusividade para caracterizar o período histórico. As elaborações artísticas 

expressando os feitos humanos, os conhecimentos em geometria, zoologia, e astronomia e, 

ainda, as noções de tridimensionalidade, embora não possam indicar a existência de 

solidariedade, mostram que havia reflexão sobre as relações estabelecidas entre os indivíduos 

e o seu mundo.  

Se for possível considerar, com base científica, a barbárie nas caçadas pré-históricas, 

com o mesmo recurso, é possível refletir sobre a surpresa dos homens ao se descobrirem 

como caçadores, como indivíduos cooperando em um grupo. A origem do significado e, 

portanto, da própria linguagem, pode reportar-se a uma situação remota de caça. Sass (2004) 

destaca que Thao, ao fazer a análise minuciosa de uma situação de caça em que há um 

retardatário, concluiu que o signo não é de início uma atribuição do indivíduo, mas é criado 

pelo grupo social, no ato social. Depois, pela reciprocidade social, ele é generalizado ao se 

tornar disponível para o indivíduo. 

                                                             
12 Sobre esse assunto, há o documentário “Caverna dos sonhos” a respeito das pinturas rupestres encontradas na 

Caverna de Chauvet, com direção de Herzog (2010) e o estudo de Cheickh Anta Diop: L’Unité culturelle de 

L’Afrique noire (1982). 
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A cooperação, contudo, anulou o indivíduo sob o capitalismo, pois, em uma linha de 

produção automatizada, o trabalhador tornou-se um prolongamento da máquina (MARX, 

1982). A consciência dessa situação poderia permitir a autonomia, caso o indivíduo se 

percebesse como participante de uma determinada atividade, sem permitir ser reduzido a ela, 

posicionando-se contra a desumanização de si mesmo e dos outros.   

O jogo pode prover a percepção do sentido de uma atividade humana, quando o 

indivíduo considera os outros, tendo em vista o seu próprio comportamento. A atividade 

oferece, ainda, sobretudo para a criança, a possibilidade de aprender a se relacionar, de forma 

compreensiva, com as outras, sem negligenciar os seus próprios objetivos, pois as situações 

experimentadas requerem que ela considere os interesses alheios sem se submeter a eles. As 

regras exigem que os interesses de todos envolvidos na atividade sejam considerados e que o 

jogo possa ser jogado de modo justo.  

O estudo empírico, contudo, revelou que as regras do futebol oficial ou aquelas criadas 

no espaço escolar são insuficientes para que haja respeito entre a maioria das crianças. Parece 

não haver a internalização do significado moral das regras, tratadas de modo formal e 

passíveis de serem manipuladas ou burladas, de acordo com os interesses dos competidores. 

O fairplay, ou o respeito mútuo, não faz parte das regras de nenhum jogo, porque é 

condição pressuposta em todas as relações humanas. Prescrevê-lo, então, já seria uma 

aberração. Mas, por que são poucas as crianças que se comportam de modo assumidamente 

solidário? Por que a maioria delas comporta-se de modo passivo, expressando desinteresse 

pela sorte alheia? 

Não parece ser fácil responder a tais perguntas. É possível presumir, entretanto, que, 

em uma sociedade na qual boa parte das relações não é pautada pelo respeito mútuo, seja 

difícil aprender a considerar os direitos dos indivíduos que devem ser efetivados. As 

experiências sociais de caráter moral foram suprimidas pelas exigências sociais de produção.   

O empobrecimento da experiência social é um obstáculo ao desenvolvimento do 

pensamento que, restrito às exigências da sociedade, não pode ser ampliado no tocante à 

consciência. Tratar a moral como um tema transversal obscuro ou filosófico, distante no 

tempo e no espaço, não melhora a situação. À escola cabe oferecer condições para que as 

crianças examinem e se posicionem diante de questões sociais e possam compreender as 

consequências de suas escolhas.  

O futebol escolar precisa provocar, entre os indivíduos, uma reflexão sobre a 

finalidade do jogo e seu significado, visto como experiência social. O jogo, e tudo o que ele 

envolve – a competição, o desenvolvimento de habilidades individuais, a cooperação com o 
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grupo, a internalização das regras e o respeito entre os jogadores –, pode ser utilizado como 

um meio de favorecer o surgimento da consciência – meio reconhecidamente importante, 

considerando a função do jogo na formação de crianças. 

A competição, ao ser vinculada aos objetivos produtivos da sociedade atual, 

transformou-se em finalidade das relações sociais, absorvendo tanto as energias físicas quanto 

as psicológicas dos indivíduos que tentam, desesperadamente, galgar um posto na hierarquia 

social. Paradoxalmente, o esforço despendido não altera, em termos essenciais, a situação de 

opressão; pelo contrário, a quantidade de exigências e o controle social aumentam 

gradativamente.  

As opções, porém, não são promissoras: a exclusão social ou o ajustamento às 

demandas da sociedade não permitem que os indivíduos estabeleçam uma relação livre com 

os outros e com o mundo. Corrobora-se, portanto, com a regressão da percepção e das 

possibilidades da consciência, o que se constata em comportamentos caracterizados pela 

violência e pela frieza a respeito dos outros.  

Há, dessa forma, que se tentar compreender o que significam esses comportamentos, 

em termos da constituição do indivíduo e da sociedade; focalizando o modo como eles se 

apresentam entre as crianças e interferem na sua formação escolar.    
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CAPÍTULO 3 

O FAIRPLAY, A VIOLÊNCIA E A INDIFERENÇA 

 

 

Os comportamentos que puderam ser destacados, por meio do estudo empírico das 

relações estabelecidas entre crianças, durante o futebol escolar, indicaram três características 

fundamentais: o fairplay, ou respeito entre os participantes do jogo; a violência praticada por 

aqueles que agrediram fisicamente, ou verbalmente, os colegas; e a indiferença ou frieza 

passiva, daqueles que não se posicionam diante da violência e da fragilidade de outras 

crianças. 

Há de se considerar, entretanto, que os indivíduos que respeitam e defendem os outros, 

espontaneamente, não se comportaram dessa maneira em todas as situações, o mesmo 

acontecendo com aqueles que se comportaram de modo violento. Em algumas situações, 

deixaram de se posicionar, aderindo à indiferença. As crianças que se comportaram de modo 

violento, em alguns momentos, agiram de modo solidário, contudo, não de modo espontâneo, 

o professor interveio, exigindo o respeito mútuo. Não é possível dizer se houve uma 

compreensão moral ou uma ação motivada apenas por respeito ao professor, ou ainda, por 

medo das consequências. Aquelas que se comportaram espontaneamente de modo solidário 

participaram de brigas – a motivação pareceu ser a defesa de alguém ou de algo considerado 

justo, como a marcação de uma penalidade durante o jogo. 

A indiferença, a respeito da sorte alheia, pode ser observada com mais frequência nas 

relações estabelecidas entre as crianças que, diante de situações que requeriam um 

posicionamento solidário, deixaram de intervir, esperando a manifestação de algum colega, do 

próprio professor ou, simplesmente, não se importando com o acontecido. Tal 

comportamento, ou a ausência de qualquer iniciativa diante dos conflitos sociais, como se a 

resolução não dependesse da responsabilidade de cada um, é preocupante, por indicar, entre 

outras coisas, o empobrecimento das relações sociais ou, pelo menos, do modo como são 

consideradas. Há a impressão de que a percepção da realidade embotou-se e não há mais 

disposição para intervir e confiança de que as situações possam ser revertidas sem a 

interferência de alguém mais arrojado ou com mais autoridade. 

O comportamento moral não é espontâneo. Ele precisa ser aprendido em experiências 

sociais que coloquem os indivíduos diante de um conflito de interesses sobre o qual é preciso 
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decidir, considerando a melhor alternativa possível para todos os envolvidos – sem que a 

vontade geral sobreponha-se sobre a individual.  

O futebol escolar, jogado frequentemente e intensamente, nas aulas de educação física, 

nos recreios, na saída e antes de entrar em sala, ao longo de todo o ano letivo, coloca as 

crianças diante de situações que requisitam um posicionamento moral, pois elas precisam 

decidir sobre não só a escolha das equipes, para que não haja exclusões, mas também a atitude 

adequada para com o colega mais fraco, o que fazer frente aos comportamentos violentos, a 

criação e uso das regras e a arbitragem dos jogos, além de terem de considerar o respeito que 

precisa haver entre ganhadores e perdedores e as relações sociais que caracterizam uma 

atividade coletiva. Como o aprendizado moral não pode ser teórico e anterior à situação 

experimentada, é preciso que esteja baseado na reflexão, mediada pelo professor, sobre os 

comportamentos escolhidos durante a atividade. 

Considerando que, em uma sociedade que obstrui a percepção e, dessa maneira, as 

experiências reflexivas dos indivíduos, torna-se difícil uma compreensão moral da realidade. 

Contudo, a escola precisa criar condições por meio das quais experiências morais sejam 

propiciadas às crianças, inclusive utilizando o futebol. Os professores, envolvidos nessas 

experiências, podem ampliar o entendimento das crianças a respeito das relações sociais e de 

seus próprios comportamentos.  

A ampliação do sentido das relações humanas por meio das experiências sociais só 

será possível a partir da compreensão de que o comportamento dos indivíduos é socialmente 

motivado e indica formas de pensar. As experiências, dessa maneira, precisam ser analisadas, 

mediante um estudo dos comportamentos que as condicionam. 

Evidentemente, é difícil apreender aquilo que motiva os comportamentos. No entanto, 

o estudo proposto considera que, por meio da observação da frequência em que eles 

aparecem, pode-se caracterizar a experiência social e refletir sobre a formação dos indivíduos. 

Pressupõe-se, de acordo com os conhecimentos acumulados pela psicologia social, que, por 

meio dos comportamentos, é possível compreender aquilo que se passa, em termos de 

pensamento, ou o modo como as experiências afetam a consciência do indivíduo sobre a 

realidade social em que vive. 

A consciência, apesar de ter uma base fisiológica, é determinada socialmente, sendo 

que este segundo aspecto não pode ser reduzido ao primeiro, como mostra Mead (apud SASS, 

2004, p. 169): 
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A consciência ou experiência explicitada em termos sociais, não pode, contudo, ser 

situada no cérebro, não somente porque tal localização envolve uma concepção 

espacial da mente (...), mas também porque semelhante localização conduz ao 

solipsismo fisiológico de Russel e às insuperáveis dificuldades do interacionismo. 

 

Considerar que há uma localização espacial da mente implica a suposição de que a 

consciência está no cérebro do indivíduo, como também no cérebro de cada um dos outros 

indivíduos. Isso equivale a dizer que cada um está previamente munido de consciência – 

solipsismo, identificado por Russel. De acordo com Mead (1972), essa concepção promoveu 

os equívocos do paralelismo, postulados pelo interacionismo, que, depois de separar mente e 

corpo, separa o indivíduo e sociedade, para, em seguida, juntar, internacionalmente, essas 

dimensões (SASS, 2004). 

A perspectiva da análise é modificada, ao localizar a consciência no processo social, 

uma vez que ela deixa de ser considerada como substância e passa a ser admitida como 

função, pois, para Mead (apud SASS, 2004, p. 169), “a consciência é funcional, não 

substantiva; e em qualquer dos principais sentidos do termo deve ser situada no mundo 

objetivo antes do que no cérebro; pertence ao meio em que nos encontramos, ou é uma 

característica dele”. 

O objeto da psicologia social, portanto, não se restringe ao indivíduo, mas contempla 

as situações ou contextos sociais em que ele participa. Sob essa perspectiva, o indivíduo é 

compreendido a partir de seu comportamento, relacionado às circunstâncias que o fazem agir. 

A psicologia social, proposta por Mead (1972), permite compreender o interesse sobre 

o futebol escolar – utilizado como situação empírica para estudar as experiências de crianças 

–, por se tratar de uma atividade competitiva que mobiliza comportamentos contrastantes, 

indicando diferentes perspectivas a respeito da realidade social. A relação estabelecida entre o 

comportamento observável e a sua expressão psicológica torna possível o entendimento da 

maneira como as relações sociais intervêm na formação dos indivíduos.  

Mead (1972), entretanto, não aprofunda suas análises sobre o modo como a sociedade 

pode obstruir as experiências sociais, dificultando a formação dos indivíduos, nem sobre os 

comportamentos estimulados em uma sociedade capitalista. As formulações de Mead (1972) 

têm, como perspectiva, a democracia norte-americana, que não é problematizada
13

. 

A democracia autêntica é pré-condição para experiências sociais mais amplas. A 

sociedade atual, entretanto, ao afirmar-se democrática, revela a sua própria falácia. A 

                                                             
13A confiança na democracia, manifestada por Mead (1972), pode ser encontrada, também, nas elaborações de 

seus conterrâneos: nas filosofias dos pragmatistas, na pedagogia de John Dewey (1971), na poesia de Walt 

Whitman (2008) e na sociologia de Wright Mills (1969). Considerando a expressão desses autores, seria 

interessante refletir sobre a influência do pensamento democrático na formação estadunidense.  
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organização do trabalho e do lazer pela tecnologia, a hierarquização dos indivíduos e a 

segmentação da sociedade em classes sociais, exigida pelos processos produtivos, dificultam 

as relações humanas livres e as experiências favoráveis ao surgimento da consciência e, 

portanto, uma compreensão moral da realidade. 

O avanço da socialização sobre os indivíduos significou a redução das possibilidades 

do pensamento, uma vez que a adesão, quase que imediata, às requisições da sociedade tornou 

a dimensão psicológica superficial. Os comportamentos mostraram-se previsíveis e 

repetitivos, ensejando o pensamento estereotipado
14

. 

A obstrução da experiência – capaz de promover a consciência ou a percepção 

objetiva dos comportamentos individuais – que caracteriza a sociedade atual requer que 

muitos comportamentos sejam compreendidos como formas de adesão ao estabelecido. 

Revelam, sobretudo, a consciência prejudicada ou a ausência de reflexão sobre os processos 

sociais. 

Dessa maneira, há de se entender, mediante o estudo das relações sociais, por que o 

indivíduo, muitas vezes, adere àquilo que é determinado pela sociedade, mesmo que seja 

contrário ao seu próprio interesse, e como a sua psicologia é afetada por este tipo de adesão. 

O estudo, portanto, encaminhou-se para a tentativa de se compreender as implicações, 

sobre o indivíduo, de uma sociedade organizada em torno do poder e da possibilidade de 

exclusão daqueles que não conseguem se estabelecer.  

Tal direcionamento visou aprofundar a compreensão dos comportamentos observados 

durante o futebol escolar – caracterizado pelo respeito, pela violência e pela indiferença em 

relação aos outros –, mediante o estudo do modo como a sociedade intervém na psicologia 

dos indivíduos. 

Adorno (1995) ressalta que a pressão social continua se impondo e, portanto, 

persistem as condições objetivas que permitiram a barbárie – a regressão dos pensamentos e 

dos comportamentos dos indivíduos. “É isto que apavora”, pois há possibilidade de que o 

extermínio acontecido em Auschwitz, o lançamento da bomba atômica, a guerra do Vietnã, o 

massacre nos Bálcãs, o genocídio em Ruanda, a invasão do Carandiru, a higienização do 

centro de São Paulo... continuem acontecendo, como dinâmica da própria sociedade. “Se a 

barbárie se encontra no princípio civilizatório, então pretender se opor a isto tem algo de 

desesperador” (ADORNO, 1995, p.120). 

                                                             
14 O pensamento estereotipado caracteriza-se pela cristalização da forma e dos conteúdos do pensamento, 

mediante a adesão cega ao estabelecido e às ideias recorrentes em sociedade, o que é um obstáculo à reflexão. 

Contudo, se dificulta a reflexão, permite que o indivíduo se adapte àquilo que é exigido pela cultura: rapidez, 

certeza, precisão, enfim, o pensamento automatizado. 
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Considerando que ainda não é possível alterar as condições objetivas, Adorno (1995), 

quando discute a necessidade de a educação se opuser à barbárie, enfatiza que há de se buscar 

as raízes de tais comportamentos nos perseguidores e não nas vítimas. Portanto, é preciso 

haver uma inflexão em direção ao sujeito, no sentido de permitir a compreensão geral dos 

mecanismos envolvidos em tais atos e de poder oferecer aos agressores condições para 

refletirem sobre os seus comportamentos. Tomando como exemplo de barbárie o nazismo, 

Adorno (1995, p. 121) explica que 

 

é preciso reconhecer os mecanismos que os tornaram capazes de cometer tais atos é 

preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem 

novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma consciência 

geral acerca desses mecanismos. Os culpados não são os assassinados, nem mesmo 

naquele sentido caricato e sofista que ainda hoje seria do agrado de alguns. Culpados 

são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles seu 

ódio e sua fúria agressiva. É necessário contrapor-se a uma tal ausência de 

consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a 

respeito de si próprias. 

 

Há de se criar condições para uma formação que permita às pessoas refletirem a 

respeito da repercussão de suas ações e da sociedade em que estão inseridas. Embora a 

barbárie seja uma questão social, relacionada a forças objetivas que escapam à ação da 

educação, há, ainda, a dimensão formativa, psicológica, na qual essa ação pode ser exercida. 

A educação contra a barbárie precisa ser dirigida a uma autorreflexão crítica, em que haja a 

compreensão da ação da dinâmica social sobre os indivíduos e do modo como os próprios 

indivíduos aderem à sociedade, por meio de seus comportamentos. 

No caso do futebol escolar, a experiência educativa efetiva-se mediante a compreensão 

dos interesses envolvidos: das regras, dos comportamentos requisitados e da ambiguidade do 

jogo, favorecendo, em parte, a competição com base no respeito mútuo.  

As observações e a pesquisa sociométrica indicaram que, entre as crianças, há 

percepções diferentes sobre a atividade. Entretanto, os elementos morais precisam ser 

destacados e ensinados de modo mais consistente para que a experiência moral possa se 

efetivar. Durante a composição das equipes, por exemplo, o desempenho esportivo é 

determinante frente ao respeito e à solidariedade entre as crianças. Evidentemente, há o 

interesse de ganhar, mas ele precisa ser objeto de reflexão, questionado quando gera exclusões 

e violência. As possibilidades formativas do jogo são subutilizadas na escola, uma vez que a 

dimensão social e psicológica da atividade não é destacada, visando propiciar uma 

experiência mais completa dos sujeitos com o objeto social. 
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A sociedade tem como base um processo de pseudoformação – o qual torna os 

indivíduos bárbaros, sejam eles, “cultos ou incultos” – que precisa ser compreendido por 

aqueles que se dedicam à educação, visando propiciar condições para experiências sociais que 

sejam favoráveis ao desenvolvimento da consciência dos indivíduos sobre seus atos e 

pensamentos e sobre os interesses da sociedade. 

A pseudoformação provém de uma experiência fragmentada, porque mediada pelas 

exigências sociais que padronizam os comportamentos e os pensamentos, impedindo a relação 

livre do sujeito com objeto. A experiência precisa ser um processo autorreflexivo, em que a 

relação com o objeto constitui a mediação pela qual o sujeito se forma em sua objetividade.  

A relação com o objeto não pode ser unilateral. O futebol escolar não pode ser 

reduzido à competição, empobrecendo a experiência, caracterizada pelo entendimento dos 

elementos físicos, sociais, psicológicos e éticos contidos em uma relação social. Os elementos 

contraditórios que constituem o jogo estão presentes na atividade, contudo, quando não são 

percebidos ou destacados, provavelmente, irão contribuir pouco com a formação dos 

indivíduos. 

O fato de o jogo se repetir no tempo e no espaço, de acordo com Benjamin (2009), 

exerce forte atração sobre as crianças, pois estão sempre renovadas as possibilidades de haver 

experiências sobre as próprias atitudes e as dos outros, sobre as habilidades físicas, o 

entendimento e a criação de regras, enfim, sobre as relações sociais que constituem a 

atividade. A criança, ao tentar controlar os elementos novos da experiência, está refletindo e 

tornando-se autoconsciente de sua relação com o grupo. É possível dizer, portanto, que ela 

experimenta a autonomia e compreende, ao seu modo, que ela emerge das relações sociais das 

quais participa – esse aspecto explica a importância que os grupos sociais passam a ter na vida 

das crianças. 

As exigências sociais de rapidez, desempenho e a necessidade emulativa interferem no 

modo como o futebol é jogado na escola, tolhendo as possibilidades de uma experiência 

formativa, voltada para a autonomia.  

O conceito de experiência deve ser tomado, portanto, como experiência formativa, 

para evitar imprecisões, ou que seja usado para expressar uma relação instrumental com o 

conhecimento, limitada no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento da 

consciência dos indivíduos.  

Segundo Galuch (2004), a experiência, para ser formativa, precisa romper com a 

positivação ou com um modelo de raciocínio limitado ao existente, às categorias de falso e 

verdadeiro. A reflexão é capaz de se contrapor a esse modelo e explicitar seus limites, pois 
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opera com a contradição, com o contra ponto, com o que há de potencial no objeto. É a teoria, 

em sua relação estreita com a prática, não para apenas descrevê-la, mas para desvendar a sua 

possibilidade de transformação. 

A experiência, dessa maneira, transcende a atividade empírica e está associada ao 

aspecto intelectual, à reflexão – portanto, não é qualquer atividade que pode ser assim 

designada. “Aquilo que na escola, muitas vezes, é tomado como sinônimo de experiência não 

ultrapassa o plano figurativo” (GALUCH, 2004, p: 54). 

Para Adorno (1995), a experiência é, ao mesmo tempo, a mediadora das relações da 

consciência com o mundo e a possibilidade do seu desenvolvimento, por isso pressupõe a 

lógica da não identidade, a não adesão direta, a manutenção de um espaço entre a existência e 

sua forma social. Pressupõe, em suma, a autonomia, em vez da heteronomia. A contradição 

constante entre os elementos constitutivos da experiência, as soluções instáveis e o interesse 

pelo inusitado promovem o desenvolvimento da consciência.   

A sociedade, entretanto, por meio da racionalidade produtiva, padronizou o 

pensamento tornando os indivíduos inaptos à experiência. Conforme Adorno (1995), a 

inaptidão à experiência embruteceu os homens, possibilitou Auschwitz e pode fazer com que 

Auschwitz se repita. Portanto, “o que, se houver algo, poderia ser feito para a reanimação da 

aptidão a realizar experiências?” (ADORNO, 1995, p. 149).  

Evidentemente, a experiência não pode ser oferecida aos sujeitos, pois cada qual, ao 

seu modo, há de relacionar com aquilo que é proposto como objeto. O máximo que se pode 

fazer é oferecer condições para que haja experiências e refletir sobre a inaptidão em realizá-

las. É preciso considerar que houve um empobrecimento da experiência e, dessa maneira, um 

empobrecimento psicológico dos indivíduos.  

Os educadores que postulam a autonomia dos indivíduos precisam compreender, 

portanto, que não basta, apenas, oferecer condições para ocorrerem experiências; é necessária 

a inflexão em direção aos sujeitos, visando ao entendimento de sua psicologia. 

Faz sentido, então, refletir sobre a experiência formativa dos indivíduos e sobre a 

repercussão do empobrecimento da experiência nos pensamentos e comportamentos 

(BENJAMIN, 1985).  
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3.1. A experiência empobrecida 

As dificuldades encontradas pelos indivíduos para realizarem experiências que 

permitam uma reflexão sobre as suas relações com a sociedade e com a natureza colocam um 

problema de difícil resolução: Qual o significado da formação na sociedade atual?  

Para Adorno (1986), o problema não pode ser tratado como mero objeto da pedagogia, 

nem pode ser superado com uma sociologia de justaposições. O colapso da formação cultural, 

portanto, não se refere às insuficiências do sistema educativo e dos métodos de educação; 

parece estar relacionado às condições de vida na sociedade moderna, impedindo o indivíduo 

de se relacionar com os outros e com o mundo sem os referenciais da produção e do consumo. 

Benjamin (1989) evidenciou em que condições o homem moderno pode estabelecer 

uma relação estreita com o mundo que o cerca e, desse modo, conscientizar-se do que ele 

significa. A experiência do homem moderno orienta-se pelo “choque” diário do trabalho nas 

fábricas, do tráfico urbano, das luzes e flash, da vida apressada das massas de indivíduos. 

Esses choques ininterruptos dificultam a percepção de que aquilo que é naturalizado como 

continuidade histórica não deve ser tomado como absoluto. Para Benjamin (1989), a dialética 

abre ao indivíduo moderno a possibilidade de reconhecer as alternativas de transformação que 

se encontram fora da continuidade histórica. A experiência autêntica, ou a experiência do 

momento, porta um potencial de interrupção de uma história individual e coletiva contrária 

aos propósitos humanos.  

Experiência, para Benjamin (1989), significa compartilhar conhecimentos passados e 

presentes capazes de direcionarem a cada momento as possibilidades de ação. Nas sociedades 

pré-capitalistas, a narrativa era a forma artesanal de comunicar a experiência da tradição 

cultural. O narrador, visto como um artesão que conhece todas as etapas da produção, tecia, 

com os fios da memória, histórias que ofereciam um sentido para as relações sociais e para a 

vida em comunidade. Nas sociedades capitalistas, foi perdida esta forma de comunicar, como 

explica Ferrari (1991, p.6): 

 

Em lugar da narrativa surge o romance, lido pelo indivíduo solitário, que já não se 

comunica. A matéria de que trata o romance nada tem a ver com a experiência e sua 

transmissão. O ritmo de vida na sociedade pré-capitalista permitia ainda o tempo 

para experimentar e contar. A assimilação da narrativa à experiência do ouvinte 
exige um estado de distensão. O habitante das grandes cidades, premido pelo 

relógio, não atinge esse estado de distensão, o ócio. Além disso, ao homem moderno 

não é mais possível receber ou dar conselhos. 
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A experiência, portanto, torna-se possível, sob certas condições: tempo para o ócio e 

para a reflexão, tempo para experimentar e contar. O tempo é pleno, quando possibilita 

experimentar, de múltiplas maneiras, os fatos e acontecimentos, permitindo inseri-los na 

experiência individual e coletiva.  

A experiência está ligada à tradição e à memória comum, no momento em que 

transmitida oralmente a partir daquilo que é comum a quem conta e a quem ouve. A memória 

possibilita a relação entre a experiência presente e aquela da tradição, pois estabelece a 

relação entre as imagens do passado e as do presente. Mas, ao lado dessa memória, que tece a 

rede na qual todas as histórias constituem-se entre si, a modernidade estimulou a memória 

voluntária, auxiliada pela técnica, mas contrária à experiência em sentido pleno – ligada às 

possibilidades múltiplas de interpretação –, por trazer do passado somente aquilo que o 

esforço consciente conseguiu apreender. É a memória do romance individual que se ocupa 

com fatos e heróis exemplares. Com o desenvolvimento do capitalismo, esse segundo tipo de 

lembrança prevaleceu em detrimento do primeiro. A memória e a tradição começam a 

declinar, e a lembrança passa a ser exclusiva do sujeito isolado, solitário: a rememoração 

(FERRARI, 1991).    

Há de se admitir, portanto, que uma nova forma de miséria se abateu sobre os homens: 

a da experiência produzida pelo próprio desenvolvimento da técnica, como explica Benjamin 

(1985, p. 196): 

 

O desenvolvimento da técnica, a sufocante riqueza de ideias e a miséria da 

experiência: uma miséria totalmente nova se abateu sobre o homem com esse 

desenvolvimento monstruoso da técnica. E o reverso dessa miséria é a sufocante 

riqueza de ideias que se difundiu entre as pessoas ou, melhor ainda, se abateu sobre 

elas – ao se reavivar a astrologia e a sabedoria da ioga, a Christian Science e a 

quiromancia, o vegetarismo e a gnose, a escolástica e o espiritismo. Aliás, não é um 

reavivar autêntico que acontece, mas uma galvanização. 

 

O empobrecimento por essa abundância de técnicas não permite mais ler os sinais do 

tempo e interpretar suas mensagens e, portanto, impossibilita o indivíduo de agir na 

transformação do presente. Benjamin (1985, p. 196) considera “prova de honradez” 

reconhecer o que significa a pobreza da experiência: 

 

(...) uma face da grande pobreza, a ocupação total do pensamento: Aqui se evidencia 

claramente: nossa pobreza de experiência nada mais é que uma parte da grande 

pobreza que ganhou novamente um rosto – tão nítido e exato como o mendigo 

medieval. Pois, qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não 

o vincula a nós? Sim, admitamos: essa pobreza de experiência não é uma pobreza 

particular, mas uma pobreza de toda a humanidade. Trata-se de uma espécie de nova 

barbárie.  
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Os novos bárbaros são os que reconhecem a perda de vínculo com a tradição e tentam 

estabelecer o conceito de uma história como construção. Começar de novo, a partir da tábula 

rasa não significa um rompimento com a história passada, significa retomá-la e disseminá-la. 

Não se propõe esquecer a história, e sim destruí-la para que possa ser recontada. Para 

Benjamin (1985, p. 198), o novo bárbaro quer escapar da cultura como instrumento de 

dominação e criar a partir de sua destruição, pois considera que: 

 

Ficamos pobres. Fomos entregando, peça por peça, o patrimônio da humanidade, 

muitas vezes tivemos que empenhá-lo por um centésimo de seu valor, para receber 

em troca a moeda miúda do “atual”. Diante da porta está a crise econômica e atrás 

dela, uma sombra: a próxima guerra. A tenacidade é hoje um privilégio de um 

pequeno grupo de poderosos que Deus sabe, não são mais humanos que a grande 

maioria, geralmente são mais bárbaros, mas no bom sentido. Os demais têm que se 

virar, partindo do zero e do pouco. Eles são solidários dos homens que optaram pelo 

radicalmente novo, com lucidez e capacidade de renúncia. Em suas construções, 

seus quadros, suas narrativas, a humanidade se prepara para sobreviver, se for 

preciso à cultura. E o mais importante: ela o faz rindo. Talvez esse riso, aqui e ali, 
pareça coisa de bárbaro. Ótimo, contanto que o indivíduo entregue um pouco de sua 

humanidade àquela multidão que um dia o recompensará, com juros e com os juros 

de juros. 

 

O processo de tomada de consciência da perda não é fácil de ser atingido. Se antes era 

possível trazer as imagens do passado através da troca de experiências, das narrativas, hoje se 

deve perseguir os rastros de outra história deixados na cidade ou conservados nos objetos 

históricos. E se ele se refere apenas a tentativas individuais é porque o sentido da comunidade 

está perdido. Porém, na medida em que um passado assim encontrado diz respeito a um 

coletivo, diz respeito também à sua história passada, ao seu presente e ao que esse grupo 

projeta para si. A busca de possibilidades a partir desse modo de conhecer não significa um 

movimento na direção da superação das circunstâncias, significa uma interrupção delas.  

Uma das propostas fundamentais da filosofia de Benjamin é desmitificar que os 

indivíduos vivem diariamente em um tempo ininterrupto, contínuo, que caminha 

inexoravelmente em direção ao progresso. A adesão ao estabelecido, ou a naturalização do 

que é percebido como realidade, encobre a descontinuidade – assimilada pela consciência 

enquanto choque de modo parcial, sem apreensão do passado, da tradição e do coletivo – e a 

fragmentação do decorrer do tempo. A aparência do sempre igual reveste o velho e o 

apresenta como novo. A verdadeira experiência histórica não só dissolve essa aparência, ao 

lançar um olhar destruidor para a tradição cultural, como também deve ser capaz de romper 

com o mito e com o eterno retorno.  
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A uma concepção mítica da vida corresponde a ideia de progresso na história: a 

eternidade do retorno é exatamente complementar ao progresso que se constitui contra a 

experiência. Ao mesmo tempo em que o homem vive a eternidade da repetição, do sempre do 

novo que realiza o progresso, essa repetição acontece em condições que não permitem 

experiências. A repetição do mesmo tem lugar no terreno do esquecimento da vida e da 

história; num tempo que é homogêneo e vazio e que impede a experiência e condena o 

homem a repeti-la. 

O tempo do eterno-retorno corresponde ao tempo homogêneo e vazio do trabalho 

racionalizado que impõe um ritmo alucinante à vida do homem moderno da grande cidade e 

produz tédio e angústia. A vida na cidade está determinada pelo ritmo da apropriação do 

capitalismo. O tempo no trabalho é contínuo, tempo em que não se termina o que se começou. 

O ritmo que impõe uma sequência infinita de movimentos repetidos, independentes uns dos 

outros, é o da produção, o da vivência do choque das massas nas ruas das grandes cidades 

(BENJAMIN, 1989). 

O tédio foi percebido por Baudelaire (apud BENJAMIN, 1989) como o outro lado da 

percepção mítica da vida. O tempo, como continuidade ininterrupta, leva o homem a se sentir 

impotente – falta-lhe o conhecimento do que fazer e do que esperar, o tédio. No entanto, o 

tédio é o limiar para grandes atos, pois, ao mesmo tempo em que ele conduz à impotência, a 

revela. O tempo do tédio é o tempo monótono, vazio, embora a ele se contraponha o tempo 

histórico. Se o tédio é sintoma de uma perda dramática da experiência, a consciência do 

significado do sintoma pode levar à percepção da causa e à retomada da experiência histórica 

(FERRARI, 1991).  

Para Benjamin (1989), Baudelaire usa o choque para promover a experiência na 

modernidade, considerando a interrupção do decorrer entediante do tempo. Baudelaire 

transforma a vivência do choque em experiência e faz isso provocando espanto em quem está 

ao seu redor. O espanto é, de acordo com Freud, a reação à falta de proteção contra os 

estímulos, portanto, contra o tédio e a angústia
15

.  

A interrupção do ritmo capitalista depende, para Benjamin (1989), da compreensão do 

tempo vivido como sequência ininterrupta de momentos que encobrem sua fragmentação, da 

                                                             
15 Para a psicanálise, a consciência, devido ao excesso de excitações, transformou-se em um dispositivo protetor 

contra os estímulos, um sistema de defesa contra os choques a que está submetido o habitante das grandes 

cidades. As excitações exteriores que conseguem atravessar essa proteção produzirão os traumas. A ruptura da 

proteção é o choque, é a condição para que sobrevenha o espanto, é a falta de disposição à angústia, proveniente 

da defesa contra o choque que promove uma sobrecarga do sistema contra as excitações exteriores (FERRARI, 

1991). 
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transformação da vivência do choque em experiência, como fez Baudelaire, e da lembrança da 

experiência individual como meio da experiência histórica. 

A experiência histórica é definida como experiência dialética – que conduz à tomada 

de consciência pela humanidade de sua história, para que haja a compreensão do momento 

vivido. É necessário, portanto, interromper os acontecimentos para poder compreendê-los, 

uma vez que as situações precisam manter-se a uma distância que permita a observação. A 

interrupção será possível por meio do pensamento dialético, capaz de encontrar, na realidade 

vivida, as pistas para a construção de um conceito de experiência que possibilite o despertar 

do sono da modernidade. Desse modo, se transforma em instrumento de conhecimento 

(FERRARI, 1991). Para Benjamin (1989), somente realizando as exigências dessa realidade é 

que se pode superá-la. 

Benjamin (1989), ao propor a experiência individual como meio de experiência 

histórica, indica que o significado da formação é a apropriação inteligente da cultura, 

mediante a reflexão sobre as limitações e possibilidades historicamente disponíveis aos 

indivíduos.   

Há de se destacar a ambiguidade que caracteriza a cultura, para que se possa 

compreender que, concomitantemente à formação e à realização de uma sociedade entre os 

homens, há a negação dessas possibilidades, caracterizando a perda das possibilidades de 

desenvolvimento da consciência dos indivíduos, o que se tornou dominante na sociedade 

atual.  

Adorno (1986) ressalta que a crise da formação cultural precisa ser desvendada a partir 

do movimento social e a partir do próprio conceito de formação, caso se queira refletir sobre 

as possibilidades de emancipação dos indivíduos. A formação foi convertida em 

pseudoformação, indicando uma consciência que renunciou à autodeterminação e se prendeu 

a elementos socialmente aprovados, apesar de toda a ilustração e de toda a informação 

disponível e difundida pela cultura.  

O estudo do conceito de formação cultural, conduzido por Adorno (1986), evidenciou 

seu duplo caráter: formação cultural como espiritualização e formação cultural como 

adaptação, apontando a separação entre cultura e práxis e as suas consequências para o 

indivíduo e para a sociedade.  

A cultura espiritualizada, ao se tornar elemento absoluto da formação, distante das 

vicissitudes próprias à vida dos homens, incide em pseudoformação. Sem a experiência 

social, há a perda do sentido humano e da possibilidade de autonomia frente à sociedade. A 
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formação, como mera ilustração, implica, na melhor das possibilidades, a impotência frente às 

forças sociais, e, na pior, a cooperação com elas em seus aspectos destrutivos
16

. 

Adorno (1986, p. 177-8) considera que a compreensão da cultura, como adaptação ou 

conformação da vida, visa “domar o homem animal mediante sua adaptação mútua e salvar o 

natural opondo-se à pressão da decrépita ordem humana”. A tensão existente entre esses dois 

objetivos é expressão, para Freud (1987), do mal-estar inerente à cultura, ou da redução do 

indivíduo à autopreservação, que precisa se impor contra tudo e contra todos, cerceando as 

experiências e as possibilidades de formação. 

Quando a formação é determinada mediante categorias fixas, “do espírito ou da 

natureza, de soberania ou de acomodação, cada uma delas isoladas se põe em contradição 

com o que ela mesma pretende, se presta a uma ideologia e fomenta uma formação regressiva 

ou involução” (ADORNO, 1986, p. 177-178). O duplo caráter da cultura provém, para 

Adorno (1986), do antagonismo social inconciliado, que poderia ser resolvido pela cultura, 

caso ela não se constituísse como mera cultura. 

A oposição entre trabalho corporal e espiritual visa conferir objetividade e 

legitimidade ao princípio dominante, como evidencia Adorno (1986, p. 178):  

 

(...) a adaptação é, de modo imediato, o esquema da dominação progressiva: o 
sujeito somente se faz capaz de sujeitar ao existente mediante algo que se acomode à 

natureza, mediante uma autolimitação frente ao existente; sujeição e mando que se 

constituem socialmente e que se exercem sobre o espírito humano e, finalmente, 

sobre o processo vital da sociedade em seu conjunto. 

 

A cultura, como soberania do espírito, significa, portanto, a reiteração das relações de 

dominação; como adaptação, a autolimitação, ou a sujeição frente ao existente. A 

consequência não poderia ser pior: “a eliminação do sujeito por meio de sua autoconservação 

– afirma-se o contrário daquilo pelo qual o sujeito se toma, ou seja, a pura e inumana relação 

natural –; (...) o espírito fica antiquado frente ao domínio progressivo da natureza” 

(ADORNO, 1986, p. 178).  

A formação cultural fixada como espiritualização, ou como adaptação, transforma-se 

em ideologia e, portanto, contradiz aquilo que preconiza. Cada uma, a seu turno, e, por vezes, 

juntas, a espiritualização e a adaptação impedem que se considere a sociedade real e as 

possibilidades de conciliação. O ajuste social, dessa maneira, só poderá se apresentar como 

fetiche, como explica Adorno (1986, p. 178): 

 

                                                             
16 Adorno (1986) destacou a participação de camadas cultas no projeto do nacional socialismo alemão. 
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Todavia na vontade de dispor daquelas (relações humanas) de modo digno dos seres 

humanos sobrevive o poder enquanto princípio que impede a conciliação, e, deste 

modo, se representa o ajuste que, como o espírito se converte em fetiche. Esta 

consciência falsa se amalgama, por si mesma, na igualmente falsa e fixada do 

espírito. Dinâmica que é uma e a mesma da formação cultural, pois, esta não é 

nenhuma invariável.  

 

Contra a ideologia, a formação teria que favorecer o indivíduo livre, apto às 

experiências que pudessem promover a sua própria consciência, ainda que houvesse de atuar 

em sociedade e que sublimasse seus impulsos. Permitiria que “(...) as pessoas singulares se 

mantivessem razoáveis em uma sociedade razoável e livres em uma sociedade livre; 

incluindo, de acordo com o modelo liberal, que tal coisa haveria de se conseguir do melhor 

modo possível, quando cada um estivesse formado para si mesmo” (ADORNO, 1986, p. 179). 

Assim, a formação seria a condição de uma sociedade autônoma, pois quanto mais autônomo 

fosse o singular, mais autônomo seria o todo. 

A formação cultural, a mais ampla e completa possível, não pode, por si mesma, 

alterar a realidade na qual os indivíduos se encontram. Suas realizações correspondem às 

condições sociais existentes, cuja idealização é o reverso do que se apresenta no momento 

histórico atual. 

Considerando o desenvolvimento histórico da sociedade, a formação possibilitou a 

emancipação da burguesia e a sua prosperidade na figura do empresário, bancário ou do 

funcionário, pois repercutiu, de modo importante, sobre a hierarquização e manutenção dos 

privilégios sociais sobre os operários, os trabalhadores rurais, as pessoas pobres, os excluídos, 

de modo geral.  

Os privilegiados monopolizaram a formação, negando, mediante o processo capitalista 

de produção, “aos trabalhadores todos os pressupostos para a formação e, antes de tudo, o 

ócio” (ADORNO, 1986, p.180) necessário à reflexão. Os limites, objetivamente fixados na 

formação social, são percebidos, ainda que se tente mascarar, ideologicamente, a desigualdade 

das oportunidades, por meio da integração social, que acontece, sobretudo, no plano do 

consumo.  

Tornou-se acessível à massa os bens de formação cultural. Contudo, neutralizados e 

cristalizados em seus elementos de reflexão, cooperam com o estabelecimento e a manutenção 

da hierarquia social. Os excluídos não conseguem se apropriar dos bens culturais de modo 

livre e, dessa maneira, revertê-los em oportunidades de emancipação. Alijados da formação, 

tornam-se pseudoformados e pseudocultos, caracterizados pela dificuldade em estabelecer 

uma relação reflexiva com os objetos culturais, propícia ao desenvolvimento da consciência. 
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A pseudoformação passou a ser, portanto, a base da integração social – característica da 

psicologia da classe média, utilizada pelos mecanismos do mercado como meio de difusão 

cultural capaz de aproximar, no plano psicológico, todas as classes sociais (ADORNO, 1986).  

As explicações sociais e psicológicas da pseudoformação são insuficientes para 

Adorno (1986, p. 185), pois ele a vincula, também, ao ideal burguês de autonomia que se 

converteu em ideologia contra a “mera ingenuidade e simples não saber que permitia uma 

relação imediata com os objetos e podia elevar-se, em virtude de seu potencial de ascetismo, 

engenho e ironia – qualidades que se desenvolvem no não inteiramente domesticado”. 

O ideal burguês já havia sido posto em evidência por Goethe (2009, p. 286) em Os 

anos de aprendizado de Wilhelm Meister, como limitador das possibilidades humanas, pois o 

burguês “(...) para fazer-se útil de determinado modo teve que descuidar-se de todo o resto”. 

Goethe (2009, p. 53), ao realizar a primeira grande tentativa de retratar e discutir a sociedade 

de seu tempo, colocando no centro do romance a questão da formação do indivíduo, tece 

críticas à perspectiva burguesa sobre a vida: “Perdoa-me – disse Wilhelm, rindo –, começas 

pela forma, como se ela fosse o fundo; mas, em geral, com todas essas somas e todos esses 

balanços, as pessoas se esquecem do verdadeiro resultado da vida”. 

 O ideal burguês de autonomia impede experiências não pautadas pela economia e 

reduz a vida a uma dimensão financeira. O orçamento mensal, os custos e prejuízos diários, os 

investimentos, o pagamento do cartão e da prestação, as compras de natal, os preços do novo 

computador, a compra do carro, entre outros assuntos, passam a ocupar, cada vez mais, a 

existência dos indivíduos, restando pouco tempo, disposição e condições para a sua formação. 

A pseudoformação é mais viável para a maioria dos indivíduos, por ser mais rápida, barata e, 

possivelmente, propiciar uma colocação em algum posto de trabalho. 

As condições propícias para a formação vinculam-se a uma tradição pré-burguesa que 

propunha outra relação entre os indivíduos e os objetos da cultura, inconciliável, dessa forma, 

com a racionalidade burguesa que preconiza a autonomia dos indivíduos, reduzindo, 

paradoxalmente, as suas possibilidades de formação. (ADORNO, 1986). 

As reformas na educação escolar, visando diminuir a autoridade do professor em nome 

do “protagonismo infantil”, são criticadas por Adorno (1986), porque não é antiquada a 

mediação da autoridade na compreensão dos conteúdos escolares. Não há qualquer restrição 

da liberdade na orientação do que as crianças precisam fazer para apreenderem e constituírem 

uma base para a sua formação cultural. O professor tem a responsabilidade de ensinar e 

permitir o acesso das crianças e dos mais jovens às criações culturais. Propor que se abdique 

dessa prerrogativa, em nome da liberdade dos indivíduos, é mascarar o descaso com a sorte 
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alheia, pois o indivíduo mal formado, empobrecido culturalmente, é menos reflexivo e tem 

menos condições de se posicionar de modo autônomo frente às exigências sociais.  

A formação, para Adorno (1986), encontra-se comprometida, de maneira geral, porque 

não pode ser adquirida diante de uma enorme pressão pela prática e pela utilidade que 

caracterizam a sociedade atual. A autonomia do indivíduo, dessa maneira, é tolhida e sua vida 

entregue às determinações do sistema, como evidencia Adorno (1986, p. 187): 

 

 (...) a vida modelada até as suas últimas ramificações pelo princípio da 

equivalência, se esgota na reprodução de si mesma, na reiteração do sistema, e suas 

exigências descarregam-se sobre o singular, tão dura e despoticamente que cada um 

destes não se pode manter firme contra elas, como condutor, por si mesmo, de sua 

própria vida, nem experimentá-las como uma só coisa em sua condição humana. 

 

Sob a pressão das exigências sociais, o indivíduo sucumbe à pseudoformação que 

afeta o seu espírito e adultera seus sentidos, “o que responde à questão psicodinâmica: como o 

sujeito pode resistir sob uma racionalidade que definitivamente seja ela mesma irracional”, 

contrária a autonomia humana e social? (ADORNO, 1986, p. 188). 

As formas espirituais não se apresentam mais para auxiliar os indivíduos adquirirem 

autonomia, pois foram elas congeladas em bens culturais, como os clássicos do pensamento 

que apareceram em edições de bolso, o que não favoreceu em nada a formação.  

 

Do mesmo modo que não existem valores aproximados e que uma execução meio 

boa de uma obra musical não realiza nem as médias de seu conteúdo, mas toda a 

execução carece de sentido com exceção da inteiramente adequada, analogamente 

ocorre com a experiência espiritual em conjunto: o entendido e experimentado a 
metade – pseudoentendido e pseudoexperimentado – não constitui o grau elementar 

da formação, senão seu inimigo mortal, os elementos desta que penetram na 

consciência sem fundir-se em sua continuidade se revelam perniciosas toxinas e, 

tendencialmente, superstições. ( ADORNO, 1986, p. 191). 

 

O pseudoculto, à medida que seu interesse encerra-se na conservação de si mesmo, 

torna-se incapaz de constituir sua subjetividade, mediante a experiência e o conceito, 

inviabilizando a formação cultural. 

 

 A experiência, a continuidade da consciência em que perdura o que não está 

presente e em que o exercício e a associação fundam uma tradição no indivíduo 

singular, permanece substituída por um estado informativo pontual, desvalorizado, 

intercambiável e efêmero, que se deve notar, ficará borrado no próximo instante por 

outras informações; no lugar do temps-durée, conexão de um viver em si 

relativamente uníssono que desemboca no juízo se coloca um “É isto” sem 

julgamento. (...) Para o pseudoculto todo o mediato se transforma em imediato. Daí 

a tendência à personalização: as relações objetivas são constituídas por pessoas 

singulares e de pessoas singulares se espera saúde, progredindo em seu culto 

delirante em um mundo despersonalizado. Por outro lado, a pseudoformação 
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enquanto consciência engajada, não sabe relacionar-se imediatamente com nada, 

senão que permanece sempre fixada nas noções que a aproximam da coisa: sua 

postura é o do taking something for granted, e seu tom revela um incessante 

“Como? Você não sabe isso?” (ADORNO, 1986, p. 194-197). 

 

Haveria de se encontrar, ainda, de acordo com Adorno (1986), uma situação em que a 

cultura não fosse tomada como absoluta, nem condenada, conservando seus restos, nem 

considerada mera função da práxis e mero remeter a ela, enfim, que se mantivesse a dialética 

entre cultura e práxis, visando à formação cultural ou, simplesmente, à autonomia do 

indivíduo. 

A formação cultural remete à humanização da sociedade e, em uma sociedade 

desumanizada, são restritas as possibilidades de formação. Há contradições evidentes entre as 

possibilidades de formação e a realidade da sociedade capitalista. Goethe (2009), entretanto, 

não as considerou como basicamente antagônicas ou insolúveis em princípio, pois, para ele, a 

humanidade poderia se libertar, por suas próprias forças, dos grilhões que uma evolução 

social milenária forjou. A ideia educativa de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister é a 

descoberta dos métodos, com a ajuda dos quais se despertarão essas forças adormecidas em 

cada indivíduo; que prepararão para o conhecimento e para o conflito com a realidade e que 

propiciarão o desenvolvimento da personalidade. 

É importante, portanto, refletir a respeito das possibilidades da educação, 

considerando o significado da pseudoformação sobre os pensamentos e os comportamentos 

das crianças na escola. 

A pseudoformação implica um antagonismo em relação à esfera da consciência, o que 

explicaria, de acordo com Adorno (1995), a aversão à educação encontrada entre crianças e 

adolescentes. A reflexão e o pensamento elaborado atrapalhariam a orientação dos indivíduos 

em uma sociedade que demanda respostas rápidas e padronizadas, além da indiferença em 

relação à sorte alheia.  

Os indivíduos têm dificuldade em perceber o diferenciado, o não moldado 

imprescindível à reflexão e ao desenvolvimento da consciência e, dessa maneira, o que 

constitui a própria humanização. Avessos à experiência, se ressentem e se contrapõem, muitas 

vezes, violentamente ao que não foi banalizado, pois, impedidos de fazer qualquer esforço, 

visando à ampliação das possibilidades de pensamento, sentem-se excluídos diante daquilo 

que não pode ser compreendido mediante padronizações. Adorno (1995, p. 149-150) 

considera, portanto, que o sobrevir da consciência está relacionado à desobstrução da 

experiência formativa: 
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A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na 

conscientização e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e 
dessas formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à 

experiência. Não se trata, portanto, apenas de ausência de formação, mas de 

hostilidade frente à mesma, do rancor frente aquilo de que são privadas. Este teria de 

ser dissolvido, conduzindo as pessoas àquilo que no íntimo todas desejam. 

 

É preciso compreender que a experiência é fundamental para a consciência, “o pensar 

em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e as estruturas de pensamento 

do sujeito e aquilo que este não é” (ADORNO, 1995, p. 151). Há, portanto, um sentido mais 

essencial da consciência, ou da faculdade de pensar, que não pode ser compreendido apenas 

pelo desenvolvimento lógico formal, pois corresponde, literalmente, à capacidade de fazer 

experiências como ressalta. “Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências 

intelectuais. Nesta medida e nos termos que procuramos expor, a educação para a experiência 

é idêntica à educação para a emancipação.” (ADORNO, 1995, p. 151). 

A incapacidade de realizar experiências faz com que os indivíduos interponham, entre 

si mesmos e aquilo a ser experimentado, uma camada estereotipada que precisa ser dissolvida, 

sobretudo, na educação de crianças, caso se queira postular a emancipação. A inaptidão à 

experiência repercute na relação entre os indivíduos, pois perde-se a capacidade de se 

relacionar com o outro, como algo efetivamente exterior, permanecendo apenas a capacidade 

de se referir à representação que o indivíduo faz deste outro externo, muitas vezes, 

preconceituosa e estereotipada.  

A dificuldade de perceber o outro e de se identificar com ele dá ensejo à violência e à 

frieza, impossibilitando a solidariedade. Adorno (1995, p.134) considera que “a incapacidade 

para a identificação foi sem dúvida a condição psicológica mais importante para tornar 

possível algo como Auschwitz em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas.” 

Para Pedrossian (2008), a identificação pode propiciar a tomada de consciência e, com 

ela, a percepção de que a cultura não cumpre aquilo que promete. Em uma sociedade em que 

a indiferenciação e a indiferença são impostas, ou que a frieza torna-se meio de sobrevivência, 

é preciso recuperar a importância das relações sociais. Horkheimer e Adorno (1973, p.84-85) 

ressaltam o quanto a identificação com o outro diz respeito à preservação dos laços humanos: 

“(...) o mecanismo da identificação tem um lugar decisivo no processo de formação social, na 
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cultura e na civilização que Freud se nega a separar. Com a identificação tem início a 

‘sublimação dos impulsos sexuais’ ela permite o aparecimento do ‘sentimento social’”.
 17

 

O conceito de identificação, de acordo com Pedrossian (2008), tem um valor central 

nas elaborações de Freud, que faz dele mais do que um mecanismo psicológico, entre outros, 

a operação pela qual o sujeito humano se constitui. A identificação é um processo psicológico 

por meio do qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se 

transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se 

e diferencia-se por uma série de identificações. (PEDROSSIAN, 2008). 

As condições objetivas, contudo, fazem com que os sujeitos, ao invés de estarem 

identificados entre si, identifiquem-se com aquilo que é requerido pela totalidade social, o que 

indica um empobrecimento da experiência, mediante a qual o sujeito se constitui em sua 

objetividade. A resignação às condições vigentes e um enquadramento em configurações 

psíquicas demandadas pela sociedade, visando à manutenção dos padrões estabelecidos, 

acabam impedindo a individualidade.  

O respeito, a solidariedade, e a tolerância, entretanto, podem indicar um 

posicionamento do indivíduo frente às exigências sociais. O estudo defende que a autonomia 

é o elemento principal do respeito, sobretudo, em uma situação competitiva, por dois motivos 

principais: não é necessário para o êxito na competição e expõe o indivíduo perante o grupo, 

uma vez que estabelece um vínculo com o fragilizado. Identificar-se com o sofrimento do 

outro é expor-se, na escola, na cidade ou em qualquer outro lugar público; é tomar partido do 

mais fraco e ser identificado com ele. Não há nada a ganhar e tudo a perder em uma sociedade 

na qual o sujeito é estimulado a se identificar apenas com o poder. Adorno (1995, p. 122) 

enfatiza que a pressão geral dominante tende a 

 

(...) destroçar o particular e individual juntamente com seu potencial de resistência. 

Junto com sua identidade e seu potencial de resistência, as pessoas também perdem 

suas qualidades, graças a qual tem a capacidade de se contrapor ao que em qualquer 

tempo novamente seduz ao crime. Talvez elas mal tenham condições de resistir 

quando lhes é ordenado pelas forças estabelecidas que repetissem tudo de novo, 

desde que apenas seja em nome de quaisquer ideais de pouca monta ou nenhuma 

credibilidade. 

 

A adesão à barbárie é expressão do interesse individualista que vislumbra a própria 

vantagem: não se expor para não se prejudicar – lei geral do existente que continuará 

                                                             
17Kant (1990) concebeu o conceito de civilização como realização exterior, social, o próprio desenvolvimento 

científico e tecnológico da sociedade; e o de cultura como interioridade, compreensão moral da realidade. Freud 

(1987), contudo, não utiliza tal distinção, por considerar que não se podem separar as duas dimensões, ao tratar 

das formas como o indivíduo se constitui. 
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existindo, enquanto não houver consciência sobre o significado da sociedade. A frieza, ou a 

indiferença, perante a sorte alheia impede a percepção do outro. Somente uma minoria se 

mobiliza, o que, para Adorno (1995), é do conhecimento daqueles que se comportam de modo 

violento e dos que controlam a sociedade. 

Entre crianças, a frieza pode ser observada no modo como os indivíduos se 

posicionam diante de uma violência: é rara a defesa do outro. O mais comum é a adesão à 

violência, mediante a participação física, ou escárnio. O respeito ao outro, o fairplay do jogo, 

tão proclamado e valorizado, longe dos holofotes sociais, é muito difícil de ocorrer e, por 

vezes, coloca em risco os indivíduos que se comportam dessa maneira, ao transformá-los em 

vítimas potenciais. Adorno (1995, p. 135-136) considera que: 

 

Se existe algo que pode ajudar contra a frieza como condição da desgraça, então, 

trata-se do conhecimento dos próprios pressupostos desta, bem como da tentativa de 

trabalhar previamente no plano individual contra esses pressupostos. (...) Por isto, o 

primeiro passo seria ajudar a frieza a adquirir consciência de si própria, das razões 

pelas quais foi gerada. 

 

A frieza relaciona-se à dificuldade do indivíduo em perceber o outro ou a uma 

percepção deformada pelas exigências da sociedade que desumaniza o outro como forma de 

legitimar a violência e a indiferença. 

As formas de perceber o outro e o mundo são históricas e estão relacionadas ao modo 

como a própria humanidade se constituiu, suprindo suas necessidades e desejos. Não se trata 

de comparar diferentes períodos históricos para saber em qual deles havia uma percepção 

mais apurada do outro – tarefa que se apresenta desnecessária para os propósitos do estudo. É 

preciso tentar compreender o modo como a sociedade atual, ao se constituir, embotou ou 

deformou a percepção dos sujeitos, criando obstáculos a uma experiência social mais ampla, 

fazendo com que o outro seja visto, muitas vezes, como inimigo a ser eliminado.  

Considera-se, portanto, necessário verificar o modo como as exigências dessa 

sociedade afetam as crianças, implicando declínio da percepção e do pensamento e 

fragmentação da experiência.  

 

 

3.2. A experiência e o lúdico 

 

A criança pode experimentar, no jogo coletivo, a criação e a recriação das regras, a 

alternância de papéis e o posicionamento diante das outras que compõem o seu grupo, 
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ampliando as possibilidades da consciência. Há de se considerar, contudo, que as exigências 

da sociedade atual interferem na experiência social entre crianças, alterando o modo de jogar. 

No caso do futebol escolar, a vinculação do desempenho ao sucesso social e 

econômico, talvez, possa explicar a ansiedade e a angústia que a atividade, muitas vezes, 

proporciona às crianças
18

. Pressionadas, encontram dificuldades em serem criativas e em 

usufruir do jogo para testar suas habilidades e suas estratégias. Muitas delas, determinadas a 

ganhar de qualquer maneira, comportam-se de modo violento, justificando suas atitudes por 

meio da competição. Apesar de o futebol ser um jogo de embate físico, não franqueia a 

deslealdade entre os jogadores.  

O excesso de exigências externas altera, portanto, a maneira de jogar. A liberdade de 

experimentar é descartada como obstáculo ao desempenho determinado por procedimentos 

pré-estabelecidos. A perda da liberdade e o referenciar às exigências externas indicam que a 

experiência lúdica de crianças foi alterada.  

O lúdico é a independência da atividade em relação aos fins externos, pois não remete 

a um objeto produzido nem a uma obra de arte – é um fim em si mesmo, que se inicia e 

termina com o jogo. Permite a imaginação ou a realização de abstrações, a partir daquilo que 

se encontra estabelecido.  

As regras nunca são rigidamente fixadas; sofrem alterações, de acordo com as 

vontades, o entendimento dos jogadores e a variação das situações. Embora o jogo possa ser 

repetido, a mudança dos participantes – alteração das condições – e das regras renova as 

experiências. É possível considerar que, de certo modo, há um redimensionamento do 

estabelecido, ou da situação, por parte da criança que aprende a elaborar formas de agir não 

previstas.  

Os games (jogos virtuais), que se tornaram acessíveis a quase todas as crianças das 

grandes cidades, incidiram sobre a experiência lúdica, pois a presença do outro não é mais 

imprescindível. A criação e a recriação das regras também sofreram uma limitação, embora 

haja mudança de fases com alteração dos cenários virtuais e dos desafios, cada vez mais 

complexos. Obviamente, os games tendem a se desenvolver acentuadamente, propiciando 

novas experiências virtuais com imagens e o desenvolvimento de novas formas de percepção 

e interação entre os indivíduos.  

                                                             
18 A seleção dos melhores jogadores da escola, visando às escolinhas de futebol dos clubes profissionais, 

vinculou o jogo a um objetivo externo, o que, também, afetou a possibilidade de a atividade promover uma 

experiência criativa. 
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Contudo, se as crianças puderem interferir no jogo, transgredindo e recriando regras e 

modos de jogar, considerando os interesses do grupo envolvido, é possível supor que o game 

se torne um meio mais interessante de experiências sociais por dois motivos principais: além 

de uma apropriação da tecnologia pela criança, permitiria a transgressão do roteiro pré-

programado do game. 

Na sociedade atual não se pode desconsiderar a tecnologia e o modo como ela 

interveio nas relações sociais. Marx (1982) considera que o desenvolvimento da tecnologia 

cria as condições para uma sociedade pacificada, ou para uma sociedade em que os fins sejam 

humanos, pois as aflições que caracterizam a existência – fome, doença, penúria material, 

violência e trabalho – podem ser resolvidas, liberando os homens para uma vida mais livre e, 

possivelmente, mais feliz.  

Entretanto, como o próprio Marx (1982) evidenciou, se a tecnologia não liberta, ela 

aprisiona, submetendo os trabalhadores ao ritmo das máquinas na fábrica e a vida humana, de 

modo geral, à lógica da produção industrial. A tecnologia tornou-se mecanismo de controle 

dos pensamentos e comportamentos dos indivíduos que não conseguem perceber que o mais 

lógico, ou o mais racional, nem sempre é o mais humano nessa sociedade. 

As crianças e jovens sobrecarregados com games lançados e relançados, 

initerruptamente, são seduzidas e controladas pela lógica que rege o consumo e pela lógica 

dos jogos virtuais, que, muitas vezes, estimulam o narcisismo e um mimetismo restritivo. 

Refletindo sobre a mimese entre crianças, Benjamin (1986, p. 108) considera que 

 

os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não se 

limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser 

comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem. A questão 

importante, contudo, é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da 

atitude mimética. 

 

Destacando, especificamente, o futebol escolar, é possível compreender que a mimese 

objetiva o desenvolvimento de habilidades, como também a assimilação dos elementos que 

compõem o jogo: regras, jogadas, posições, arbitragem, entre outros. O exercício psíquico de 

criação e recriação presente no jogo é limitado no game – as palavras, gestos e a imaginação 

são subtraídos. A única escolha possível ocorre entre as opções que o game oferece, cujo 

roteiro apresenta fases pré-determinadas, revelando uma mimese do processo de produção, na 

qual a escolha dos objetos determina a sequência do que deve ser feito.   

É possível supor, portanto, que, se, no passado, os jogos serviram de base para as 

elaborações dos games, com a massificação dos últimos, houve uma inversão. Hoje, talvez, a 
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maneira de jogar futebol mimetize o game e o que ele representa, em termos de limitação da 

percepção e do pensamento. 

O controle que a lógica do processo de produção impôs à vida da criança abalou as 

possibilidades da experiência lúdica e, portanto, a própria criatividade, que exige a 

transgressão transformadora daquilo que se apresenta como estabelecido.    

 

 

3.3. O declínio da percepção e do pensamento 

 

É preciso considerar as novas formas de controle dos indivíduos em uma reflexão 

sobre a possibilidade de formação para além daquilo que é exigido pela sociedade. Para 

Marcuse (1979), o controle social adquiriu uma forma “confortável, suave e democrática”, na 

sociedade industrial desenvolvida, pois o progresso técnico legitimou uma racionalidade que 

favoreceu a supressão da individualidade. 

 

De fato, o que poderia ser mais racional do que a supressão da individualidade na 

mecanização dos desempenhos socialmente necessários, mas penosos; a 

concentração de empreendimentos individuais em organizações mais eficazes e mais 
produtivas; a regulamentação da livre competição entre sujeitos econômicos 

desigualmente equipados; a redução de prerrogativas e soberanias nacionais que 

impedem a organização internacional dos recursos? O fato de também essa ordem 

tecnológica compreender uma coordenação política e intelectual pode ser 

acontecimento lamentável, mas promissor. (MARCUSE, 1979, p. 23). 

 

O aspecto promissor, indicado por Marcuse (1979), relaciona-se à possibilidade de o 

desenvolvimento tecnológico (mudança quantitativa) servir de base para a transformação 

(qualitativa) da sociedade. Marx (1982) compreendeu, contudo, que não se poderia operar 

uma ligação mecânica entre o desenvolvimento industrial e a liberdade humana, pois a 

autonomia do pensamento e o posicionamento crítico perderam espaço em uma sociedade, 

cada vez mais, capaz de suprir as necessidades dos indivíduos, mediante a forma em que se 

encontra organizada a sua produção.  

Para Marcuse (1979, p. 26), as possibilidades de libertação estão sendo minadas pela 

criação de necessidades materiais e intelectuais que “perpetuam formas obsoletas da luta pela 

existência”. Há de se considerar o que são necessidades verdadeiras e o que são falsas 
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necessidades, tarefa nada fácil em uma sociedade na qual a satisfação dos desejos de consumo 

tornou-se a própria razão de vida dos indivíduos. “Falsas”, dirá Marcuse (1979, p. 26), 

 

(...) são aquelas superimpostas ao indivíduo, por interesses sociais particulares, ao 

reprimi-lo: as necessidades que perpetuam a labuta, a agressividade, a miséria e a 

injustiça. Sua satisfação pode ser assaz agradável ao indivíduo, mas a felicidade 

deste não é uma condição que tem de ser mantida e protegida caso sirva para coibir 

o desenvolvimento da aptidão (dele e de outros) para reconhecer a moléstia do todo 

e aproveitar oportunidades de cura. Então, o resultado é euforia na infelicidade. A 

maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se e consumir 
de acordo com os anúncios, amar, e odiar o que os outros amam e odeiam, pertence 

a essa categoria de falsas necessidades. 

 

A “falsidade”, portanto, está relacionada à determinação do conteúdo das necessidades 

por forças externas, sobre as quais o indivíduo não tem nenhum controle. Tais necessidades 

podem ser reproduzidas e fortalecidas pelas condições de existência dos indivíduos que se 

identificam e se satisfazem com elas. Mesmo assim, ressalta Marcuse (1979, p. 26), não 

deixam de ser “produtos de uma sociedade cujo interesse dominante exige repressão.”  

A imposição de necessidades ocupa o pensamento e comportamento dos indivíduos, 

impedindo a reflexão sobre as necessidades indiscutíveis – alimentação, vestimenta, moradia 

e acesso às criações culturais da humanidade. A proliferação de necessidades pela sociedade 

industrial desenvolvida, de acordo com Marcuse (1979, p. 28), é “a sufocação das 

necessidades que exigem libertação – libertação também do que é tolerável e compensador e 

confortável – enquanto mantém e absolve o poder destrutivo e a função repressiva da 

sociedade afluente.” O indivíduo escolhe o que pode ser escolhido, atestando a eficácia dos 

controles sociais contra a percepção e a consciência da falsidade, ou da verdade das 

necessidades que, em última instância, dependem da autonomia dos indivíduos, pois ninguém 

pode decidir pelo outro quais são as suas necessidades. 

Marcuse (1979) considera que as criações de necessidades e de formas de satisfação 

correspondem a um processo de condicionamento perpetrado pelos mecanismos de controle. 

O “aparato midiático” não cria as necessidades, apenas amplia a sua extensão em direção a 

todas as classes sociais, aplainando os desejos. O rico e o pobre, portanto, têm desejos 

comuns, embora as possibilidades de realização sejam diferentes.  

As necessidades “condicionadas”, entretanto, não são sempre irracionais. Ser 

proprietário de um carro, em uma cidade como São Paulo, onde o transporte público é 

precário, é necessário. Entretanto, almejar um carro da marca Ferrari, ou desejar trocar de 

carro, frequentemente, para acompanhar os novos lançamentos é irracional. Comprar roupas 

“de marca”, mais resistentes e duráveis é interessante, contudo, fazer disso um fator de 
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felicidade é um exagero. Os jogos eletrônicos que se tornaram populares entre adolescentes 

podem servir de meio de desenvolvimento da inteligência, entretanto, se ocupam quase todo o 

tempo do indivíduo, obstruem outras experiências intelectuais. Outros exemplos poderiam ser 

oferecidos para atestar o aspecto perturbador da civilização industrial desenvolvida: o caráter 

racional da irracionalidade, como explica Marcuse (1979, p. 29): 

 

Sua produtividade e eficiência, sua capacidade para aumentar e disseminar 

comodidades, para transformar o resíduo em necessidade e a destruição em 

construção, o grau com que essa civilização transforma o mundo objetivo em uma 

extensão da mente e do corpo humanos tornam questionável a própria noção de 
alienação. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em 

seu automóvel, hi-fi, casa em patamares, utensílios de cozinha. O próprio 

mecanismo que ata o indivíduo à sua sociedade mudou, e o controle social está 

ancorado nas novas necessidades que ela produziu. 

 

Trata-se de um controle social tecnológico que se iniciou, no período moderno, com a 

introdução e desenvolvimento da maquinaria nas relações de produção. O controle dos 

movimentos e dos pensamentos, intensificado com o progresso técnico, na indústria, acabou 

se estendendo a outras dimensões da vida: à escola, escritório, família e, finalmente, à esfera 

do descanso e do lazer.  

Os controles tecnológicos, para Marcuse (1979), parecem ser a própria personificação 

da Razão para o bem de todos os grupos e interesses sociais ao ponto de toda a contradição 

parecer irracional e toda a ação contrária ser considerada impossível. O indivíduo foi aliviado 

da necessidade de pensar, pois tudo já está decidido – o roteiro das viagens, o uso vantajoso 

do cartão de crédito, a cor da camisa e o modelo do notebook. Essa situação tornou o uso do 

conceito de introjeção sem sentido, pois introjeção subentende a existência de uma dimensão 

interior, distinta e até antagônica das exigências externas, uma consciência individual e um 

inconsciente individual, separados da opinião e do comportamento públicos.  

Com a perda da liberdade, que designava a dimensão interior e privada de distinção 

dos homens, a psicologia do indivíduo foi “desbastada” e “aplainada”, tornando-se superficial 

e padronizada em sua adesão à racionalidade tecnológica. Essa psicologia do indivíduo não 

deve ser compreendido, em termos de ajustamento, mas de mimese ou de identificação 

imediata e automática, característica das formas primitivas de associação que reaparece na 

civilização industrial desenvolvida. O aplainamento e desbastamento psicológico implicam a 

perda do poder crítico da razão e a sua transformação em submissão aos fatos da vida e na 

capacidade de reproduzir, mais e maiores, fatos do mesmo tipo de vida (MARCUSE, 1979). 
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A alienação, portanto, torna-se objetiva, pois a ideologia está no próprio processo de 

produção, uma vez que os produtos doutrinam e manipulam, ao tornarem-se elementos de um 

estilo de vida à disposição de maior número de indivíduos e de classes sociais. Considerado 

racional e satisfatório, tal estilo obstrui a percepção e o pensamento livres e, dessa maneira, 

impede a transformação libertadora da sociedade. Marcuse (1979, p. 32) chamou de 

pensamento e comportamento unidimensional aquele em que “as ideias, as aspirações e os 

objetivos que transcendem o universo estabelecido da palavra e da ação são repelidos ou 

reduzidos a termos desse universo. São redefinidos pela racionalidade do sistema dado e de 

sua extensão quantitativa”. 

Nas ciências, o pensamento unidimensional corresponde a uma evolução no método 

científico: “operacionalismo nas Ciências Físicas, behaviorismo nas ciências Sociais” 

(Marcuse, 1979, p. 32), caracterizando o empirismo total no tratamento dos conceitos, com a 

redução dos seus significados à representação de operações e comportamento especiais. Trata-

se de um positivismo que, em sua negação dos elementos transcendentes da Razão, forma a 

réplica acadêmica do comportamento socialmente exigido. A perspectiva operacional foi 

descrita na análise do conceito de comprimento de P.W. Bridgman (apud MARCUSE, 1979, 

p. 32): 

 

Sabemos evidentemente o que queremos dizer por comprimento se podemos dizer o 

que seja o comprimento de todo e qualquer objeto, nada mais sendo necessário ao 

físico. Para determinar o comprimento de um objeto, temos de levar a efeito certas 
operações físicas. O conceito de comprimento fica estabelecido quando as operações 

pelas quais o comprimento é medido ficam estabelecidas: isto é, o conceito de 

comprimento compreende apenas e nada mais do que o conjunto de operações pelo 

qual o comprimento é determinado. Em geral, por qualquer conceito nada mais 

queremos dizer do que um conjunto de operações; o conceito é sinônimo do 

conjunto de operações correspondentes. 

 

Bridgman (apud MARCUSE, 1979, p. 33) destaca, ainda, as implicações desse modo 

de pensar para a sociedade: 

 

A adoção do ponto de vista operacional abrange muito mais do que a mera restrição 

do sentido no qual compreendemos “conceito”, porém significa modificação de 

grande alcance em todos os nossos hábitos de pensar pelo fato de não mais nos 

permitir usar como instrumentos de nosso pensamento conceitos para os quais não 

possamos dar uma justificativa adequada em termos de operações.  

 

Marcuse (1979) considera que o modo de pensar, indicado por Bridgman, predomina 

nas Ciências Humanas, nas quais muitos conceitos “transgressores” foram desqualificados por 

não disporem de uma justificativa conveniente em termos de operações ou comportamento. A 



78 

“Razão teórica e prática e o behaviorismo social encontram-se em campo comum: o de uma 

sociedade avançada que transforma o progresso científico e técnico em instrumento de 

dominação” (Marcuse, 1979, p.35). 

O progresso, por não ser neutro, deve ser definido pela possibilidade de melhorar a 

condição humana. O desenvolvimento tecnológico atual já dispõe de condições objetivas para 

que haja uma mudança qualitativa da sociedade, contudo o crescente avanço e incremento 

técnico, ao possibilitarem a satisfação das necessidades dos indivíduos, auxiliam na 

dominação que é mantida, à medida que o próprio aparato consegue satisfazer as necessidades 

humanas. O pensamento transcendente, que poderia implicar um posicionamento crítico em 

relação ao estabelecido, já não tem como se justificar socialmente, cientificamente e 

politicamente, pois a crítica social, que aponta as bases nas quais se assentam as benesses da 

sociedade industrial de consumo, encontra-se desacreditada. 

O Estado do Bem-Estar Social, com toda a sua racionalidade, é um Estado de ausência 

de liberdade, como evidenciou Marcuse (1979, p. 62-3):  

 

(...) porque a sua administração total é restrição sistemática a) do tempo livre 

“tecnicamente” disponível; b) da quantidade e da qualidade das mercadorias e dos 

serviços “tecnicamente” disponíveis para as necessidades individuais vitais; e c) da 

inteligência (consciente e inconsciente) capaz de compreender e aperceber-se das 

possibilidades de autodeterminação.  

 

O controle e a restrição da inteligência e, portanto, do comportamento, pode ser 

considerado o aspecto nefasto da sociedade moderna, uma vez que o pré-condicionamento 

psicológico do indivíduo lhe impede de sentir, pensar e imaginar por si próprio.  

A predisposição em consumir, cada vez mais, aceitar mercadorias materiais e mentais 

de qualquer tipo e maneira, ocupa de tal forma a psicologia dos indivíduos que facilita a 

aceitação de ideias e líderes fascistas. Perde-se a capacidade de distinção em um mundo em 

que as fantasias do “estômago ou da mente” podem ser abundantemente satisfeitas.  

A produtividade, então, estaria contra a libertação? Para Marcuse (1979), a produção 

de “afluência” pode estar retardando a satisfação de necessidades vitais ainda não atendidas, à 

medida que entorpece a mente e os sentidos, impedindo a autoconsciência dos indivíduos. Se 

essa hipótese fosse verdadeira, “a forma contemporânea de pluralismo revigoraria o potencial 

para a contenção da transformação qualitativa, impedindo, assim, em vez de impelir, a 

“catástrofe” da autodeterminação. A democracia pareceria ser o mais eficiente sistema de 

dominação” (MARCUSE, 1979, p. 64-5). 
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O desbastamento e aplainamento psicológico resultam em controle externo dos 

indivíduos que sequer percebem as formas de dominação. Tanto os sujeitos como os objetos 

constituem instrumentos num todo cuja razão de ser está nas realizações de sua produtividade 

cada vez mais poderosa.   

O domínio do pensamento e do comportamento alcança também a esfera cultural, 

liquidando os elementos de oposição e transcendência da “cultura superior”. Para Marcuse 

(1979), eles sucumbem ao processo de dessublimação, predominante nas regiões avançadas 

da sociedade atual, uma vez que a celebração da personalidade autônoma do humanismo, do 

amor trágico e romântico, parece ser o ideal de uma etapa atrasada do desenvolvimento
19

. “O 

que está ocorrendo agora não é a deterioração da cultura superior numa cultura de massa, mas 

a refutação dessa cultura pela realidade” (MARCUSE, 1979, p. 69).  

Com o desenvolvimento técnico e tecnológico, o homem não precisa mais dos deuses 

e heróis da cultura, pois tornou-se mais poderoso do que eles ao resolver muitos problemas 

insolúveis da existência. Contudo, traiu as esperanças e destruiu a verdade que eram 

preservadas nas sublimações da cultura superior, tornando-a anódina em seu antagonismo à 

realidade estabelecida – embora, como ressalta Marcuse (1979, p. 69): “as duas esferas 

antagônicas da sociedade sempre coexistiram; a cultura superior sempre foi acomodativa, 

enquanto a realidade raramente foi perturbada por seus ideais e por sua verdade”. 

A novidade da época atual, na reflexão de Marcuse (1979, p. 69-70), é o 

“aplainamento do antagonismo entre cultura e realidade social por meio da obliteração dos 

elementos de oposição, alienígenas e transcendentes da cultura superior, em virtude do que ela 

constitui outra dimensão da realidade”. Essa obliteração corresponde à liquidação da cultura 

bidimensional que não ocorre mediante a negação e rejeição dos “valores culturais”, mas por 

sua incorporação total na ordem estabelecida, “pela sua exibição em escala maciça” 

(MARCUSE, 1979, p. 70). 

Os valores culturais passam a servir de instrumentos de coesão social, pois o fato de 

contradizerem a sociedade que os vende não entra em consideração, como ressalta Marcuse 

(1979, p. 70): 

 

Assim como as pessoas sabem ou sentem que os anúncios e as plataformas políticas 

não têm de ser necessariamente verdadeiros ou certos e, não obstante, os ouvem e 

leem e até se deixam orientar por eles, assim também aceitam os valores tradicionais 

tornando-os parte de seu equipamento mental. Se as comunicações em massa 

misturam harmoniosamente e, com frequência, imperceptivelmente, arte, política, 

                                                             
19 Sobre o conceito de sublimação, ver nota 6 . 
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religião e filosofia com anúncios, levam essas esferas da cultura ao seu denominador 

comum – a forma mercadoria. 
 

 

A explicação de Marcuse (1979) permite compreender que não há ideologia, no 

sentido da falsa consciência, mas tão somente a propaganda a favor do mundo, mediante a 

duplicação e a mentira que não pretende ser acreditada. A duplicação é aceita pelos 

indivíduos, porque algo ocupa o lugar daquilo que foi falsificado – a oferta de mercadorias e 

de entretenimento promove a satisfação física e psicológica, amortecendo a situação de 

opressão e controle à qual os indivíduos encontram-se submetidos.  

O conceito de indústria cultural revelou que a apropriação da cultura pela 

racionalidade dos processos produtivos impõe aos indivíduos formas de percepção e de 

compreensão da realidade.  

 

Automaticamente e de maneira planejada os sujeitos são impedidos de se saberem 

como sujeitos. A oferta de mercadorias que se abate qual avalanche sobre eles 

contribui para isto da mesma forma que a indústria cultural e incontáveis 

mecanismos diretos e indiretos de controle espiritual. A indústria cultural surgiu a 

partir da tendência de valorização do capital. Ela se desenvolveu sob a lei de 

mercado, sob a obrigação de se adequar aos seus consumidores, mas operou uma 

inflexão convertendo-se na instância que fixa e fortalece a consciência em suas 

formas existentes, o status espiritual. A sociedade precisa da perseverante 
duplicação da existência vigente, porque, de maneira diversa da oferta do sempre 

igual, na medida em que ocorre uma diminuição das iniciativas de justificar o 

existente pela própria existência vigente, os homens por fim acabam por se livrar do 

existente. (ADORNO apud MAAR, 2000, p.5). 

 

A transformação da cultura em mercadoria significou a substituição da experiência 

cultural que requer reflexão pela fixação e perpetuação do existente – a exemplo do que 

aconteceu com a música que, submetida às leis do mercado, deixou de ser elaborada para ser 

aceita pelos indivíduos, que recusam o que é diferenciado. (ADORNO e SIMPSON, 1986). 

O ouvinte apto à experiência seria aquele que “mesmo não praticando a música, ao 

menos, estudando-a e interagindo com ela compreendesse os seus elementos estruturais, 

ouvindo-a como o faz o próprio compositor”. (ADORNO e SIMPSON, 1986, p. 21). A escuta 

atenta, entretanto, está fora do alcance da maioria dos indivíduos que, submetidos às 

exigências da sociedade, não têm o tempo, nem a percepção necessária para tal atividade. 

Gastam a energia que possuem, ouvindo músicas estruturadas em acordes repetidos ao longo 

da música, “facilitando” a “compreensão”, mediante a repetição exaustiva de sons 

conhecidos.  
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Como no exemplo da música, o jogo, caracterizado por seu aspecto lúdico – atividade 

que não se submete, diante das constrições externas, por conter um fim em si mesmo, sendo 

capaz de propiciar a liberdade das relações, de acordo com regras acordadas entre os 

participantes –, quando transformado em mercadoria, teve a sua dimensão reflexiva abalada, 

pois passou a ser determinado pela lógica da sociedade industrial, que o vinculou às 

necessidades produtivas de desempenho e consumo. A experimentação no uso de estratégias e 

técnicas, na alternância dos papéis entre os jogadores e na elaboração das regras, foi 

deslocada frente à necessidade premente de vencer.  

A psicologia desbastada e aplainada, que caracteriza o pensamento unidimensional do 

indivíduo, vincula o jogo ao estabelecido. Determinado pelas necessidades da sociedade atual, 

deixa de ser meio de compreensão e de elaboração de novas relações sociais para restringir-se 

à competição preconizada na hierarquização dos indivíduos. 

A reflexão que não toma o existente como o único referencial – o pensamento 

bidimensional – foi estimulada pela cultura superior ocidental pré-tecnológica, cujos valores 

morais, estéticos e intelectuais ainda mantêm sua validez – resultado da experiência de um 

mundo que não pode mais ser reconquistado, por estar, num sentido estrito, invalidado pela 

sociedade tecnológica – nas elaborações da sociedade atual. Marcuse (1979) considera que 

essa cultura, em certo sentido, permaneceu feudal, até mesmo quando o período burguês lhe 

conferiu algumas de suas formulações mais duradouras. 

 

Foi feudal não apenas em razão de sua limitação a minorias privilegiadas, de seu 

elemento romântico inerente (...), mas também porque suas obras autênticas 

expressaram uma alienação consciente, metódica, de toda a esfera dos negócios e da 

indústria, bem como de sua ordem calculável e lucrativa. (...) Conquanto esta ordem 

burguesa tenha encontrado a sua representação rica - e até – afirmativa na arte e na 

literatura (como seja, nos pintores holandeses do século XVII, no Wilhelm Meister 

de Goethe, no conto inglês do século XIX, em Thomas Mann), continuou sendo uma 

ordem que foi empanada, desbancada, refutada por outra dimensão 

irreconciliavelmente antagônica à ordem dos negócios, condenando-a e negando-a. 
(MARCUSE, 1979, p. 71). 

 

Trata-se de elaborações provenientes de um mundo que pode ser considerado atrasado, 

pré-tecnológico, embora mantivesse a percepção da desigualdade e da labuta que 

sobrecarregava os pobres com o infortúnio do trabalho, e que não havia organizado o homem 

e a natureza como coisas e instrumentos. 

 

Com o seu código de formas e maneiras, com o estilo e o vocabulário de sua 

literatura e filosofia, essa cultura passada expressava o ritmo e o conteúdo de um 

universo no qual vales e florestas, vilas e hospedarias, nobres e vilões, salões e 

cortês eram parte da realidade vivida. Na prosa e no verso dessa cultura pré-
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tecnológica está o ritmo dos que perambulam ou passeiam em carruagens, que tem o 

tempo e o prazer de pensar, contemplar, sentir e narrar. (MARCUSE, 1979, p.72). 

 

A cultura pré-tecnológica aponta para a cultura pós-tecnológica, para Marcuse (1979), 

pois suas imagens e posições mais avançadas sobrevivem à sua transformação em mercadoria, 

e a absorção em comodidades e estímulos administrados continuam indicando as 

possibilidades de vida na consumação do progresso técnico.   

A “alienação artística”, na perspectiva de Marcuse (1979), é a transcendência da 

existência alienada – uma alienação de nível superior ou interposta. A arte pré-tecnológica é 

antiburguesa, por entrar em conflito com o mundo do progresso e dos negócios. Chamá-la de 

romântica é uma tentativa de depreciá-la da mesma forma que referir-se a ela como 

decadente, o que revela verdadeiramente os traços progressistas de uma cultura que apresenta  

fatores reais de decadência. 

As imagens trazidas pela “alienação artística” revelam a sua incompatibilidade estética 

com a sociedade em desenvolvimento, indício de sua veracidade. (MARCUSE, 1979). Como 

já havia sido destacado por Benjamin (1989), o que as imagens lembram e preservam na 

memória pertence ao futuro: imagens de uma satisfação que dissolveria a sociedade que a 

suprime. A lembrança do passado é o reconhecimento de uma experiência, que é histórica, é 

um caminho em direção à origem. Mas, esse caminho é feito para trás em direção a um futuro, 

pois a origem, e com ela o esquecido, não pode ser totalmente recuperado, como fato 

histórico, mas como experiência e conhecimento.  

É preciso considerar que a sociedade atual tem um poder de absorver todo o conteúdo 

antagônico, esgotando a dimensão artística. Para Marcuse (1979, p. 73), “no domínio da 

cultura o novo totalitarismo se manifesta precisamente em um pluralismo harmonizador, no 

qual as obras e as verdades mais contraditórias coexistem pacificamente com indiferença.” 

Dessa maneira, a sociedade atual, em seu desenvolvimento, mina não apenas as formas 

tradicionais, mas as próprias bases da alienação artística, invalidando certos “estilos” e a 

própria essência da arte, o seu poder de negação. 

A tensão entre a verdade artística e a sua apropriação não deixa, entretanto, de existir 

em um conflito insolúvel, no qual a subversão da experiência cotidiana, mediante a revelação 

de sua falsidade, opõe-se ao mito do progresso, que orienta a sociedade moderna. A alienação 

artística, contudo, nem sempre foi subversiva. Durante alguns períodos da história da 

humanidade, ela serviu até mesmo como meio de integração – caso da arte egípcia, grega, 

gótica, ou da arte de Bach e Mozart. (MARCUSE, 1979). A arte relaciona-se, de modo 
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distinto, com uma cultura pré-tecnológica e bidimensional e com uma cultura unidimensional; 

entretanto, a alienação caracteriza tanto a arte afirmativa quanto a negativa. 

Na sociedade atual, a alienação artística é eminentemente negativa. A “Grande 

Recusa” capaz de propiciar uma relação com a realidade para além do estabelecido, como 

indica Marcuse (1979, p.75): 

 

O salão de exposição, o concerto, a ópera, o teatro, são ideados para criar e invocar 

outra dimensão da realidade. Sua frequência exige preparação de estilo festivo; eles 

suprimem e transcendem a experiência cotidiana. (...) Ora, essa lacuna essencial 

entre as ordens e a ordem do dia, conservada aberta na alienação artística, é 
progressivamente fechada pela sociedade tecnológica em desenvolvimento. 

 

Claro está que, com a massificação da arte, as possibilidades dos “clássicos” 

interferirem no modo de pensar e perceber a realidade e nos comportamentos dos indivíduos 

foram restringidas e, assim, a “Grande Recusa” foi, por sua vez, recusada ou adiada. 

Há de se considerar, entretanto, que a arte, ainda, mantém uma função cognitiva 

importante – por exemplo, a música chamada de séria, quando compreendida em seus 

aspectos estruturais, contribui para a ampliação e refinamento da percepção sonora. O 

indivíduo não aceita mais passivamente músicas compostas com acordes e melodias 

repetitivos. A música estruturada com sons (notas) e silêncios (as pausas), em um intervalo de 

tempo, é matemática que colabora com o desenvolvimento do pensamento. O estudo da 

tradição musical pode possibilitar a compreensão do sentido humano que pautou a elaboração 

de sons desde a pré-história e do significado psicológico e social daquilo que a indústria 

cultural tem produzido em termos musicais.   

A música, quando desvincula os indivíduos do estabelecido, amplia a percepção e o 

pensamento crítico e, portanto, pode ser considerada subversiva para a sociedade atual que 

restringe as suas possibilidades formativas, o que faz, também, com as outras formas de arte. 

Marcuse (1979, p. 78-9) destaca a importância da poesia para o pensamento, pois 

“nomear as ‘coisas que são ausentes’ é quebrar o encanto das coisas que não o são; mais 

ainda, é a invasão da ordem das coisas estabelecidas por outras diferentes.” A palavra em 

poesia subverte a regra unificadora, sensata, da sentença; prescinde da estrutura 

preestabelecida do significado, tornando-se ela própria um “objeto absoluto”; designa um 

universo, um descontínuo que se destaca em um mundo em que tudo segue um encadeamento 

previsível. A subversão da estrutura linguística contrapõe-se à análise lógica e linguística que 

apresenta os velhos problemas metafísicos como ilusórios – a busca do “significado” das 

coisas pode ser reformulada com a busca do significado das palavras, e o universo 
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estabelecido da palavra e do comportamento pode fornecer critérios perfeitamente adequados 

para a resposta (MARCUSE, 1979, p. 81). 

A cultura pré-tecnológica e bidimensional significou a possibilidade de liberdade, a 

recusa de pensar e de se comportar de modo preestabelecido. Ela deixou um legado de 

possibilidades, em suas obras, que vem sendo dilapidado, mediante apropriações e 

transformações operadas pela sociedade atual. Para Marcuse (1979), a transformação da 

cultura superior em cultura popular diluiu o antagonismo em uma situação na qual a promessa 

de satisfação material cresceu incidindo na dessublimação arrasadora. 

Marcuse (1979) considera que a alienação artística é sublimação, uma vez que traz 

imagens que não podem ser reconciliadas com o “Principio da Realidade” e que só são 

toleradas por serem culturais
20

. Contudo, tais imagens mentais foram incorporadas, de modo 

sistemático, à cozinha, ao escritório, à loja. Seu aproveitamento, nos negócios e nas atividades 

de distração, promoveu a dessublimação – a substituição da satisfação mediada, pela cultura 

superior, por uma satisfação imediata. A dessublimação tornou-se possível, porque a 

sociedade foi capaz de conceder mais do que antes, uma vez que não só os seus interesses 

tornaram-se os impulsos mais íntimos dos indivíduos, mas também os prazeres concedidos 

promoveram a coesão e a satisfação social (MARCUSE, 1979).  A dessublimação é 

repressiva à medida que limita as possibilidades de pensamento e de percepção dos indivíduos 

e os aprisiona no universo da autossatisfação, obtida, sobretudo, pelas formas de consumo.  

A dessublimação precisa ser compreendida em sua relação com a sociedade 

tecnológica, pois, de acordo com Marcuse (1979), a mecanização também “poupou” a libido, 

que se afastou de formas anteriores de realização. 

 

Esse o cerne da verdade no contraste romântico entre o viajante moderno e o poeta 

ou artífice andarilho, entre linha de montagem e artesanato, entre cidade pequena e 

cidade grande, entre pão de fabricação comercial e pão feito em casa, entre barco a 

vela e barco a motor de popa, etc. Sem dúvida nenhuma esse mundo romântico, pré-

técnico era permeado de miséria, labuta e imundice, e estas, por sua vez, eram a base 

de todo prazer e gozo. Não obstante, havia uma “paisagem”, um meio de experiência 
da libido que não mais existe. (MARCUSE, 1979, p. 82-3). 

 

Tal desaparecimento significou a “deserotização” da vida humana e, 

consequentemente, a redução dos desejos libidinosos. A contração da libido implicou a 

redução da experiência erótica em experiência e satisfação sexuais. Diminuindo a energia 

                                                             
20 O “Princípio de Realidade” é um dos princípios que regem, para Freud, o funcionamento mental. Forma par 

com o princípio do prazer e modifica-o, na medida em que consegue impor-se como princípio regulador 

(LAPLANCHE e POTALIS, 2001). 
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erótica e intensificando a energia sexual, a realidade tecnológica limita o alcance da 

sublimação. “No mecanismo mental, a tensão entre o que é desejado e o que é permitido 

parece consideravelmente reduzida e o Princípio da Realidade não mais parece exigir uma 

transformação arrasadora e dolorosa das necessidades instintivas” (MARCUSE, 1979, p. 83). 

A sociedade é percebida como franqueadora das necessidades mais íntimas do indivíduo, 

portanto não é preciso subvertê-la. 

A administração da libido implica o declínio da percepção e do pensamento – que não 

se coadunam com a ordem estabelecida –, e a submissão voluntária dos indivíduos à harmonia 

preestabelecida entre necessidades individuais e desejos, propósitos e aspirações socialmente 

necessários. Considerando que a satisfação e o desenvolvimento de necessidades instintivas 

são impostos, é possível dizer que se vive em um estado de repressão geral e que a indiferença 

e a violência são formas – dessublimadas – de reação.  

Contrastando com a dessublimação ajustada, a sublimação preserva a consciência das 

renúncias que a sociedade repressiva impôs ao indivíduo, preservando, assim, a necessidade 

de liberação. Marcuse (1979) lembra que toda sublimação é imposta pelo poder da sociedade, 

contudo a consciência desse poder contrapõe-se à alienação. Toda a sublimação aceita a 

barreira social à satisfação instintiva; entretanto, também pode transpor essa barreira. 

 

A sublimação exige alto grau de autonomia e compreensão; é a mediação entre o 

consciente e o inconsciente entre os processos primários e secundários, entre o 

intelecto e os instintos, a renúncia e a rebelião. Em suas mais realizadas formas, tais 
como na obra artística, a sublimação se torna a força cognitiva que derrota a 

supressão enquanto se inclina diante dela. (MARCUSE, 1979, p. 85). 

 

Enquanto a sublimação promove a subversão do estabelecido, a dessublimação revela 

uma função conformista – a conquista da transcendência pela sociedade unidimensional. A 

tendência da sociedade tecnológica em absorver qualquer forma de oposição, seja no âmbito 

da política, da cultura superior ou da esfera instintiva, resulta em declínio da percepção e do 

pensamento, o que impede os indivíduos de perceberem as contradições e alternativas ao que 

é estabelecido. 

 

Permanece a crença de que o real seja racional e de que o sistema estabelecido, a 

despeito de tudo, entrega as mercadorias. As pessoas são levadas a ver no aparato 

produtivo o agente eficaz de pensamento e a ação ao qual se deve render seu 

pensamento e ação pessoais. E, nessa transferência, o aparato também assume o 

papel de agente moral. A consciência é absolvida por espoliação, pela necessidade 

geral das coisas. (MARCUSE, 1979, p. 88). 
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O declínio da percepção e do pensamento revela a impotência dos indivíduos diante da 

sociedade. Incapazes de compreender que as necessidades pré-condicionadas e a satisfação 

imposta são formas repressivas de administração e de controle, não conseguem encontrar as 

reais causas de suas frustrações em uma sociedade que faz propaganda da felicidade. Aderem, 

muitas vezes, à indiferença e à agressividade, como meio de se relacionarem com um mundo 

que se apresenta de modo paradoxal: promete a felicidade à medida que acentua as formas de 

opressão dos indivíduos. 

 É preciso, então, saber que tipo de personalidade corresponde à sociedade tecnológica 

unidimensional, para se compreender os comportamentos característicos dos indivíduos que 

dela participam. 

 

 

3.4. A personalidade narcisista 

 

A sociedade unidimensional tecnológica – caracterizada pela ênfase na razão 

instrumental, no pensamento e linguagem operacionais e na transformação da técnica de meio 

para um fim em si mesmo – produziu uma ideologia própria, que não esconde mais. Apesar 

disso, tal como um “véu”, ajuda a ocultar as contradições que poderiam despertar os 

indivíduos. A satisfação das necessidades pré-condicionadas e o mito do progresso 

ininterrupto dificultam a percepção e o entendimento de que a atual sociedade, mediante a 

administração e o controle, é contrária à felicidade dos indivíduos. 

A redução da percepção do mundo vincula-se à expansão da própria racionalidade 

tecnológica que conforma a psicologia do indivíduo, fazendo com que adote os seus 

procedimentos, mediante formas de pensar e agir. Como o saber técnico utiliza procedimentos 

operacionais na resolução de tarefas, tudo deve ser alvo de operacionalização. A política, a 

educação, a comunicação, a sexualidade, a família e o trabalho são entendidos, através de uma 

única dimensão: a da realidade existente.  

A ideologia da racionalidade tecnológica, portanto, é mais do que um conjunto de 

ideias, crenças e valores. Trata-se de uma tendência a analisar todos os fenômenos por meio 

da razão instrumental, sem considerar aquilo que é específico de cada um, indicando, de 

acordo com Crochíck (1999), o predomínio da lógica do sujeito – e não a do objeto –, o que 

significa o entendimento da realidade, não em seus próprios termos, mas sim nos do sujeito. 
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Esse procedimento relaciona-se com a própria necessidade de dominação que adquiriu 

expressão perversa, como forma de organização social.  

O entendimento da realidade que prescinde do existente, longe de promover a 

autonomia, vincula, cada vez mais, o sujeito ao que é socialmente estabelecido, como 

pensamento e comportamento.  

 

Contrariando o ideal de indivíduo autônomo, defendido pelo liberalismo, o narcisista 

deixa de ser dono de seu destino, embora à sua consciência lhe pareça o contrário. 

Caracteriza-se pelo abandono de investimento libidinal sobre os objetos, voltando-se 

para o próprio eu. Os outros indivíduos e ele próprio tendem a se tornar coisas entre 
as outras coisas, que devem servir ao seu desejo de se afastar de qualquer tipo de 

sofrimento real ou psíquico. A sua frieza, contudo, não deixa de ser uma forma de 

resistência ao sofrimento existente. Como, segundo Adorno (1986), em cada época, 

a sociedade produz os homens que necessita o afastamento da realidade, 

proporcionado pelo narcisismo, parece combinar com uma ideologia que torna as 

contradições da realidade em contradições do pensamento, pressupondo poder 

dominar com a técnica o que foge à lógica humana. A necessidade de dominação 

social sobre os indivíduos corresponde à necessidade de dominação do indivíduo 

sobre si mesmo e sobre os outros. O que parece estar em questão é a 

autoconservação do indivíduo e da sociedade. (CROCHÍCK, 1999, p.2). 

 

A dominação social não utiliza mais, preferencialmente, uma ideologia para dissimular 

as contradições reais. A ideologia, agora, atua diretamente sobre a psicologia do indivíduo, 

que tenta explicar e se ajustar a realidade, mediante o pensamento operacional que transforma 

os outros e a ele próprio em coisas, ensejando a frieza como forma de proteção contra o 

sofrimento real.  

A ideologia tornou-se tecnologia, convertendo-se em um fim em si mesmo, deixando 

de lado os interesses dos indivíduos que, desprovidos de um pensamento transcendente, 

adaptam-se facilmente àquilo que é preconizado socialmente, mostrando-se aptos a 

perseguirem e agredirem aqueles que não se submetem à mesma adaptação que eles, ou que 

não se configuram nos padrões estabelecidos de normalidade física, mental, étnica, etária, 

sexual, política, entre outras. 

Como os indivíduos não conseguem perceber o caráter repressor da sociedade e, 

portanto, compreender a origem dos seus sofrimentos, transformam aqueles com quem 

convivem em alvos de sua hostilidade, proveniente do sofrimento, revelando a união da frieza 

da técnica com a angústia persecutória (CROCHÍCK, 1999).  

Para se compreender a violência e a agressão que caracterizam a sociedade atual, há de 

se considerar que o esclarecimento não se dissocia da dominação, como evidenciou 

Horkheimer e Adorno (1985, p. 52), indicando a última parcela da natureza que não foi 

dominada:  
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Hoje, quando a utopia baconiana de ‘imperar na prática sobre a natureza’ se realizou 

numa escala telúrica, tornou-se manifesta a essência da coação que ele atribuía à 
natureza não dominada. Era a própria dominação. É a sua dissolução que pode agora 

proceder ao saber em que Bacon vê a ‘superioridade dos homens’. Mas, em face 

dessa possibilidade, o esclarecimento se converte, a serviço do presente, na total 

mistificação das massas. 

 

A dominação, importante para os objetivos da autoconservação, em uma etapa da 

história da humanidade, hoje não tem mais razão de ser. A dominação da dominação coloca-

se como transformação qualitativa necessária para a pacificação dos homens. Para 

Horkheimer e Adorno (1985), a dominação presente no esclarecimento guarda as sementes da 

liberdade. 

 

Os instrumentos de dominação destinados a alcançar a todos – a linguagem, as 

armas e por fim as máquinas - devem se deixar alcançar por todos. É assim que o 

aspecto da racionalidade se impõe na dominação como um aspecto que é também 

distinto dela. A objetividade do meio, que o torna universalmente disponível, sua 
‘objetividade’ para todos, já implica a crítica da dominação da qual o pensamento 

surgiu, como um de seus meios. (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 48). 

 

Se a ideologia da dominação, contida na administração racional, justificava-se pela 

escassez, com as condições objetivas atuais, perdeu o seu fundamento. Assim, o trabalho que 

produz a impotência dos trabalhadores, não tem mais justificativa racional, continua a vigorar, 

apenas, para perpetuar o poder existente.  

A divisão entre trabalho manual e espiritual que permite o surgimento da práxis só 

teria sentido se promovesse a libertação do trabalho alheio ao homem que o despossui de sua 

humanidade (ADORNO, 1995). Contudo, a divisão é também a gênese da ideologia que a 

perpetua. “A ideologia presente entre o senhor – que administra o trabalho – e o trabalhador, 

que se põe entre o senhor e o produto, não permite usufruí-lo, impede a felicidade de ambos” 

(CROCHÍCK, 1999, p.10). A felicidade é postergada como possibilidade de ser realizada pelo 

progresso em um futuro indefinido. Enquanto não se realiza a satisfação permitida, tenta-se 

escamotear o que foi negado. 

A realização efetiva do homem, a possibilidade de viver a vida como um fim em si 

mesma, depende de sua retirada do mundo do trabalho alienado. O trabalho, contudo, tem 

sido a base da constituição do indivíduo desde a antiguidade, aparentado que foi a ideia de 

sacrifício em nome da coletividade. Isso significa que o que conhecemos como indivíduo, nos 

dias de hoje, é a sua negação (ADORNO, 2007). Para Adorno (2007), portanto, todo ideal de 

homem é ideologia, excetuando a sua negação.  
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A ideologia, no sentido liberal, ainda dispunha de elementos de verdade em seu 

conteúdo – as ideias de indivíduo, liberdade, felicidade, propriedade. O que era falso era a 

tentativa de realizar o seu conteúdo sem que houvesse condições objetivas para isso 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985). A ideologia na sociedade tecnológica transformou-se, 

perdendo, de acordo com Horkheimer e Adorno (1985), a sua autonomia ou o que tinha de 

verdadeiro – a possibilidade de pensar além do existente. Sem esse elemento racional, a 

crítica à ideologia perderia o seu foco. Portanto, mais do que criticar a ideologia, é necessário 

compreender o que leva o indivíduo a aderir a algo, manifestadamente, falso. 

Há de se considerar o declínio da percepção e do pensamento limitados ao 

cumprimento de tarefas e à solução de problemas que se apresentam como algo específico, 

não relacionado às contradições existentes. Como a redução de todos os fenômenos ao 

existente é característica da ideologia da racionalidade tecnológica, qualquer movimento de 

transformação é considerado utopia, ilusão e, desse modo, facilmente desconsiderado 

(CROCHÍCK, 1999). 

A ideologia preponderante é a da adaptação que “cola” o indivíduo ao que é 

estabelecido, dificultando a sua autonomia. Para Crochíck (1999), os obstáculos para a 

separação do indivíduo da sociedade que permite a constituição do primeiro, são frutos da 

passagem do capitalismo de mercado para o de monopólios e do crescente processo de 

racionalização que acompanha essa passagem – o que não acontece sem consequências para 

os indivíduos. 

 

A fronteira tradicional entre a Psicologia, de um lado, a política e a Filosofia Social, 

do outro, tornou-se obsoleta em virtude da condição do homem na era presente: os 

processos psíquicos, anteriormente autônomos e identificáveis estão sendo 

absorvidos pela função do indivíduo no Estado – pela sua existência pública. 

Portanto, os problemas psicológicos tornam-se problemas políticos: a perturbação 

particular reflete mais diretamente do que antes a perturbação do todo, e a cura dos 

distúrbios pessoais depende mais diretamente do que antes da cura de uma ordem 

geral. (MARCUSE apud CROCHÍCK, 1999, p.18). 
 

 

Sob o domínio dos monopólios econômicos, políticos e culturais, a formação do 

superego sobrepõe-se ao estágio de individualização. “A organização repressiva dos instintos 

parece ser coletiva, e o ego parece ser prematuramente socializado por todo um sistema de 

agentes e agências extras familiares” (MARCUSE apud CROCHÍCK, 1999, p. 19). Assim, se, 

por um lado, a adesão à ideologia responde às necessidades do ego; por outro, a sua 

estruturação se dá em conformidade com as necessidades sociais (CROCHÍCK, 1999). 
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Para que se possa compreender o modo como a ideologia da sociedade tecnológica 

influencia os indivíduos, é preciso uma análise do modo como eles se constituem. É 

admissível considerar que os comportamentos caracterizados pela violência e pela 

indiferença, em relação aos outros, estejam relacionados à personalidade dos indivíduos, 

estimulada na sociedade atual. 

Segundo Crochíck (1999), há traços narcisistas na composição da personalidade, 

característica da sociedade tecnológica. O interesse em acompanhar o modo como o 

narcisismo se constitui relaciona-se, dessa maneira, ao interesse da pesquisa: tentar evidenciar 

as bases psicológicas dos comportamentos que promovem a violência e a indiferença em 

relação à sorte alheia. 

O conceito de narcisismo indica a dificuldade de o indivíduo reconhecer-se em sua 

cultura, uma vez que ele compreende a coletividade como forma de expropriação de si 

mesmo. A ausência de vínculos consistentes com a cultura impede a autonomia do indivíduo, 

considerando que o processo de individuação é eminentemente social. Freud (apud 

CROCHÍCK, 1999), em O futuro de uma ilusão, ao discutir a questão da autonomia, indica 

que o indivíduo que se reconhece na cultura, por aquilo que ela lhe traz de bom, pode 

prescindir de líderes. Contudo, se a cultura for regressiva, o ideal de ego também o será, 

estimulando, dessa forma, a irracionalidade. 

Como a sociedade é composta de indivíduos pouco diferenciados – para haver 

diferenciação são necessários vínculos fortes com o ideal representado pela cultura –, a 

sociedade compõe-se, na verdade, de indivíduos regredidos por uma cultura que não colabora 

com a diferenciação individual (CROCHÍCK, 1999). A regressão indica que a racionalidade 

dos indivíduos vincula-se, sobretudo, à autoconservação como forma de garantir a 

sobrevivência em uma sociedade que lhes impõem sofrimento. 

O indivíduo precisa se apropriar dos instrumentais dados pela cultura para poder se 

contrapor àquilo que, embora confira racionalidade a ela, promove sofrimento humano. 

Entretanto, o indivíduo só pode se reconhecer na cultura pela legitimidade que dá aos próprios 

sacrifícios efetuados. Se os sacrifícios são demasiados, possivelmente, não haverá tal 

reconhecimento, e o indivíduo, incapaz de compreender as causas reais de seus sofrimentos, 

irá se colocar contra os demais, percebendo os outros como inimigos, em potencial, à 

possibilidade de satisfazer as suas necessidades. Se há racionalidade no esforço de preservar a 

vida, mediante a autonomia individual, o que não é pouco, ao mesmo tempo, dificulta pensar 

o bem comum que possa preservá-la, sem a ameaça mútua. É possível dizer, portanto, que, na 
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sociedade atual, os comportamentos racionais estão no sentido do individualismo, e não da 

individuação.  

Crochíck (1999) indica que há uma proximidade entre o indivíduo, considerado 

autônomo, atualmente, e o narcisista, pois, “se o ego é o representante das pulsões de 

autoconservação, e se o indivíduo considerado autônomo em nossos dias e o narcisista tem 

nele o principal agente psíquico, a proximidade entre ambos é perigosa, para não dizer que se 

trata do mesmo indivíduo. O máximo de racionalidade e sua ausência se encontram” 

(CROCHÍCK, 1999, p. 79). 

O indivíduo se isola para se preservar. Por apresentar um ego frágil, ele se diferencia 

do indivíduo que exerce sua autonomia no grupo em que participa. Tal fragilidade o torna 

susceptível de aderir a grupos efêmeros destrutivos – como uma torcida violenta de futebol – 

ou a grupos estáveis irracionais – como os grupos religiosos fascistas. Nesses casos, o 

narcisismo coletivo se apropria do narcisismo individual, como explica Crochíck (1999, 

p.82): 

 

Se o narcisismo coletivo se apropria do narcisismo individual, e se esse é uma forma 

de adaptação à realidade intensificada neste século, devem ser poucas as exceções 

de massas constituídas de indivíduos que aderiram a elas por motivos racionais. E, 

assim o fenômeno político não se desvincula do psíquico, antes disso, está na sua 

base. 

 

A tendência a hostilizar e agredir os outros, vistos como ameaça, é uma das 

características da irracionalidade narcisista, motivada, como explica Freud (apud 

CROCHÍCK, 1999, p. 82), pela incapacidade de aceitar diferenças e divergências: 

 

Nas antipatias e aversões indisfarçadas que as pessoas sentem por estranhos com 

quem tem de tratar, podemos identificar a expressão do amor a si mesmo, do 

narcisismo. Esse amor a si mesmo trabalha para a preservação do indivíduo e 

comporta-se como se a ocorrência de qualquer divergência de suas próprias linhas 
específicas de desenvolvimento envolvesse uma crítica delas e uma exigência de sua 

alteração. 

 

Crochíck (1999) ressalta que o narcisismo tem importante participação na formação de 

preconceitos, pois a incapacidade de reconhecer as próprias fragilidades faz com que o 

indivíduo busque e combata as fragilidades, reais ou imaginadas, dos outros, em uma tentativa 

de lidar com suas debilidades. O preconceito indica, mais uma vez, a fraqueza do ego e o 

próprio declínio da percepção e do pensamento. 

Indica, também, o declínio do amor pelos outros, considerado por Freud (apud 

CROCHÍCK, 1999, p. 83) como fator civilizador: 
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(...) o amor por si mesmo só conhece uma barreira: o amor pelos outros, o amor por 

objetos... E, no desenvolvimento da humanidade como um todo, do mesmo modo 
que nos indivíduos, só o amor atua como fator civilizador, no sentido de ocasionar a 

modificação do egoísmo em altruísmo. E isso é verdade tanto do amor sexual pelas 

mulheres, com todas as obrigações que envolve de não causar dano às coisas que são 

caras às mulheres, quanto do amor homossexual, dessexualizado e sublimado, por 

outros homens, que se origina do trabalho em comum. 

 

 Há de se considerar, contudo, que as pessoas apaixonam-se por ideais e abandonam a 

si mesmas em um movimento que, aparentemente, eliminaria ou limitaria o narcisismo – se 

tal sacrifício não fosse o abandono da consciência (CROCHÍCK, 1999). O grupo constituído 

por uma qualidade emocional que vincula as pessoas entre si pode revelar que os indivíduos 

abandonaram seu ideal de ego e o substituíram pelo ideal do grupo corporificado em um líder. 

Para Crochíck (1999), o grupo formado por indivíduos autônomos parece ser possível 

quando apresentam substancial diferenciação entre ego e ideal de ego, de tal sorte que o 

indivíduo submete-se aos seus próprios ditames, mas não de forma violenta. A identificação 

entre eles dar-se-ia por um projeto comum que não precisaria exercer a repressão, posto que o 

indivíduo já faz isto por si mesmo, e a adesão deveria ser voluntária. 

Como não há grupo sem ideal – pois, caso contrário, não haveria identificação –, é a 

racionalidade, ou não, desse ideal que permitirá um desenvolvimento ao indivíduo que lhe 

possibilite considerar a realidade existente. Esse ideal racional mal pode ser denominado de 

ideal, pois ele não se coloca entre os indivíduos e a realidade, ocultando as contradições dessa 

última, mas se apresenta como possibilidade de transformação dessa realidade, visando à 

diminuição e à eliminação do sofrimento humano (CROCHÍCK, 1999). 

A diminuição do sofrimento permitiria que o indivíduo voltasse a se relacionar com a 

realidade. O narcisismo indica a intensidade da repressão à qual o indivíduo encontra-se 

submetido, capaz de fazer com que ele renuncie aos laços afetivos e intelectuais com o 

mundo, como destaca Crochíck (1999, p. 114): 

 

Se a libido deve se dirigir ao ego, tendo em vista a autoconservação individual 

exigida pela cultura, quando renuncia aos objetos, a própria autoconservação passa 

para primeiro plano tornando-se fim em si mesma; parece que é assim que o 

sacrifício é constantemente realizado, ele deixa de ser um elemento componente na 

relação do indivíduo com a cultura; reivindicando o papel principal, tornando todas 

as ações uma possibilidade de afirmação do eu. 

 

A afirmação do eu pode se dar, de forma violenta, em comportamentos agressivos e na 

própria indiferença em relação à sorte alheia, revelando a abdicação da consciência que o 
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narcisismo implica, pela necessidade de evitar a percepção do sofrimento ao qual o indivíduo 

encontra-se submetido.  

O respeito mútuo, por sua vez, indicaria a percepção do que significa a sociedade e a 

relação moral entre felicidade individual e coletiva. O estudo empírico teve, portanto, como 

objetivo compreender o modo como o respeito mútuo, a violência e a indiferença ou frieza em 

relação à sorte alheia se apresentam entre crianças, durante a prática do futebol escolar de 

salão. 

A seguir, apresenta-se o método e os resultados do estudo, que podem possibilitar uma 

compreensão de como a personalidade narcisista se apresenta em algumas relações sociais 

encontradas na escola. 
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CAPÍTULO 4 

O FUTEBOL ESCOLAR DE SALÃO 

 

 

A repercussão do futebol entre crianças orientou este estudo, que considera o jogo um 

importante meio de formação dos indivíduos, por expressar as contradições sociais. Os 

comportamentos competitivos, cooperativos, violentos e de respeito mútuo que caracterizam a 

sociedade, podem ser observados também entre os jogadores de um modo mais condensado, 

no tempo e no espaço.  

A articulação dos comportamentos individuais com os coletivos, o uso das regras e a 

necessidade de superar os obstáculos, colocados pelos adversários, desenvolvem muito mais 

que o condicionamento físico e a habilidade intelectual e motora. A atividade requer, também, 

que o indivíduo se posicione diante do grupo social, sobretudo em situações contraditórias, 

nas quais é preciso refletir sobre o propósito das relações sociais. 

O estudo empírico objetivou compreender, de modo geral, a experiência propiciada às 

crianças pelo futebol escolar de salão – aqui considerada como forma de alterar relações 

sociais entre as crianças – e, especificamente, os comportamentos desencadeados pela 

atividade competitiva. Destaca-se, durante as observações, a função das regras que organizam 

o jogo e as relações que as crianças estabelecem entre si, com o intuito de explicitar seus 

aspectos progressivos e regressivos, tendo em vista a formação dos indivíduos.  

Formulou-se, como hipótese geral, a ser verificada, que o futebol, embora seja uma 

atividade por meio da qual se realiza uma experimentação e aprendizado das relações sociais, 

no âmbito escolar, sua prática não consegue ampliar a percepção dos indivíduos sobre a 

sociedade e promover uma reflexão crítica. Adicionalmente, propõe-se como hipóteses 

derivadas: 1ª) a prática do futebol, tal como é realizada na escola, não estimula a experiência 

formativa, de respeito mútuo solidariedade e tolerância; 2ª) o futebol pode propiciar a 

violência entre os indivíduos. 

 

4.1. Método 

 

Visando à consecução dos objetivos propostos e à compreensão da experiência 

propiciada à criança no futebol escolar de salão e dos comportamentos estimulados em uma 

atividade competitiva, o estudo empírico utilizou o seguinte método: 
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Sujeitos  

O estudo focalizou duas classes do 4º ano, compostas, em sua maioria, por crianças 

entre 9 e 11 anos. A classe do 4º ano B, com 28 alunos – 14 meninas e 14 meninos; e a do 4º 

ano D, com 26 alunos – 13 meninas e 13 meninos. O objetivo principal é apreender possíveis 

diferenças nas experiências escolares de cada grupo, considerando que o 4º ano B, de acordo 

com a direção da escola, é composto por crianças que têm um bom desempenho escolar e o 4º 

ano D, por aquelas que precisam de reforço escolar – são alunos que participam do Projeto 

Intensivo no Ciclo I – PIC
21

. 

As crianças do 4º ano do Ensino Fundamental I foram escolhidas como sujeitos do 

estudo a partir de observações realizadas na escola e das informações provenientes dos 

professores de educação física. Durante os jogos de futebol, essas crianças tentam aplicar as 

regras e se posicionar diante daquilo que acontece nas partidas. Os professores de educação 

física ressaltam que elas começam a compreender o que é requerido pelo jogo e a necessidade 

das regras, embora ainda tenham dificuldades em aplicá-las. Como o estudo focaliza a 

experiência de crianças durante o futebol, optou-se, portanto, pelo acompanhamento das 

classes do 4º ano do Fundamental I.   

 

O local do estudo 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no distrito da Brasilândia, 

zona norte da capital de São Paulo, foi escolhida pela disposição de sua direção e de seu corpo 

docente em participar do estudo – especialmente, a do professor de educação física das classes 

do 4º ano, que permitiu o acompanhamento de todas as etapas de ensino e aprendizado do 

futebol escolar. 

 

Instrumentos de pesquisa 

Para a coleta de dados do estudo, o método escolhido inclui: a) o protocolo de 

observação das relações durante o jogo; b) o teste sociométrico, visando à elaboração de 

sociogramas, com o objetivo de compreender a influência da atividade competitiva em duas 

situações distintas: jogo e sala de aula – tentou-se verificar se a violência e a solidariedade 

dizem respeito às predileções e repulsas ou podem recair, aleatoriamente, sobre qualquer 

                                                             
21O Projeto Intensivo no Ciclo I é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

que visa, sobretudo, à alfabetização, ao letramento e ao ensino das quatro operações matemáticas básicas, para 

crianças que estão prestes a encerrar o 1º Ciclo escolar e ainda não dispõem desses conhecimentos.   
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indivíduo –; c) um questionário visando a uma aproximação inicial da percepção das crianças 

sobre a escola; e; d) um questionário para apreender a compreensão dos professores do Ensino 

fundamental I a respeito das atividades de brincadeira e de jogo e da experiência escolar. 

 

a) Protocolos de observação 

A escola organiza o ensino para o 4º ano, atribuindo a cinco professores a 

responsabilidade de ministrar nove disciplinas. A professora de sala é responsável pelo ensino 

de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Inglês, Informática, Artes 

plásticas e Educação física dispõem de professores específicos. 

As observações foram realizadas, sobretudo, durante as aulas de Educação física, do 

segundo semestre de 2012, atribuídas ao ensino e à prática do futebol escolar de salão. Para a 

consecução dos objetivos do estudo – compreender as possibilidades de o futebol escolar 

propiciar uma experiência formativa para as crianças –, foi elaborado um protocolo com a 

intenção de observar os comportamentos recorrentes, durante os jogos de futebol de cada 

classe e, dessa maneira, fornecer elementos para análises das atitudes das crianças sobre a 

competição, cooperação, solidariedade, violência e respeito às regras
22

. O mesmo protocolo, 

portanto, foi utilizado em momentos distintos  – durante os jogos do 4º ano B e do 4º ano D  – 

para coletar informações sobre as relações entre as crianças de cada grupo. Descreve-se, a 

seguir, a elaboração do protocolo: 

 

Protocolo – Relações sociais entre crianças durante a prática do futebol: 

As atitudes recorrentes foram destacadas nos protocolos com o objetivo de analisar as 

relações entre as crianças durante os jogos de futebol. Registraram-se, sobretudo, duas 

atitudes: as violentas, em repreensões verbais e físicas dos colegas; e as de respeito e 

solidariedade com os colegas, alvos de violência. A indiferença ou a frieza sobre a sorte de 

um colega fragilizado pode ser analisada pela ausência de registro de atitudes diante dos 

conflitos e das contradições experimentadas durante os jogos.  

 

Registro de atitudes violentas ou repreensivas e de respeito, ou solidariedade, entre crianças. 

Se o motivo da atitude repreensiva da criança foi o não cumprimento da regra por 

algum de seus colegas, a notação para identificá-la foi RR (repreendeu quem não cumpriu as 

regras). Para identificar o aluno repreendido, por seu colega, pelo não cumprimento das 

                                                             
22 Os protocolos utilizados foram constituídos a partir de modelo oferecido pelo estudo “Autoridade e formação: 

relações sociais na sala de aula e no recreio”, de Ricardo Casco (2007). 
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regras, foi usada a notação rr (repreendido por não cumprir as regras). A repreensão de quem 

“jogou mal” foi assinalada como RM (repreendeu quem “jogou mal”); o repreendido por 

“jogar mal” foi identificado por rm (repreendido por “jogar mal”).  

As crianças que agrediram outras, verbalmente, receberam a notação AV (agrediu 

verbalmente o colega); as que agrediram fisicamente, AF (agrediu fisicamente o colega). A 

identificação das crianças que sofreram agressão verbal: sav (sofreu agressão verbal do 

colega) e daquelas que sofreram agressão física: saf (sofreu violência física do colega).  

Crianças que defenderam colegas, verbalmente, foram identificadas: DV (defendeu 

verbalmente o colega). No caso de a defesa ser física: DF (defendeu fisicamente o colega).  

Os dados foram coletados e organizados do seguinte modo:  

Data: 

Atividade desenvolvida: 

Descrição da atividade: Manifestação de atitudes repreensoras, violentas e de respeito entre 

as crianças do próprio time: 

RR- repreendeu quem não cumpriu as regras 

rr -  repreendido por não cumprir as regras  

RM - repreendeu quem “jogou mal” 

rm– repreendido por “jogar mal” 

AV - agrediu verbalmente o colega  

sav- sofreu agressão verbal do colega 

AF - agrediu fisicamente o colega 

saf - sofreu agressão física do colega 

DV - defendeu verbalmente o colega 

DF- defendeu fisicamente o colega 

 

Quadro 01- Modelo de registro das manifestações de atitudes 

Nome  RR rr RM rm AV sav  AF  saf DV DF 

           

 

 

b) Sociogramas: 

A utilização do sociograma, como instrumento de pesquisa, e o teste sociométrico, 

como procedimento básico de coleta de dados, permite uma compreensão mais abrangente das 

relações entre as crianças, a partir de suas respostas aos questionamentos que movem este 
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estudo. A intenção é analisar os critérios que orientam as relações estre os estudantes durante 

o jogo de futebol e atividades em sala de aula.  

Dois testes sociométricos foram aplicados nos respectivos grupos de crianças – 4º B e 

4º D –, para saber quais eram os colegas preferidos e os rejeitados por cada criança em duas 

situações distintas: a de sala de aula e a de jogo de futebol. 

O teste sociométrico foi escolhido como um dos elementos de coleta de informações 

por permitir estudar a estrutura social, a partir das relações de escolha e rejeição manifestadas 

pelos indivíduos no interior de um grupo social. Nesse sentido, os termos a serem utilizados 

pelo teste foram: ‘mais gosta’, ‘menos gosta’, ‘mais gostaria’ e ‘menos gostaria’ por serem 

adequados para a compreensão dessas relações de caráter psicossocial entre crianças.  

A posição social de cada elemento do grupo está relacionada às preferências e 

rejeições que recaem sobre ele, o que acontece, de acordo com Bastin (1966), de modo muito 

desigual, pois a maior parte das preferências dirige-se para dois ou três elementos apenas, o 

mesmo acontecendo com a maior parte das rejeições.  

As informações pretendidas com a aplicação dos testes em sala de aula são: 

1) Como se estabelece, em sala de aula, as relações sociais, por meio das preferências 

e rejeições dos indivíduos que compõem o grupo. 

2) Quem são as crianças escolhidas? 

3) Quem são as crianças rejeitadas? 

4) Qual a posição ocupada pelos demais participantes do grupo (se são escolhidos, 

isolados, excluídos ou não excluídos)? 

Para que seja possível efetivar o teste, houve a limitação do grupo e do espaço 

ocupado – no caso, realizado, separadamente, em duas classes do 4º ano do Ensino 

Fundamental I: o 4º B, composto por 28 crianças, e o 4º D, composto por 26 crianças. Como 

os testes requisitaram respostas escritas, foram aplicados em sala. 

Para Bastin (1966), deve-se limitar a três o número de escolhas de cada criança, com o 

objetivo de facilitar a discriminação das respostas e permitir interpretar mais facilmente os 

resultados pelo método estatístico. As respostas devem seguir uma ordem de intensidade, no 

caso das preferências, indicando primeiro aqueles com quem gostam mais de se relacionar e, 

no caso das rejeições, indicando primeiro aqueles com quem gostam menos de se relacionar. 

“Esse procedimento quando utilizado no teste permite que se aprenda o elemento de 

intensidade e de hierarquia presentes nas relações interpessoais”. (BASTIN, 1966, p.36). 

As perguntas foram elaboradas com a intenção de apreender quais são as escolhas e as 

rejeições individuais em cada um dos atributos, considerados importantes dentro da teia de 
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relações que se estabelecem em sala de aula, sejam eles a afetividade, a solidariedade, o 

desempenho escolar ou o desempenho no jogo de futebol. Esse procedimento foi realizado 

com as seguintes perguntas: 

1) Quais colegas da sua sala você mais gosta? Por quê? Indique três colegas, em 

ordem de preferência, iniciando por aquele que você mais gosta. 

2) Quais colegas da sua sala você menos gosta? Por quê? Indique três colegas, 

iniciando por aquele que você menos gosta em sua sala. 

3) Quais colegas de sua sala você escolheria para formar o seu time de futebol? Por 

quê? Indique três colegas, em ordem de preferência, iniciando por aquele que você mais 

gostaria que participasse de seu time. 

4) Quais colegas de sua sala você não escolheria para formar o seu time de futebol? 

Por quê? Indique três colegas, iniciando por aquele que você menos gostaria que participasse 

de seu time. 

Estas perguntas permitiram atingir os seguintes objetivos: 

As perguntas 1 e 2, por estarem relacionadas à preferência ou rejeição em sala de aula, 

apontariam os critérios adotados pelas crianças em suas escolhas. 

As perguntas 3 e 4 revelariam o critério adotado na escolha do colega e a influência do 

“jogar bem” nas predileções e repúdios em uma situação de jogo. 

Com os dados obtidos nos testes, foram confeccionados os respectivos sociogramas 

como meio de sistematizar e apresentar os resultados do estudo para análise de seu 

significado
23

. 

 

c) Questionário proposto às crianças: 

Com a intenção de promover uma aproximação inicial da experiência escolar das 

crianças e, portanto, do que é significativo para elas, foi elaborado um questionário com a 

seguinte pergunta: O que você mais gosta de fazer na escola? 

As respostas obtidas em cada sala foram agrupadas e analisadas, comparativamente. 

Os gráficos que expressam essas respostas estão no anexo 1.  

 

d) Questionário proposto aos professores 

Os professores da escola responderam um questionário sobre a experiência escolar das 

crianças e sobre a brincadeira e o jogo, como mediadores da formação dos indivíduos. A 

                                                             
23 O programa utilizado para a confecção dos sociogramas foi o KSociograma, um software que serve para a 

organização e exposição de dados provenientes de pesquisas empíricas de caráter sociológico. 
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intenção foi apreender a perspectiva dos docentes sobre essas atividades e sobre aquilo que a 

escola propicia aos alunos em termos de experiência social.  

Questionário 

 

- Série em que leciona:    Idade:   Sexo: 

 

- Professor (a) de: (   ) sala   (   ) educação física   (   ) educação artística   (   ) outro 

(especificar): 

 

1- Há quanto tempo você exerce a docência?  

 

2- A docência era a sua primeira opção profissional? 

 

3- Qual a sua carga diária de trabalho como professor(a)? 

 

4- Em qual instituição de ensino você se formou? Há quanto tempo? 

 

5- Qual o significado da experiência escolar para a criança? 

 

6- Qual o significado da brincadeira na educação escolar? 

 

7- Qual o significado do jogo na educação escolar? 

 

As respostas às três últimas perguntas foram tabuladas e analisadas, no capítulo 

seguinte, as outras respostas são apresentadas em uma tabela, no anexo 2. 

 

 

4. 2. Caracterização do futebol escolar de salão 

 

Em sua dimensão escolar, de acordo com os professores de Educação física, o futebol 

tem uma função pedagógica: visa propiciar o desenvolvimento de habilidades motoras, o 

conhecimento das regras e, sobretudo, relações humanas, pautadas pelo respeito mútuo. Os 

rudimentos da atividade, de acordo com os professores, podem começar a ser ensinados às 

crianças com 7 e 8 anos de idade, contudo, apenas quando estão entre 9 e 11 anos, cursando o 

4º ano escolar, conseguem praticá-lo com maior desenvoltura, compreendendo um pouco 

mais as regras
24

.  

                                                             
24 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não há especificação sobre os conteúdos a serem trabalhados em 

Educação Física. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos de Educação Física são organizados da 

seguinte maneira: jogos, atividades rítmicas e expressivas, conhecimentos sobre o corpo, lutas e esportes. O 

futebol entra como jogo e/ou esporte. Não há, nos Parâmetros, a indicação de uma primazia da atividade sobre as 

outras, porém, de acordo com muitos professores de educação física, por ser popular no país e requisitada pelas 

crianças, é conteúdo importante da educação, sobretudo, no Ensino Fundamental I, quando o interesse pelo jogo 

torna-se mais acentuado. 
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O ensino do futebol escolar de salão encontra-se organizado em quatro etapas 

principais: 

1ª) exercícios visando ao condicionamento e ao aprimoramento das habilidades físicas; 

2ª) exercícios específicos com bolas, voltados para o desenvolvimento técnico; 

3ª) ensino e prática das regras, e 

4ª) o futebol escolar de salão. 

O condicionamento físico é efetivado por meio de brincadeiras, tais como pega-pega, 

pular corda, dança, corrida de costas, de lado, agachado e com as palmas da mão no chão.  Os 

rudimentos das ações em grupo iniciam-se com as corridas por equipe, utilizando um 

“bastão”, passado por uma criança que o detém às mãos de outra, percorrendo de, 

aproximadamente,120m; o pega-pega com dois, três ou quatro crianças, pegando as outras e 

com jogos simples como a “queimada”
25

. 

Além da rotina de alongamento e de aquecimento, aprende-se a conduzir, com os pés, 

bolas de tênis e bolas pequenas de borracha. Essa condução exige destreza, pois o tamanho 

reduzido das bolas torna a atividade mais difícil. Colocam-se obstáculos ao longo da quadra 

para que as crianças façam desvios, ziguezagues, voltem de costas, utilizem os dois pés, ora 

tocando a bola com o pé direito, ora com o esquerdo para passarem pelo obstáculo.  

O passe da bola é treinado, “sem sair do lugar”, entre três, quatro, até seis crianças, 

alterando-se o número de “toques”, um, dois, três, quatro, e assim por diante, permitidos na 

bola. A mudança na disposição dos participantes durante a atividade: reta entre dois, triângulo 

entre três, quadrado e círculo e no número de toques, cada vez menor e mais rápido, 

desenvolvem habilidades variadas, diferentes formas de recepção da bola, direcionamento dos 

chutes, controle da intensidade e da velocidade dos passes.  

Posteriormente, executa-se o passe em movimento com bolas pequenas de borracha e, 

em um segundo momento, com bolas de futebol de salão. O número de participantes da 

atividade e o número de passes são alterados, visando criar dificuldades motoras. A maior 

delas parece ser a correspondência entre as velocidades de quem passa e de quem recebe, 

como também, chutar a bola em movimento. 

Os chutes a gol, com diferentes partes do pé e em diferentes situações: com a bola 

parada, em movimento rasteira ou alta, e os dribles – “pedaladas”, “drible da vaca”, “chapéu”, 

“chaleira” – também são ensinados como recursos úteis para o jogo. A maioria das meninas, 

                                                             
25A primeira etapa constitui base de ensino de todos os jogos coletivos praticados na escola. Além do futebol, o 

basquete, o handebol e o vôlei.  
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embora participem de todas as atividades envolvendo o futebol, apresentam dificuldades, 

sobretudo, em chutar, pois dispõem de menos força que os meninos26. 

O “bobinho”, em que um jogador tenta recuperar a bola dos outros dispostos em 

círculo, é atividade frequente como rudimento do futebol, pois exige condicionamento físico, 

técnica de passe, recepção, marcação e recuperação da bola. Quando o professor opta por 

colocar mais de um aluno no centro da roda, dois ou mais “bobinhos”, desenvolve-se a 

atividade em equipe: enquanto um marca o outro tenta recuperar a bola, ações que devem ser 

articuladas para que o objetivo de recuperar a bola seja alcançado.   

A atividade, porém, pode estimular o sadismo entre as crianças, quando as que estão 

na situação de “bobo” não conseguem recuperar a bola e tornam-se objeto de escárnio das 

demais. O professor precisa intervir, mudando a situação dos participantes, para que todos 

experimentem ser o “bobo”, e, também, esclarecendo que atividade é um rudimento do 

futebol que, apesar do nome, não tem como objetivo o enfraquecimento do outro.  

Como pode ser observado, esse conjunto de atividades está relacionado com o futebol, 

mas não constitui ainda a fase de ensino e aprendizado das regras do jogo; é uma espécie de 

preparação ou requisito. 

O ensino do jogo torna-se mais complexo quando as habilidades motoras precisam ser 

coordenadas entre os participantes de uma equipe, tendo em vista um objetivo que dever ser 

alcançado em uma competição estabelecida por regras. As crianças logo percebem que o êxito 

na atividade depende do conhecimento e uso das regras em favor do time. Joga-se contando 

com a regra, que pode ser utilizada para pressionar, ou induzir ao erro o adversário – exemplo 

do que acontece em uma jogada ofensiva, quando o atacante, ciente da vulnerabilidade dos 

defensores dentro da área (que precisam evitar cometer falta, no caso pênalti), pode tentar 

driblar para encontrar o melhor ângulo para o chute, ou para colocar um companheiro em 

melhor posição para efetivar o gol ou, ainda, para forçar a penalidade máxima. 

O futebol escolar é pautado pelas regras do futebol de salão, uma variação reduzida do 

futebol de campo, praticado em quadras de piso rígido. As regras dessa modalidade 

estabelecem, resumidamente, o seguinte:  

1º) As dimensões e marcações da quadra: retangular, com comprimento máximo de 

42m e mínimo de 25m; largura máxima de 22m e mínima de 16m; meta: duas traves verticais 

separados por 3m e ligados por um travessão a 2m do solo; área de meta: a 6m de distância de 

                                                             
26 Há de se ressaltar que o futebol foi praticado historicamente, sobretudo, por homens. Situação que começa a 

mudar, principalmente, no final da década de 1990, quando os times femininos começaram a ganhar destaque. 

Na escola, é comum as meninas jogarem com os meninos. 
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cada trave da meta haverá um semicírculo, cujo centro é perpendicular ao centro da linha de 

meta; área da penalidade máxima: assinalada por um círculo de 10cm, desenhado no piso 

distante 6m do ponto central da linha de meta; área do tiro/chute livre sem barreira: a 10m do 

ponto central da linha de meta; zona de substituição: ao lado da mesa de anotação e 

cronometragem: partindo da linha divisória do meio da quadra haverá um espaço de 3m em 

cada metade da quadra por onde os atletas devem entrar e sair – do lado que sua equipe está 

jogando. 

2º) A bola: diâmetro máximo de 64cm e mínimo de 62cm; peso máximo de 440g e 

mínimo de 400g. 

3º) Número e substituição de atletas: cada time pode ser composto por apenas cinco 

jogadores, dos quais um deles deve ser o goleiro e quatro, o número mínimo de jogadores em 

uma equipe. Cada equipe poderá ter, no máximo, sete jogadores reservas, sendo permitido um 

número indeterminado de substituições – o jogador expulso pelo árbitro poderá ser 

substituído. 

4º) Equipamentos: tênis, meias, caneleiras, shorts e camisa.  

5º) As atuações do árbitro: fazer com que as regras sejam respeitadas e impedir a 

violência entre os jogadores.  

6º) As atuações do auxiliar de arbitragem: dar suporte a atuação do árbitro.  

7º) As atuações do cronometrista e do anotador: controlar a duração da partida, os 

intervalos, o tempo das instruções técnicas, o número de gols e as substituições.  

8º) Duração da partida: 40min, divididos em dois tempos de 20min, com intervalo de 

10min. A cada 20min, cada equipe pode solicitar dois tempos de um minuto para instruções 

técnicas.  

9º) Bola de saída: sai do meio da quadra e deve ser tocada por uma das equipes em 

direção à meta adversária. Por sorteio, decide-se quem inicia o jogo e o lado da quadra no 

qual a equipe começa jogando.  

10º) Bola fora de jogo: toda vez que atravessar completamente as linhas laterais ou de 

meta.  

11º) O gol será contado quando a bola ultrapassar completamente a linha entre as duas 

traves da meta.  

12º) Faltas e incorreções: graves quando o jogador é, intencionalmente, violento com o 

adversário; e leves, quando, na interpretação do juiz, não havia intenção de machucar. As 

faltas graves podem levar à expulsão e são cobradas com chute livre direto; as leves, com 

chute indireto do local onde ocorreram. Os goleiros, se permanecerem mais de 4 segundos 
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com a bola em sua área, cometerão falta, como também se tocarem com as mãos uma bola 

recuada com os pés por jogador de sua equipe. Nesse caso, a falta é cobrada, de modo 

indireto, sobre a linha da área da meta no local mais próximo da infração.  

13º) Tiros/chutes livres: diretos em direção ao gol.  

14º) Tiros/chutes indiretos: dois jogadores ou mais devem participar da jogada.  

15º) Faltas acumulativas: a equipe que cometer mais de cinco faltas, em cada tempo da 

partida, faculta a adversária chutes livres diretos sem a formação de barreira.  

16º) Penalidade máxima: é assinalada quando a falta é cometida dentro da área da 

meta por um jogador da equipe que está sendo atacada. O adversário terá direito a um chute 

direto da marca do pênalti; o goleiro só poderá se movimentar ao longo da linha de fundo 

entre os postes da meta.  

17º) tiro/chute lateral: cobrado com os pés sobre a linha lateral onde a bola ultrapassou 

os limites da quadra.  

18º) Arremesso de meta: quando a bola tocada por um atacante ultrapassar a linha de 

meta. O goleiro, exclusivamente, tem 4 segundos para arremessar a bola.  

19º) Tiro de canto/escanteio: quando a bola tocada por um defensor ultrapassar a linha 

de fundo, um jogador atacante pode cobrar, com os pés, o tiro de canto na extremidade da 

linha de meta, no lado do gol que a bola saiu. 

Claro está que, na escola, as regras oficiais são apenas um parâmetro, pois sofrem 

alterações decorrentes da idade dos jogadores, das condições materiais para a atividade e, 

sobretudo, da criatividade das crianças, o que confere ao futebol escolar de salão 

características próprias. 

As escolas urbanas dispõem, geralmente, de uma quadra demarcada para a prática do 

futebol de salão, adaptável ao vôlei, ao basquete e ao handebol. Raramente, utiliza-se a quadra 

inteira, porque, para que as crianças possam jogar mais vezes – cerca de 30 crianças – durante 

os 45 min de aula, há necessidade de dividir a quadra em duas partes e reduzir o tempo de 

duração (10 min em média) dos dois jogos simultâneos. Os vencedores permanecem na 

quadra para enfrentar novos adversários – a nenhuma equipe foi permitido, ao longo das 

observações, jogar mais que duas vezes seguidas.  

Utiliza-se a bola de salão, que é jogada em equipes compostas, geralmente, por quatro 

a cinco crianças. As equipes, na maioria das vezes, são mistas, compostas por meninos e 

meninas, em uma tentativa de equilibrar a força física. A escola não fornece os equipamentos 

(tênis apropriado, caneleiras, meias, entre outros) para os alunos praticarem o futebol. 
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O professor explica as regras principais, no início de cada aula, em que haverá jogos.  

Atua, frequentemente, como árbitro e indica as infrações ao longo da partida e o 

comportamento permitido pelas regras. Como ocorrem dois jogos ao mesmo tempo – um em 

cada metade da quadra –, ele escolhe um, ou dois, alunos para arbitrar, desde que não façam 

parte das equipes em competição. A arbitragem é causa de constantes contendas, porque as 

crianças, muitas vezes, favorecem as equipes em que seus colegas mais próximos estão 

jogando.  

Não há traves para demarcar o espaço do gol, no caso da prática, em dimensões 

reduzidas – a marcação é feita com pedras, chinelos ou roupas, e a distância que separa as 

marcas é contada por passos. Exige-se, como petição de justiça, da criança que mede, com 

seus pés, que a distância entre as marcas do gol de um lado do campo, seja o mesmo do outro 

lado, evitando o risco de um gol ser maior do que o outro, em prejuízo para uma das equipes. 

No caso, a inciativa de ser o mais preciso possível a respeito das medidas indica certo respeito 

entre os participantes, o que pode ser considerado um fairplay inicial, pois mostra a percepção 

que as crianças têm do que é justo, em termos de regras. 

Como a distância entre os objetos que demarcam o gol não ultrapassa 1m, não há 

goleiro. A defesa, quando a bola é lançada em direção ao gol, portanto, não pode ser feita com 

a mão. Caso isso aconteça, é assinalada falta contra o time defensor. No futebol em dimensões 

reduzidas, há apenas uma pequena área demarcada, mais uma vez, pela tradicional forma 

adotada pelas crianças: por passos. 

As faltas ocorridas nos limites da área devem ser assinaladas como pênalti. Uma linha 

imaginária perpendicular à linha de fundo, partindo de um ponto equidistante entre os dois 

objetos que delimitam o gol, indicará a marca do pênalti. O comprimento dessa linha varia de 

acordo com o combinado entre as equipes: de quatro a seis passos do gol em média. Os 

defensores podem dispor de um goleiro – qualquer jogador da equipe – em caso de pênalti; 

contudo, ele não pode se movimentar, nem pegar a bola com a mão. Deve escolher a melhor 

postura para “fechar o gol”, imóvel como uma estátua  – muito tempo é utilizado durante as 

cobranças de pênaltis, discutindo-se a ocorrência da falta, e, quando a cobrança não se efetiva, 

o motivo principal é o movimento irregular do goleiro. 

O gol é marcado quando ultrapassa a linha de fundo entre os objetos que substituem as 

traves. Na prática reduzida, como no futebol de salão, não há impedimento e todas as 

cobranças – de tiro de meta, lateral e escanteio – são realizadas com os pés. É relevante 

observar, ainda, que algumas meninas, por jogarem muito bem, sobressaindo-se até mesmo 
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entre os meninos, chegam a ser disputadas na escolha das equipes. As regras de futebol 

consideradas oficiais, portanto, são transformadas e adaptadas ao futebol escolar de salão. 

 

A) A seguir é apresentada uma síntese dos jogos observados e o registro das observações 

distribuídas em categorias: 

A.1) Três jogos observados durante uma aula de educação física entre crianças que 

participam do 4º ano B 

O professor deixou que os próprios alunos se dividissem em equipes e organizassem 

as partidas. Foram montadas seis equipes de quatro jogadores cada, que se enfrentariam por 

sorteio utilizando a metade da quadra
27

. Portanto, dois jogos aconteceriam, ao mesmo tempo. 

Observou-se que as crianças utilizaram muito tempo para saber quem escolheria, pois muitos 

se apresentaram para montar os times, o que motivou “infindáveis” discussões e a ocorrência 

generalizada de agressões verbais. As meninas participaram ativamente das discussões, sendo 

que algumas se comportaram de modo agressivo contra os meninos. Depois, o “dois ou um”, 

que estipula a ordem de quem irá escolher, absorveu intensamente as atenções
28

. Acusações 

de trapaça – por colocar a mão depois dos adversários e, assim, estimar de modo vantajoso o 

número de dedos indicado –, verificações incorretas de quantos puseram dois e de quantos 

puseram um acarretaram muitas repetições que consomem boa parte da aula de Educação 

física de 45 minutos.  

Após as escolhas das equipes, em uma segunda etapa, foram acordadas as regras a 

serem seguidas e se haveria, ou não, necessidade de árbitros. As discussões sobre as regras a 

serem adotadas foram longas; finalmente, adotou-se o procedimento de estabelecer as 

delimitações e marcas do campo, não haver goleiro fixo e corrigir as regras – tacitamente 

conhecidas por todos, ao longo da partida, ressaltou-se, apenas, a utilização das mãos – como 

ocorre no futebol de campo, ao invés dos pés, característica do futebol de salão –  nas 

cobranças de laterais. Estipulou-se a duração das partidas em 10min. A equipe vencedora 

                                                             
27 A classe do 4º ano B é composta por 28 crianças, contudo, no dia do referido jogo, duas delas haviam faltado e 
duas preferiram não participar da atividade, alegando indisposição física.  
28 O “dois ou um” é bastante popular entre as crianças e consiste no seguinte: um grupo de três, ou mais, crianças 

formam um círculo. Todas juntas falam: dois ou um. Então, cada criança mostra, simultaneamente, às outras a 

mão com um ou dois dedos no centro da roda. A criança que mostrar um número de dedos diferente das demais 

– um dedo, enquanto todas as outras colocaram dois; ou dois enquanto todas as outras colocaram um – vence e 

pode escolher em primeiro lugar. O “dois ou um” continua e, desse modo, sucessivamente os vencedores 

escolhem em segundo, terceiro, quarto lugar até que fiquem apenas duas crianças que decidirão pelo “par ou 

ímpar”. Uma em frente à outra pede par ou ímpar, colocam as mãos para trás e as mostram, simultaneamente, 

com qualquer número de dedos, inclusive com a possibilidade de utilizar as duas mãos. Se a soma dos dedos 

colocados pelos dois oponentes for par aquele que pediu par ganha, contudo, se a soma não for par, aquele que 

pediu ímpar sairá vencedor, escolhendo primeiro quem irá compor a sua equipe. 
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ficaria para o segundo jogo, embora não seja permitido a uma mesma equipe jogar mais do 

que duas vezes seguidas. Não se mencionou o que seria considerado “falta” e nem a 

necessidade do respeito mútuo entre os jogadores – evitar agressões físicas, xingamentos, 

admitir erros e faltas.  

Verificou-se, durante os jogos, a atenção das crianças a respeito do uso das regras. A 

marcação das faltas, entretanto, não foi considerada de modo objetivo, em muitas ocasiões, 

em que o poder de argumentação dos adversários e dos companheiros de equipe decidiu a 

gravidade da infração e, consequentemente, da punição. Quando a violência era evidente, a 

tendência foi a aplicação estrita da regra. Isso, porém, não evitou os protestos e “bate-bocas” 

e, algumas vezes, agressões físicas, envolvendo jogadores e até crianças que esperavam para 

jogar. Situações em que os alunos mais violentos se destacaram, como também os mais 

solidários, sendo que a maioria permaneceu indiferente ao desfecho das contendas, como 

indica o registro dos jogos
29

.  

No quadro, a seguir, apresenta-se uma síntese dos jogos observados e o registro das 

observações distribuídas em categorias: 

                                                             
29 Em situações de conflito, algumas crianças, o professor de educação física e o pesquisador interferiram, 

separando brigas e tentando acalmar os ânimos. 
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Quadro 02- Registro das observações  referentes aos três jogos do 4º ano B 

Nome  RR rr RM rm AV sav AF saf DV DF 

ADR    1  1     

BAR           

CAM    2  2     

CAR           

CRL           

ERK 1  3  3  1    

ÉRI           

GIO           

ISA  2    1  1   

JOS 1  1 1 2 1     

JUC 1  2  3      

CAI 1  1  2      

KAI   1  1      

KAU 2 1 1  2 1 1  1 1 

LRC   1  1      

LAR    2  2   2  

LUC           

LUI   1  1      

LUZ           

MAR    3  3     

MIC  1      1   

MIL    4  4     

NAT  2 4  3 1 1 1   

RAF 1    1    1  

RIC    2  1  1 1 1 

SAB    2  2     

STH    1  1     

WAL  1 5 2 3 2 2 1   

Total 7 7 20 20 22 22 5 5 5 2 
 

Legenda: RR - repreendeu quem não cumpriu as regras; rr - repreendido por não cumprir as regras; RM – 
repreendeu quem jogou mal; rm– repreendido por jogar mal; AV - agrediu verbalmente o colega ; sav- sofreu 

agressão verbal do colega ; AF – agrediu fisicamente o colega; saf - sofreu agressão física do colega ; DV - 

defendeu verbalmente o colega; DF- defendeu fisicamente o colega.  
 

 

Depreende-se do quadro acima que a frequência de repreensões ao não cumprimento 

das regras é relativamente baixa, se comparada às repreensões pelo fato de ter jogado mal e às 

agressões verbais – estas, se somadas às frequências de agressões físicas, apontam que a 

violência é predominante no jogo de futebol. É notável que, durante as atividades observadas, 

o aprendizado das regras ou o respeito a elas não foram enfatizados. 
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A.2) Três Jogos observados durante uma aula de educação física entre crianças que 

participam do 4º ano D.. 

O professor repetiu o procedimento adotado com o outro grupo. Deixou que os 

próprios alunos se organizassem para jogar. Três diferenças puderam ser destacadas entre os 

grupos de crianças: a primeira quanto à organização dos jogos. Os alunos que participam do 

4º ano D optaram por quatro equipes de seis jogadores e pela utilização da quadra inteira. 

Mediante sorteio, foram escolhidos os respectivos adversários. O vencedor de uma partida 

jogou com o vencedor da outra; os perdedores também se enfrentaram. Foram realizados, 

portanto, quatro jogos. O segundo destaque foi a intensidade da competição entre as crianças 

do 4ºano D, caracterizados por faltas mais graves, discussões e xingamentos mais violentos 

entre as meninas e os meninos, revelando, entre outras coisas, a importância do desempenho, 

como expressa o registro dos jogos do grupo. 

 
Quadro 03: Registro das observações referentes aos três jogos do 4º ano D 

Nome RR rr RM rm AV sav AF saf DV DF 

ANA           

ANG   2  1  1    

DOU   2 1 1 1 1    

ELA           

ELD   3  2  1    

EVE   3 2 3 1  1   

FLÁ    1  1     

FRA           

GBO   1 2  1 1 1   

GAS           

GIO           

GUS   2 1 2 1     

ITA   1  1      

JAD    3  2  1   

LUB    2  1  1   

LUL    1  1     

PIE           

RAI    1  1     

REB           

RHA    1  1     

RIQ         1 1 

SIM           

THA           

THI           

VIT           

WEL   2 1 1  1 1   

Total   16 16 11 11 5 5 1 1 
Legenda: RR - repreendeu quem não cumpriu as regras; rr - repreendido por não cumprir as regras; RM – repreendeu quem 
jogou mal; rm– repreendido por jogar mal; AV - agrediu verbalmente o colega ; sav- sofreu agressão verbal do colega ; AF – 
agrediu fisicamente o colega; saf - sofreu agressão física do colega ; DV - defendeu verbalmente o colega; DF- defendeu 
fisicamente o colega.  
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O quadro 3 indica que, nesse grupo (4º ano D), observa-se a ausência de repreensões 

pelo não cumprimento das regras e a prevalência das repreensões por jogar mal, as agressões, 

verbais e físicas. Reitera-se, portanto, a importância conferida pelas crianças ao desempenho 

na atividade. 

O que acontece no futebol escolar pode ser compreendido em termos do 

desenvolvimento da criança que é estimulada a se comunicar com as outras e a se posicionar 

diante das atitudes dos outros indivíduos envolvidos no jogo. A intensa conversação, o 

“empurra, empurra”, as agressões verbais e os intermináveis “dois ou um”, que caracterizam o 

preâmbulo das partidas e, posteriormente, durante o desenvolvimento da atividade, os sinais 

indicando o posicionamento para a consecução das jogadas, as discussões e brigas, indicam 

uma intensa e prolongada conversação de gestos
30

.  

A capacidade de abstração sofistica-se com a utilização da linguagem ou dos 

símbolos significantes, caracterizando o gesto vocal significante, a fala propriamente dita. As 

discussões entre as crianças, durante os jogos, são interessantes, pois parecem contribuir para 

que elas desenvolvam a capacidade de reflexão e de argumentação, defendendo suas 

convicções ou questionando aquelas que são impostas.  

O futebol escolar pode se transformar em uma experiência social se aquilo que está 

contido no jogo for destacado pelo professor, criando condições para que as crianças reflitam 

sobre a atividade. A atuação do professor, portanto, é fundamental para o esclarecimento das 

crianças a respeito das próprias atitudes e das atitudes dos colegas.  

Com o objetivo de compreender melhor a atuação do professor de educação física, 

observou-se mais dois jogos em cada grupo de crianças - 4ºano B e 4ºano D – organizados e 

dirigidos por ele
31

. Nos jogos dos dois grupos de crianças os meninos, considerados “bons 

jogadores”, foram indicados pelo professor para montar cada um dos times, o que estabeleceu 

distinções e hierarquizações entre os indivíduos.  

Os mais fracos, menores, obesos e com deficiência física foram escolhidos por último. 

Situação que se atenua quando as próprias crianças organizam a formação das equipes, pois, 

algumas vezes, as crianças consideradas menos habilidosas se oferecem para participar do 

“dois ou um”. Caso sejam favorecidas pela “sorte” ou pelas probabilidades, têm a chance de 

montar uma equipe. Tal procedimento, entretanto, não impede que as crianças que 

sabidamente não jogam suficientemente bem fiquem por último. Há, por vezes, um elemento 

                                                             
30 Sobre a conversação por gestos e a constituição de um universo linguístico, é interessante consultar Sass 

(2004, p. 197-205). 
31 O mesmo professor de educação física dá aula para os dois grupos de crianças: 4ºano B e 4ºano D. 
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de cálculo na avaliação das crianças, visto que elas sabem compor uma equipe competitiva – 

o que, inevitavelmente, gera exclusões, pois atribuem muita importância ao desempenho de 

sua equipe em uma competição. O professor, apesar de lamentar o procedimento que se 

repetiu nos dois grupos de crianças, não propôs uma reflexão sobre o significado e as 

implicações da exclusão na atividade. Os excluídos não foram ouvidos e faltou um 

esclarecimento a respeito do modo como uma atividade competitiva pode ser regressiva 

quando hierarquiza e exclui os indivíduos. 

A intervenção do professor na prática do futebol pareceu interessante, no que diz 

respeito ao entendimento e à adoção das regras. O professor arbitrou as partidas, indicando e 

explicando para os alunos as infrações e as penalidades aplicadas. A violência dos 

xingamentos e das brigas, entretanto, não diminuiu. No caso do grupo de crianças que 

participam do 4ºano D, teve-se a impressão de que até aumentou em intensidade, pois 

algumas crianças utilizaram “o respaldo da lei” – a decisão favorável da arbitragem – para 

justificar a agressão aos colegas.  Parece que, mais uma vez, faltou o esclarecimento de que as 

regras não podem ser utilizadas contra os indivíduos. “Entradas” e divididas violentas não 

devem acontecer, arriscando machucar alguém. Além disso, estar salvaguardado pela lei não 

dá o direito de agredir o contraventor.  

Quando durante os jogos, a violência generalizou-se, ou adquiriu maiores proporções, 

como no caso das agressões físicas entre crianças, o professor reiteradamente encerrou o jogo, 

com o objetivo declarado de punir a todos os envolvidos na situação. Claro está que a 

intenção de acabar com a violência e de impedir seus desdobramentos mais graves precisa ser 

ponderada; contudo, é preciso considerar que uma ação peremptória não resolve o problema. 

A violência entre os indivíduos revela uma incapacidade geral de reflexão sobre os propósitos 

das relações humanas; portanto, interromper uma partida violenta não contribui com a 

reflexão. Efetivamente, contra a violência, só é possível o esclarecimento que, no caso da 

educação de crianças, é da responsabilidade do professor, que precisa propiciar, também, uma 

reflexão sobre a indiferença, ou frieza, da maioria das crianças, que parecem temer qualquer 

forma de comprometimento com os colegas fragilizados. 

As observações a respeito do futebol escolar de salão tiveram como objetivo 

possibilitar uma reflexão sobre os conflitos e as contradições do jogo, focalizando a relação 

com as regras, a violência e o respeito mútuo, e a solidariedade entre as crianças.  Os 
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protocolos, a seguir, indicaram a frequência dos comportamentos recorrentes durante as 

atividades
32

.  

Verificou-se, mediante as observações, que a competição confere uma “tensão” às 

relações entre as crianças, o que parece afastá-las daquilo que poderia ser considerado lúdico, 

ou de uma relação mais livre e solidária com os colegas durante a atividade. A ambiguidade 

caracteriza a atividade: há possibilidade de “entradas” desleais; repreensões de quem “jogou 

mal”, ou não respeitou alguma regra, boladas propositais na cara, pontapés, socos, enfim, de 

barbárie; e, também, de momentos de respeito e solidariedade com os colegas que foram 

agredidos ou se encontram em situação mais frágil.   

As observações dos jogos, feitas exclusivamente em aulas de educação física, 

revelaram que não se estimulou uma reflexão sobre os propósitos da atividade, sobre as regras 

e os comportamentos requeridos em um jogo de futebol, para que a competição não se 

sobreponha ao respeito e à solidariedade, que é preciso haver entre os indivíduos. As regras 

foram ensinadas como um instrumento necessário para “simplesmente” jogar, nada se falou 

sobre os seus limites em impedir a violência.   

O professor, ao tentar impedir a violência, não considerou a ambiguidade do jogo 

como objeto de reflexão. É preciso, obviamente, contrapor-se à violência, evitando agressões 

e ferimentos entre as crianças, contudo, encerrar partidas e separar brigas é insuficiente. 

Contra a barbárie, é necessário o esclarecimento: a tomada de consciência dos indivíduos a 

respeito das relações sociais, dos próprios comportamentos e da necessidade de 

posicionamento diante dos conflitos e contradições da sociedade em que participa.   

A ausência de posicionamento que caracteriza a indiferença ou a frieza passiva 

relaciona-se com o embotamento da percepção e a paralisia do pensamento, o que impede a 

identificação com os outros, isolando o indivíduo em seu narcisismo, tornando-o cúmplice 

dos agressores e da barbárie que acontece ao seu redor. 

Os protocolos de observação indicam também diferenças entre os dois grupos de 

crianças, ainda que o aspecto competitivo revelado pelo elevado número de ocorrências de 

repreensões de quem “joga mal” tenha sido preponderante nos dois casos, ensejando  

agressões verbais e físicas.  

O grupo de crianças do 4ºano B tem maior preocupação com o cumprimento das 

regras. Tal preocupação motivou, pelo menos, sete repreensões entre as crianças. A maneira 

de chamar a atenção para o uso das regras foi, de algum modo, violenta, mostrando uma 

                                                             
32 Os nomes das crianças foram abreviados, visando facilitar a visualização dos sociogramas. 
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incompreensão a respeito de uma função básica das próprias regras: estabelecer o respeito 

entre os indivíduos. Quando há apenas compreensão instrumental das regras, há maior 

possibilidade de violência entre as crianças, pois não se consideram os aspectos morais 

envolvidos na atividade.  

As crianças do 4ºano B destacaram-se pela ocorrência de comportamentos solidários 

de defesa de crianças agredidas, sobretudo, verbalmente. Evidentemente, o respeito mútuo e a 

solidariedade aparecem, proporcionalmente, pouco nas relações sociais estabelecidas durante 

o futebol escolar. É possível pensar que, em uma sociedade caracterizada pela violência entre 

os indivíduos, não se possa esperar que haja respeito mútuo entre crianças. Entretanto, 

tratando-se de educação, é preciso que a solidariedade, o respeito e a tolerância sejam 

ensinados e estimulados. As únicas duas ocorrências de comportamentos solidários entre 

crianças que participam do 4º ano D destacam a importância da formação moral para se evitar 

a violência entre os indivíduos.  

O interesse das crianças pelo futebol escolar, que expressa as contradições da 

sociedade, faz do jogo condição propícia para experiências sociais de caráter moral, que 

precisam ser consideradas pela educação, caso se postule a emancipação dos indivíduos. 

 

B) Os testes sociométricos e os sociogramas complementaram as informações obtidas, 

mediante os protocolos de observação, permitindo visualizar a configuração das relações 

sociais em sala de aula e durante o futebol. Pressupõe-se que a preocupação das crianças com 

o desempenho interfira nas duas atividades, padronizando as escolhas e as rejeições dos 

indivíduos em seus respectivos grupos sociais. 

Optou-se por apresentar os sociogramas do seguinte modo:  

B.1) Os sociogramas referentes às escolhas
33

 de crianças pelos colegas que participam 

do 4º ano B: o da “forte escolha”, durante o futebol; o da “forte escolha”, em sala de aula; o 

da “fraca escolha”, durante o futebol; e, o da “fraca escolha”, em sala de aula, foram 

apresentados de modo sequencial, com o objetivo de mostrar que a “forte” e a “fraca” escolha 

de algumas crianças, durante o futebol, se repetem em sala de aula.  

B.2) Apresentação dos sociogramas referentes às escolhas de crianças pelos colegas 

que participam do 4º ano D: o da “forte escolha”, durante o futebol; o da “forte escolha”, em 

sala de aula; o da “fraca escolha”, durante o futebol; e, o da “fraca escolha”, em sala de aula, 

                                                             
33 As duas escolhas principais, tanto em sala de aula como durante o futebol, aparecem separadas das respectivas 

fracas escolhas para facilitar a visualização dos sociogramas. O mesmo aconteceu com as duas rejeições 

principais e com as fracas rejeições. 
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com o objetivo de destacar que a “forte” e a “fraca” escolha de algumas crianças, durante o 

futebol, no caso desse grupo, não se repete em sala de aula. As escolhas, portanto, são 

orientadas por percepções distintas das crianças dos dois grupos.  

B.3) Os sociogramas referentes às rejeições de crianças pelos colegas que compõem o 

4º ano B foram apresentados do seguinte modo: o da “forte rejeição”, durante o futebol; o da 

“forte rejeição”, em sala de aula; o da “fraca rejeição”, durante o futebol; e, o da “fraca 

rejeição”, em sala de aula, com o objetivo de mostrar que a “forte” e a “fraca” rejeição de 

algumas crianças, durante o futebol, se repete em sala de aula, no caso desse grupo.  

B.4) Os sociogramas referentes às rejeições de crianças pelos colegas que compõem o 

4º ano D: o da “forte rejeição”, durante o futebol; o da “forte rejeição”, em sala de aula; o da 

“fraca rejeição”, durante o futebol; e, o da “fraca rejeição”, em sala de aula, com o objetivo de 

destacar que a “forte” e a “fraca” rejeição de algumas crianças, durante o futebol, se repete em 

sala de aula, embora por motivos diferentes daqueles que orientaram as rejeições do outro 

grupo.  

As análises dos sociogramas aconteceram entre os gráficos referentes às “escolhas” e 

“rejeições” de cada grupo de crianças e visando a uma comparação entre os grupos, após o 

último gráfico.  
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Figura 1 – Forte escolha, durante o futebol, no grupo do 4º ano B 
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Para a análise dos sociogramas da turma B, foram usadas as seguintes abreviações dos 

nomes: ADR, BAR, CAM, CAR, CRL, ERK, ÉRI, GIO, ISA, JOS, JUC, CAI, KAI, KAU, 

LRC, LAR, LUC, LUI, LUZ, MAR, MIC, MIL, NAT, RAF, RIC, SAB, STH e WAL. 

No gráfico 1, é possível observar uma tendência que se repete em outros gráficos: os 

meninos escolhem-se mutuamente, de modo acentuado – o mesmo acontecendo com as 

meninas. Durante as aulas de educação física, não se observou nenhuma tentativa por parte do 

professor de refletir com as crianças sobre a relação entre os gêneros, estabelecida no grupo e 

em sociedade.  As meninas participam de todas as atividades durante as aulas de educação 

física, inclusive do jogo de futebol; contudo, ainda há exclusões alimentadas por estereótipos 

de que as mulheres são mais frágeis, menos inteligentes, incapazes de protagonizarem 

conquistas, entre outros.  

Não se sabe quais os critérios dirigem a escolha das crianças na composição de um 

time de futebol. Seguramente, há mais de um, mesmo que o desempenho da equipe, na 

competição, seja considerado significativo. As crianças conhecem bem aqueles que são 

considerados “bons jogadores”, portanto, caso haja a oportunidade, comporão, com eles, suas 

equipes. Parece não haver um critério moral de escolha quando é preciso competir, pois os 

estudantes “fortemente” escolhidos durante o futebol – os meninos CAI, ERK, JOS, KAU e 

RAF; e as meninas: JUC e LRC – envolveram-se em agressões verbais e até mesmo físicas 

durante os jogos, como revela o protocolo de observação do 4º ano B.  

A agressividade, talvez, seja percebida como elemento favorável à competição entre as 

crianças. No caso do futebol profissional, zagueiros brutos e faltosos são, muitas vezes, 

temidos e elogiados por técnicos, torcedores e jornalistas esportivos, embora revelem falta de 

habilidade e de inteligência. Como exemplos de zagueiros que dificilmente se valiam da 

violência e das faltas para interceptarem as jogadas adversárias, destacam-se Júlio César que 

atuou no Guarani e na Seleção Brasileira, durante a década de oitenta, e Gamarra que jogou 

no Corinthians, nos anos noventa. 

Há de se destacar, entretanto, as ambiguidades que orientam dos comportamentos e 

escolhas. Dois meninos KAU e RAF, “fortemente escolhidos”, por serem considerados “bons 

jogadores”, apesar de haverem se comportado de modo violento, também respeitaram e foram 

solidários com os colegas em alguma oportunidade; portanto, não se sabe se, na escolha 

dessas duas crianças, a solidariedade também não foi considerada.  

A próxima figura sobre a “forte escolha” em sala contribui para o aprofundamento das 

reflexões sobre aquilo que orienta as decisões entre as crianças. 
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Figura 2 – Forte escolha em sala de aula no grupo do 4º ano B 
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Em sala de aula, os critérios de escolha referem-se, sobretudo, ao desempenho nos 

estudos, valorizado entre as crianças que compõem o 4ºano B, como indica o gráfico do 

Anexo 1, a respeito do que as crianças mais gostam de fazer na escola. Alguns meninos 

“fortemente escolhidos”, durante o futebol, também têm uma escolha acentuada em situação 

de sala de aula – caso do CAI, JOS e RAF –, o que, de certo modo, indica que as habilidades 

requeridas pelo futebol não são apenas físicas, é preciso ser inteligente para jogar bem, ainda 

que, muitas vezes, tal qualidade não repercuta no desempenho escolar.  

O gráfico da “forte escolha”, em sala de aula, indica, portanto, que é preciso relativizar 

a existência de uma dupla hierarquia: física e intelectual nas relações sociais entre as crianças, 

sobretudo, quando se consideram os aspectos envolvidos na prática do futebol. Há, contudo, 

ambiguidade, pois, no caso do futebol, as meninas são menos escolhidas do que em sala de 

aula, provavelmente, porque tenham menos força física do que os meninos, o que pode afetar 

o desempenho de uma equipe. 

Os gráficos que indicam as “fracas escolhas”, apresentados a seguir, aparentemente 

referendam as “fortes escolhas”, durante o futebol como em sala de aula. 
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Figura 3 – Fraca escolha durante o futebol no grupo do 4º ano B 
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As mesmas crianças escolhidas, nas duas opções principais de escolha, referentes ao 

futebol, aparecem na terceira opção de escolha – caso dos meninos CAI, ERK, JOS, KAU e 

RAF e das meninas: JUC e LRC. A repetição das escolhas revela, entre outras coisas, a 

percepção das crianças a respeito daquilo que é requerido em uma atividade competitiva.  
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Figura 4  – Fraca escolha em sala de aula no grupo do 4ºano B 
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O quarto gráfico ratifica a coincidência das escolhas, em sala de aula, e durante o 

futebol, especificamente de três meninos: CAI, JOS e RAF.   

Constata-se, mediante os gráficos das escolhas que, durante o futebol, e em sala de 

aula, há muitas crianças, ocupando uma posição periférica nas relações sociais – caso dos 

meninos MIC, RIC e WAL e das meninas MAR, MIL, STH e BAR –; durante o futebol e em 

sala, dos meninos ERK, ISA, MIC e NAT; e da menina BAR, diagnosticada como autista
34

. A 

situação de exclusão de algumas crianças precisa ser considerada pelos educadores que 

podem encontrar maneiras de impedi-la e criar condições para que as crianças reflitam sobre a 

configuração das relações em que participam na escola.   

 

B.2) A seguir são apresentados os sociogramas, referentes às escolhas entre crianças 

que participam do 4º ano D. 

 

 

 

                                                             
34 A escola não dispõe de nenhuma condição para “incluir” a menina autista. Não há educadores preparados para 

propiciarem uma formação para ela, indicando a falsa inclusão.  
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Figura 5 – Forte escolha durante o futebol no grupo do 4ºano D 
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Para a análise dos sociogramas da turma D, foram usadas as seguintes abreviações dos 

nomes das crianças: ANA, ANG, DOU, ELA, ELD, EVE, FLÁ, FRA, GBO, GAS, GIO, 

GUS, ITA, JAD, LUB, LUL, PIE, RAI, REB, RHA, RIQ, SIM, THA, THI, VIT e WEL. 

As preferenciais das crianças, durante o futebol, recaíram sobre meninos que tiveram 

um comportamento violento, de acordo com os registros das observações do grupo, são eles: 

ANG, ELD, GUS e ITA. As meninas mais escolhidas, RHA e VIT, por sua vez, não se 

comportaram de modo violento nos jogos observados, indicando, mais uma vez, a 

ambiguidade das decisões tomadas durante o futebol. 

O próximo gráfico sobre a “forte escolha”, em sala de aula, das crianças que 

participam do 4º ano D apresenta perspectivas diferentes das encontradas no outro grupo de 

estudantes. 
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Figura 6 – Forte escolha em sala de aula no grupo do 4ºano D 
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Apesar de ITA e de RHA serem muito escolhidos nas duas atividades, é possível 

perceber uma distinção mais acentuada entre quem “joga bem” e quem é “bom aluno”, 

indicando, talvez, uma mudança nos critérios de escolha das crianças nas duas atividades. 

Os gráficos da “forte escolha”, em sala de aula, e “forte escolha”, durante o futebol do 

grupo de crianças do 4ºano D, quando comparados, revelam que a atividade, em sala de aula, 

exclui menos que o futebol, pois, em sala, há uma maior correspondência entre as relações –

apenas uma das crianças aparece completamente fora das escolhas, a THA.  

Considerando que as crianças deste grupo apresentam, de acordo com a direção da 

escola e com os professores, mais dificuldades de aprendizado, é possível supor que haja uma 

necessidade de cooperação nos estudos, o que aproxima e, provavelmente, estimule a 

solidariedade e a amizade entre os indivíduos. Isso está de acordo com a resposta que a 

maioria forneceu ao questionário apresentado no Anexo 1, sobre o que elas mais gostam de 

fazer na escola: “estar com amigos”. Há de se ponderar, também, a mediação do professor de 

sala, estimulando relações de estudo mais solidárias.  

Os gráficos, a seguir, indicam “fraca escolha”, durante o futebol e a “fraca escolha”, 

em sala de aula, do grupo de crianças do 4º ano D. 
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Figura 7 – Fraca escolha durante o futebol no grupo do 4ºano D 
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O gráfico enfatiza a escolha preferencial de alguns meninos para compor as equipes de 

futebol, ANG, ELD, GUS e ITA; em sala de aula, não se confirma a preponderância dos 

meninos, como indica o próximo gráfico. 
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Figura 8 – Fraca escolha em sala de aula no grupo do 4ºano D 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

O oitavo gráfico ratifica um equilíbrio maior entre os gêneros em uma atividade em 

que a força física não é necessária.  

 

 B.3) A seguir, são dispostos os sociogramas que expressam as rejeições principais e 

secundárias constatadas no grupo de crianças do 4º ano B. 
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Figura 9 – Forte rejeição durante o futebol no grupo do 4ºano B 
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O gráfico que expressa a “forte rejeição”, durante o futebol, entre crianças do 4ºano B, 

indica que o fraco desempenho, no jogo, parece ser o critério fundamental das rejeições, não 

importando muito se os comportamentos dos indivíduos são caracterizados pela violência, ou 

pelo respeito e solidariedade. Meninos, como LUI, NAT e WAL, “fortemente rejeitados” 

comportaram-se de modo violento, durante os jogos, como indicam os registros de 

observações; entretanto, parece não ter sido a violência que motivou as rejeições, mas o 

“jogar mal”. Crianças que se comportaram de modo solidário, caso do RIC e da LAR, 

também foram “fortemente rejeitadas”, indicando que, em uma competição, importa, 

sobretudo, o desempenho na atividade. 

O gráfico, a seguir, das “fortes rejeições”, em sala de aula, revela se os critérios para a 

rejeição são mantidos em uma situação distinta do futebol. 
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Figura 10 – Forte rejeição em sala de aula no grupo do 4ºano B 
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O critério para as “rejeições”, em sala de aula, é parecido com o encontrado nas 

“rejeições”, durante o futebol. As crianças evitam aquelas que não apresentam um 

desempenho escolar satisfatório, de acordo com os próprios colegas e com os professores.  

Os gráficos, a seguir, expressam as “fracas rejeições”, durante o futebol, e, em sala de 

aula.  
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Figura 11 – Fraca rejeição durante o futebol no grupo do 4ºano B 
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O gráfico confirmou as “fortes rejeições” durante o futebol, o que se verifica também 

em sala de aula. 
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Figura 12 – Fraca rejeição em sala de aula no grupo do 4ºano B 
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Os dois gráficos precedentes revelam a convicção das crianças em suas “rejeições”, o 

que precisa ser problematizado pela educação escolar, com o objetivo de evitar a violência e 

promover, ao menos, formas mais solidárias de convívio. 

 

 

B.4) A seguir, serão apresentados os gráficos com as “rejeições” entre as crianças que 

compõem o 4º ano D. 
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Figura 13 – Forte rejeição durante o futebol no grupo 4ºano D 
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No caso das “fortes rejeições”, durante o futebol do 4º ano D, há um elemento novo: 

seis crianças são, ostensivamente, discriminadas entre os estudantes da classe, 

independentemente da atividade.  JAD sofre preconceito, por ser de origem indígena; REB é 

discriminada por vir com “roupas velhas” para a escola; e WEL, por apresentar dificuldades 

de aprendizado, em sala de aula e durante o futebol. GBO é discriminado, durante o futebol, 

por estar acima do peso;  EVE e LUB, por protagonizarem brigas entre as crianças do grupo. 

 Os meninos citados encontram, na violência dos comportamentos, durante o futebol, 

em sala de aula e até nos recreios, conforme foi possível observar ao longo do semestre em 

que o pesquisador frequentou a escola, uma forma de regirem à discriminação. As meninas, 

JAD e REB, aparentemente, não reagem diretamente às hostilizações, embora sofram com a 

situação.  

 Nenhuma criança da sala dispôs-se a intervir em defesa dos colegas, a maioria das 

crianças comportou-se com indiferença e frieza diante da violência verbal ou física contra 

eles. Os professores parecem não ter percebido a violência contra as crianças, pois não foi 

possível presenciar, em nenhum momento, uma tentativa de defendê-los.  
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Figura 14 – Forte rejeição em sala de aula no grupo do 4ºano D 
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As “fortes rejeições”, em sala de aula, revelam persistência do preconceito e da 

discriminação mediante estereótipos. As mesmas crianças são rejeitadas durante o futebol e 

em sala de aula, excetuando-se GBO, que apresenta um “bom” desempenho nos estudos, 

segundo os próprios colegas e professores. 

 JAD, nem mesmo com um desempenho escolar, considerado regular, consegue deixar 

de ser alvo das hostilizações.  LUB,  WEL e REB apresentam um desempenho escolar 

considerado fraco, entretanto, são rejeitados, sobretudo, ao serem identificados mediante 

estereótipos. 

A seguir, os gráficos das “fracas rejeições”, durante o futebol e em sala de aula. 
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Figura 15 – Fraca rejeição durante o futebol no grupo do 4ºano D 
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O gráfico confirma a persistência do preconceito e da discriminação, mediante 

estereótipos, sobre um grupo específico de crianças. 
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Figura 16 – Fraca rejeição em sala de aula no grupo do 4ºano D 
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Os dois gráficos precedentes confirmam as “rejeições”, durante o futebol e em sala de 

aula das crianças que participam do 4º ano D. Há de se considerar que as rejeições motivadas 

por preconceito e adesão a estereótipos é uma forma de violência que acentua a violência da 

competição. 

Os sociogramas dos dois grupos de crianças indicaram que elas valorizam, sobretudo, 

o desempenho, durante o futebol e em sala de aula. Algumas das escolhas das crianças que 

compõem o 4ªano B mostram que é preciso relativizar a compreensão da dupla hierarquia de 

poder: física e intelectual, pois há crianças que são escolhidas tanto em atividades esportivas 

quanto em atividades de estudo. É preciso considerar que, para jogar futebol, é necessária 

habilidade física e intelectual.   

Durante as relações sociais, entre as crianças, parece não haver uma preocupação 

moral. O princípio do desempenho sobrepõe-se ao respeito e solidariedade, na maioria das 

vezes. Os gráficos das “rejeições” do grupo de crianças do 4º ano D revelam, entretanto, que o 

preconceito e a discriminação, mediante estereótipos preponderam sobre o desempenho 

durante o futebol e em sala de aula, pois, para algumas crianças, não é suficiente “jogar bem”, 

ou ser considerada um estudante razoável – a origem étnica, a aparência física e a dificuldade 

intelectual servem como pretexto para as rejeições, acentuando a violência da competição. 
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CAPÍTULO 5  

OS PROFESSORES 

 

 

Foi proposto um questionário para todos os vinte e um professores do Ensino 

fundamental I da escola, referente ao significado da experiência escolar, da brincadeira e do 

jogo para as crianças. Além dessas informações, foram solicitados dados mais gerais, tais 

como: gênero, idade, tempo de docência e formação acadêmica (dez professores responderam 

ao questionário).  

As respostas foram divididas em duas tabelas: uma sobre o significado da experiência, 

da brincadeira e do jogo na educação escolar, apresentada a seguir; e outra sobre as 

informações mais gerais, apresentadas no anexo 2. No questionário, não foi pedido para os 

professores se identificarem. Na tabela, eles foram indicados como Prof. 1, Prof. 2, Prof. 3, 

Prof. 4, e assim por diante. 
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Quadro 04: Concepções dos professores sobre o significado da experiência escolar, brincadeira e jogo   

 

 Qual o significado da experiência escolar 

para a criança 
Qual o significado da brincadeira 

na educação escolar 
Qual o significado do jogo na 

educação escolar 
PROF1 “É muito gratificante ver o crescimento 

escolar e também o físico da criança, e o 

aprendizado que foram trabalhados durante o 

ensino fundamental.” 

 

“Está inserida na vida e no currículo 

da educação escolar.” 
“É de suma importância na vida 

escolar e no desenvolvimento físico 

e mental do aluno.” 

PROF2 A experiência escolar é a oportunidade de 

vivências e aprendizagens tanto no âmbito 

social quanto nas diferentes e diversas áreas 

curriculares/ conhecimento.” 

“A brincadeira é um portal aberto a 

inúmeras oportunidades: 

possibilidades de acesso ao 

conhecimento e experiências sociais e 

motoras diversas, abrangendo um 

grande leque de atuação em todas as 

áreas curriculares.” 

“O jogo, também, é um facilitador 

para as demais aprendizagens. 

Apresenta possibilidades de relações 

interpessoais: lidar com regras e 

limites; convívio com o “ganhar-

perder”; sentimentos de “pertença” a 

grupos distintos; sentimentos de 

competência; regulação de conduta; 

autocontrole; e compartilhamento de 

diferentes emoções e experiências.” 

 

PROF3 “Através da experiência escolar a criança se 

desenvolve de maneira completa. Aprende a 

conviver em grupo, aceitar as regras e 

descobrir coisas novas.” 

“É uma forma lúdica de 

desenvolvimento cognitivo, motor e 

social.” 

“Também na forma lúdica, através 

do jogo aprende-se uma série de 

conceitos como disciplina, respeito, 

regras, raciocínio lógico.” 

PROF4 “É muito gratificante o acompanhamento da 

vida escolar e o crescimento do 

aprendizado.” 

“Para toda a educação é de suma 

importância, o brincar, faz parte do 

aprendizado.” 

“Para os alunos é muito bom, pois o 

aluno aprende a se disciplinar e a 

cumprir regras e respeitar os 

colegas.” 

 

PROF5 “Ótima, pois, gosto de alfabetizar.” “O lúdico faz bem e ajuda na 

aprendizagem.” 

“O jogo ajuda a trabalhar o 

raciocínio, ter noção de espaço.” 

 

PROF6 “É uma experiência que a criança vai levar 

para a vida inteira. É o primeiro contato 

social da criança com o mundo.” 

“Através das brincadeiras pode se 

transmitir alguns conhecimentos e 

valores para a criança de forma lúdica. 

A brincadeira é muito significativa 

para a educação.” 

 

“O jogo é importante, pois, já 

começa a inserir algumas regras no 

cotidiano dos alunos.” 

PROF7 “Levando-se em conta a herança cultural 

como fundamento do desenvolvimento do 

ser, a escola representa através das diversas 

disciplinas, das diversas experiências estes 

saberes.” 

A brincadeira e o jogo são vivências 

que imitam a realidade e saberes 

específicos. Desta forma as crianças 

aprendem ou não de forma 

descontraída tais saberes.” 

 

 

PROF8 “Formação pessoal, intelectual e emocional 

para toda a vida.” 

“Despertar a criatividade, o espírito 

participativo e a importância do 

trabalho em grupo.” 

 

“Trabalha a competitividade de uma 

forma dinâmica e lúdica.” 

PROF9 “Hoje em dia a experiência escolar é um 

convívio maior com os colegas.” 

“O significado é que os alunos de 1º 

ao 5º anos aprendem por meio de 

brincadeiras.” 

 

“O jogo tem como significado a 

competição entre os alunos.” 

PROF10 “A experiência escolar é uma oportunidade 

de aprender novos conceitos/habilidades e 

também ensinar com sua experiência.” 

“Oportunidade lúdica de 

ensino/aprendizagem em que a 

criança consegue abstrair os 

conhecimentos, vivenciados 

concretamente, participa de situações 

que facilitam sua imaginação, 

tornando a aprendizagem um processo 

mais prazeroso.” 

“Oportunidade de aprender regras, 

negociações, convivência, dentro de 

um contexto lúdico.” 

 

 

As respostas sobre a experiência escolar parecem indicar que existem diferentes 

concepções sobre o assunto; contudo, de algum modo, há o reconhecimento de que a escola 

proporciona experiências sociais significativas para a vida dos estudantes. Apenas o Prof. 7 
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relacionou a experiência como vínculo à tradição cultural. Os outros compreendem a 

experiência como aprendizado e convívio social.  

No caso das respostas sobre o significado da brincadeira, na educação escolar, os 

professores reconhecem a importância da brincadeira no aprendizado, mas não explicam o 

modo como o lúdico propicia o desenvolvimento da criança.  

A respeito do jogo, parece haver uma compreensão mais apurada do seu significado. 

Para eles, o jogo aparece como forma de as crianças relacionarem-se entre si, em uma 

atividade competitiva, pautada por regras, possibilitando o desenvolvimento de habilidades 

físicas, cognitivas e de atitudes solidárias.  

É possível considerar que, de modo geral, o jogo e a brincadeira são valorizados na 

escola pelos professores; contudo, parece não haver uma percepção da relação das atividades 

com a experiência formativa das crianças. Há de se perguntar se os professores tiveram 

condições para refletir sobre o sentido da experiência social, no âmbito escolar, ao longo de 

sua formação acadêmica e de sua atividade docente. 
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Considerações Finais 

 

O estudo proposto teve como objetivo compreender a experiência propiciada pelo 

futebol escolar a crianças que participam de dois grupos do 4º ano do ensino fundamental I de 

uma escola pública, situada na zona norte da cidade de São Paulo. Considerou-se que o jogo, 

especialmente o futebol, contribui para o desenvolvimento de habilidades físicas, intelectuais, 

como também para uma compreensão moral das relações sociais entre as crianças. A 

ambiguidade, contudo, caracteriza a atividade que também pode propiciar a violência entre os 

indivíduos.  

As relações de amizade e de respeito mútuo entre as crianças e coordenadoras 

pedagógicas, entre elas e o professor, muitas vezes, são colocadas em segundo plano, pois a 

competição não pressupõe a amizade e o respeito, e a necessidade de ganhar pode torna-se 

premente ao ponto de suplantar a atitude crítica e o aprendizado das relações sociais 

proporcionada pelo jogo.  

Destaca-se que as regras de comportamento podem oferecer a oportunidade para as 

crianças refletirem sobre as relações estabelecidas na atividade, sobre os limites e objetivos da 

competição, que não podem sobrepor-se aos interesses humanos a ponto de fragilizar e ferir 

os indivíduos.  

Durante as aulas de Educação física, entretanto, não foi estimulada uma reflexão sobre 

os propósitos da atividade, sobre as regras e os comportamentos requeridos em um jogo de 

futebol. As regras foram ensinadas como um instrumento necessário para jogar, não se 

considerou a sua função organizadora e os seus limites em impedir a violência, não houve 

uma compreensão moral de seu significado.   

A relação moral entre os indivíduos não é espontânea – há de serem oferecidas 

condições para experiências formativas na escola, permitindo uma reflexão das crianças sobre 

os modelos de conduta preconizados pela sociedade, muitos deles caracterizados pela 

violência e indiferença em relação aos outros com os quais se convive. 

O futebol escolar de salão revela que, na escola, a atividade estimula os 

comportamentos de competição, agressividade e indiferença, voltados para o desempenho 

produtivo às expensas das relações solidárias entre os indivíduos. O respeito mútuo, contudo, 

parece estabelecer um momento de distanciamento dos participantes da partida daquilo que é 

exigido socialmente, embora haja casos em que é utilizado com o intuito de obter vantagem 

sobre os oponentes. Quando uma criança antecipa suas ações e evita machucar a outra ou 
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interrompe a partida para defender um colega, expondo-se diante do grupo, é possível 

presumir que esses comportamentos indiquem um momento de respeito ao outro. 

A experiência formativa, contudo, não está garantida. As condições objetivas criam 

obstáculos ao desenvolvimento da percepção e da reflexão, impondo aos indivíduos aquilo 

que Adorno (1995) chamou de pseudoformação, a obstrução da consciência que propicia 

autonomia ao indivíduo diante de sua cultura e de seus contemporâneos, o que é indicado pela 

inaptidão à experiência que caracteriza o momento histórico.  

Na fase capitalista da história, o trabalho aliena o sujeito de sua relação com o objeto. 

A experiência é abalada, e o movimento do pensamento obstruído. A restrição ou a perda da 

reflexão, no processo produtivo, implica a alienação do indivíduo diante do seu mundo que 

não é mais percebido e compreendido como objeto histórico, disponível a novas experiências. 

A racionalidade que preside as relações de produção expande-se para outras relações, 

diminuindo, cada vez mais, as possibilidades de uma experiência formativa e, portanto, de 

autonomia dos indivíduos. O desenvolvimento das forças produtivas resulta em mais opressão 

e controle do indivíduo que passa ser dirigido pela racionalidade técnica. 

Os indivíduos devem ser controlados para trabalharem, consumirem, jogarem, 

reproduzirem-se e até criticarem, desde que a crítica não afete o processo produtivo. Aquilo 

que é requerido dos indivíduos reprime, para Adorno (1995), o diferenciado, por meio da 

padronização, e reprime os processos sociais de conhecimento e produção, pela ênfase no 

resultado, falsamente independente, isolado, enfim, desumanizado.  

O pensamento, portanto, sucumbe às determinações do real, vinculadas às exigências 

produtivas da sociedade. A competição desenfreada, em que um tenta superar o outro, dirige 

as ações, diminuindo as possibilidades de experiências sociais baseadas em comportamentos 

de respeito e solidariedade. 

Há de se refletir sobre os comportamentos dos indivíduos que se distinguem daqueles 

vinculados à padronização social. É possível supor que tais comportamentos possam 

promover um momento de reflexão entre os envolvidos em uma determinada atividade. Claro 

está que não se espera uma mudança completa de atitudes, pois as condições objetivas são 

adversas, mas um momento de esclarecimento – permitido pelo distanciamento reflexivo das 

exigências sociais – pode indicar a possibilidade de uma experiência social mais ampla. 

Na escola, há crianças que, durante o futebol, defendem as outras se opondo à 

violência. Comportamentos que indicam fairplay, ou respeito mútuo, oferecem elementos 

para a compreensão do significado do jogo entre os indivíduos.  
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 O estudo permitiu compreender as possibilidades formativas do futebol escolar de 

salão, mas não se deve esperar da atividade a transformação das relações entre as crianças. Há 

de se considerar, entretanto, que o contato com o inusitado, com formas de pensar, sentir e 

agir não padronizadas, apesar de tudo, pode contribuir para que os indivíduos se interessem 

por uma maneira diferente de se relacionar com os outros e com o mundo.   

Constatou-se, enfim, que o futebol é uma atividade é um meio de experimentação e 

aprendizado das relações sociais; contudo, no âmbito escolar, sua prática encontra-se reduzida 

à competição. As crianças são privadas das condições necessárias para uma experiência 

formativa que permita a compreensão do significado da autonomia diante do grupo social do 

qual participam. A ausência de experiências de caráter formativo impede que as relações 

sociais entre as crianças sejam pautadas pelo respeito mútuo, solidariedade e tolerância. Essas 

atitudes são observadas nos comportamentos caracterizados pela violência e pela frieza 

passiva durante os jogos de futebol escolar de salão. 
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ANEXO I – Gráficos de preferências dos alunos dos 4º Anos B e D 

 

 

Gráfico 1- Preferências das crianças do 4º ano B da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Preferências das crianças do 4º ano D da escola  

 

 

 

 

Gráfico 2- Preferências das crianças do 4º ano D da escola 
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ANEXO II  - Quadro de caracterização dos professores 

  Série  Idade Sexo Professor de: 1 – Há quanto 

tempo você exerce 

a docência?  

2 – A docência era a 

sua primeira opção 

profissional? 

3 – Qual a sua carga 

diária de trabalho 

como professor?  

4 – Em qual instituição de ensino se formou? Há quanto 

tempo? 

PROF1   -  59  F  Sala   23 anos Não, mas é a opção 

profissional que fiz 

em minha vida.  

 10 h  - 38 anos 

PROF2  Fund. I e 

II, EJA 

 58 F  Outro  25 anos  Não   6h - Faculdade Campos Sales, Curso de pedagogia, 29 anos; 

 

- EE Pe. Manoel da Nóbrega, Curso de formação de 

professores, 39 anos. 

PROF3    3º 27  F  Sala  8 anos   Não  12 h - UNIP, 4 anos  

PROF4  -  59  F  Sala  23 anos  Na época sim.  10 h  -Universidade Estadual de Londrina, 38 anos  

PROF5  1º 58  F  Sala  33 anos  Sim   12 h - Ciências e Matemática na Faculdade Jandáia do Sul-

PR, 28 anos; 
 

- Biologia na Universidade do Rio de Janeiro, 12 anos.    

PROF6  1º,2º,7º e 

8º 

33  M  Educação 

Física  

 

 

7 anos  Não 11 h  -Universidade Presbiteriana Mackenzie, 7 anos.  

PROF7  2º,3º, 4º e 

5º 

 46 M  Educação 

Física  

21 anos Sim  10 h  - Faculdade de Educação Física de Santo André   

PROF8 4º  31  F  Sala  14 anos  Sim  8 horas  -Universidade de Guarulhos, 10 anos.   

PROF9  4º  38 F  Sala  16 anos  Sim  12h  - Letras, Faculdade São Camilo, 8 anos; 

 

- Magistério, EE João Solimeo, 16 anos. 

PROF1

0 

 

 2º 25  F   Sala 6 anos  Não  11,5 h  - CEFAM da Lapa, 7 anos; 

 

- Centro Universitário São Camilo, 4 anos   
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