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Resumo 

 

O futebol no Brasil é o esporte das massas e das elites, que rompe classes sociais e aproxima a 

todos num único objetivo, o gol. Usualmente, o futebol é visto como lazer, mas além da 

diversão, quais serão os valores transmitidos ou reforçados pelo futebol? O presente trabalho tem 

por objetivo investigar se há relação entre valores transmitidos através do futebol com valores 

em crianças com idades que variem de 10 a 12 anos de idade. Ao observar um jogo de futebol 

percebemos que erros e consequentes injustiças acontecem com frequência, porém nem sempre a 

injustiça cometida é percebida como sendo algo ruim, pois ao mesmo tempo ela é boa para 

torcida favorecida e ruim para a torcida prejudicada, sendo que esse sentimento de justiça e 

injustiça ocorre frequentemente durante uma partida de futebol podendo gerar a banalização da 

injustiça já que nem sempre a injustiça é sentida como sendo algo negativo. Trata-se de pesquisa 

exploratória, pois faz análise de valores políticos transmitidos por intermédio do futebol para 

crianças em fase de socialização política e desenvolve um novo método de aplicação da pesquisa 

com crianças. O eixo norteador do referencial teórico baseia-se no pressuposto de que as 

modalidades da consciência política e as formas de ações individuais e coletivas dos indivíduos 

variam de acordo com a vida rotineira/ cotidiana, com as restrições da vida cotidiana e com as 

noções culturais de valores e crenças das relações sociais. O resultado verificado na pesquisa 

demonstrou que para os adversários, as regras devem ser mais rígidas do que para os aliados e 

que a afinidade pessoal tem forte influência sobre o entendimento de justiça entre as crianças. 

  

Palavras-chave: Futebol; psicologia política; valores políticos; socialização infantil; psicologia 

social. 

  



SOUSA, Alberto M. B. 

Criança, futebol e valores políticos 

 

Abstract 

Soccer in Brazil is a mass and elite Sport that crosses social classes and brings everyone together 

in one sole objective: the goal. Usually soccer is seem as leisure, beyond entertainment, and what 

are the values transmitted or reinforced by soccer? The present study has as its objective to 

research the relation between values transmitted through soccer with values in children between 

the ages of 10 to 12 years old. In observing a soccer game one finds that errors and subsequent 

injustices happen with frequency even though not always is the injustice committed perceived as 

being something bad, for at the same time it is seem a good by the team and supporters favored 

and bad for the team and supporters disadvantaged since that sentiment of justice and injustice 

frequently occurs during a soccer match generating the banalization of injustice since not always 

injustice is felt as something negative. This is an exploratory study, studying political values that 

are transmitted by means of soccer to children in their phase of political socialization and the 

study presents a new method for studying values in children. The main focus of the theoretical 

framework is based on the supposition that modalities of political conscienciousness and forms 

of individual and collective actions vary according with everyday life routines with restrictions 

found in everyday life and with cultural notions of values and beliefs in social relations. The 

findings of the study show that for adversaries the rules ought to apply more rigidly than for 

allies and a close personal affinity with some soccer player had a strong influence on the 

understanding of justice by the children under study.  

Key word: Soccer, Political Psychology, Political Values, Childhood Political Socialization, 

Social Psychology 
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Introdução e justificativa 

Este trabalho tem por objetivo investigar se há relação entre valores transmitidos através do 

futebol com valores ou características das consciências políticas do senso comum e populista 

em crianças com idades que variem de 10 a 12 anos de idade. 

O interesse pelo tema surgiu após observação e reflexão sobre a banalização da corrupção e 

impunidade de nossos representantes políticos com analogia à banalização e aceitação de 

erros cometidos no futebol. 

Joseph Blatter, Presidente da FIFA (Fédération Internationale de Football Association, órgão 

máximo do futebol mundial) em entrevista à CNN disse: “O que eu quero conseguir é que no 

final dos meus mandatos eu possa dizer que o futebol é agora parte da nossa sociedade e, 

especialmente na parte social e cultural, que o futebol é mais do que um jogo, é uma escola 

de vida." 

Curiosamente, nessa mesa entrevista o Presidente da FIFA disse sobre insultos raciais durante 

a partida: "Talvez um dos jogadores tenha uma palavra, um gesto para o outro que não seja o 

correto. Mas o que é afetado por isso deve dizer: 'É um jogo, estamos num jogo, e no final do 

jogo deveríamos apertar as mãos'“. (Web site Yahoo Brasil. Agência Reuters, 12/2011) 

Nesse sentido, segundo o presidente da organização mais importante do futebol mundial, 

jogadores que sofrem racismo durante os jogos de futebol devem encarar isso como uma 

simples e normal provocação dentro do jogo, e apertar normalmente a mão do adversário que 

o insultou ao final da partida, ou seja, fingir que um crime não aconteceu, pois o mesmo faz 

parte do jogo. 

Será essa “escola da vida” que o senhor Blatter diz? 

“Na psicologia clínica, os jogos infantis têm sido uma preocupação constante ao longo de 

todo este século porque eles se convertem em importante fonte de dados sobre os múltiplos 

aspectos do desenvolvimento da criança”
1
. (SASS, 1992, p. 207) 

                                                 
1
 No referido trecho, SASS faz menção a jogos infantis, sem regras, mas a referida citação foi aqui colocada para 

demonstrar a importância social que o jogo tem na fase infantil por ser fonte de informações que servem de base 

para a formação moral do indivíduo. 
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Tendo em vista a influência que os jogos possuem na vida das crianças e por sabermos que o 

futebol tem grande importância na vida dos brasileiros, recorremos às pesquisas Datafolha e 

CNT/Senus, publicadas no Blog de Emerson Gonçalves (Olhar crônico esportivo), em 

05/01/10, que traz pesquisa Datafolha realizada de 14 a 18 de dezembro de 2009, com 11.258 

entrevistas, em 375 municípios, por todo o Brasil. 

Os entrevistados são eleitores e têm 16 anos ou mais de idade. Sua margem de erro máxima é 

de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e sua margem de confiança é de 95%. 

A referida pesquisa traz a preferência por times brasileiros e a porcentagem de brasileiros que 

não torcem por nenhum time. 

Tabela 1 – Preferência Nacional de Times. Por Região. 

 

FONTE: BLOG OLHAR CRÔNICO ESPORTIVO WWW.GLOBOESPORTE.GLOBO.COM/PLATB/OLHARCRONICOESPORTIVO 

 

Como podemos observar, a parcela da população que não tem preferência por nenhum time de 

futebol é de 23%. Isso significa que em torno de 77% da população brasileira, de alguma 

forma, acompanha algum time de futebol e, segundo matéria publicada no portal UOL 

notícias em 29/04/2011 e vista em 25/02/2012, a população brasileira ultrapassou 190 milhões 

de habitantes e se 77% da população brasileira acompanha futebol, podemos assumir que 
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mais de 130 milhões de brasileiros assistem ao esporte, o que demonstra que o tema 

pesquisado possui relevância social. 

E segundo pesquisa CNT/Sensus 2007 - 08/01/10 publicada por Emerson Gonçalves no 

mesmo blog, o número de brasileiros que gostam de futebol tem resultado próximo à pesquisa 

Datafolha, como observado abaixo. 

Tabela 2 – Índice de pessoas que acompanham futebol no Brasil 

  

FONTE: BLOG OLHAR CRÔNICO ESPORTIVO WWW.GLOBOESPORTE.GLOBO.COM/PLATB/OLHARCRONICOESPORTIVO 

Porém, no mesmo Blog, há outra pesquisa do Datafolha, sd, que demonstra claramente que o 

futebol está presente em todas as classes sociais, como observado na figura abaixo. 

Tabela 3 – Divisão de torcedores de futebol por faixa de renda 

 

FONTE: BLOG OLHAR CRÔNICO ESPORTIVO WWW.GLOBOESPORTE.GLOBO.COM/PLATB/OLHARCRONICOESPORTIVO 

Nesse sentido, podemos claramente constatar que o futebol tem grande abertura na vida de 

grande parte do povo brasileiro, independentemente da classe social. 

Tendo em vista a importância constatada pelas referidas pesquisas do futebol na vida do 

brasileiro, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver investigação psico-social com crianças, 
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que analise seus valores e crenças no futebol, visando a explorar sua relação com valores e 

crenças na política. 

Temos como objetivos específicos da pesquisa analisar o impacto do futebol na formação da 

criança, na tolerância a erros cometidos, como crianças entendem conceitos como injustiça, 

roubo, irregularidade, vitória e investigar até que ponto as crianças estão dispostas a aceitar 

irregularidades para o time com o qual possuem mais identificação. 

O sujeito da investigação são crianças com idade entre 10 e 12 anos, momento em que as 

mesmas começam a despertar para o posicionamento político, sendo que desde 8 ou 9 anos, as 

crianças aprendem a norma de responsabilidade, podem explicar a norma para outras crianças, 

comportar-se e julgar os outros na base da conformidade com esta norma. 

A adolescência é identificada por pesquisadores de socialização política como um momento 

em que a visão política, baseada em conjuntos de valores e no pensamento ideológico, 

começa a emergir. 

O paralelo do futebol com a política vem na medida em que a corrupção, com a quebra de 

uma lei, é aceita por parte da sociedade, tendo em vista que o político corrupto beneficia um 

grupo específico e prejudica outro, no mesmo modelo do jogo de futebol, em que um lado 

perde e o outro ganha com alguma quebra de regra e consequente injustiça, sendo que em 

outras ocasiões o lado que perdeu agora pode ter ganho ou vai ganhar no futuro com outras 

injustiças. 

Nesse sentido uma injustiça cometida é validada por outra injustiça sofrida. 

Cabe observar que uma pessoa que aceita uma injustiça a seu favor, não significa que seja a 

favor de injustiças, mas de acordo com a atual condição social e emocional em que se 

encontra, ela pode estar mais suscetível a aceitar ou não uma injustiça. 

A justificativa do trabalho vem através da reflexão de tantos escândalos ligados à corrupção, 

com mau uso do dinheiro público e observando a inércia da população, algemada à burocracia 

de uma Justiça lenta e que dificilmente pune os infratores. 

Esse cenário de dificuldade de mudar uma injustiça faz com que a participação democrática 

diminua e o cinismo sobre nossas instituições políticas e líderes aumente tendo como 
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resultado, especialmente dos jovens, a certeza de que suas vozes não serão ouvidas e que sua 

participação será ineficaz.  

Essa reflexão nos leva a investigar se a aceitação da impunidade no futebol contribui, de 

forma oculta, para aceitação da impunidade política. 

A visão da criança como desinteressada, egocêntrica, moralmente imatura e incapaz de 

entender o mundo social e político pode ter como resultado o cerceamento de capacidades e 

habilidades latentes no ser humano de justiça. Ou seja, faz-se necessário entender o conjunto 

de atributos que compõem a responsabilidade social, entendendo como elas se desenvolvem 

nas crianças. 

Crianças não podem ser consideradas lousas vazias, mas podemos assumir que as primeiras 

formulações de orientações políticas refletem as forças externas. Porém, distorcidas, pois 

refletem somente a realidade entre elas. 

Dessa forma, confirmando a hipótese no final da pesquisa de que existe analogia entre a 

banalização da injustiça no futebol e na política, este esporte pode ser considerado 

perpetuador de valores que contribuem para manter a população ignorante sob controle. 

O presente trabalho parte do princípio de que o ser humano vive em uma realidade externa a 

ele, que não precisa dele para existir mas que ele é capaz de agregar a essa realidade, pois, ao 

mesmo tempo que é relativamente manipulado e determinado pela situação ou ambiente em 

questão, ele possui a capacidade de desenvolver seu livre arbítrio
2
, é capaz de livrar-se das 

amarras do ambiente no qual está inserido e contestar os acontecimentos à sua volta, 

criticando-os e contribuindo assim para a mudança da realidade social na qual está inserido. 

Nesse sentido, segundo Heller 1972, o ser humano é mais do que o conjunto de seus papéis, 

que são as formas de suas relações sociais, estereotipadas, ou seja, não existe nenhuma 

relação social totalmente alienada com indivíduos que estejam eternamente cristalizados em 

papéis, o que faz com que mesmo nos cenários mais manipulados "recusem o papel" por 

serem excêntricos, rebeldes e revolucionários. 

                                                 
2
 Para o autor, o livre arbítrio não é dado por Deus, como é popularmente conhecido, mas é desenvolvido ao 

longo da vida, ou seja, quanto mais um indivíduo conhecer sobre os aspectos da vida em que está inserido, mais 

conhecimento e habilidade ele tem, e é capaz de fazer mais coisas, ou seja, o conhecimento amplia o livre 

arbítrio do indivíduo. 
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O mundo social é relativo, conforme a percepção de cada indivíduo, e partindo do principio 

de que o mundo social não é somente explicado por meio das regularidades e relação de causa 

e efeito, o ser humano torna-se capaz de ser agente do processo de mudança ou simplesmente 

não ser totalmente manipulado por forças exteriores a ele. 

A mudança de nossa sociedade tal qual conhecemos hoje, repleta de injustiças só vai 

acontecer a partir do momento em que percebermos que o mundo pode ser melhor e que nossa 

crítica e cobrança frente aos fatos de que discordamos deve estar alinhada com nossos 

melhores valores, entre eles o da justiça e do respeito ao próximo, sendo que o esporte é 

importante para tal mudança e que nosso silêncio já é um posicionamento a favor do que 

criticamos. 

Para contribuir com tal mudança social, o presente trabalho visa a desenvolver uma pesquisa 

exploratória que aponte o entendimento mais profundo acerca da importância dos valores 

passados por meio do futebol na socialização infantil, assunto pouco abordado na academia 

brasileira, e que possui relação direta com os valores políticos dos adultos. 

A presente pesquisa é exploratória por três motivos: 

1. Análise de valores políticos transmitidos por intermédio do futebol: Pouco 

material é encontrado sobre valores transmitidos pelo futebol que não esteja ligado ao 

conceito positivo de paixão nacional. Nesse sentido, o presente trabalho iniciou o 

processo de exploração de outros valores que podem ser transmitidos por meio do 

futebol, como valores políticos. 

 

2. Abordagem dos valores políticos transmitidos por intermédio do futebol para 

crianças em fase de socialização política: Pelo fato de o futebol ser visto como um 

lazer e paixão nacional, a exploração do referente tema envolve o entendimento dos 

valores transmitidos através do futebol na fase em que a criança começa a ter melhor 

entendimento sobre política e que utilizará os valores aprendidos em vida até então, 

que também inclui os valores transmitidos através do futebol no entendimento 

político. 

 



18 

 

Se uma criança aprendeu que o racismo é correto, ela também vai levar esse valor para 

a política e provavelmente não irá gostar de ser liderada por negros na escola, ou seja, 

os valores aprendidos não são separados por ocasiões. 

 

3. Novo método de aplicação da pesquisa para crianças: Para que a pesquisa fosse 

feita com eficácia, foi pensada uma nova forma de aplicação, tendo em vista que a 

pesquisa é com crianças e as mesmas possuem fácil dispersão. 

 

Nesse sentido, foi cuidadosamente elaborado um método de pesquisa que apresentasse 

vídeos rápidos de lances polêmicos de futebol e questionário que possibilitasse extrair 

o máximo de informações das crianças com o mínimo de dispersão. 

Inicia-se o estudo ponderando sucinta abordagem sobre valores éticos e morais; em seguida, 

tratamos do tema da socialização política, introduzido pelo processo de socialização infantil, 

ao trazer a importância da família, escola, pares, mídia e contexto social em tal processo. 

A seguir, abordamos o ciclo de banalização das injustiças, baseado na Teoria da Consciência 

Política de Salvador Sandoval, trazendo o contexto de um ciclo que se auto alimenta nas 

injustiças, tornando-as naturais através da consciência do senso comum e populista. 

A terceira parte aborda o futebol como um processo de socialização oculta, no mesmo modelo 

do aprendizado escolar. O presente capítulo não faz juízo de valor se o que é ensinado no 

futebol é bom ou ruim, ou seja, traz o futebol apenas como uma poderosa forma de 

socialização oculta, travestida de diversão ou “paixão nacional”. 

Em seguida, especifica-se o método de pesquisa de campo com questionário de perguntas 

fechadas e com possibilidade de manifestação, oferecendo assim, a possibilidade da criança se 

manifestar livremente sobre um assunto e fazendo suas próprias interpretações sobre o tema 

em questão. 

Após discorrer sobre a descrição do método de pesquisa utilizado, foi feita análise dos dados 

coletados comparando com a Teoria de Sandoval de Consciência Política. 

A última parte do trabalho é a conclusão, que traz reflexão do autor baseada nos resultados 

dos dados obtidos na pesquisa compilados, além de sugestão para próximos trabalhos 

envolvendo o mesmo tema. 
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O estudo mais atualizado sobre a referida temática de socialização infantil foi de Eisenberg e 

Mussen (1989) que fizeram excelentes compilações de inúmeros estudos observados. 

De forma bastante oportuna, os referidos autores utilizaram-se de bibliografia variada sobre a 

temática, também lida para a elaboração do presente trabalho, envolvendo o cenário cultural 

atual, ou seja, através de pesquisa bibliográfica, conseguiu-se transpor inúmeras pesquisas de 

autores e épocas diferentes. 

Além de Eisenberg & Mussen, foram utilizados também um relatório do Instituto Josephson 

de Ética, Los Angeles de 2009 e estudos de outros autores como Berman, Jennings, Kent & 

Niemi, Renshon, Rafael Segovia, Vigotisky, George Mead, Odair Sass, Agnes Heller e 

Lawrence Kohlberg. 

Capítulo 1 – Valores Morais e socialização Política 

1.1 Valores Éticos e Morais 

Após a leitura deste capítulo, entenderemos que os indivíduos vivem num ambiente no qual se 

desenha um sistema de normas, regras e gestos socialmente estabelecidos e aceitos que eles 

incorporam e passam a reproduzir os diversos valores morais aprendidos para futuras 

gerações, mas modificados por suas próprias experiências. 

Através dessas experiências o indivíduo é adaptado a determinado cenário social, econômico 

ou político, através de gestos externos ao próprio indivíduo, que trazem significados 

incorporados em si, pois “genericamente, a função dos gestos, socialmente estabelecida, é a 

de possibilitar a adaptação dos indivíduos que participam do ato social em relação ao objeto 

ou objetos contidos no ato” (SASS, 1992, p. 154) 

“Nessas condições, a significação torna-se objetiva porque ela é parte do campo de 

experiência do indivíduo e não pode ser dele desvinculado” (SASS, 1992, p. 157) 

 

Percebemos então que a consciência, como processo de reflexão, é a consequência do ato em 

si e não a causa. 

“A consciência e mais especificadamente a consciência que um indivíduo adquire 

de si mesmo, é a resultante tardia das significações constituídas pelas razões dos 

outros indivíduos da experiência social” (SASS, 1992, p. 157). 
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Como resultado dessa consciência, que é adquirida por meio de uma série de significações 

que o indivíduo incorpora em si, percebemos a formação do caráter social. 

“O caráter social da moral implica numa particular relação entre o indivíduo e a comunidade 

ou entre o individual e o coletivo” (Vasquez, 1996, p 56). 

Percebemos então que, para existir o caráter social da moral, a mesma deve ser concretizada 

em conjunto, pois passa a existir relação de trocas individuais e coletivas. 

“A realização moral não é somente um empreendimento individual, mas também 

social, isto é, não somente processo de moralização do indivíduo e sim processo de 

moralização no qual influem, de maneira diversa, as diversas relações, 

organizações e instituições sociais.” (Vasquez, 1996, p 205) 

Os valores morais estão em indivíduos e em grupos formados por indivíduos, que muitas 

vezes perdem o caráter individual e tornam-se coletivos, como organizações sociais, políticas, 

escolares e familiares. 

“Os valores morais existem unicamente em atos ou produtos humanos. Tão somente 

o que tem um significado humano pode ser avaliado moralmente, mas, por sua vez, 

tão somente os atos ou produtos que os homens podem reconhecer como seus, isto é, 

os realizados consciente e livremente, e pelos quais se lhes pode atribuir uma 

responsabilidade moral.” (Vasquez, 1996, p 129) 

O caráter social moral é o resultado direto da consciência individual após a interação com 

agentes sociais, mas que possui particularidades distintas se verificarmos cenários e épocas 

diferentes, e grandes semelhanças se verificarmos épocas e cenários semelhantes.. 

“A consciência individual é a esfera em que se operam as decisões de caráter 

moral, mas por estar condicionada socialmente, não pode deixar de refletir uma 

situação social concreta e, por conseguinte, diferentes indivíduos que, numa mesma 

época pertencem ao mesmo grupo social, reagem de maneira análoga.” (Vasquez, 

1996, p 59) 

A importância do entendimento dos valores morais pode ser verificada então pela força que os 

mesmos têm diante de indivíduos que vivenciam experiências semelhantes, num mesmo 

período de tempo e ambiente. 

Isso não significa que os indivíduos são completamente dominados pelo meio em que estão 

inseridos, mas que o mesmo tem relevante importância em seu processo de socialização 

moral. 

“O moral implica sempre – inclusive nas suas formas mais primitivas – numa 

consciência individual que faz suas ou interioriza regras de ação que se lhe 

apresentam com um caráter normativo. Mas, tanto na maneira como a consciência 

individual reage diante delas e se afirma, quanto no modo como o pessoal e o 
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coletivo relacionam-se no comportamento moral, evidencia a influência das 

relações e das condições sociais dominantes.” (Vasquez, 1996, p 60) 

O processo de interiorização das regras externas está diretamente relacionado com o cenário 

social, econômico e político em que o indivíduo vive e dentro desse cenário existem 

condições influentes que potencializam a interiorização de valores morais dominantes. 

“(...) através dos pais, do meio escolar, dos amigos, dos costumes e tradições, do 

ambiente profissional, dos meios de comunicação de massa (cinema, imprensa, 

rádio e etc.). Sob esta variada influência, formam-se aos poucos as suas ideias 

morais e os seus modelos de comportamento moral.” (Vasquez, 1996, p 57) 

Os valores morais dominantes são transmitidos por inúmeros meios (como veremos mais 

detalhadamente nos próximos capítulos) que direcionam o processo de aprendizado moral, e o 

indivíduo é envolvido nesse processo e precisa de outros meios externos e internos a ele para 

conseguir equilibrar os valores morais que ele recebe passivamente e os valores morais que 

ele recebe ativamente; ou seja, a transmissão de valores morais é muito ampla e é o resultado 

da interação de inúmeros fatores que permeiam a vida dos indivíduos. 

“(...) estes princípios revestem um duplo caráter: de um lado respondem a uma 

determinada necessidade social e, do outro, por serem fundamentais, constituem o 

fundamento de normas que regulamentam o comportamento, numa determinada 

sociedade, em certa direção” (Vasquez, 1996, p 182) 

Nesse sentido, a moral atende a necessidade social de regulamentar as relações entre os 

homens numa dada comunidade e esta regulamentação é feita de acordo com os interesses 

reais de uma parte social ou da sociedade inteira, sendo que, se os interesses ou estruturas 

socais, econômicas e políticas mudam, a moral também acompanha essa mudança. 

“A realização da moral como concretização de certos princípios coloca, assim, a 

necessidade de relaciona-los com as condições sociais às quais se referem, com as 

aspirações e interesses que os inspiram e com o tipo concreto de relações humanas 

que pretendem regulamentar.” (Vasquez, 1996, p 183) 

A realização moral é o resultado direto da relação de causa e efeito das condições externas 

que são motivadas por interesses individuais e coletivos do cenário em questão, ou seja, torna-

se um ciclo de formação moral que é transmitido através das gerações. Porém, passar o 

conhecimento de forma cíclica, não significa que seja o mesmo conhecimento (imutável), 

pelo contrário, trata-se de conhecimento modificado por outros fatores que influenciaram 

aquele indivíduo em seu processo de socialização moral. 



22 

 

Para entendermos melhor o processo de socialização primária nas crianças, recorreremos aos 

estágios de raciocínio moral de Kohlberg, que é dividido em 3 níveis e, dentro desses níveis, 

existe a subdivisão de fases. 

FONTE: DESENVOLVIDA PELO AUTOR TENDO COMO BASE CRAIN - THEORIES OF DEVELOPMENT. 

 

Conforme o progresso de amadurecimento dos indivíduos, os mesmos ficam inseridos em 

fases distintas, ou seja, a passagem de estágio nada mais é do que o desenvolvimento do 

indivíduo. 

“Em particular, as crianças menores baseiam seus julgamentos morais mais sobre 

as consequências, enquanto as crianças mais velhas baseiam seus julgamentos 

sobre as intenções”. (Crain, 1985, p 2) 

Nesse momento, percebemos que a crianças mais novas focam, em seu aprendizado, a reação 

dos adultos para algo realizado, ou seja, se o adulto ficou feliz, ela passa a achar que fez o 

certo e se o adulto ficou chateado, ela entende que sua atitude não agradou ao adulto, 

diferente da criança mais velha que já possui uma crítica diferenciada sobre as intenções que 

levaram a determinado ato. Para isso, Kohlberg divide a formação moral em algumas fases. 

“No estágio 1 as crianças pensam o que é certo como a que a autoridade diz que é 

direito. Fazer a coisa certa é obedecer autoridade e evitar a punição. No estágio 2, 

as crianças não são mais tão impressionadas por qualquer autoridade única; 

percebem que existem lados diferentes para qualquer problema”.  (Crain, 1985, p 

7) 

 

Então a passagem do estágio 1 para o estágio 2, que se encontram dentro no nível pré 

Estágio de raciocínio moral –  Kohlberg 

NÍVEL 1 
 

Nível pré-convencional 
 

Fase 1: Obediência orientação e punição: o comportamento é julgado 
bom e serve para evitar a punição. 
Fase 2: Finalidade Instrumento de orientação: O comportamento é 
considerado bom quando atende as necessidades ou interesses pessoais. 

NÍVEL 2 
 

Nível convencional 
 

Fase 3: Bom menino - boa menina orientação: Conformidade com as 
regras para impressionar os outros. 
Estágio 4: Autoridade da orientação da lei e da ordem: obedecendo a 
regras e leis, porque elas são necessárias para manter a ordem. 

NÍVEL 3 
 

Nível pós convencional 

Etapa 5: Orientação de contrato Social: Regras de visualização e leis de 
acordo com o bem comum. 
Etapa 6: orientação princípio ético universal; adotar um código de moral 
interna baseada em valores de justiça universais. 

Quadro 1 – Estágios de Raciocínio Moral - Kohlberg 
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convencional, demonstra um maior entendimento da criança diante de fatos, que podem ser 

melhor avaliados. A mudança de estágio passa a ser entendida como um amadurecimento do 

indivíduo. 

“Nos estágios 3 e 4, os jovens pensam como membros da sociedade convencional 

com seus valores, normas e expectativas. Na fase 3, que enfatizam a ser uma boa 

pessoa, o que basicamente significa ter motivos úteis em relação às pessoas 

próximas. No estágio 4, a preocupação desloca-se para obedecer às leis para 

manter a sociedade como um todo.” (Crain, 1985, p 8) 

 

Nesse momento, conhecido como o nível convencional, os indivíduos já se encontram 

socializados e estão em condições de não só repetir o que lhes foi ensinado, mas também 

transmitir os ensinamentos para outras gerações. 

A eficaz transmissão de valores não pode, a priori, ser considerada boa ou ruim; tudo depende 

dos valores que são predominantes na sociedade em questão. 

“Nas fases 5 e 6 as pessoas estão menos preocupadas com a manutenção da 

sociedade para ela própria e mais preocupadas com os princípios e valores que 

contribuem para uma boa sociedade. No estágio 5 enfatizam direitos fundamentais e 

os processos democráticos que dão a palavra a todos, e na fase 6 definem os 

princípios de justiça.” (Crain, 1985, p 8) 

 

Percebe-se então, nesse momento que é classificado por Kohlberg como nível pós 

convencional, que os indivíduos encontram-se em consonância com valores democráticos e 

que estão dispostos a contribuir para a construção de uma boa sociedade. 

Entendemos que a passagem de um estágio para outro é o resultado direto do processo de 

amadurecimento do indivíduo e o mesmo é conseguido através de experiências e 

aprendizados cotidianos. 

“Os estágios surgem a partir de nosso próprio pensamento sobre os problemas 

morais. Experiências sociais promovem o desenvolvimento.” (Crain, 1985, p 8) 

Essas experiências vividas promovem o avanço nos estágios de desenvolvimento, porém, 

esses estágios seguem ordem de processos, como observado na colocação a seguir. 

 “Kohlberg acredita que os estágios se desdobram em uma sequência invariante. As 

crianças sempre vão da fase 1 para a fase 2 e da fase 2 para a fase 3 e assim por 

diante. Elas não pulam etapas. (Crain, 1985, p 9)” 

E exatamente por não pular etapas, que os indivíduos não necessariamente chegam ao nível 

máximo do desenvolvimento apontado por Kohlberg. Isso ocorre por falta de estímulos 



24 

 

externos e internos dos indivíduos no processo de aprendizado, ou seja, nesse momento, 

percebemos que cenários sociais, políticos e econômicos muito fechados, também restringem 

de forma significativa o desenvolvimento dos indivíduos que lá estão inseridos. 

“As crianças não necessariamente chegam aos estágios mais altos, pois elas podem carecer de 

estímulo intelectual.”  (Crain, 1985, p 9) 

O indivíduo que não chega aos estágios mais altos fica preso aos estágios mais baixos, o que 

significa que permanece no nível pré convencional, que tem como sua principal característica 

a posição passiva de respeito às hierarquias. 

“Fases 1 e 2 são encontrados principalmente na idade mais jovem, enquanto que os estágios 

mais elevados tornam-se mais prevalentes com o aumento da idade.” (Crain, 1985, p11) 

Pelo fato das fases de Kohlberg serem consideradas um processo de desenvolvimento baseado 

em experiências diárias, não existe retrocesso de fases, pois o que já foi aprendido não se 

perde. 

“Quando Kohlberg diz que seus estágios são hierarquicamente integrados, significa que as 

pessoas não perdem os conhecimentos adquiridos em fases anteriores.” (Crain, 1985, p 11)  

O jogo, no caso o futebol no presente trabalho, é uma poderosa ferramenta de transmitir 

valores morais e pode permear todas as fases de desenvolvimento de Kohlberg, ou seja, é um 

esporte enraizado na cultura brasileira e que possui o início de seu acompanhamento na fase 

infantil, onde o indivíduo está inserido no estágio 1, que está fortemente vinculado à boa 

recepção de ordens e posicionamentos externos. 

Segundo Mead, 1934, os jogos tiveram início com os povos primitivos, envolvendo questões 

religiosas. 

 “(...) No processo de interpretação de tais rituais, há uma organização de jogo que 

talvez possa ser comparada ao que está acontecendo no jardim de infância ao lidar 

com os jogos de pequenas crianças, quando estas são feitas em um conjunto que 

terão um tempo determinado de estrutura ou relacionamento.” (Mead, 1934, p. 153) 

Ainda segundo Mead, no jogo, a criança deve ter a atitude de todas as outras crianças 

envolvidas e os jogadores organizam-se numa unidade onde as atitudes dos outros jogadores 

assumem a organização do grupo controlando a resposta do indivíduo. 
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“O desempenho do papel do outro através dos jogos, permite à criança a internacionalização 

dos papéis e primordialmente a organização das suas experiências em sequência temporal”. 

(SASS, 1992, p. 213) 

Podemos então imaginar um grupo de criança, desempenhando papéis específicos conforme 

sua função no jogo, numa partida de futebol. 

No jogo, os atos das crianças de um mesmo time são analisados, sugeridos e criticados pelas 

outras crianças, da mesma forma como a criança analisada faz com seus companheiros de 

time. Seus atos são determinados através dos atos dos outros jogadores aliados e adversários, 

o que faz com que a equipe seja o resultado da interação entre os jogadores de uma equipe 

contra a interação dos jogadores da outra equipe, ou seja, a equipe é a união das habilidades, 

valores e crenças dos envolvidos no time na busca de um objetivo específico. 

Nesse sentido, segundo Mead, a comunidade organizada ou grupo social que dá ao indivíduo 

sua unidade de “ser” pode ser chamado de "o outro generalizado". A atitude do outro 

generalizado é a atitude de toda a comunidade, ou seja, no caso de um grupo de crianças 

jogando futebol, a equipe é o outro generalizado e um indivíduo deve realizar exatamente 

aquilo que ele exige que os outros façam. 

 “Os complexos processos de cooperação e atividades da sociedade humana 

organizada também são possíveis apenas na medida em que cada indivíduo 

envolvido neles possa tomar atitudes gerais de outros indivíduos como referência a 

esses processos”. (Mead, 1934, p 155) 

Ou seja, é através do outro generalizado que o processo social influencia o comportamento 

dos indivíduos nele envolvidos. A comunidade tenta exercer o controle sobre a conduta de 

seus membros, pois é desta forma que o processo social influi determinantemente no o 

pensamento do indivíduo. 

Percebemos então que, no pensamento abstrato, o indivíduo toma a atitude do outro 

generalizado, ou seja, dentro do jogo de futebol, o outro generalizado tem seus valores morais 

não individualizados, mas coletivizados com o objetivo comum, que é a vitória, ou seja, ele 

toma a atitude, na medida em que se expressa nas atitudes em relação ao seu comportamento 

desses outros indivíduos com os quais ele está envolvido em dada situação social ou ato. 

“(...) na política, por exemplo, o indivíduo identifica-se com um partido político e 

toma as atitudes organizadas do partido para o resto da comunidade social, e para 

os problemas que enfrenta o partido dentro de uma dada situação social ele reage 
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ou responde em termos de atitudes organizadas do partido como um todo.” (Mead, 

1934, p 156)  

Isso não significa que o indivíduo inserido dentro de um cenário específico irá ser 

completamente manipulado e determinado pelo meio. O individuo tem condições de assumir 

ou não as atitudes sociais do grupo organizado a que pertence e mais do que isso, possui 

plenas condições de interferir e agregar valor ao grupo em que ele está inserido. 

As pessoas estão inseridas num conjunto de relações sociais e dentre elas, Mead destaca dois 

conjuntos de relações sociais: 

“Alguns deles são concretos, como classes sociais ou subgrupos, tais como partidos 

políticos, clubes, empresas, que são todas as unidades funcionais realmente sociais, 

em termos da qual os seus membros individuais estão diretamente relacionadas 

entre si. Os outros são classes sociais abstratas ou subgrupos, tais como a classe de 

devedores, classe de credores, em termos do qual os seus membros individuais são 

ligados um ao outro indiretamente”. (Mead, 1934, p 157) 

É interessante percebermos que, quando falamos em jogo de futebol, podemos inserir um time 

como sendo parte de um grupo concreto num conjunto de relações sociais e que possui como 

subgrupos outros conjuntos de relações sociais abstratas, que estão de acordo com a 

individualidade de cada torcedor. 

“(...) há duas fases gerais no desenvolvimento pleno do ser. No primeiro estágio, o 

eu individual é constituído simplesmente por uma organização das atitudes 

particulares de outros indivíduos em relação a si mesmo e para com o outro nos 

atos sociais específicos em que ele participa com eles. Mas na segunda fase com o 

pleno desenvolvimento do ser do indivíduo que é constituído não só por uma 

organização dessas atitudes particulares individuais, mas também por uma 

organização das atitudes sociais do outro generalizado ou do grupo social como um 

todo que ele pertence. Essas atitudes sociais são trazidas dentro do campo do 

indivíduo da experiência direta, e são incluídos como elementos da estrutura ou 

constituição de seu ser”. (Mead, 1934, p 158) 

Percebemos então que o ser atinge seu pleno desenvolvimento, organizando essas atitudes 

individuais de outras pessoas sobre as atitudes sociais organizadas por si ou pelo grupo. 

“(...) as ações dos diferentes indivíduos são todas relacionadas umas às outras com 

referência a esse fim, para que elas não entrem em conflito, uma não está em 

conflito consigo mesma na atitude de outro homem na equipe. (...) Os dois estão 

relacionados pelo propósito do jogo em si. Eles estão inter-relacionados de uma 

forma unitária e orgânica”. (Mead, 1934, p 159) 

As regras determinam o comportamento dos jogadores, o que faz com que o jogo com regras 

seja mais eficiente no controle do comportamento individual, mas isso não significa que a 

criança tenha seu comportamento totalmente manipulado e que seu comportamento num dado 

momento será o mesmo em outra situação. A criança ainda não está organizada num todo, 
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mas devemos admitir que o jogo, com regras, possui papel fundamental no processo de 

aprendizado do indivíduo, pois o direciona numa posição de respeitar as regras e caso não a 

respeite, é imediatamente punido. 

“A maior parte dos jogos regrados (games) pressupõe a participação de pelo menos 

dois participantes. Isso é interessante de ser observado porque, nessas condições, as 

regras são menos ‘flexíveis’ do que nos jogos solitários no sentido de que não são 

simplesmente modificadas por decisão unilateral de um dos participantes”. (SASS, 

1992, p. 216) 

Nesse tipo de esporte, com regras e disputa entre duas equipes, existe a figura do árbitro da 

partida, ou seja, uma pessoa que possui o consentimento de ambas as equipes para arbitrar 

sobre os lances desenvolvidos na partida. 

O árbitro faz as marcações dos lances com base nas regras do futebol, ou seja, ele faz uso de 

regras pré-existentes, porém sua interpretação sobre o lance em si sem sempre está de acordo 

com as regras em questão e nesses momentos, caso um time seja beneficiado pela 

interpretação equivocada do árbitro, o mesmo a aceita como sendo a marcação oficial do jogo.  

É a situação de competitividade e busca da vitória que determina o comportamento dos 

indivíduos e as regras contribuem para direcionar o comportamento individual inserido no 

cenário em questão. 

O jogo é, então, um esboço da situação a partir do qual surge uma personalidade organizada; 

nesse sentido, podemos entender o jogo como sendo um poderoso processo de socialização. 

“O que é expresso em termos do jogo é, naturalmente, continuamente expresso na 

vida social da criança, mas este processo mais amplo vai além da experiência 

imediata da própria criança”. (Mead, 1934, p 159) 

Percebemos então que o jogo é o retrato de como a criança interage na sociedade na qual está 

inserida, ou seja, a criança faz parte de diversos grupos e cada grupo possui um “outro 

generalizado” específico com objetivos e meios de atingi-los distintos. 

“O que se passa no jogo se passa na vida da criança o tempo todo. Ela está 

continuamente tomando as atitudes dos outros sobre ela, especialmente os papéis 

daqueles que de alguma forma tem controle sobre ela”. (Mead, 1934, p 159) 

Fica claro, na colocação de Mead, que as crianças captam atitudes e valores do outro para elas 

e que essa captação não é só de parceiros de equipe, mas de pessoas que são hierarquicamente 

superiores a elas; no caso do futebol, podemos verificar o técnico do time, o capitão do time, 

o árbitro e etc. 
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“A criança passa para o jogo e o jogo expressa uma situação social em que ela 

pode entrar completamente, a moral do jogo pode ter maior controle sobre ela do 

que a própria família a que pertence, ou a comunidade em que vive.“ (Mead, 1934, 

p 159) 

O processo de socialização infantil é muito amplo. Em todos os lugares é possível aprender 

algo, sendo bons ou maus valores. O jogo pode funcionar de forma generalizada, portanto, 

tende a determinar seu relacionamento com o grupo ao qual ele pertence. 

A moral entendida por Vasquez nos traz o entendimento de como a mesma pode ser 

transmitida através das gerações, por meio da interação entre os indivíduos, e os estágios de 

Kohlberg aponta que o surgimento da moral está inserido num processo de desenvolvimento 

individual, sendo que Mead traz a interação havida dentro do jogo em analogia ao cotidiano 

na formação do outro generalizado, ou seja, a formação moral individual está diretamente 

ligada à moral coletiva do meio em questão. 

 

 

1.2 Socialização Política em Crianças e Adolescentes 

Para abordarmos a socialização política, primeiro faremos breves colocações sobre o processo 

de desenvolvimento do adolescente. 

Para as crianças, as pessoas à sua volta conferem um sentido objetivo às suas primeiras 

palavras. Passado algum tempo, essas palavras se convertem em linguagem para si, que a 

criança utiliza racional e conscientemente. 

Regras, obrigações e comandos são considerados como "dados", externos à mente, 

inflexíveis e imutáveis. Justiça é o que a autoridade governante (adultos) ou os 

comandos da lei, qualquer recompensa ou punição das autoridades. O "bom" é a 

obediência, e é considerada infração de acordo com a mensagem, não o espírito da 

lei. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 116, 117) 

É interessante percebermos que o desenvolvimento da criança ocorre num cenário de respeitar 

sem crítica o que vem de fora, ou seja, o que vem do contexto socializador em que a mesma 

está inserida, o que muda com o aumento da idade. 

A fase mais madura, chamada moral autônoma, ou relativismo moral, ou 

moralidade de cooperação, em geral, surge em cerca de 11 ou 12 anos de idade. 

Equidade domina o pensamento da criança acerca da justiça; circunstâncias 

atenuantes, motivações e intenções pesam na tomada de decisões morais, conceitos 

igualitários de justiça prevalecem, a justiça imanente, o absolutismo moral e a 

obediência cega à autoridade são rejeitadas. As regras são consideradas produto 

da interação social e, portanto, são modificáveis. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 

117, 118)  
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Nesse caso, podemos observar que o processo de aprendizado da criança muda de acordo com 

a idade, onde num primeiro momento a criança aceitas as informações exteriores sem crítica e 

num segundo momento ela passa a criticar as informações externas. Obviamente a crítica 

posterior terá como balizador muito do que a criança absorveu de conhecimento num 

momento em que ela não criticava as informações externas. 

Observamos que segundo Eisenberg & Mussen, (2003, p 7), as interações das crianças com os 

principais agentes de socialização: pais, professores, irmãos, colegas, instituições culturais e 

religiosas, e os meios de comunicação de massa contribuem ativamente para o processo de 

socialização do indivíduo. 

Nesse sentido, podemos verificar que as condições morais do adolescente se transformam 

com a idade, sendo que os agentes de socialização, dependendo da forma como são colocados 

e no cenário em que o jovem está inserido, interferem de forma relevante para sua 

socialização. 

Dentro desse cenário, é interessante perceber que conhecimento de normas sociais 

podem ser completamente distintas do comportamento em conformidade com essas 

normas. Algumas normas prevalecem como as expectativas culturais ou de como 

deve comportar-se, pois são adquiridos no início da vida através da aprendizagem 

ou da identificação ou da imitação do comportamento dos outros. (Eisenberg & 

Mussen, 2003, p 4). 

O que é realmente adquirido depende muito da situação social que pode afetar nosso processo 

de aprendizagem. Além disso, existem diferenças de comportamentos de indivíduos 

socialmente altruístas e, provavelmente, em grande parte são os produtos da evolução social 

da aprendizagem social.  

A questão é que desde os primeiros meses da infância, a vida social requer e promove 

intercâmbio que rapidamente se torna moralmente bilateral e recíproco e que o cuidado com o 

que é ensinado para as crianças deve ser analisado desde cedo, pois a mesma já possui 

ferramentas de aprendizagem muito eficazes. 

Com a idade de nove anos, filhos adquiriram grande parte da linguagem adulta 

política e mostram evidências de pensar sobre idéias e ideais sociais. As crianças 

começam a ver a política como problemáticas e conflituosas e pode-se construir 

alternativas sociais e políticas.  Eles são capazes de ser críticos de líderes e 

instituições, entendem o papel das eleições e demonstram ideologia pré-política. 

(Berman, 1997, p. 31) 

 

O período entre as idades de dez e doze anos é caracterizado por um sentido 

sistemático da ordem política e o desenvolvimento de conceitos mais complexos 
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políticos indicam que as crianças começam a desenvolver o raciocínio político neste 

período. (Berman, 1997, p. 31, 32) 

Por todo o exposto, podemos perceber que, nesse momento, as crianças começam a trabalhar 

com conceitos de poder e conflito e entender a função e a estrutura de governo, sendo capazes 

de pensar em termos de alternativas de políticas específicas. 

Claramente, a cultura em que a criança se desenvolve é uma força importante na formação da 

disposição da criança para a competição ou cooperação e comportamentos pró-sociais. 

Segundo Berman (1997, p. 37), podemos observar contexto invertido com os negros 

americanos e hispanoamericanos, que são menos politicamente conscientes, e a alienação 

política entre as crianças negras nascidas nos Estados Unidos cresce com a idade.  
 

As diferenças de classe têm sido mais amplamente estudadas no tema. Em geral, as 

crianças de baixo nível socioeconômico sentem-se ineficazes para manifestar 

interesse político, e são menos inclinados a participar de tais movimentos e as 

crianças de uma família com maior status socioeconômico são mais independentes e 

críticas. (Berman, 1997, p. 37) 

Essa citação traz de forma muito clara que o meio tem influência relevante sobre o 

posicionamento e engajamento social de um indivíduo, pois interfere diretamente no seu 

interesse político. 

O que vemos também é que as desigualdades sociais e políticas relacionadas a 

gênero, raça e classe já fez um impacto na capacidade das crianças para entrar e se 

sentir parte do mundo social e político. (Berman, 1997, p. 38) 

Observamos então que crianças geralmente adquirem os padrões de comportamento, 

motivação, características pessoais, predisposições, valores e respostas sociais que são 

adaptativas e esperadas em suas próprias culturas. 

Ou seja, alterações sociais e políticas podem ser obtidas através de mudanças culturais/ 

sociais. Alguns desses momentos já aconteceram, como o faroeste americano, a introdução do 

cristianismo, a reforma protestante, a revolução industrial e etc, ou seja, uma forma de alterar 

a socialização é a introdução ou alteração das estruturas sociais, políticas e econômicas, 

porém, esse tipo de mudança não é comum. 

Em culturas em que as mudanças ocorrem lentamente, o poder da socialização é grande, pois 

as gerações passam melhor os conteúdos para gerações posteriores, tendo em vista que existe 

processo de integração mais intenso dos indivíduos no grupo e isolação de culturas de práticas 

historicamente esquecidas, ajudando a preservar formas de fazer coisas. 
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No entanto, fatores culturais por si só não podem dar conta da ampla gama de ações pró-

sociais dentro de cada cultura; algumas crianças são constantemente cooperativas e generosas, 

mas outras não. Essas diferenças individuais das crianças são atribuídas principalmente às 

variações nas formas como as crianças são socializadas em suas próprias famílias, onde 

adquirem muitos de seus atributos pessoais, motivações e valores. 

Considerando que a imitação se refere simplesmente ao copiar um outro tipo de 

resposta, a identificação geralmente denota um processo mais sutil de incorporar 

padrões de comportamento, motivação e pensamento. Além disso, a identificação é 

baseada presumivelmente sobre o forte vínculo emocional com o modelo cujo 

comportamento for aprovado, enquanto que a imitação não é. (Eisenberg e Mussen, 

2003, p 73). 

Percebemos, então, que outro poderoso mecanismo de socialização é a família, que é o 

primeiro contato que algum indivíduo tem com o mundo. Isso faz com que a família tenha 

grande importância na formação da estrutura moral do indivíduo, além de manter estreito 

vínculo de afetação durante toda a vida. 

O poderoso papel de identificação em promover o desenvolvimento das tendências 

pró-sociais tem sido amplamente demonstrado em uma série de estudos sobre as 

diferentes formas de comportamentos pró-sociais. Os garotos generosos da pré-

escola em estudo retratam seus pais no jogo da boneca projetiva como generoso, 

simpático e compassivo, enquanto os meninos com baixa generosidade raramente 

percebem sua pais dessas formas. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 73) 

Os resultados são consistentes com a noção de que o calor do pai resultou em forte 

identificação com ele e, consequentemente, levou à adoção de seus padrões de generosidade e 

solidariedade. 

Entre as crianças na quinta série, altruísmo e consideração pelos outros estão 

correlacionados com o valor pessoal de altruísmo na hierarquia de valores dos pais 

do mesmo sexo. Os pais dos meninos são altruístas e atenciosos e as mães das 

meninas expressam valores de características que julgadas como "mostrar 

consideração pelos sentimentos dos outros" e "sair da nossa maneira de ser e 

ajudar outras pessoas", como muito importante para as crianças da 5ª série. Nesta 

idade, as crianças estão particularmente propensas a se identificarem fortemente 

com o pai ou mãe do seu próprio sexo, incorporando e imitando o comportamento 

dos pais, atitudes e valores. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 74)  

Por causa de suas relações familiares sólidas, essas crianças tendem a internalizar os valores 

de seus pais, incorporando cada vez mais padrões de integridade pessoal e cuidados no seu 

próprio sistema de valores. Os pais fornecem um quadro para organizar as suas atividades de 

vida e avaliações de certo e errado.  

O carinho e modelagem dos adultos, especialmente os pais, é um dos processos 

mais básicos que favorece o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, 

ativismo político e responsabilidade social. Constataram que as crianças imitam o 
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comportamento altruísta de um modelo de adulto e que essa influência é duradoura. 

Além disso, eles encontraram uma alta correlação entre o altruísmo e a 

identificação dos pais. Quanto mais carinhosa e altruísta a criança percebe a mãe, 

mais altruísta criança tende a ser. (Berman, 1997, p. 85-86) 

Muitos ativistas se lembram de incidentes em que os pais tomaram uma posição claramente 

moral ou pró-social. Segundo Berman, 1997, p 86, encontraram forte influência dos pais sobre 

a juventude militante e observou que os ativistas estavam perto de suas famílias e que suas 

famílias articulavam valores morais.  

Embora os familiares imediatos sejam os principais agentes de socialização nos primeiros 

anos da criança, outros agentes se tornam cada vez mais importantes quando as crianças 

crescem, como os pares. 

Os pares podem ser agentes eficazes de reforço que facilitam a aquisição e a 

modificação de comportamentos pró-sociais. As crianças respondem positivamente 

às ações dos colegas com bastante frequência. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 96).  

A modelagem é um dos principais meios pelos quais os colegas influenciam as 

tendências pró-sociais. Abundantes evidências de vários estudos demonstram que as 

crianças tendem a imitar as respostas pró-sociais dos modelos de pares, ao vivo ou 

na televisão. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 96, 97).  

Desenvolvimento não é apenas promovida por adultos, mas por relacionamentos com colegas 

e, especialmente onde a cooperação e a intimidade estão presentes. Os estudos de interação 

com os colegas têm mostrado que os pares podem ter um impacto significativo sobre o 

desenvolvimento moral e social. 

Um estudo interessante com crianças de cinco a nove anos trouxe que a interação 

entre colegas, caracterizada por uma qualidade de reciprocidade de aceitação e 

transformação de idéias esteve fortemente associada com a mudança de campo. 

(Berman, 1997, p. 96) 

Existe também o poder do reconhecimento e o poder da emoção, onde grupos muito iguais 

fazem com que seus membros também sejam muito iguais e grupos diferentes fazem com que 

seus membros sejam mais flexíveis a novos pontos de vista. 

Percebermos então, que a convivência com os pares possui forte influência no aprendizado, 

mas ainda existem outros meios eficazer de aprendizado, como a instituição de ensino: 

Historicamente, as escolas têm sido um veículo fundamental para o 

desenvolvimento da cidadania. Os fundadores da nossa democracia falaram sobre a 

educação como um baluarte da liberdade, da igualdade, o consentimento popular, e 

devoção para os objetivos de interesse público, que tem precedência sobre os usos 

do conhecimento para o auto-aperfeiçoamento ou preparação profissional. 

(Berman, 1997, p. 6,7) 
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As escolas abrem para a criança a oportunidade de aprendizado, tanto pelo que é ensinado, 

como pelas lideranças hierárquicas que lá estão e principalmente pelo momento propício que 

a criança está em absorver conteúdos externos, tendo a aprovação e o importante incentivo 

familiar em ir para a escola. 

Os professores do berçário podem reforçar tendências pró-sociais simplesmente 

chamando atenção das próprias crianças, que são geralmente seguidas de 

comportamentos pró-sociais. No curso de suas interações com os jovens, os 

professores do berçário frequentemente dão instruções explícitas sobre a ajuda, de 

partilha, e consideração, pois eles podem instigar esses comportamentos, e 

recompensá-los quando eles ocorrem. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 97)  

Nesse sentido, de maneira inevitável, servem como modelos de nutrição, consideração e 

bondade, provocando imitações pró-sociais. 

O sucesso de programas experimentais demonstra que as escolas e os professores 

podem, com algum esforço e com o mínimo de interferência no currículo regular, 

contribuir para elevar o nível de comportamento social de seus alunos. (Eisenberg e 

Mussen, 2003, p 102) 

Os professores são modelos de benevolência e estima e podem usar técnicas de disciplina de 

desenvolvimento, estimulando a discussão de bons valores e de comportamento, 

desenvolvendo atividades de aprendizagem cooperativa, destacando as ações pró-sociais na 

literatura e na vida cotidiana e aumentando a empatia dos alunos através de discussões de 

temas polêmicos e sociais. 

As escolas, através do diálogo, podem promover o desenvolvimento social e moral dos 

alunos, pois representam uma nova perspectiva na forma de pensar e agir. 

O último fator de socialização que abordaremos é da mídia e comunicação de massa: 

Até o momento o americano chega aos 18 anos de idade tendo assistido a mais de 

15 mil horas de televisão, mais tempo do que em qualquer outra atividade, exceto 

dormir. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 102, 103) 

Esse estudo demonstra que quase 10% da vida de um americano é passada em frente à 

televisão, ou seja, duas horas e meia por dia. 

As crianças começam a ver televisão em uma base regular de 3 ou 4 anos, antes 

mesmo de entrar no ensino fundamental, e a maioria das crianças assistem televisão 

todos os dias. Inevitavelmente, as crianças serão influenciadas pelo que veem e 

ouvem na televisão tendo em vista que a televisão desperta emoções, valores, 

normas e padrões, e os modelos cujas ações serão imitadas. (Eisenberg e Mussen, 

2003, p 102, 103)  
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Portanto, a televisão pró-social pode ser usada como um complemento aos processos de 

formação ao tentar ensinar ou reforçar tendências pró-sociais em crianças. 

Em outro estudo, crianças de 9, 12 e 15 anos de idade assistem a um comercial de 

televisão em que o herói reagiu de forma construtiva para um conflito interpessoal 

de intimidação, ao passo que outros da mesma idade, viram uma versão editada em 

que o herói respondeu agressivamente, para um terceiro grupo foi mostrado um 

documentário da vida selvagem. Posteriormente, eles todos tiveram a oportunidade 

de ajudar ou atrapalhar um par que estava tendo dificuldade em completar uma 

tarefa, podiam pressionar um botão que diminuía um ruído perturbador, ou 

pressionar um botão para intensificar o barulho. Aqueles que tinham visto exemplos 

de comportamentos construtivos de enfrentamento foram mais propensos a ajudar 

os pares no estudo. (Eisenberg e Mussen, 2003, p 106)  

Esses estudos sugerem que para crianças mais velhas, a exposição à televisão pró-social pode 

ajudar a promover o desenvolvimento pró-social, pelo menos em certas áreas. Talvez por estar 

em um estágio mais avançado de desenvolvimento cognitivo, crianças mais velhas prestam 

mais atenção e formulam generalizações a partir de sua aprendizagem observacional. 

Essas generalizações podem ser armazenadas na memória e, posteriormente, servir como 

mediadores entre a percepção da criança e as necessidades de outras pessoas. (Eisenberg e 

Mussen, 2003, p 106, 107)  

O que uma criança torna-se ou o que acontece com um adulto ao longo do tempo pode ser em 

grande parte um produto de padrões longitudinais gradualmente alterados por meio de vários 

tipos de experiências autônomas. 

Socialização refere-se ao processo pelo qual um membro júnior de um grupo ou instituição 

são ensinados valores, atitudes e outros comportamentos (Renshon, 1977). 

Socialização política refere-se ao processo de aprendizagem pelo qual as normas políticas e 

comportamentos aceitáveis para um sistema político em curso são transmitidos de geração em 

geração (Sigel, 1965). 

A forma de transmitir o entendimento e o comportamento político através das gerações está 

diretamente ligada ao contexto da sociedade existente. Existem sociedades em que a 

informação circula rapidamente e outras não, além de condições naturais, sociais, 

tecnológicas e políticas que interferem diretamente no modo de aprendizado e compreensão. 

A importância de tal formação (da política como comportamento aprendido) para a 

compreensão da estabilidade dos sistemas políticos é evidente - os seres humanos devem 
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aprender o seu comportamento político no início e persistir nele. Caso contrário não haveria 

regulamentação política. 

A socialização possibilita a continuidade de um sistema já existente ou o término do mesmo, 

porém, o que determina a continuidade ou o término de um sistema político é como as 

informações são passadas para as novas gerações. 

A forma de passar informações ligadas a assuntos políticos para as crianças possui grande 

relevância da forma de a mesma enxergar a política no futuro. 

A primeira condição prévia para o ensino de opiniões políticas é a exposição a agentes 

familiares de socialização como pais, colegas e escola nos Estados Unidos
3
, e provavelmente 

outras sociedades ocidentais. A dimensão horizontal na figura 1 é a idade do indivíduo. A 

dimensão vertical é a porcentagem de todo o contato que está com um agente particular. A 

figura mostra que a exposição varia consideravelmente com o agente e a idade. 

Figura 1 – Influência dos agentes de socialização por idade 

 

FONTE: BECK, PAUL ALLEN. IN RENSHON, S. A., 1977, P 117 

                                                 
3
 Estudo trazido por RENSHON. 
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Percebemos na figura acima que o período de 20 anos de idade é muito importante no que 

tange à influência de grupos externos no posicionamento do indivíduo. Parentes que sempre 

tiveram alto grau de influência e a escola perdem espaço na vida do indivíduo e os pares 

ganham espaço nesse momento.  

Diferenças no processo de socialização de uma sociedade ou subcultura para outra 

pode ser explicada pela diferença de graus de exposição a vários agentes, 

especialmente entre sociedades modernas e tradicionais. (BECK, Paul Allen. In 

RENSHON, S. A., 1977, p 118) 

Nesse instante, BECK traz a importante influência da cultura local sobre o processo de 

socialização dos indivíduos que lá estão expostos. O quadro acima traz estudo nos Estados 

Unidos (País Ocidental); em outros Países do mundo, de outras culturas, o resultado 

certamente é diferente, como na cultura asiática ou do oriente médio, por exemplo. 

Enquanto propício para influenciar, a exposição ainda não garante influência. A 

segunda condição é a comunicação entre o agente e o aluno, onde as comunicações 

com conteúdo político acontecem, algumas dicas são mais politicamente relevantes 

do que outras. As comunicações, mesmo que possua conteúdo manifesto político 

pode influenciar o desenvolvimento de orientações políticas. (BECK, Paul Allen. In 

RENSHON, S. A., 1977, p 118) 

Interessante percebermos o papel estratégico dos meios de comunicação nesse processo que 

através da mensagem passada é poderosa ferramenta de socialização política. 

Mesmo a exposição e comunicação junto não garantem influencia. Uma pré-

condição deve ser considerada: a receptividade do aluno com a comunicação que 

vem de uma fonte particular. (BECK, Paul Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 118) 

Nesse sentido, existem dois aspectos de receptividade que são importantes. O primeiro é a 

natureza da relação entre fonte e receptor. Fortes laços emocionais entre estes dois certamente 

melhoram a receptividade. Outro aspecto é da receptividade no momento da comunicação. 

Como já vimos anteriormente, pesquisadores da socialização assumem que a aprendizagem 

precoce é o aprendizado mais importante porque é retido por mais tempo.  

Estes três fatores de exposição, comunicação e receptividade são as pré-condições para a 

influência política. 

Na influência política, juízos de valores dos líderes políticos, símbolos e instituições vêm 

antes que a criança tenha algum conhecimento real sobre estes líderes. Na maioria das vezes 

essas avaliações são positivas, embora esta conclusão venha de estudos de crianças brancas de 

classe média. Estas crianças tendem a ver os líderes como benevolentes, a identificar-se com 
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uma entidade territorial, muitas vezes a nação, tendem a sentir-se orgulhosas de símbolos 

nacionais, a ver o sistema operacional no ideal e não no real. 

Embora as crianças mais novas sejam geralmente ansiosas para aprender sobre o 

mundo social e político, este mundo é distante e muitas vezes inacessível para elas.  

No entanto, a distância entre a política pode ser mais uma função do fracasso de 

pais e escolas para trazer as crianças em contato direto com o sistema político de 

uma forma que nutre uma relação positiva e eficaz. E o cinismo dos adolescentes 

pode ser um resultado da sua avaliação realista das dificuldades de produzir uma 

mudança política, especialmente depois de ser presenteado com excedentes imagens 

idealizadas de nosso processo político por textos, professores e figuras políticas. O 

otimismo aprendido e desamparo aprendido traz a imagem de acreditar que eles 

têm pouco controle ou influência sobre as circunstâncias e são impotentes para 

fazer a diferença no mundo, tornam-se incapazes de agir e desistiem de tentar. 

(Berman, 1997, p. 35) 

A participação política do jovem traz definições muito precisas dele para o futuro, sendo que 

a similaridade de participação política do jovem comparada com a de seus pais é muito forte. 

Os pais ocupam uma posição invejável para exercer influência. Especialmente nos primeiros 

anos da infância, os pais desfrutam de um monopólio de exposição. 

Os pais também parecem ser favorecidos pelo alto grau de receptividade das comunicações 

com as crianças. Esta receptividade é baseada em fortes laços de afeto entre pai e filho, onde 

os pais desempenham papel fundamental na satisfação das necessidades das crianças, bem 

como a natureza hierárquica da família. Embora tanto a exposição e a receptividade possam 

diminuir quando a criança cresce e é exposta a outros agentes, os pais continuam com grandes 

vantagens no processo de socialização ao longo destas dimensões.  

Os professores também possuem grande influência, tendo em vista que muitas vezes os alunos 

já estão na fase crítica da política e perto da idade de votar, durante os anos escolares. 

Crianças norte-americanas, por exemplo, gastam uma parte substancial de suas 

horas nas escolas. Há, ainda, conteúdo político identificável em comunicações 

emitidas pelas escolas, especialmente quando as normas de cidadania estão 

envolvidas. Finalmente, as escolas em geral, desfrutam de uma vantagem 

considerável na receptividade das crianças às suas mensagens. As crianças 

pequenas parecem mais receptivas à influência em geral. Além disso, as crianças 

vêm para as escolas com a expectativa de ser ensinada, onde o ensino e a 

aprendizagem são as atividades principais. (BECK, Paul Allen. In RENSHON, S. A., 

1977, p 128) 

Famílias muito ligadas à política influenciam veementemente o jovem nos aspectos políticos, 

sendo as características individuais de membros da família e as características de 

relacionamentos entre os membros da família, como a relação afetiva, por exemplo, um 

grande fator de transmissão de participação política. 
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Mesmo existindo a transmissão do posicionamento político para futuras gerações, é 

interessante reparar que também existem mudanças de gerações para gerações e isso é 

positivo, pois algo que é bom numa época pode não ser em outra e a mudança de uma geração 

para outra revela apenas parte da mudança em um grupo. 

Interessante percebermos também que, segundo BECK, Paul Allen. In RENSHON, S. A., 1977, quanto 

maior a escolaridade, mais semelhanças existem de opinião de pais e filhos e quanto mais 

próximo é o relacionamento afetivo da família, maior a correlação entre os pensamentos, o 

que nem sempre é positivo, pois quando a criança recebe e sempre acata ordens de pais, 

familiares e adultos, ela tende a crescer aceitando tudo que lhe é imposto, e a cultura em que a 

criança e os pais estão inseridos pode potencializar ou não a semelhança entre pais e filhos. 

Estudo com pais e filhos sobre política demonstra certa similaridade de conhecimento e o que 

mais se difere é relacionado à experiência, do passado, dos adultos e das autoridades tidas nas 

escolas pelos jovens. 

O resultado da observação de similaridade em pais e filhos é notável por causa da natural 

variedade de aprendizado, e no caso de partidos políticos, é notável a influência dos pais sobre 

os filhos sendo que, de modo geral, as pessoas possuem dificuldade de entender as diferenças 

entre os partidos. 

A orientação política vem principalmente da confirmação do comportamento dos pais com 

outros pais, sendo que o comportamento dos pais não é a única influência no filho, pois 

existem muitas outras no ambiente em questão. 

Como os pais e escolas, grupos de pares na sociedade americana ocupam posição 

favorável para influenciar as opiniões políticas dos indivíduos. Grupos de pares 

desfrutam de considerável exposição ao indivíduo, e esta exposição aumenta assim 

que o indivíduo amadurece. (BECK, Paul Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 132) 

Verificando na figura 1, o grupo de pares está em nítido contraste com os pais e escolas, cuja 

exposição é maior nos primeiros anos e diminui com a maturação. Estas diferenças nas curvas 

de exposição ilustram o importante papel que desempenham sobre o aprendizado político.  

Observamos também que os primeiros anos são fundamentais para a socialização política, 

como os princípios de precedência e estruturação; então os pais e até mesmo as escolas serão 

vistos como agentes importantes, enquanto o papel dos pares será secundário. 



39 

 

Curiosamente, como observado na figura 1, se a socialização política ocorre após os anos pré-

adolescentes, então, o papel atribuído aos pares será mais importante, sendo que de 15 a 22 

anos, como visto na figura, é o período em que os três grupos de influência estão mais ativos 

na vida do indivíduo. 

Os pedaços de evidência empírica apresentada acima podem ser montados em um 

padrão de influência de pares, tanto através de grupos de amizade e através da 

subcultura de pares. A contribuição dominante dos grupos de pares para adultos 

parece reforçar pontos de vistas políticos já formulados. Os processos de seleção de 

amizade, tanto intencionalmente e, inadvertidamente, ao longo das linhas políticas, 

contribuem substancialmente para este fim. Ao mesmo tempo, onde o indivíduo é 

exposto a um grupo de amigos com opiniões políticas, ao contrário da sua opinião, 

parece haver uma tendência para o grupo de pares a ser altamente influente mesmo 

após os anos de faculdade. (BECK, Paul Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 134) 

Um fator interessante, que atravessa de forma bastante eficaz todo o processo de existência de 

um indivíduo é a mídia, que está presente em todas as fases da vida. 

Uma questão principal sobre a influência da mídia na socialização política diz 

respeito ao conteúdo político das suas comunicações. Há conteúdo político 

substancial nas histórias de jornais e na apresentação das notícias em assuntos 

públicos de programação pela televisão e rádio. Poucos discordam que a 

subjetividade é incorporada na cobertura jornalística. Com esta subjetividade vem 

a possibilidade de influência da mídia independente. (BECK, Paul Allen. In 

RENSHON, S. A., 1977, p 135) 

Ao considerar a notícia da mídia como as únicas comunicações políticas, os 

indivíduos ignoram as mensagens políticas sutis nas programações de 

entretenimento em geral, especialmente onde a televisão está com destaque. Estes 

shows, em alguns casos, servem como substitutos para experiências reais e pode ter 

efeitos importantes sobre a formação de pontos de vista políticos. (BECK, Paul 

Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 135) 

Outra questão sobre a influência da mídia na socialização politica diz respeito à receptividade 

dos ouvintes ou leitores a suas mensagens. 

(...) o comportamento da mídia está em um antecedente ou relação causal com a 

socialização política. Uso da mídia e hábitos parecem ser bem determinados por 

estruturas de comunicação da família, pelo menos, no início da adolescência, a 

persistir na vida adulta, e predizer o resultado do comportamento político. (BECK, 

Paul Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 257) 

(...) inescapavelmente a comunicação de massa desempenha um importante papel 

em alguns aspectos primários no processo de socialização política. (BECK, Paul 

Allen. In RENSHON, S. A., 1977, p 257) 

Nesse momento, entendemos que a influência da mídia, dos pares, das escolas e da família é 

grande, o que define os interesses e as participações na política. 

Tais interesses são estimulados por múltiplas fontes, como a unidade do senso de si mesmo e 

de moral, o senso de conexão com outros e o senso de significado que se obtém de contribuir 
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para algo maior que si mesmo. Esse entendimento dramaticamente muda nosso foco a partir 

de conceitos de confiança interna à preocupação com a natureza de seu relacionamento com 

os outros e com o mundo social e político.  

Isso significa levantar o véu que colocamos nos jovens e no mundo social e político em torno 

deles e que lhes permitam enfrentar as injustiças e ajudar aqueles em necessidade. 

Mas mais do que qualquer outra coisa, significa reconhecer o valor de nossa ligação com os 

outros e o mundo como um todo, resultando na criação de uma conexão significativa, ativa e 

duradoura de longa data com esse mundo. Porém, não é o que acontece: 

Muitos jovens não experimentam um relacionamento positivo com poderes. A maioria, 

na verdade deseja distância deste cenário. Se quisermos a ajuda dos jovens para 

participar na nossa sociedade democrática, nós precisamos reconhecer a sua 

capacidade de engajamento social e político e analisar os processos e as intervenções 

que podem ajudar a consolidar essas capacidades. (Berman, 1997, p. 79) 

 

Esse cenário de jovens desinteressados com a política se afronta com outro cenário das 

dúvidas da importância dos mais velhos (adultos) em movimentos políticos, pois estes trazem 

posições de socialização já enraizadas e no jovem a participação é importante, pois começa a 

ter uma linha política especificadamente em torno de 10 anos de idade. 

Nesse sentido, fica um espaço vazio do posicionamento e da manifestação política, sendo que 

o grupo dos jovens não tem interesse no engajamento político e os mais velhos já estão com 

suas posturas políticas calcificadas e, por consequência, inflexíveis. 

Os processos que promovem o desenvolvimento não são independentes uns dos 

outros. Eles são, de fato, indissociáveis. Os ambientes que promovem o 

desenvolvimento são aqueles que estão abertos, acolhedores a participação, onde as 

pessoas vivem modelo e valores pró-sociais e onde o conflito é tratado de forma 

educacional e eficiente. São ambientes onde os jovens têm oportunidades para 

tomar as perspectivas dos outros e refletir sobre suas próprias atitudes e crenças. 

São lugares onde os jovens são capazes de aprender com os conflitos e se envolver 

equalizando o diálogo sobre questões significativas. (Berman, 1997, p. 101-102) 

Esses processos estão profundamente relacionados na natureza. Desenvolvimento 

moral e político são fomentados por relacionamentos saudáveis, cuidar dos outros, 

ouvir e apreciar a perspectiva do outro, e entrar em diálogo com aqueles com quem 

se está em conflito, a fim de restabelecer o equilíbrio no relacionamento. Estes 

precisam ser experimentados nos cenários interpessoais e sociais. Como esses 

processos revelam, o desenvolvimento é, de fato, o crescimento da nossa capacidade 

de manter relações éticas e cuidado não só com os outros, mas com o mundo como 

um todo. (Berman, 1997, p. 102) 

As pessoas não tomam decisões morais e éticas de forma isolada, especialmente as decisões 

que se relacionam com questões sociais e políticas. Estas decisões surgem diretamente da 
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relação das pessoas em sociedade, desde que elas interpretam como a moral dominante na 

cultura política e da sua percepção de sua capacidade de influenciar a cultura.  

 

1.3 O cenário político no Brasil hoje 

Para analisar o processo de socialização política, é necessário primeiro fazer uma reflexão de 

como está sendo vista a democracia e a classe política no Brasil juntamente com o processo 

de socialização política. 

Democracia é uma forma particular de cidadania ampla e relativamente igualitária 

com consulta permanente aos cidadãos dos representantes do Governo e suas 

políticas e proteção do cidadão contra atitudes autoritárias do Estado. (Tilly, 1998). 

Definição de democracia: “em primeiro lugar, eleições regulares, livres e justas 

com os representantes do sufrágio universal e igual, em segundo lugar, a 

responsabilidade do Estado eleito para o Parlamento (eventualmente completada 

com a eleição direta do chefe do executivo) e em terceiro lugar, a liberdade de 

expressão, de associação e a proteção dos direitos das pessoas com relação à ação 

arbitrária do Estado”. (Tilly, 1998). 

Acordos políticos e ideais, relacionamento entre instituições, voto secreto, 

cidadania, conflitos políticos, mudanças estruturais estatais, reuniões públicas e os 

sacrifícios no meio termo é uma questão sempre em pauta na democracia. (Tilly, 

1998). 

O surgimento de partidos políticos foi para reconhecer um ponto de vista crítico à política 

mundial, tendo em vista que os votos internos (micros) e do sistema político (macro) trazem 

um bom avanço democrático. (características políticas do adolescente) 

O conceito de igualdade se refere à condição que o Estado oferece ao cidadão de se 

desenvolver como cidadão. 

O sistema político democrático deve incorporar uma ampla e igual cidadania concedida aos 

beneficiários, bem como a consulta obrigatória no que se refere à ação arbitrária do Estado e 

não diferenciar os cidadãos por riqueza, sexo, religião, raça e etc., porém, segundo pesquisa 

IBOPE de 26/11/2009, a população dá pouco crédito às instituições políticas brasileiras. 

“De acordo com o estudo, partidos políticos têm o pior índice (31), seguidos por 

Congresso Nacional (35) e sindicatos (46), enquanto sistema eleitoral (49), 

Governo Federal (53) e Presidente da República (66) obtiveram pontuações 

melhores. Corpo de Bombeiros, com 88 pontos, e igrejas, com 76 pontos, foram os 

mais bem avaliados entre as instituições.” (www.ibope.com.br) 

Em outra pesquisa IBOPE sobre as características de deputados e senadores 

brasileiros, publicada em 31/01/2007, os desonestos somam 55%, os insensíveis aos 

interesses da população somam 52% e os mentirosos somam 49%. 
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Nessa mesma pesquisa, na “opinião de 63% dos entrevistados, os deputados e 

senadores representam e defendem mais os seus próprios interesses e 84% 

acreditam que eles trabalham pouco. A nota média conferida à atuação dos 

parlamentares é de 3.9, sendo que 24% dão nota zero.” (www.ibipe.com.br) 

A sociedade civil não considera ter a função de atores sociais, que possuem o poder de 

moralizar a política; pelo contrário, acreditam que existe barreira hierárquica intransponível 

entre o povo e os representantes do povo. 

Nesse contexto, com o cenário político abalado, a democracia cai em descrédito e apenas 48% 

dos entrevistados acreditam que sem deputados e senadores não pode existir democracia, 

enquanto 41% dizem que a democracia pode funcionar sem deputados e senadores. Dez por 

cento não sabem ou não opinam. (www.ibope.com.br) 

Nesse sentido, como acreditar que a democracia continuará existindo sem os representantes 

regionais no Governo? 

Tal pesquisa demonstra que grande parte da população brasileira não acredita na política e na 

democracia como meio para sentir-se ouvida sendo que a democracia vem depois de centenas 

de anos de lutas sociais e políticas.  

Teóricos latino americanos se preocupam com a transição do regime autoritário 

militar burocrático para a democracia, pois tal transição depende principalmente 

da sociedade civil, que inclui uma rede de grupos e associações, como a família, 

pessoas específicas, empresas estatais e privadas. (Cohen e Arato , 1992)   

A construção da democracia vem da mudança das convicções partilhadas das pessoas 

(instituições e constituições) e do trabalho conjunto das classes sociais, sendo que o processo 

de transição de um governo autoritário para a democracia passa pelo início, consolidação e 

término, e a participação da sociedade civil nesse processo é fundamental. 

O processo de consolidação é fundamental tendo em vista que grupos de interesse 

podem dar um golpe de estado e caso isso seja feito numa sociedade civil pouco 

organizada os resultados são ruins para a população local. (Cohen e Arato , 1992)   

A mobilização social, através das relações cívicas, movimentos sociais, 

organizações populares e os meios de comunicação podem substituir um elemento 

estratégico político. (Cohen e Arato , 1992)   

A transição democrática plena deve vir através da sociedade política (partidos), 

pois os mesmos devem fazer as negociações necessárias para a implantação 

adequada da democracia. (Cohen e Arato , 1992)   

Se os partidos políticos se apresentam prontos para o processo de transição, os pactos entre 

eles tornam-se uma importante estratégia para a consolidação da sociedade civil. 

http://www.ibope.com.br/
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Se o pacto acontecer tardiamente, depois da reconstituição da sociedade civil, existe o risco de 

aparecer o populismo ao invés da democracia. (Cohen e Arato , 1992)   

Observa-se então que a perda de crédito dos partidos políticos e dos políticos em geral pode 

ser um episódio relevante para a continuidade da democracia ou a perda da mesma, tendo em 

vista que a população não se importa mais com quem está no poder pois, segundo seu ponto 

de vista, ninguém mais respeita os interessas da população. 

A cidadania não é apenas uma questão de status legal. É também um padrão de 

interação entre o indivíduo e o sistema político. O papel relativo desempenhado 

pelo cidadão, o governo e outros recursos do sistema são recíprocos. Por exemplo, 

a criança pequena acredita que é sua obrigação de obedecer às leis, e geralmente 

acredita que, em contrapartida o policial irá protegê-la. Socialização política pode 

ser considerada como o processo pelo qual as relações recíprocas como esta são 

desenvolvidas. Este processo não é visto como aquele que envolve a aquisição de 

características ou opiniões, mas sim o desenvolvimento das relações entre o 

“indivíduo e as instituições”. Neste complexo processo, o indivíduo adquire 

imagens das instituições e por filhos e as atitudes complementares sobre si mesmo e 

como ele deve se comportar. (Berman, 1997, p. 19) 

É interessante percebermos que na colocação de Berman, o mesmo coloca de forma muito 

clara a relação entre os grupos de liderança políticos e os grupos de lideranças sociais onde 

existe uma relação dialética de respeito. Quando essa relação de respeito é quebrada e a 

população não se enxerga mais como um ator importante dentro do cenário político, a mesma 

tende a permitir que as lideranças políticas ajam da forma como for melhor para eles, ou seja, 

usando a política para seus próprios interesses, como relatada na pesquisa do IBOPE lida 

anteriormente. 

A participação democrática continua a diminuir e cinismo sobre nossas instituições 

políticas e líderes continua a aumentar. A maioria das pessoas, e especialmente dos 

jovens, acreditam que suas vozes não serão ouvidas e que sua participação será 

ineficaz (...) Há discordância entre os teóricos sobre se há a necessidade de ampla 

participação ou a participação mais restrita da população em questões políticas, 

mas todos concordam que algum envolvimento político e uma compreensão básica 

das instituições políticas são essenciais para preservar a democracia e impedir a 

concentração de poder nas mãos de poucos. (Berman, 1997, p 4, 5) 

"O importante não é o envolvimento tomar forma, mas que o indivíduo se considere 

parte do corpo político, que não é uma entidade remota e irrelevante, mas que é 

relevante para a vida quotidiana e de segurança de longo alcance.” (Berman, 1997, 

p. 19) 

O envolvimento político deve servir tanto para a criação como a manutenção da democracia. 

O Brasil passou pelo governo autoritário em forma de associações de interesses comuns, 

agências autônomas, governos locais e religião. (Cohen e Arato , 1992)   
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Foi com a organização da sociedade civil que a democracia pôde ser implantada no Brasil. 

A sociedade civil deve o reconhecimento do direito de exigir, com capacidade de dialogar 

sobre assuntos comuns e atuar em público em nome dos interesses em comum. (Cohen e 

Arato , 1992)   

Teóricos da democracia dizem que a massa tem pouca participação do processo democrático e 

que as elites possuem grande participação na elaboração de uma democracia duradoura. 

(Tilly, 1998). 

Antigamente a democracia era efetivada em cima das solicitações das classes 

baixas, mas hoje parece tudo ter se invertido onde a democracia surge de acordos 

das elites, tem o apoio do Estado, que pode ser definido como uma organização que 

controla os principais meios de coerção concentrada dentro de um território 

definido e exerce poder sobre todas as outras organizações dentro deste território. 

(Tilly, 1998). 

Quando a população perde o interesse de participar da política local, a democracia, como um 

sistema que consulta a opinião dos cidadãos sobre aspectos ligados a seu cotidiano perde 

força, tendo em vista que a população pouco se importa com o que ocorre na vida política. 

Não é possível a sociedade civil manter-se organizada durante muito tempo. Existe 

um desgaste natural da motivação que move o partido que se encontra em oposição 

e se este não conseguir motivar-se ou não conseguir lidar adequadamente com seus 

desafios internos a possibilidade de surgir um novo sistema autoritário é grande. 

(Cohen e Arato , 1992)   

A desvalorização de partidos políticos e seu respectivo enfraquecimento na sociedade tende a 

valorizar organizações sociais que possuem sua própria metodologia de agir e, quando a 

sociedade civil não está organizada, os partidos tendem a tomar posições de não defensores da 

população local. 

Mas o segredo da democracia reside na expectativa do que um dia virá, de que a perda de hoje 

é apenas um obstáculo temporário, até que todos terão suas chances. (Tilly, 1998). 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

2.1 O ciclo de banalização das injustiças 

Trazemos o ciclo de banalização das injustiças como um fenômeno que interfere diretamente 

na consciência política e que é consequência da ação do cotidiano. 

Consciência política, segundo Sandoval, 2001 p 185, é a “composição de dimensões sócio 

psicológicas inter-relacionadas, de significados e informações, composição que permite aos 

indivíduos tomarem decisões para a melhor ação dentro de contextos políticos e situações 

específicas”. 

Este fenômeno é estudado por Sandoval utilizando seu próprio modelo de consciência 

política, formado por “dimensões sócio psicológicas que constituem a consciência política do 

individuo, da sociedade e de si mesmo como um membro daquela sociedade, e 

consequentemente representa sua disposição para a ação de acordo com esta consciência” 

(Sandoval, 2001). 

“Esta dimensão reúne os outros componentes da consciência política, na medida em que eles 

interagem com as características percebidas da organização do movimento ao construir uma 

predisposição sócio psicológica para a ação coletiva” (Sandoval, 2001, pag.190). 

O referido modelo é constituído por sete dimensões, que formam o conjunto de 

representações que geram o envolvimento de um indivíduo como um ator político na 

sociedade. (Sandoval 2001) Estas dimensões são:  

1. Identidade coletiva: Consiste na identificação com um ou mais grupos sociais e 

refere-se à forma como os indivíduos estabelecem identificação psicológica e 

sentimento de solidariedade para com um ator coletivo. 
 

2. Crenças e expectativas societárias: é a expressão de um indivíduo com base em uma 

ideologia política. São aspectos sociais sobre a natureza, estrutura, práticas e objetivos 

das relações sociais de determinada sociedade. Os significados dependem da inserção 

e interação do indivíduo na estrutura social. 
 
 

3. Sentimentos de interesses coletivos a adversários: É a percepção da existência de 

interesses semelhantes e antagônicos entre grupos distintos da sociedade. É a 
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percepção da relação adversária no cenário social que impulsiona o indivíduo a 

posicionar-se em ações coletivas. 
 

4. Eficácia política: Refere-se à percepção do indivíduo de influenciar nos 

acontecimentos políticos e sociais da sociedade em que vive. 
 

5. Sentimentos de justiça, injustiça: Trata-se da visão de reciprocidade social de um 

indivíduo entre os atores sociais no que tange à justiça. A ruptura das relações 

recíprocas é percebida como uma injustiça. 
 

6. Vontade de agir coletivamente: É o resultado da eficácia política, da percepção aos 

adversários e do sentimento de justiça/ injustiça. Ocorre quando um indivíduo, através 

de injustiças sofridas, manifesta sua disposição de agir coletivamente, porém essa ação 

está diretamente relacionada com análise custo x benefício da ação social, ou seja, dos 

ganhos ou perdas prováveis que o indivíduo possa ter, caso se engaje no movimento 

social ou político. 
 

7. Ações e objetivos do movimento social: Envolvida na percepção de eficácia política, 

é a relação, percebida pelos participantes dos movimentos sociais, entre os objetivos 

do movimento social e suas estratégias de ação com seus sentimentos individuais. É a 

união do interesse social com o interesse particular do indivíduo envolvido no 

movimento social contra o adversário observado. 

Nesse sentido, segundo Sandoval (1994b), quatro modalidades da consciência política 

prevalecem na população brasileira, as quais ilustram a complexidade da formação de uma 

consciência de cidadania democrática entre indivíduos que vivem o seu cotidiano e suas 

experiências institucionais em sociedades predominantemente não democráticas. 

Segundo Salvador (1994b), as modalidades da consciência política podem ser divididas em 

consciência de senso comum, consciência populista, consciência de conflito e consciência 

revolucionária. 

O eixo norteador do referencial teórico baseia-se no pressuposto de que as modalidades da 

consciência política e as formas de ações individuais e coletivas dos indivíduos variam de 

acordo com: 

 A vida rotineira/ cotidiana, 
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 Restrições da vida cotidiana, 

 Noções culturais de valores e crenças das relações sociais 

Como observado na figura 2 a seguir, partimos da premissa de que existe um ciclo de 

banalização das injustiças em que o cotidiano tem grande influência nas restrições da vida 

cotidiana, que ele interfere diretamente nas modalidades da consciência política local e que 

termina por direcionar as noções culturais e seus respectivos pressupostos de naturalidade, 

reiniciando o ciclo ao voltar a influenciar as restrições da vida cotidiana, alimentando o ciclo 

de banalização das injustiças. 

Figura 2 – Ciclo Macro de Banalização das Injustiças 

Restrições da Vida 
Cotidiana

Fase 1

Modalidade da 
Consciência Política

Fase 2

Noções Culturais: 
Pressupostos da 

Naturalidade

Fase 3

Ciclo Macro de Banalização das Injustiças

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO AUTOR COM BASE EM SANDOVAL, S.A.M. (1994B). 

O ciclo de banalização das injustiças ganha força com o automatismo e a superficialidade da 

vida cotidiana. 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, 

qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico. Ninguém 

consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder 

desligar-se, inteiramente da cotidianidade. (Heller, 2000, p 17) 

A vida cotidiana é a vida automatizada de todas as pessoas. 
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“A vida cotidiana é aquela vida dos mesmos gestos, rito e ritmos de todos os dias: é 

levantar nas horas certas, dar conta das atividades caseiras (...). Nessas atividades 

é mais gesto mecânico e automatizado que as dirige que a consciência”. (Netto & 

Carvalho, 1996, p 23) 

Então o cotidiano passa a ser associado ao repetitivo, ao parecido, previsível, popular, 

conhecido, rotineiro, garantido e controlado.  

“A Realidade da vida está organizada em torno do ‘aqui’ de meu corpo e do ‘agora’ do meu 

presente”. (Berger & Luckman, 1983, p 39) 

Ou seja, o cotidiano, como algo imediato, rompe com o planejamento e a consciência e parte 

para o automatismo da situação envolvida, atrapalhando, mas não impedindo, os envolvidos 

de alcançar um nível superior de amadurecimento mental sobre o fato observado. 

“Na situação face a face o outro é plenamente real. Esta realidade é parte da 

realidade global da vida cotidiana, e como tal maciça e irresistível. Sem dúvida, o 

outro pode ser real para mim sem que eu o tenha encontrado face a face”.  (Berger 

& Luckman, 1983, p 47) 

Observamos também que o real não é apenas estar presente na concretização de um fato 

qualquer; o real pode estar em situações em que os envolvidos não estejam presentes num 

mesmo ambiente, como no caso de televisão, rádio e leitura. 

“A realidade social da vida cotidiana é, portanto apreendida num contínuo de 

tipificações, que vão tornando progressivamente anônimas à medida que se 

distanciam do “aqui e agora” da situação face a face”. (Berger & Luckman, 1983, 

p 52) 

Isso nos leva a entender que o cotidiano contribui para a aceitação de viver em uma sociedade 

que possui valores e condutas mecanizadas, ou seja, contribui efetivamente nas restrições da 

vida cotidiana. 

“Um caso especial, mas decisivamente importante de objetivação é a significação, 

isto é, a produção humana de sinais. Um sinal pode distinguir-se de outras 

objetivações por sua intenção explícita de servir ao índice de significados 

subjetivos. Sem dúvida, todas as objetivações são susceptíveis de utilização como 

sinais, mesmo quando não foram primitivamente produzidas com esta intenção”. 

(Berger & Luckman, 1983, p 55) 

Essa colocação acima mencionada traz claramente que a indução de uma atitude qualquer não 

acontece pelo gesto ou palavra propriamente dita, mas sim através do significado que está 

contido naquela ação. 

Uma ação aparentemente inofensiva pode conter significados ruins e vice versa. 
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“O destacamento da linguagem consiste muito mais fundamentalmente em sua 

capacidade de comunicar significados que não são expressões diretas da 

subjetividade do ‘aqui e agora’“. (Berger & Luckman, 1983, p 57) 

A linguagem, que traz inerente a si um significado muitas vezes oculto, possui forte influência 

na vida cotidiana, inserindo parcialmente os indivíduos, que naquela condição encontram-se 

automatizados aos efeitos da linguagem. 

“Sendo um sistema de sinais, a linguagem tem a qualidade da objetividade. 

Encontro a linguagem como uma facticidade externa a mim, exercendo efeitos 

coercitivos sobre mim. A linguagem força-me a entrar em seus padrões”. (Berger & 

Luckman, 1983, p 58) 

Possuindo a linguagem efeito coercitivo sobre a atitude cotidiana, podemos perceber que a 

mesma, sendo presencial ou não, contribui também com as restrições da vida cotidiana. 

“O acervo total do conhecimento inclui o conhecimento de minha situação e de 

meus limites. Por exemplo, sei que sou pobre que, por conseguinte não posso 

esperar viver num bairro elegante. Este conhecimento está claro, é partilhado tanto 

por aqueles que são também pobres quanto por aqueles que se acham em situação 

mais privilegiada. A participação no acervo social do conhecimento permite assim a 

“localização” dos indivíduos na sociedade e no “manejo” deles de maneira 

apropriada”. (Berger & Luckman, 1983, p 62) 

Nesse momento, percebemos que o efeito coercitivo da linguagem no cotidiano atinge 

diretamente várias classes sociais, contribuindo para a limitação em torno do tipo de vida 

desenvolvido até então e na concretização dos papéis sociais. 

“Podemos começar prioritariamente a falar de papéis quando esta espécie de 

tipificação ocorre no contexto de um acervo objetivado do conhecimento comum a 

uma coletividade de atores”. (Berger & Luckman, 1983, p 103) 

Numa sociedade já automatizada, faz-se natural incorporar algum papel já existente para 

sentir-se parte da sociedade e atuante na mesma. 

“Pode ver-se facilmente que a construção de tipologias dos papéis é um correlato 

necessário da institucionalização da conduta. As instituições incorpora-me à 

experiência do indivíduo por meio dos papéis. Estes, linguisticamente objetivados, 

são ingrediente essencial do mundo objetivamente acessível de qualquer sociedade. 

Ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar 

estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para ele”. (Berger & 

Luckman, 1983, p 103) 

Acontece que quando um indivíduo assume um papel social, ele imediatamente deixa outros 

de lado, tendo em vista que precisa enquadrar-se em valores e atitudes pré-estabelecidas 

socialmente, ou seja, tem sua capacidade de ação cerceada, mas, em situações distintas, é 

capaz de viver papéis diferentes, como por exemplo papel passivo no trabalho e  papel ativo 

em sua residência. 
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 “O Estado moderno gere o cotidiano seja direta ou indiretamente. Diretamente 

pelos regulamentos e leis, proibições ou intervenções múltiplas, pela fiscalização, 

pelos aparelhos da Justiça, pela orientação da mídia, pelo controle da informação 

etc.” (Netto & Carvalho, 1996, p 17) 

Normalmente os papéis são passivos a uma ordem superior em força de coação, ou seja, os 

indivíduos incorporados em papéis respondem a um órgão fiscalizador, que pode ser o Estado, 

a Justiça, o chefe do setor em que o indivíduo trabalha ou um familiar que o controla e esse 

mesmo indivíduo que é controlado num papel é controlador de outras pessoas em outros 

papéis, por exemplo o pai de família que controla seus familiares é controlado pelo chefe da 

empresa em que trabalha e ele e a empresa são fiscalizados pelo Estado. 

“É assim que a vida cotidiana é, para o Estado, e para as forças capitalistas, fonte 

de exploração e espaço a ser controlado, organizado e programado”. (Netto & 

Carvalho, 1996, p 20) 

Esse controle favorece a permanência das restrições da vida cotidiana, que não estão ligadas 

apenas ao automatismo com relação às decisões arbitrárias de governantes, mas também aos 

valores automatizados que os indivíduos absorvem do cenário que vivem. 

“O valor é tudo aquilo que favorece o desenvolvimento dessa essência humana. Os 

valores não desaparecem da sociedade. Eles existem, mas podem estar abafados 

uns em relação aos outros.” (Netto & Carvalho, 1996, p 29) 

Esse abafamento dos valores, nada mais é do que a inserção dos indivíduos, que detêm os 

valores, no cotidiano. 

“(...) aquilo que supúnhamos ser algum erro no sistema, é, na realidade, a função do próprio 

sistema”. (Santos & Almeida, 2011, p 166) 

Percebemos então (figura 3) que o cotidiano, que é inerente a todas as pessoas, tem grande 

influência para a construção das restrições da vida cotidiana que é a base para consciência 

política do senso comum e para a consciência política populista. 
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Figura 3 – Ciclo Micro de Banalização das Injustiças 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO AUTOR COM BASE EM SANDOVAL, S.A.M. (1994B). 

As consciências do conflito e revolucionária ficam altamente prejudicadas pelas restrições do 

cotidiano, o que faz com que os pressupostos da naturalidade sejam influenciados 

principalmente pelas consciências do senso comum e populista e não pela consciência do 

conflito e revolucionária. 

Esse fenômeno ocorre, pois a crítica, que é uma qualidade da consciência do conflito e 

revolucionária, fica prejudicada pelas restrições da vida cotidiana, que é resultado direto da 

inserção do indivíduo no cotidiano e, por consequência, as consciências do senso comum e 

populista ganham força nesse cenário. 

Nesse sentido, com as consciências do conflito e revolucionária prejudicadas pelas restrições 

da vida cotidiana, as noções culturais ficam fortemente influenciadas pela consciência do 

senso comum e pela consciência populista (figura 3), gerando e mantendo o ciclo da 

banalização das injustiças.  
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Fortalecidas as consciências do senso comum e populistas, abre-se caminho para outro 

poderoso mecanismo de controle social que são as noções culturais que, segundo Sandoval 

(1994b), são a expressão histórica de valores e crenças que permeiam as visões de mundo das 

pessoas, como pressupostos sobre a natureza da sociedade e a naturalidade das relações 

sociais.  As mais relevantes com relação à consciência política são os pressupostos da 

estabilidade social, da estratificação social, da hierarquia social, da desigualdade e da 

legitimidade da autoridade. 

O pressuposto da estabilidade social está relacionado à crença de que o mundo social é estável 

e imutável. É um pensamento cerceador da liberdade do indivíduo de buscar algo diferente, 

pois o mesmo acredita que sua condição social está determinada. 

O pressuposto da estratificação social consiste na separação da sociedade em grupos de 

indivíduos com algumas características em comum, que é o que faz com que o grupo se una, 

como por exemplo, grupo de pessoas pobres ou ricas ou religiosas. 

O pressuposto da hierarquia parte da premissa de subordinação de poderes uns aos outros, ou 

seja, é o entendimento de que alguns indivíduos são naturalmente mais importantes do que 

outros e que os menos importantes na hierarquia devem ser subordinados aos mais 

importantes. 

O pressuposto da desigualdade é o entendimento de que a desigualdade é natural, de que as 

pessoas são diferentes e, portanto desiguais. A questão principal é que a desigualdade aqui 

tratada não é a desigualdade biológica, mas de oportunidades e do falso pré-conceito de que a 

desigualdade existe por falta de dedicação individual ou grupal. 

O último pressuposto que iremos citar é o da legitimidade da autoridade, que está diretamente 

ligado ao pressuposto da hierarquia social, ou seja, a pessoa que detém a autoridade possui o 

direito legalmente constituído de se fazer obedecida. 

Percebemos então que o pressuposto da legitimação da autoridade traz que alguns indivíduos 

importantes possuem poder legal de se fazer obedecer perante pessoas que não possuem o 

mesmo poder. 

Compreendemos que falarmos de ciclo de banalização das injustiças, queremos dizer que 

aspectos como hierarquias sociais, analogias, imitações e preconceitos cerceiam a liberdade 

de pensar dos indivíduos, o que favorece enormemente a criação das consciências do senso 
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comum e populista, o que tem por consequência a legitimação de autoridades e a estabilidade 

e hierarquia sociais de desigualdade. 

Esse cenário trabalha para manter a aceitação das injustiças inseridas no cenário de cotidiano, 

automatizando-se esse ciclo, pois depois que as noções culturais de aceitação das 

desigualdades, estratificação social e legitimação das autoridades entram no ciclo de aceitação 

dos indivíduos, o próximo passo do processo é a volta das restrições da vida cotidiana, agora 

potencializadas pela aceitação das noções culturais. 

Um fator muito importante que está inserido no ciclo de banalização das injustiças é a questão 

da impunidade, sendo que no futebol existe um fator muito interessante, que é de num 

momento um time ser prejudicado pela decisão equivocada da arbitragem e noutro momento 

esse mesmo time ser beneficiado pelo erro da arbitragem, resultando no sentimento de que 

nem sempre a injustiça e a impunidade são ruins, o que pode ocasionar não só a banalização e 

aceitação do erro e da injustiça como incentivar a trapacear e mentir, tendo em vista que tal 

ato será impune e que o erro e consequente injustiça são colocadas pelo árbitro do jogo, figura 

hierarquicamente mais importante durante uma partida de futebol e que tem função 

moralizadora e de cumprimento das leis do jogo. 

O Josephson Institute of Ethics Releases Study on High School Character and Adult Conduct 

(2009) divulgou pesquisa que revela preditores de mentir e enganar entre jovens com menos 

de 17 anos e revelou que os jovens são significativamente mais propensos a acreditar que é 

necessário mentir e trapacear para serem bem sucedidos do que gerações mais velhas. 

Tal estudo traz a reflexão que trapacear e mentir para ser bem sucedido já é o resultado do 

processo de socialização, ou seja, é a consequência de algo na socialização já vivido. 

Nesse sentido, podemos verificar o estudo de Josephson Institute of Ethics Releases Study on 

High School Character and Adult Conduct (2009), que aborda jovens de até 17 anos e a 

informação de M. Kent Jennings & Richard G. Niemi (1974), que traz da responsabilidade 

política de jovens de 18 anos que valores de mentiras e trapaças poderão ser usados no 

momento do voto e da análise da conduta moral dos representantes políticos.
4
 

O jovem começa a ter linha política, especificadamente em torno de 10 anos de 

idade, sendo a família, religião, escola, mídia e o Estado, com as leis, poderosas 

                                                 
4
 Trata-se de estudos realizados nos Estados Unidos, mas tendo em vista que os estudos no Brasil pouco abordam 

tal temática, faz-se necessário o uso de estudos já realizados sobre o tema. 
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ferramentas de transmitir e mudar valores de comportamento traz que o 

aprendizado político existe através da observação, sendo que esta pode ser vista 

como imitação, cópia, contágio e identificação, sendo que “os mais jovens 

aprendem observando comportamentos de outras pessoas, sendo que os outros 

podem ser famílias, grupos próximos, professores e etc.” (M. Kent Jennings & 

Richard G. Niemi, 1974) 

Nesse sentido, o período da infância não é tratado com a devida atenção e importância, e as 

consequências são sérias para o futuro, pois quando adultos, colocam em prática os valores 

aprendidos na infância; mas se esses foram valores que dão margem à banalização das 

injustiças, serão esses valores que serão colocados em prática e será essa sociedade que 

teremos. 

Essa falta de atenção do processo de socialização infantil pode ter amparo no descaso do que 

é aprendido pelos jovens no futebol, onde a banalização do cumprimento das Leis pode ter 

analogia com a banalização do cumprimento das Leis na política, pois cria uma espécie de 

“aceitação do erro”, tendo em vista que o erro beneficia ambos os lados em momentos 

diferentes. 

A dificuldade de alteração de um resultado por erro da arbitragem, no futebol, é tão grande 

que pode criar na mente dos torcedores que a injustiça deve ser aceita, pois não existe outra 

saída, ou seja, a estratificação e estagnação social gera uma hierarquia social intransponível, 

colaborando efetivamente para manter o ciclo de banalização das injustiças.  

Curiosamente, segundo “regra n° 12 - faltas e conduta antiesportiva” obtida no 

portalbrasil.net no item sanções disciplinares, um jogador será advertido e receberá o cartão 

amarelo se desaprovar com palavras ou ações as decisões do árbitro, ou seja, o jogador, 

mesmo sofrendo uma injustiça, é obrigado a aceita-la, tendo seu senso de justiça e defesa 

cerceado pela regra do jogo; caso contrário, prejudicará os companheiros de time, o clube de 

futebol e os torcedores, caso seja punido por discordar de uma injustiça. 

Percebe-se que este é um modelo que garante que as decisões sejam aceitas como 

obrigatórias, sendo que a autoridade é mais estável quando obedecida automaticamente, 

através do entendimento claro da hierarquia e da estratificação social. 

Até que ponto o cumprimento automático está em consonância com a teoria do caráter 

democrático e de cidadania? 
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É interessante notar que não é só o jogador que é punido caso sinta-se injustiçado. Quando um 

clube de futebol entra com recurso para tentar reverter um resultado injusto, o mesmo é 

ameaçado, de forma autoritária, pelas instâncias superiores do futebol de severas punições, 

caso dê continuidade ao processo, punições que podem levar à suspensão da equipe no 

próximo campeonato, o que faz com que os times sempre interrompam o processo, pois tal 

punição resulta em enorme prejuízo financeiro ao clube e sérios problemas legais com os 

patrocinadores. 

Um exemplo dessa ameaça aos clubes de futebol foi mencionada no Jornal Folha de São 

Paulo (2005), em matéria intitulada “Internacional lamenta decisão tardia do CNJ sobre 

Zveiter”. Na referida matéria consta o trecho: 

“Dirigentes do Internacional não irão tentar mudar o resultado do Brasileiro por 

conta da destituição de Luiz Zveiter do STJD. Para eles, o clube foi prejudicado 

com a demora do Conselho Nacional de Justiça em julgá-lo. 

Isso porque já foram analisados todos os recursos no STJD que pediam a reversão 

da anulação dos 11 jogos da competição. O clube teria de ir à Justiça comum, o que 

foi descartado com as ameaças de exclusão da Libertadores.” (Jornal Folha de São 

Paulo, 2005) 

Curioso perceber que, na sequência, o Internacional disputou e ganhou a Libertadores e em 

consequência desse título, disputou e ganhou o Mundial de Clubes da FIFA, ou seja, se 

tivesse ido à Justiça comum buscar seus direitos, teria sido excluído da Libertadores e não 

participaria do Mundial de Clubes, ou seja, pela visão do futebol, ter aceitado a injustiça foi 

melhor do que ter lutado pelo que o Internacional considerava justo. 

Tal dificuldade de alteração de um resultado injusto é tão enraizada nas lideranças 

organizadoras dos campeonatos e na mente dos torcedores que pode criar a ideia de que a 

injustiça no futebol jamais mudará e que não adianta tentar mudar, já que quem tenta ser justo 

é punido. 

Como demonstrado na figura 4, a hierarquia de poder do futebol brasileiro, parte do topo da 

pirâmide e termina nos torcedores, ou seja, começa num pequeno grupo dominante e termina 

num grande grupo dominado. 

O maior grupo, que são os torcedores, é o grupo que menos possui poder de mudança, tendo 

em vista que além de estar em último lugar na hierarquia do futebol, não integra a estrutura 

burocrática e legal do mesmo, ou seja, os torcedores, que são os mais numerosos na estrutura 
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do futebol e o principal meio pelo qual existe lucro no referido esporte, não fazem parte da 

estrutura burocrática e diretiva do esporte, estando numa condição apenas passiva. 

Nesse sentido, o futebol integra uma estrutura altamente autoritária onde os torcedores são 

obrigados a aceitar absolutamente tudo o que vem dos jogadores, dos clubes de futebol, dos 

árbitros, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol, 

por mais que sejam injustiças. 

Figura 4 – Hierarquia do Futebol Brasileiro 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO AUTOR COM BASE EM LIVRESPORTES.COM.BR  

Segundo Sandoval (1994), o cotidiano impõe sobre as pessoas a forma de pensar imediatista e 

utilitária, que desenvolve o pensamento superficial, obscurecendo a diferença entre o 

“possível” e o “correto”, resultando no enfraquecimento da ação de questões que envolvem 

abusos de poder político e a desigual distribuição de benefícios econômicos. 

No caso do futebol, existe um cenário de forte emoção envolvido no cotidiano, que é fruto da 

rivalidade e da satisfação pessoal de torcer para algo vitorioso, ou seja, as circunstâncias de 

tensão que um torcedor vive, podem fazer com que o mesmo aceite as injustiças cometidas, 

mesmo sem concordar com a injustiça em si. 

O fato de aceitar uma injustiça também traz inerente a questão da enorme dificuldade 

burocrática de alterá-la, desmotivando assim quem se sente prejudicado pelo erro e deixando 
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confortável o beneficiado pelo erro, tendo em vista a dificuldade de busca de justiça da parte 

prejudicada. 

Utilizando o conceito abaixo de Totorov e considerando o futebol um esporte autoritário, fica 

nítido que de fato existe toda uma condição burocrática dentro da estrutura política brasileira 

e do futebol, que impede que as injustiças sejam julgadas e transformadas em justiça, mas isso 

não tira a responsabilidade de quem está na condição de observador. 

Segundo Totorov (sd), “Dizer que a causa dos crimes totalitários não está no 

indivíduo, mas no sistema político, não significa que o indivíduo esteja isento de 

toda e qualquer responsabilidade. É preciso no caso, partir de uma distinção de 

culpabilidade legal e responsabilidade moral. Se nos colocarmos no terreno da 

justiça, devemos, em consequência, separar os próprios agentes dos crimes, os 

únicos que interessam e as testemunhas passivas. (...) todos estão implicados na 

manutenção do sistema em vigor, e são, portanto, responsáveis, mas ao mesmo 

tempo, todos estão submetidos e agem sob coação. A situação totalitária é 

particular, é verdade, mas não permite eliminar completamente a ideia de 

responsabilidade pessoal.”  

Porém, existe a emoção no esporte, que segundo Vigostki (2001, p. 316), 

A diferença entre a emoção real e a estética é que nesta não é refletida 

imediatamente por nenhuma ação. Entretanto, se repetidas de modo insistente, 

essas emoções servem de base ao comportamento do individuo e o tipo de leitura 

pode influenciar a qualidade de sua personalidade. 

Nesse sentido, podemos observar que a emoção vinda do esporte é real, produz significados 

que passam a fazer parte da vida do indivíduo, caso essas emoções sejam repetidas com muita 

frequência. 

A emoção vinda do futebol é constante e intensa, no sentido de que durante todo o ano 

existem inúmeros campeonatos intercalados de futebol, ou seja, enquanto um campeonato está 

terminando, outro já começou. 

Observando este cenário de constância no futebol, parte-se do princípio de que os 

espectadores vivenciam e aceitam injustiças pró e contra durante todo o período que assistem 

ao futebol.  

A injustiça é aceita, pois as leis são banalizadas e parte dessa banalização pode ter em uma de 

suas causas o esporte que atinge a maior parte dos brasileiros, independentemente da classe 

social, o futebol, tendo em vista que o acompanhamento do esporte inicia-se na fase infantil, 

ou seja, na fase de formação de valores morais e personalidade que acompanharão o indivíduo 

durante toda a vida. 
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A visão existente do futebol como arte, esporte colaborativo, esporte das massas, paixão 

nacional e etc., pode encobrir um processo de socialização oculta de que para atingir um bom 

resultado, trapacear é aceito. 

A banalização das Leis do futebol não ocorre apenas nos aspectos das regras do jogo; a 

banalização vai para crimes cometidos dentro de campo que não são julgados como deveriam, 

como agressões físicas e racismo, que nas Leis de nossa sociedade teriam punição até com 

prisão, mas no futebol essa punição não passa de alguns jogos de suspensão. 

Um dos erros mais famosos no futebol é a “mão de Deus” do jogador Diego Armando 

Maradona na Copa do Mundo de 1986, onde o mundo inteiro soube que o gol foi de mão e 

nada foi feito para alterar tal injustiça, aceitando-se o erro cometido. 

A injustiça cometida na copa de 1986 é lembrada por comentaristas e torcedores como um dos 

episódios mais incríveis da história do futebol, ou seja, a injustiça foi banalizada, glorificada e 

santificada ao ser colocada sob a responsabilidade de “Deus”. 

Recentemente (2009) o jogador francês Thierry Henry, confessou que “ajeitou” a bola com a 

mão na jogada em que a França empatou o jogo contra a Irlanda na repescagem para as 

eliminatórias da Europa para a Copa do mundo de 2010; tal gol injusto classificou a França e 

eliminou a Irlanda de participação no campeonato mais importante do mundo. Recentemente 

o jogador foi absolvido de qualquer punição, mesmo tendo confessado a irregularidade e 

atitude antidesportiva. (Notícia AFP, web site Yahoo Brasil, 2010) 

João Havelange, presidente de honra da FIFA, em entrevista a Galvão Bueno, da SPORTV 

(2009), no programa que foi ao ar no dia 29/12/2009 fez a seguinte afirmação: “Não se 

esqueça, o senhor sabe qual é a força do futebol? É o erro do árbitro que é o que o senhor 

discute. Então o senhor veja, querem modificar a regra, três coisas não podem sair: offside, 

que o senhor discute, o pênalti que o senhor discute, e falta, o resto... pode ver, o senhor só 

fala nisso.” (Web site SPORTV Rede globo, 2009) 

Nesse sentido, segundo uma das pessoas mais importantes do futebol mundial, o erro do 

árbitro em lances como offside, pênalti e falta é valorizado como sendo a “força” do futebol, 

ou seja, o erro torna-se um diferencial positivo, que não deve ser combatido, mas exaltado, 

tendo em vista que é onde o futebol mantém as discussões entre torcedores e jornalistas. 
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Entender os valores que são transmitidos por meio do futebol no cotidiano é entender uma 

pequena parte da contribuição que o referido esporte traz na construção da personalidade 

política do ser humano, porém, se este esporte traz mais a visão de que as injustiças devem ser 

aceitas, resulta em péssima e deplorável consequência de aceitação das injustiças políticas. 

A visão cotidiana, segundo Sandoval (1994b), tem como característica dominante a 

espontaneidade, ou seja, a assimilação de padrões de comportamento, crenças sociais, pontos 

de vista políticos, modismos e etc, feita de maneira não racional. 

Ainda segundo Sandoval (1994b), o cotidiano impõe sobre as pessoas uma forma de pensar 

imediatista e utilitarista, o que favorece o desenvolvimento do pensamento superficial, 

obscurecendo a diferença entre o “possível” e o “correto”, resultando no enfraquecimento da 

ação de questões que envolvem abusos de poder político e a desigual distribuição de 

benefícios econômicos. 

A sociedade não poderia funcionar se não contasse com sistemas consuetudinários 

de certo modo estereotipados. Esses sistemas constituem o fundamento do sistema 

de "reflexos condicionados" do homem, sistema que permite aos membros de uma 

sociedade mecanizar a maior parte de suas ações, praticá-las de um modo instintivo 

(mas instintivo por aquisição, não como resíduo de uma estrutura biológica), ou 

seja, concentrar o pensamento, a força moral, etc., nos pontos concretos exigidos 

pela realização de novas tarefas. Se tivéssemos de decidir através de demorada 

reflexão se vamos ou não saudar a alguém, se vamos ou não acender a luz, o que 

temos de fazer para obter alimentos, etc., não nos restaria tempo algum não apenas 

para uma ocupação livre. (Heller, 2000, p 88) 

O cotidiano, que é inerente a todas as pessoas, funciona de forma irracional, que é exatamente 

o que possibilita a rápida assimilação de valores e comportamentos conformistas e que o ciclo 

de banalização das injustiças continue funcionando. 

As restrições da vida cotidiana, segundo Sandoval (1994b), funcionam como um mecanismo 

de controle social imposto aos indivíduos, que reduzem a capacidade de desenvolver sua 

capacidade de análise, tendo em vista que é na vida cotidiana que os indivíduos se envolvem 

nas relações sociais e formam sua consciência sobre a sociedade. 

Partindo dessa premissa, podemos verificar a existência de um automatismo desse ciclo de 

banalização das injustiças no futebol, onde o mesmo se auto alimenta ao cercear, através do 

cotidiano e da hierarquia intransponível, a capacidade de análise dos indivíduos inseridos 

nesse ciclo. 

(...) é o pensamento cotidiano um pensamento fixado na experiência, empírica e, ao 

mesmo tempo, ultra generalizadora. Quando falamos aqui em "pensamento", não 
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queremos nos referir à teoria. O pensamento cotidiano implica também em 

comportamento. (Heller, 2000, p 43) 

No futebol, a experiência do cotidiano é muito focada no trabalho em equipe, que tem por 

objetivo a vitória, sendo que os times precisam ser campeões para confirmar sua 

superioridade perante os rivais e obter resultado financeiro positivo com o sucesso. 

(...) assumimos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados; por outro, eles 

nos são "impingidos" pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até 

percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos, se é que chega a 

produzir-se uma tal atitude. (Heller, 2000, p 44) 

As regras autoritárias, que cerceiam a defesa de uma pessoa ou instituição que se sinta 

prejudicada no futebol têm intrínsecas a elas o posicionamento acima de Heller, que foi algo 

elaborado por um pequeno grupo de decisão e que é imposto a um grande número de pessoas 

passivas. 

(...) a maioria de nossos preconceitos tem um caráter mediata ou imediatamente 

social. Em outras palavras: costumamos, pura e simplesmente, assimilá-los de 

nosso ambiente, para depois aplicá-los espontaneamente a casos concretos através 

de mediações. (Heller, 2000, p 49) 

Nesse cenário de autoritarismo e paixão do futebol, valores de injustiças são passados 

instantaneamente do jogo para os torcedores, o que contribui para manter o ciclo de 

banalização das injustiças em funcionamento. 

O ciclo de banalização das injustiças está em constante transformação e já em atividade há 

muito tempo, o que nos faz concluir que o mesmo também sobrevive através de gerações, ou 

seja, a cultura de aceitação das injustiças passa de pai para filho. 

O que herda uma humanidade é o potencial de aprendizagem de uma ampla 

variedade de comportamentos sociais e certas características de personalidade 

temperamental. O que é realmente adquirido depende muito da situação social, 

podendo afetar o nosso processamento cognitivo e de aprendizagem. (Eisenberg & 

Mussen, 2003, p 41)  

A colocação acima de Eisenberg & Mussen traz um aspecto interessante onde a socialização 

depende de inúmeros outros contextos sociais. 

Em culturas em que as mudanças ocorrem lentamente o poder da socialização é 

grande, onde gerações passam melhor os conteúdos para gerações posteriores, 

tendo em vista que existe processo de integração mais intensa dos indivíduos no 

grupo e isolação de culturas de práticas historicamente esquecidas, ajudando a 

preservar formas de fazer coisas. (M. Kent Jennings & Richard G. Niemi) 

Curioso perceber no trecho acima que é colocado o fato de a sociedade ter o processo de 

socialização mais intenso. Analisando tais colocações, podemos também concluir que em 
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sociedades onde a mudança ocorre mais rapidamente, também existe o processo de 

socialização. 

Não cabe a nós concluir se sociedades que mudam rapidamente ou não são melhores dentro 

do contexto de socialização, apenas entendermos que a socialização ocorre 

independentemente do tipo de sociedade. 

O desenvolvimento cultural da criança se desenvolve em dois planos, o social e o 

psicológico. O primeiro em forma de colaboração entre os homens, como categoria 

coletiva, e depois como meio de comportamento individual, como categoria 

intrapsíquica.(Vygotski, 2001) 

Dentro do processo de socialização, o desenvolvimento infantil ocorre tanto de forma externa 

quanto de forma interna ao indivíduo. 

Muitos teóricos colocam que a família é o principal meio para passar 

comportamentos e valores, porém, tanto comportamentos quanto valores podem ser 

transformados pelos próprios pais com mudanças políticas e econômicas, sendo que 

a socialização dos pais reflete o tipo de socialização que eles tiveram. (M. Kent 

Jennings & Richard G. Niemi) 

O ciclo de banalização das injustiças se transforma e ultrapassa gerações porque, no período 

infantil de socialização, as crianças e os pais possuem intensa intersecção de momentos, onde 

o pai ou o adulto que não precisa necessariamente fazer parte da família, já está socializado 

com a banalização das injustiças e a criança está em fase de socialização e a mesma acaba 

herdando a socialização dos mais velhos, sendo que esses herdaram de outros, e assim por 

diante. 

Quanto mais a interioridade se empobrece, mais força o ciclo de banalização ganha, pois o 

mesmo sendo passado através das gerações faz uso do processo de socialização, através da 

imitação. 

Portanto, o conhecimento dos homens é dificultado não apenas pelo fato de que a 

"exterioridade" em demasia encubra a "interioridade", mas também porque a 

própria interioridade se empobrece. Também aqui estamos diante da alienação de 

uma propriedade característica do homem. Mas a função "papel" jamais pode 

esgotar a totalidade dos comportamentos humanos (do mesmo modo como, a 

alienação nunca é absoluta), (Heller, 2000, p 93) 

É interessante percebermos na colocação acima de Heller que o ser humano é capaz de 

superar um processo de alienação, porém, não é tarefa fácil e mesmo que ocorra, ficam 

características imperceptíveis. 

Conhecimento de normas sociais podem ser completamente distintos do 

comportamento em conformidade com essas normas. Algumas normas prevalentes 
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(expectativas culturais ou de prescrição de como se deve comportar-se) são 

adquiridas no início da vida através da aprendizagem, a identificação ou a imitação 

do comportamento dos outros. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 4) 

Eisenberg & Mussen complementam a colocação de Heller ao trazer que conhecimento de 

normas e atitudes em conformidade com essas normas não estão intrinsicamente ligadas numa 

relação causal, o que coloca o indivíduo também como ativo e reativo e não apenas passivo. 

À margem da vontade da criança, as pessoas à sua volta conferem um sentido 

objetivo às suas primeiras palavras. Passado algum tempo, essas palavras se 

convertem em linguagem para si, que a criança utiliza racional e conscientemente. 

(Vygotski, 2001) 

Nesse sentido, o que a criança aprende, num primeiro momento, reflete o cenário no qual a 

mesma está inserida. 

(...) processo de socialização - especificamente, as interações das crianças com 

relação aos principais agentes de socialização: os pais, professores, irmãos, 

colegas, instituições culturais e religiosas, e os meios de comunicação de massa. 

(Eisenberg & Mussen, 2003, p 7) 

Em todo o contexto apresentado, ressaltamos que o ser humano não é totalmente manipulado 

por forças externas a ele e nem pelo próprio cotidiano. Esses fatores possuem grande 

influência e podem até mesmo ser preponderantes, porém, não assumem condição de 

totalidade dentro do contexto de vida e podem sim ser alterados. 

A recusa do papel é característica daqueles que não se sentem à vontade na 

alienação. Mas o conflito entre os casos de dever/ ser, e, neste caso, o conflito 

moral, que se expressa de modo particular, são inevitáveis na medida em que um 

homem não submete incondicionalmente todo o seu ser ao papel que desempenha 

num dado momento. Por isso, os representantes da teoria do papel são inimigos 

irreconciliáveis de todo conflito. Interpretam os conflitos como "defeitos de 

organização", como "perturbações funcionais" corrigíveis; alguns chegam a 

interpretá-los como "complexos", como perturbações psíquicas. Mas o conflito é a 

rebelião das sadias aspirações humanas contra o conformismo: é uma insurreição 

moral, consciente ou inconsciente. (É evidente que isso não pode ser dito de todo e 

qualquer tipo de conflito). (Heller, 2000, p 96) 

O homem é mais do que uma tábula rasa ou a soma de seus papéis, tendo em vista que esses 

são meramente as configurações de suas relações sociais, estereotipadas.  

Assim como não existe nenhuma relação social inteiramente alienada, tampouco há 

comportamentos humanos que se tenham cristalizado absolutamente em papéis. 

(Heller, 2000, p 106) 

Mesmo nos contextos mais manipulados, produz-se constantemente a "recusa do 

papel". Em todos esses contextos, há excêntricos, rebeldes e revolucionários. Até 

mesmo os contextos mais manipulados estão repletos de homens que vivem em 

"incógnito de oposição". (Heller, 2000, p 106) 
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Não partimos do princípio de que o homem não seja capaz de mudar sua realidade atual e a 

realidade futura; pelo contrário, a quebra do ciclo de banalização das injustiças é plenamente 

possível de ser realizada. 

Porque o comportamento pró-social é adquirido e pode ser modificado. 

Teoricamente, pelo menos, é possível encontrar 10 maneiras que os pais, 

educadores e os meios de comunicação podem melhorar o comportamento das 

crianças pro sociais contribuindo, assim, na melhoria da condição humana, da 

sociedade e do bem-estar geral. Tais medidas concretas irão revelar-se eficazes, 

porém, só se forem baseados em conhecimentos científicos de forma pró-social em 

um comportamento adquirido e aumentado. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 7)  

Uma forma altamente eficaz de quebrar o ciclo de banalização das injustiças é focar o 

processo de socialização infantil com atividades que foquem as condutas pró sociais. 

Claramente, a cultura em que a criança se desenvolve é uma força importante na 

formação disposição da criança para a competição ou cooperação e 

comportamentos pró-sociais. Para compreender os processos subjacentes a essas 

diferenças culturais, temos descrições precisas das técnicas de socialização que 

estimulam ou restringem o desenvolvimento dessas tendências. (...) que as crianças 

adquirem as normas, valores e comportamento de sua própria cultura por meio da 

imitação, identificação, ou reforço. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 47, 48)  

Um excelente estudo que trata a socialização com ênfase na orientação pró-social de jovens 

foi a análise de Urie Bronfenbrenner (1970) (in Eisenberg & Mussen 2003, p 50) que focou o 

altruísmo e ações de orientação para um grupo de crianças na União Soviética. Essa 

investigação apontou visivelmente que o processo é iniciado nas fases precoces da infância: 

De início, professores são colocados a ensinar as crianças a compartilhar e 

participar em atividades conjuntas. Referência frequente é feita a propriedade 

comum: "Moe eto Nashe; Nashe moe" [meu é nosso, nosso é meu]. Brincadeiras 

coletivas são enfatizadas. Não só os jogos do grupo, mas especial os brinquedos são 

projetados complexos que requerem a cooperação de dois ou três filhos para fazê-

los funcionar. Bronfenbrenner, [1970, p. 21] (Eisenberg & Mussen, 2003, p 50)  

As atividades educacionais, que incluem as atividades esportivas, podem ser fonte de 

mudanças sociais ou de estagnação social; o balizador da referida sentença é o que é ensinado, 

como é ensinado e por quem é ensinado. 

Todos os agentes de socialização (pais, trabalhadores em creches, professores, 

colegas, os meios de comunicação de massa) reforçam e apoiam uns aos outros 

esforços deliberados para inculcar "ideais comunistas," cooperação e orientação 

para uma vida coletiva. Com o aumento da idade, as crianças são esperadas para 

assumir mais responsabilidades comuns, tais como ajudar os outros e compartilhar 

o trabalho da escola e comunidade mais ampla. As escolas salientam não só o tema, 

mas também "o desenvolvimento do caráter" (Eisenberg & Mussen, 2003, p 50)  
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Um componente do currículo escolar mencionado acima, destinado a incutir senso de 

responsabilidade social, é que no início da escola, as crianças recebem atribuições de 

responsabilidades para os colegas mais novos. 

São incentivados a ajudar com problemas, principalmente escolares. Essa atribuição de 

responsabilidade para as crianças soviéticas parece atingir o seu objetivo, as crianças 

desenvolvem um forte senso de responsabilidade e consideração pelos outros. 

 

2.2 O Futebol com ferramenta de socialização oculta 

 

Como mencionado anteriormente, a socialização do jovem através do futebol, envolve 

também a família, a mídia, grupos próximos e escola e, inserindo esse processo de 

socialização no ciclo de banalização das injustiças (Figura 5), temos a reflexão de que o 

processo de socialização do jovem através do futebol é um importante fator para manter o 

ciclo de banalização das injustiças. 

(...) já em suas formas mais primitivas; com efeito, o homem é capaz de imitar não 

apenas momentos e funções isolados, mas também inteiros modos de conduta e de 

ação. (Heller, 2000, p 88) 

Essa assimilação, esse "amadurecimento" para a cotidianidade, começa sempre 

"por grupos" (em nossos dias, de modo geral, na família, na escola, em pequenas 

comunidades). E esses grupos face-to-face estabelecem uma mediação entre o 

indivíduo e os costumes, as normas e a ética de outras integrações maiores. (Heller, 

2000, p 19) 
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Figura 5 – Ciclo de Banalização das Injustiças inserido no cotidiano 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO AUTOR COM BASE EM SANDOVAL, S.A.M. (1994B). 

 

A socialização através do futebol alimenta todas as etapas do ciclo de banalização das 

injustiças. 

De modo simples, o cenário do jogo de futebol envolve diretamente as restrições da vida 

cotidiana, ao ter inserido em sua cultura que os torcedores de futebol
5
 não possuem poder de 

decisão dentro da hierarquia do esporte, ou seja, possuem restrições.  

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida 

cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, 

colocam-se "em funcionamento" todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, 

ideologias. (Heller, 2000, p 17 - 18) 

Nesse sentido, as consciências de conflito e revolucionária são obstruídas pelas restrições do 

cotidiano, tendo em vista que tais restrições contribuem para o conformismo e para atitudes 

individualizadas das consciências do senso comum e populista. 

                                                 
5
 Mesmo as torcidas organizadas, conhecidas pelo fanatismo e interferência nos clubes de futebol não possuem 

qualquer ingerência diante de um resultado injusto. 
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Segundo o conceito de arte de Vigotski
6
 (2001), a arte contagia os sentimentos. Ele se baseia 

nesse contágio, e faz inclusive referência a uma passagem do Evangelho, ao dizer da 

multiplicação dos pães e dos peixes, em referência à multiplicação de sentimentos que a arte 

propicia. 

Nesse contexto, é bastante interessante perceber que através da televisão, o futebol, no caso 

22 jogadores dentro de um campo, provoca fortes emoções em milhões ou até mesmo bilhões 

de pessoas ao redor do mundo, ou seja, existe forte multiplicação das emoções e mesmo quem 

não assiste ao futebol, ou não gosta dele, sofre a influência das emoções provocadas por 

pessoas da sua convivência. 

Mas essas emoções são múltiplas, podendo ser, no mesmo jogo, de raiva, alegria, ódio, 

dúvida, apreensão, ansiedade, alívio, revolta e etc. 

O milagre da arte lembra antes outro milagre do evangelho. A transformação da 

água em vinho. A verdadeira natureza da arte, sempre implica algo que transforma 

(Vigotski, 2001, p. 307) 

A arte está para a vida como o vinho está para a uva. Recolhe da vida o seu 

material, mas produz acima desse material algo que ainda não está na propriedade 

desse material. O sentimento é inicialmente individual e, por meio da obra de arte 

torna-se social ou generaliza-se. (Vigotski, 2001, p. 307 – 308)) 

A cada sentimento de um lance, existe a superação desse sentimento por outro lance, onde a 

ação provocada gera explosão de sentimentos nos expectadores, independentemente do local 

em que eles estejam. 

Toda emoção se serve da imaginação e se reflete em uma serie de representações e 

imagens fantásticas, que fazem às vezes de uma segunda expressão. (Vigotski, 2001, 

p. 264) 

Introduz a ação da paixão, rompe o equilíbrio interno, modifica a vontade em um 

sentido novo, formula para a mente e revive para o sentimento aquelas emoções, 

paixões e vícios que sem ela teriam permanecidos em estado indefinido e imóvel 

(Vigotski, 2001, p. 316) 

Todas as nossas vivências fantásticas e irreais transcorrem, no fundo, em uma base 

emocional absolutamente real. Sentimento e fantasia são o mesmo processo, e 

estamos autorizados a considerar a fantasia como expressão central da reação 

emocional. (Vigotski, 2001, p. 264) 

                                                 
6
 Não é o objetivo do presente trabalho discutir se a definição de Vigotki de arte cabe no futebol, apenas utilizar 

conceitos e argumentos de arte utilizados por Vigotski em um esporte que no Brasil também é chamado de 

futebol arte. 
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Comentaristas de futebol ainda dizem que se o árbitro não errasse, o futebol perderia a graça, 

pois não haveria mais discussões e polêmicas, contribuindo assim para a banalização e 

valorização da injustiça no cenário de divertimento. 

O futebol banaliza as injustiças, sendo tal banalização repetida com muita frequência durante 

o jogo e durante todos os campeonatos realizados. 

Segundo Vigostki (2001, p. 316), 

A diferença entre a emoção real e a estética é que nesta não é refletida 

imediatamente por nenhuma ação. Entretanto, se repetidas de modo insistente, 

essas emoções servem de base ao comportamento do individuo e o tipo de leitura 

pode influenciar a qualidade de sua personalidade. 

Nesse sentido, observamos que a emoção vinda do esporte é real, produz significados e 

valores que passam a fazer parte da vida do indivíduo. 

Giroux traz o curriculum oculto como uma poderosa forma de socialização de jovens, tendo 

em vista que o termo curriculum, no contexto de Giroux é empregado na educação infantil O 

presente trabalho adotará o termo de “processo oculto de socialização” para o mesmo 

contexto oculto de aprendizado apresentado por Giroux na educação, mas sendo aplicado ao 

futebol. 

Não cabe ao presente trabalho julgar se o curriculum oculto na educação ou o processo oculto 

de socialização no futebol é bom ou ruim, tendo em vista que o aprendizado oculto pode ser 

tanto positivo quanto negativo para o desenvolvimento do ser humano. 

Seus representantes acreditavam que, se mudassem o currículo das escolas do País, os 

problemas destas estariam remediados. (Giroux, 1997, p 55) 

Uma vez reconhecida a relação entre a escolarização e a sociedade mais ampla, 

questões acerca da natureza e significado da experiência da escolarização podem 

ser vistas a partir de uma perspectiva teórica capaz de elucidar o relacionamento 

muitas vezes ignorado entre conhecimento escolar e controle social. Ao ver as 

escolas dentro do contexto social mais amplo, os proponentes dos estudos sociais 

poderão começar a focalizar o ensino tácito que ocorre nas mesmas e a desvelar as 

mensagens ideológicas embutidas tanto no conteúdo do currículo formal quanto nas 

relações sociais do encontro em sala de aula. (Giroux, 1997, p 56)  

Caso educadores como Apple, Bourdieu, e Bernstein estejam certos, e assim 

acreditamos, então os proponentes de estudos sociais terão que construir seus 

modelos pedagógicos sobre uma estrutura teórica que situe as escolas em um 

contexto sócio-político. Como tal, a principal asserção deste capítulo é que os 

proponentes de estudos sociais terão que entender a escola como um agente de 

socialização. Além disso, terão que identificar aquelas propriedades estruturais no 

cerne do processo da escolarização que o ligam a propriedades comparáveis no 



68 

 

local de trabalho e outras esferas sócio-políticas. Em suma, eles terão que abordar 

sua tarefa de maneira mais sistemática do que da maneira tradicional fragmentada, 

na qual supõe-se erroneamente que a escola pode se tornar um veículo para ajudar 

cada estudante a desenvolver todo o seu potencial como pensador crítico e 

participante responsável no processo democrático simplesmente alterando-se o 

conteúdo e a metodologia do currículo oficial em estudos sociais. (Giroux, 1997, p 

56) 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe que o futebol, como elemento coletivo, seja 

também visto como uma poderosa fonte de aprendizado social e político. 

Acreditamos que as duas principais tarefas dos educadores de estudos sociais são 

identificar os processos sociais que operam contra a finalidade política e ética da 

escolarização em uma sociedade democrática, e construir novos elementos que 

forneçam as bases para novos programas em estudos sociais. Inicialmente, os 

proponentes terão que compreender as contradições entre o currículo oficial, isto é, 

as metas cognitivas e afetivas explícitas da instrução formal, e o "currículo oculto", 

as normas, valores e crenças não declaradas que são transmitidas aos estudantes 

através da estrutura subjacente do significado e no conteúdo formal das relações 

sociais da escola e na vida em sala de aula. Além disso, terão que reconhecer a 

função do currículo oculto e sua capacidade de solapar as metas da educação 

social. (Giroux, 1997, p 56, 57)  

É necessário, também no futebol, analisar o que pode ser aprendido pelos jovens através das 

leis oficiais e do currículo oculto do futebol, verificar os resultados encontrados e tomar as 

devidas providências para evitar que o currículo oculto favoreça a quebra da democracia, o 

autoritarismo e a banalização das Leis.  

Os proponentes dos estudos sociais terão que voltar sua atenção de uma visão 

técnica e não histórica da escolarização para uma perspectiva sócio-política que 

focalize o relacionamento entre escolarização e a idéia de justiça. (...) Assim, os 

proponentes dos estudos sociais terão que dar novas respostas à pergunta: "O que 

se aprende na escola?". (Giroux, 1997, p 57) 

Ainda enxergando o currículo oculto de Giroux como podendo ser aplicado no futebol, 

também perguntamos: “O que se aprende através do futebol?” 

A abordagem estrutural-funcional tem como um de seus principais interesses a 

maneira como normas e valores sociais são transmitidos no contexto das escolas. 

Calcada principalmente em um modelo sociológico positivista, esta abordagem 

destacou como as escolas socializam os estudantes para aceitarem 

inquestionavelmente um conjunto de crenças, regras e disposições fundamentais 

para o funcionamento da sociedade mais ampla. (Giroux, 1997, p 57, 58) 

Com a enorme dificuldade de alteração de regras e de injustiças, e através da posição 

estrutural funcionalista, os jovens, que depois viram adultos, aceitam inquestionavelmente as 

injustiças cometidas no futebol, desde crianças, sendo essa “aceitação” um aprendizado de 

conduta. Tendo em vista que a emoção causada pelo futebol é real, os indivíduos levam esses 
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aprendizados para outros aspectos de suas vidas, aceitando as injustiças advindas do cotidiano 

do esporte em questão. 

Consequentemente, a posição estrutural-funcionalista define os estudantes em 

termos behavioristas reducionistas como produtos da socialização. Ao definir os 

estudantes como receptores passivos, o conflito é explicado principalmente em 

função de socialização deficiente, cujas causas geralmente situam-se em instituições 

fora da sala de aula ou da escola, ou então no indivíduo caracterizado como 

desviado. (...) Finalmente, no modelo estrutural-funcional, os estudantes aceitam a 

conformidade social e perdem a capacidade de criar significado por si mesmos. 

(Giroux, 1997, p 58) 

Ao concentrar-se exclusivamente no nível da diversão através do esporte, deixamos de ilustrar 

como os acomodamentos sócio-políticos influenciam e limitam os esforços coletivos e 

individuais para construir conhecimento e significado. Estas acomodações provavelmente 

desempenham papel importante ao influenciar a própria vida dos espectadores do futebol. 

Como resposta à questão, Robert Dreeben salienta que o estudante aprende mais do 

que simplesmente conhecimento e habilidades instrucionais, e que a visão 

tradicional da escolarização como sendo de natureza basicamente cognitiva é na 

melhor das hipóteses apenas parcialmente sustentável. Stephen Arons reforça esta 

visão chamando a escola de um ambiente social no qual uma criança pode aprender 

muito mais do que está no currículo formal. Implícita nesta análise da escola e da 

sala de aula como um agente de socialização coloca-se uma premissa pedagógica 

importante onde qualquer currículo destinado a introduzir mudanças positivas nas 

salas de aula irá fracassar, a menos que tal proposta esteja enraizada em uma 

compreensão das forças sócio-políticas que influenciam decisivamente a própria 

textura das práticas pedagógicas cotidianas em sala de aula. (Giroux, 1997, p 61) 

Como não está claro para os educadores que o futebol é uma instituição sociopolítica, devem-

se fornecer realces que validem a posição de que o futebol está ligado a outras agências e 

instituições sociais da sociedade. 

O futebol não é só diversão, pois importantes aprendizados são desenvolvidos através da 

prática do esporte, oferecendo normas, ou princípios de conduta, que são aprendidas através 

das experiências esportivas sociais e que influenciam a vida dos jovens.  

O futebol é um esporte contraditório, advogando condições aparentes de justiça e igualdade e 

que traz um conceito enraizado de leis e regras aplicadas em condições de autoritarismo, e 

que gera injustiças e desigualdades sociais. 

A aparente justiça no futebol vem na medida em que é estabelecida uma condição de falsa 

igualdade dos times de um campeonato, onde todos iniciam com zero pontos e a todo novo 

jogo os times começam com 0 x 0 no placar, com o mesmo número de jogadores em campo, 

com as mesmas regras e são julgados pela mesma instância judicial; porém, não é levado em 
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consideração que na verdade os times já iniciam muito diferentes, tendo em vista estruturas 

financeiras e de trabalhos altamente diferenciadas, ou seja, times já iniciam o campeonato 

com chances de serem campeões e outros com chances de serem rebaixados. 

O processo de socialização oculta no futebol, a priori, contribui para manter o ciclo de 

banalização das injustiças sociais, ao alimentar no processo de aprendizado infantil as 

restrições da vida cotidiana, que contribuem efetivamente para a formação da consciência 

política populista que posteriormente contribui para os pressupostos da naturalidade. 

É necessário conseguir entender mais profundamente quais são os valores ocultos 

transmitidos através do futebol e se esses valores contribuem para a socialização do ser 

humano que aceita injustiças. 
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Capítulo 3 - Pesquisa 

3.1 Método de Pesquisa 

A metodologia de estudo de socialização política não acompanhou a rapidez das pesquisas. 

Muitos questionários têm sido utilizados, mas sem o devido cuidado, sendo que o 

entendimento de crianças sobre política é totalmente diferente do entendimento de um adulto, 

o que faz com que os questionários que não enxergam tal diferença tenham respostas falhas. 

O sujeito da investigação anônima são crianças, do sexo masculino, com idade entre 10 e 12 

anos, período em que as mesmas começam a despertar para o posicionamento político, 

segundo M. Kent Jennings & Richard G. Niemi (1974). 

Com a idade de 8 ou 9 anos, as crianças aprenderam a norma de responsabilidade, podem 

explicar a norma para outras crianças, comportar-se e julgar os outros "na base da 

conformidade com esta norma.” (Eisenberg & Mussen, 2003, p 5) 

A forma de entrevista utilizada foi a semiestruturada, pois: 

– A entrevista pode ser agendada para local ou horário de preferência do 

entrevistado, com maior facilidade para ele; em nosso caso será na própria 

escola em que as crianças estudam, oferecendo maior credibilidade e confiança 

para os pais. 

– É possível dirigir a atenção do entrevistado e aprofundar o assunto em análise, 

tendo em vista que a escola é um ambiente seguro e que o aluno sente-se 

confortável, por já conhecer o local. 

– Possui maior facilidade de contato com pessoas de difícil acesso, sendo o 

nosso caso com crianças que não podem ir para um local que não seja de 

confianças dos pais. 

Após a definição do sujeito e forma da pesquisa e da forma o pesquisador aprofundou no 

entendimento político de crianças e adolescentes que é freqüentemente retratado como vago, 

fragmentado, ou intuitivo. 

A adolescência é identificada por pesquisadores de socialização política como um 

momento em que uma visão política baseada em um conjunto de valores e no 

pensamento ideológico começa a emergir. (Berman, 1997, p. 32) 
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O trabalho inicial de socialização política tem utilizado em grande escala, 

entrevistas estruturadas ou de inquéritos por questionário crianças que utilizam um 

desenho de pesquisa transversal. A pesquisa concentrou-se mais nos resultados das 

políticas de aprendizagem do conhecimento, interesse, eficácia e participação do 

que sobre a forma como as crianças experimentam e fazem sentido do nosso 

ambiente social e político. (Berman, 1997, p. 28) 

 

A maioria das pesquisas é formulada em termos da teoria da socialização ou teoria 

do desenvolvimento cognitivo e dá pouca atenção à interação da criança com o seu 

contexto social e político. (Berman, 1997, p. 39) 

Como demonstrado no quadro resumo abaixo, a pesquisa anônima foi realizada numa escola 

particular, de classe média do município de São Paulo com crianças do sexo masculino com 

idades que variam de 10 a 12 anos. 

Quadro 2: Informações da Pesquisa 

Informações 

Abrangência Município de São Paulo 

Faixa etária De 10 – 12 do sexo masculino 

Tipo de Escola 1 particular 

Classe Social Média 

Requisitos para pesquisa 2 Pratique ou goste de assistir futebol 

Quantidade de Entrevistados 12 crianças. 

 

Para que os pais possam ter mais confiança a respeito da conduta do pesquisador para com as 

crianças pesquisadas, além da apresentação do código de ética será dado retorno do resultado 

da pesquisa com palestra gratuita no colégio. 

Antes da aplicação da pesquisa na escola, foi realizado um pré-teste, com a devida 

autorização dos pais, com dois sobrinhos meus, que assistiram a vídeos polêmicos de futebol 

com imagens de lances irregulares e de violência dentro de campo. 

Ambas as crianças, que fizeram a atividade separadamente, ficaram livres para se manifestar, 

de forma aberta, sem direcionamento de questionário e do entrevistador e tiveram suas frases 

anotadas e colocadas no questionário oficial para aplicação da pesquisa. 

Foi utilizada pesquisa de campo com questionário de perguntas fechadas e posterior diálogo 

livre sobre o tema para verificar a visão das crianças em temas como a injustiça, justiça, 

vantagem, desvantagem, vitória, derrota, aceitação de erros e injustiças. 
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O diálogo livre, após as respostas do questionário com perguntas fechadas, ofereceu a 

possibilidade da criança se manifestar livremente sobre um tema, fazendo suas próprias 

interpretações sobre o assunto em questão. 

Como já mencionado, a referente pesquisa é exploratória no que tange sua aplicabilidade: a 

mesma foi feita com apenas 12 crianças com o objetivo principal de testar e observar se a 

aplicação era viável para outros estudos futuros. 

E para testar a aplicação desse método, a pesquisa envolveu vídeos de futebol, apresentação 

do questionário em power-point (Anexo 7) e o questionário em papel (Anexo 1) para as 

crianças preencherem. 

A apresentação dos vídeos de lances polêmicos não teve por objetivo verificar se a criança 

entendia de regras de futebol, mas sim a atitude da criança em face do comportamento de 

jogadores e árbitros. 

A escolha de vídeos foi feita com o principal objetivo de verificar os sentimentos das crianças 

perante os aliados e adversários. Nesse sentido, foram escolhidos alguns lances polêmicos de 

futebol que abrangeram épocas e seleções diferentes. 

Não foram escolhidos times do futebol brasileiros para não interferir nos sentimentos de 

rivalidade entre as crianças pesquisadas. 

A seleção brasileira de futebol foi escolhida para verificar os sentimentos das crianças com 

uma seleção com que elas se identificam. Por isso foram utilizados vídeos de futebol da 

seleção brasileira de duas épocas diferentes: a primeira época foi com a seleção atual, que 

possui jogadores que eles conhecem, e a segunda época escolhida foi com uma seleção 

brasileira antiga, com jogadores que eles não viram jogar e cuja carreira eles não 

acompanharam. 

O principal adversário da seleção brasileira nos vídeos foi a Argentina; isso se deve ao fato do 

esporte argentino ser rival histórico do esporte brasileiro e, por consequência, da seleção 

brasileira de futebol. 

Outras seleções também foram escolhidas para jogos de futebol que não tinham o Brasil 

envolvido, ou seja, o objetivo desses outros lances foi verificar a disparidade de informações e 
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opiniões de lances semelhantes que tinham e que não tinham uma seleção com que eles se 

identificavam. 

Os vídeos de lances escolhidos no YouTube foram passados na televisão aberta, ou seja, todos 

os materiais expostos receberam autorização de faixa etária da televisão aberta. 

Os lances apresentados foram editados
7
 para ficar apenas o lance a ser analisado e não o jogo 

inteiro, para não haver dispersão das crianças. Também não foi colocada narração para evitar 

que as crianças fossem direcionadas pela opinião do narrador, ou seja, os vídeos apresentados 

não tinham som. 

Todas as vezes que as crianças pediam para repetir o vídeo, o pesquisador passou novamente, 

dessa forma impedindo que as crianças ficassem com dúvidas sobre o vídeo em questão. 

Os lances apresentados às crianças envolveram a) gols irregulares, b) reclamações de 

injustiças sofridas, c) faltas violentas e d) simulação de agressão. Nos lances em que não era 

possível entender o ocorrido, pois não havia narração e as crianças não observaram a 

continuidade do jogo, o pesquisador informou qual foi o lance polêmico e em alguns 

momentos apontou com o laser para as crianças identificarem o fato a ser analisado, tomando 

cuidado para não emitir sua opinião sobre os referidos lances. 

Foram escolhidos 9 vídeos com lances semelhantes entre brasileiros e adversários, com o 

objetivo de verificar como as crianças se posicionavam diante de lances semelhantes a favor e 

contra o time para o qual torcem. 

O questionário (anexo 1) também foi minuciosamente elaborado para que a criança não se 

confundisse no preenchimento do mesmo. 

Como observado no anexo 1, a instrução de preenchimento do questionário foi feita em partes 

para que as crianças pudessem entender o que deveriam fazer. 

A primeira parte informou os alunos que eles iriam assistir a vídeos de futebol. 

A segunda parte informou que no questionário existiam perguntas relacionadas aos vídeos e 

que a cor da pergunta era a mesma cor da tela do vídeo. 

                                                 
7
 Os vídeos tiveram menos de 1 minuto cada. 
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Em terceiro lugar foram colocadas duas imagens para as crianças marcarem com “X”. Uma 

figura para a resposta positiva e outra figura para a resposta negativa. 

Figura 6 – Imagem indicativa de questionário 

 
CONCORDAR 

 
DISCORDAR 

 

Em quarto lugar, para cada vídeo apresentado a criança deveria responder em uma única folha 

pré-determinada, devidamente indicada. 

Como foram apresentados 9 vídeos, foram computadas 9 páginas de respostas, além da 

primeira de instrução que totalizaram 10 páginas. 

Para a apresentação do questionário e vídeos foi utilizando o programa microsoft power point, 

como demonstrado no anexo 7. 

A instrução do questionário foi inserida também na apresentação em power point, para que o 

pesquisador pudesse acompanhar junto com as crianças a explicação do questionário, como na 

imagem abaixo: 

Figura 7 – Instrução de questionário em Power point 

   

Slide 1 Slide 2 Slide 3 

 

Em seguida, como podemos observar nas figuras a seguir, ao chegar ao slide de um vídeo, a 

tela indicativa do mesmo já vinha com a cor da tela do vídeo do próximo slide. 
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Observamos também que, para facilitar o entendimento da criança, as perguntas na 

apresentação, após o slide do vídeo, estavam escritas na cor do vídeo em questão e que era a 

mesma cor do questionário de papel, como observado na imagem abaixo. 

Figura 8 – Cores indicativas do questionário 

   

Tela indicativa do vídeo Vídeo envolvido na mesma 

cor da tela indicativa 

Questionário em tela igual 

ao questionário de papel 

 

Para também ficar claro para as crianças que as perguntas mudavam, as mesmas foram 

escalonadas de forma que as crianças pudessem perceber claramente que a pergunta havia 

mudado, como observado na figura abaixo. 

Figura 9 – Estratégia de alteração de perguntas na apresentação 

- Pergunta 1 do Vídeo 2 

- Iníco da tela

 

- Pergunta 2 do Vídeo 2 

- Meio da tela 

 

- Pergunta 3 do Vídeo 2 

- Final da tela

 

 

Dessa forma, as crianças perceberam claramente que havia mudado a pergunta sobre o vídeo a 

que assistiam. 
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Para estimular e obter a confiança das crianças para realizar a atividade, pois elas estavam 

bastante desconfiadas no início, o pesquisador informou que já havia sido aluno daquela 

escola e que tinha brincado muito por lá, também, como eles. 

Para evitar o sentimento de coação nas crianças, o único adulto que ficou na sala foi o próprio 

pesquisador. A escolha dessa forma foi feita em conjunto com as lideranças da escola, pois se 

houvesse um professor ou orientador do Colégio a criança poderia sentir-se restringida para 

responder livremente o que pensava com medo de ser avaliada posteriormente. 

Para contribuir com essa liberdade de escrita, o pesquisador informou que não era preciso 

escrever o nome deles na folha de respostas do questionário, pois era uma pesquisa anônima e 

não iria haver avaliação ou correção de certo ou errado. 

O pesquisador sabe que crianças tendem a dar respostas positivas, porém, isso deve ser 

avaliado de forma diferenciada, tendo em vista que quando uma criança responde algo 

negativamente tende a ser por fatos graves, ou seja, tendencialmente crianças respondem 

positivamente, o que significa que analisar respostas de crianças deve ser feito com muito 

cuidado. 

(...) conforme estudos feitos não existem consistentes diferenças de gênero 

encontradas para atividades pró-sociais. Se as diferenças de gênero têm sido 

observadas, têm sido um pouco mais propensas a favor do sexo feminino. Esse 

padrão é particularmente evidente em estudos de comportamento pró-social entre 

irmãos. (Eisenberg & Mussen, 2003, p 58)  

Não há nenhuma evidência clara e consistente das diferenças de gênero na resposta 

pró-sociais, embora as meninas possam realizar alguns tipos de comportamentos 

pró-sociais com mais frequência do que os meninos. As diferenças de género podem 

ser devido a vários fatores. Por exemplo, desde a educação infantil até técnicas 

utilizadas com as meninas (mais afeto de suas mães, e mais indutiva e menos 

disciplina poder-assertiva) têm sido geralmente considerado propício ao 

desenvolvimento de comportamentos pró-sociais. Além disso, em muitas culturas, 

prestabilidade e nutrição dos outros são considerados mais adequados para as 

meninas que para meninos, meninas são, portanto, com mais frequência e mais 

fortemente recompensadas por esse tipo de comportamento por socializadores. No 

entanto, os meninos são mais propensos a serem forçados para ajudar a controlar 

os comportamentos que envolvem algum risco ou envolve ajuda às meninas. 

(Eisenberg & Mussen, 2003, p 59)  

Para o nível sócio econômico existem divergências sobre a questão da pró-atividade, havendo 

estudos que demonstram que a condição sócio econômica interfere e outros que não interfere 

na pró-atividade da criança. Para o presente trabalho, entrevistamos crianças de classe média 

que estudam em colégio particular em São Paulo, capital. 
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O tamanho da família ou ordem de posição de nascimento não é de fundamental importância 

para o presente trabalho e, por isso, não será levada em consideração, pois alguns 

pesquisadores descobriram que o tamanho da família e de partilha são independentes 

(Eisenberg & Mussen, 2003, p 59) ou seja, em nada tem a ver com a pró-atividade do 

indivíduo. 

Vale registrar que para estabelecer variáveis de exploração da pesquisa, algumas dificuldades 

foram verificadas, como três problemas que acompanham a socialização política: o primeiro é 

aumentar o leque de pesquisa desde crianças a adultos, para de fato entender o processo de 

socialização política, sendo que no nosso caso, selecionamos crianças de 10 a 12 anos. 

O segundo problema, ou dificuldade, é o modo de observação do público que é estudado na 

socialização política. Dificuldade em observar a socialização na família, por exemplo, 

atrapalham a verificação adequada do caso em questão, onde ficaremos limitados somente ao 

estudo nas escolas. 

Uma terceira dificuldade é a divisão de subgrupos políticos em classes socais. No caso de 

nossa pesquisa, fizemos o estudo com crianças pertencentes à classe média. 

Nesse sentido, não olharemos as crianças como fazendo parte de grupos mais ou menos 

poderosos politicamente, mas sim como fazendo parte de uma classe social intermediária, o 

que significa que a presente pesquisa não focou posicionamentos políticos, religiosos ou 

financeiros. 

Uma forma interessante de pesquisar crianças e evitar algumas dificuldades de entendimento 

e interpretação é utilizando figuras para representar o que está na questão da pergunta; 

fizemos então uso de vídeos de lances polêmicos de futebol. 
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Os lances escolhidos e as perguntas para apresentação aos alunos foram: 

Quadro 3 – Lances escolhidos para apresentação da pesquisa 

Vídeos Perguntas Imagens dos lances apresentados 

       

  
 

    

     

 
  

   

Vídeo 
1 

Gol 
irregular do 

Brasil 

Se o arbitro deu gol, 
tudo bem? 

 Você aprova a atitude 
do jogador brasileiro? 

 Você acha que o gol 
deveria ter sido 
anulado? 

 

  
 
 

   
    

      

 

  
 

  
  

 

Vídeo 
2 

Faltas 
violentas 
Brasil X 

Argentina 

Faz parte do jogo? 
 Quando enfrentamos 

um rival vale tudo? 
 O árbitro deveria ser 

rigoroso para controlar 
o jogo? 

 
  

   

    

      

 

  
 

  
   

Vídeo 
3 

Argentinos 
reclamando 

de uma 
injustiça 

Não tem que reclamar, 
o juiz marcou e pronto? 

 É engraçado ver 
argentino reclamando? 
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Vídeo 
4 

Gol 
legítimo da 
Inglaterra e 

não 
validado 

Se tivesse recurso 
eletrônico seria 
melhor? 

 Se não é o Brasil eu não 
me importo com o 
resultado? 

 
  

   
  

   
    

      

 

  
 

  
   

Vídeo 
5 

Gol 
irregular da 

França 

Se o arbitro deu gol, 
tudo bem? 

 O jogador francês fez 
certo em colocar a mão 
na bola? 

 
  

   
  

    
 
 
 
 
 
 
 

   

      

 

  
 

  
   

Vídeo 
6 

Gol 
irregular da 
Argentina 

Se o arbitro deu gol, 
tudo bem? 

 

Você aprova a atitude 
do jogador argentino? 

 Você acha que o gol 
deveria ter sido 
anulado? 

 

    

      

 

  
 

  
   

  
   

Vídeo 
7 

Brasileiros 
reclamando 

de uma 
injustiça 

Não tem que reclamar, 
o juiz marcou e pronto? 

 É engraçado ver 
brasileiro reclamando? 
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Vídeo 
8 

Falta 
violenta 

cometida 
por um 

brasileiro 

Não foi nada? 
 Você aprova a atitude 

do jogador brasileiro? 
 O juiz acertou ao 

expulsa-lo por 
agressão? 

 
  

 
    

 
  

    

      

 

  
 

  
   

Vídeo 
9 

Encenação 
de agressão 

por um 
brasileiro 

Você aprova a atitude 
do jogador brasileiro? 

 Faz parte da 
malandragem do 
futebol? 

 O jogador brasileiro 
deveria ter sido 
advertido? 

 
  

    

Nesse sentido, sendo este trabalho o teste de um novo método de pesquisa, consideramos que 

dificuldades existiriam, porém, essas dificuldades foram minimizadas com cuidado e 

planejamento do pesquisador (anexo ), como por exemplo possuindo muita atenção para: 

(1) Quem será entrevistado por meio de vídeos de futebol? 

(2) A onde fica a sala que serão apresentados os vídeos? 

(3) Possui infra estrutura de informática? (tomadas, Datashow, computador) 

(4) Possui carteiras suficientes para os alunos ficarem acomodados?  

(5) A definição da imagem dos vídeos fica boa na projeção? 

 

Foi realizada visita prévia da sala para sanar as referida dúvidas e ter melhor entendimento 

sobre o local de aplicabilidade da pesquisa (Anexo 2). 
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3.2 Análise da pesquisa 

A pesquisa realizada no dia 09 de setembro, com 12 alunos do colégio particular Anglo 

Brasileiro em São Paulo, com crianças de idade de 10 a 12 anos de idade e de classe média, 

trouxe resultados muito interessantes.
8
 

O primeiro vídeo que demonstra um gol irregular do Brasil fez com que as crianças tivessem 

interessante senso crítico, sendo que 10 crianças manifestaram-se contrárias ao gol irregular 

do Brasil e apenas 2 crianças colocaram-se favoráveis ao gol. 

Curiosamente nesse mesmo vídeo, 8 crianças foram contrárias à postura do jogador brasileiro. 

Esse cruzamento de dados traz a informação interessante de que 4 dos entrevistados não 

enxergam como ruim a atitude do jogador brasileiro de utilizar métodos escusos para a 

obtenção de um resultado a seu favor. 

Dentro das 4 crianças que apoiam a atitude do jogador brasileiro, 2 disseram não observar 

problemas no gol irregular do Brasil e outras 2, que a princípio reprovaram o gol, apoiaram a 

atitude do jogador brasileiro. 

Ainda no primeiro vídeo, 8 crianças colocaram muito claramente que o gol brasileiro deveria 

ter sido anulado e 4 alunos colocaram que o gol deveria ter sido validado. 

Os 4 alunos que colocaram que o gol, mesmo irregular deveria ter sido validado, conferem 

com a mesma relação dos alunos que disseram apoiar a atitude do jogador brasileiro. 

Uma contradição observada foi o fato de existir uma margem de 2 crianças que não apoiam o 

gol irregular do Brasil, mas apoiam a atitude do jogador brasileiro, o que demonstra 

claramente que o ato em si tem menos aprovação do que o indivíduo que cometeu o ato. 

Sendo assim, se o ato tem menos importância do que a pessoa que cometeu o ato é possível 

concluir que, pelo menos nesse tipo de lance, o julgamento entre julgador e julgado fica 

prejudicado quando o julgado possui algum tipo de afinidade com o julgador, ou seja, o 

sentimento de justiça varia, caso o injustiçado seja aliado ou oponente. 

Na política, observamos cenário semelhante em irregularidades partidárias; pessoas do mesmo 

partido político possuem discursos mais amenos quando a corrupção é de um membro de seu 

                                                 
8
 Cruzamento de dados observados nos anexos 3, 4, 5 e 6. 



83 

 

mesmo partido e discurso moralmente forte quando é o adversário político que comete uma 

irregularidade. 

No vídeo 2, que demonstra faltas mútuas de brasileiros e argentinos, percebemos que 8 

crianças entendem que tais faltas violentas fazem parte do jogo, porém 11 crianças 

entrevistadas foram categóricas ao se posicionarem contra a violência indiscriminada a um 

rival. 

Nesse cenário, 9 crianças colocaram que o árbitro deveria ser mais rigoroso para controlar e 

coibir as faltas violentas. 

Ainda nesse vídeo, cabe observar que 1 criança informou que contra um rival vale tudo e 2 

afirmaram que o árbitro não deveria ser mais rigoroso para controlar o jogo. 

Interessante perceber que durante a apresentação do referido vídeo, quando um jogador 

argentino fazia falta num jogador brasileiro, as crianças gritavam indignadas e quando um 

jogador brasileiro fazia falta num jogador argentino elas vibravam com muita alegria. 

O pesquisador não conseguiu fazer a contagem de quantas crianças participavam ativamente 

da manifestação, mas ficou muito claro que quando o lance era de violência contra o Brasil, o 

que se ouvia eram reclamações e xingamentos e quando a violência era cometida pelo Brasil 

as crianças vibravam muito e até davam risadas. 

O sentimento perante o adversário observado é dúbio, pois ao mesmo tempo em que as 

crianças colocaram claramente que não vale qualquer tipo de falta violenta, as mesmas 

vibravam com muita alegria e até mesmo davam risadas quando os argentinos sofriam as 

faltas dos brasileiros. 

No cenário político, o que observamos é o discurso de respeito ao adversário, mas que, em 

inúmeras situações, membros partidários montam estratégias irregulares de combate político, 

como dossiês com informações pessoais e sigilosas. 

Nesse momento fica muito claro que as crianças possuem senso de entendimento quanto às 

faltas violentas, sendo que 9 colocaram que o árbitro deveria ser mais rigoroso e 11 crianças 

colocam-se contrárias à violência indiscriminada contra um rival, no mesmo momento em que 

contraditoriamente 8 crianças entendem que as faltas violentas fazem parte do jogo. 
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Curiosamente, a contradição observada foi na fala das crianças que, mesmo sendo contra a 

violência indiscriminada no futebol e apoiando atitudes mais enérgicas do árbitro, vibravam 

quando os argentinos eram agredidos e ficavam felizes quando os brasileiros agrediam o rival. 

Isso pode ter acontecido também pelo fato de sentir-se parte do grupo de crianças que estavam 

respondendo ao questionário e agiram coletivamente nas reclamações junto com outros 

companheiros de grupo. 

No terceiro vídeo, que demonstra a insatisfação dos argentinos para com uma marcação 

equivocada da arbitragem, as crianças afirmaram, com 8 respostas, que os argentinos não 

deveriam reclamar, pois a marcação já havia sido realizada contra eles, mesmo sendo uma 

marcação equivocada da arbitragem e 7 colocaram o quanto acham engraçado ver os 

argentinos reclamando. 

Percebe-se nesse vídeo, que mais da metade das crianças foram contra os rivais, mesmo 

sabendo que eles haviam sido prejudicados por uma marcação equivocada da arbitragem, 

achando até mesmo engraçado vê-los reclamar contra a injustiça. 

Observamos aqui que o adversário tem menos direito não só à justiça, mas de manifestar-se 

contrariamente a algo de que discorda, e quando o faz é motivo de risadas e brincadeiras. 

O paralelo na política pode ser observado quando um grupo partidário, podendo ser oposição 

ou situação, defende com veemência a abertura de uma CPI contra os adversários políticos e 

contraditoriamente defende, com veemência a não abertura de CPI contrária a seu partido. 

Curiosamente, esse vídeo traz uma interessante contradição quanto ao sentimento pelo 

adversário demonstrado no segundo vídeo, onde 11 crianças colocaram-se respeitosas aos 

rivais, semelhante na política, com discurso e prática de valores morais controversos. 

No quarto vídeo, temos o cenário sem a seleção brasileira de futebol, que apresenta um gol 

legítimo da Inglaterra e não validado pelo árbitro. Temos um dado bem interessante onde, por 

unanimidade, as crianças colocaram que o uso de recursos eletrônicos seria melhor nesse 

lance, pois impediria a injustiça que a Inglaterra sofreu, ou seja, todas as crianças foram 

favoráveis à justiça, ou seja, quando não têm um afim envolvido, as crianças foram imparciais 

no posicionamento de justiça. 
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Nesse mesmo vídeo, as crianças também se manifestaram sobre a injustiça a um adversário, 

onde 5 crianças colocaram que não se importam com a injustiça de um rival e 7 crianças 

colocaram que ficam chateadas quando olham um rival sendo injustiçado. 

Comparando o referido resultado com o resultado do terceiro vídeo, observamos outra 

interessante contradição. 

Na pergunta de se é engraçado ver argentino reclamando, 7 crianças colocaram que 

consideram engraçado ver os rivais reclamando, porém, 7 crianças, no vídeo 4, colocam que 

são contra a injustiça ao rival. 

Imagino que a disparidade do referido resultado deva estar no fato de a Argentina ser um rival 

direto e histórico do futebol brasileiro, diferentemente da Inglaterra. 

Muito curioso percebermos que as crianças concordam com a utilização de recursos 

eletrônicos por unanimidade, porém, quase metade das crianças não se importa com a 

injustiça a um rival e mais da metade das crianças colocaram claramente que é engraçado ver 

um rival reclamando de uma injustiça, ou seja, para quase metade das crianças, a justiça é 

para os afins. 

Na política, o que observamos é algo semelhante, onde, ao ser constatada uma irregularidade 

ao rival, o grupo político utiliza-se das informações a seu favor, ou seja, o erro do rival é bem 

vindo para a autopromoção com o discurso de que explorar o referido assunto é pelo bem da 

nação, porém, se ele é atingido por um erro próprio e o grupo contrário explora o fato em si, 

esse mesmo político coloca claramente que é exploração e sensacionalismo dos adversários. 

No quinto vídeo, que traz um gol irregular da França bem semelhante ao primeiro vídeo, que 

traz um gol irregular do Brasil, as crianças foram ainda mais críticas contra o jogador francês. 

Nesse momento somente uma das crianças foi favorável ao gol irregular da França, contra 

duas que foram favoráveis ao gol brasileiro. 

Nesse momento, analisamos o fato de, num lance muito semelhante, sendo cometida a mesma 

infração, só que um sendo um lance do jogador brasileiro e outro sendo um lance do jogador 

francês. As crianças foram mais condescendentes com o lance brasileiro e mais rígidas com o 

lance do rival estrangeiro, mesmo não estando jogando contra o Brasil. 
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Interessante também percebermos que na validação da atitude do jogador francês, as crianças 

também foram mais críticas do que contra o jogador brasileiro, ou seja, 10 crianças foram 

contrárias à atitude do jogador francês, contra 8 crianças que foram contrárias à atitude do 

jogador brasileiro. 

Tal observação nos demonstra que na aprovação pessoal do jogador brasileiro, o mesmo tem 

melhor resultado que o francês, mesmo tendo sido cometida a mesma infração. 

Esse vídeo traz um interessante ponto em que, contra uma equipe que não é a brasileira, as 

crianças tenderam a ser mais rigorosas tanto no fato em si quanto na atitude de quem cometeu 

o fato, ou seja, a afinidade mais uma vez é o balizador da justiça em campo. 

Já no sexto vídeo, percebemos que a aprovação do gol irregular da Argentina seguiu uma 

lógica semelhante ao gol irregular da França, onde 11 crianças foram contrárias ao gol 

irregular contra 10 crianças que foram contrárias ao gol irregular do Brasil. 

Outra contradição observada que envolve os vídeos 1, 5 e 6 é com relação à aprovação da 

atitude dos jogadores que participaram dos lances irregulares que resultaram em gols injustos, 

onde 7 crianças desaprovaram a atitude do jogador argentino, sendo que no caso do jogador 

francês 10 crianças reprovaram a atitude dele e no caso do jogador brasileiro 8 crianças 

desaprovaram a sua atitude. 

Curioso perceber que, quanto à pergunta de anulação do gol irregular da Argentina, 11 

crianças afirmam que o gol deveria ter sido anulado contra 8 crianças que se manifestaram a 

favor da anulação do gol brasileiro no vídeo 1. 

A aprovação da atitude pessoal do jogador que participou da jogada irregular varia num 

cenário não protecionista do jogador brasileiro, porém, quando falamos em anular o gol 

argentino ou brasileiro, as crianças tenderam mais a aceitar o gol brasileiro do que o gol 

argentino. 

Entre Brasil e Argentina, fica claro que para a aceitação do gol e se o mesmo deveria ser 

anulado, os posicionamentos das crianças foram favoráveis ao Brasil e na aprovação pessoal 

da atitude irregular do jogador, as crianças tenderam para o jogador argentino, gerando uma 

relevante contradição dos dados. 
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No momento de apresentação do vídeo e posterior conversa sobre o mesmo, as crianças 

reconheceram os dois jogadores argentinos que participaram da jogada do gol irregular, no 

caso os jogadores Tevez e Messi e demonstraram bastante afinidade e admiração pelos 

mesmos gritando inclusive os times que eles jogam ou jogaram, falando muito do Barcelona 

como sendo o time do Messi e do Corinthians como sendo o ex-time do jogador Tevez. 

Nesse sentido, concluímos que a identificação com os jogadores argentinos foi maior do que 

com o jogador francês e brasileiro, tendo em vista que o jogador brasileiro era desconhecido 

para elas, já que o vídeo do gol irregular datava de 1995, momento este em que as crianças 

não haviam sequer nascido. 

Por esse fato, é possível estabelecer uma linha de pensamento: que os jogadores que tiveram a 

maior aprovação da atitude irregular foram os jogadores com os quais as crianças tinham mais 

afinidade e admiração, ou seja, Messi e Tevez em primeiro, o brasileiro em segundo e o 

francês em terceiro, trazendo, mais uma vez e de forma categórica que a aprovação do lance 

injusto, sem personificá-lo, tendeu para o Brasil e a personificação do lance, aprovando a 

atitude do jogador, tendeu para os argentinos que era com quem eles tinham mais afinidade, 

ou seja, aprovação por afinidade pessoal. 

Outro dado que merece atenção especial foi no sétimo vídeo que traz os jogadores brasileiros 

reclamando de uma injustiça. Nesse momento, percebemos que apenas 3 crianças afirmam 

que, se o árbitro assinalou alguma irregularidade, o jogador brasileiro não deve reclamar e que 

8 crianças não acham graça em ver um brasileiro reclamando de uma injustiça. 

É muito curioso percebermos a disparidade de resultado com o vídeo 3, que traz os jogadores 

argentinos reclamando de uma injustiça. Nesse sentido, enquanto para os jogadores brasileiros 

3 crianças afirmaram que os brasileiros não deveriam reclamar da marcação equivocada do 

árbitro, 8 afirmam que os argentinos não deveriam reclamar, ou seja, para o adversário o 

direito à justiça é menor que para o aliado. 

Ainda nesse nível de comparação entre os vídeos 7 e 3, percebemos que as crianças 

colocaram claramente que também acham engraçado ver brasileiros reclamando de uma 

injustiça, porém, em relação menor dos que acham engraçado ver os argentinos reclamando, 

onde 8 crianças não acham engraçado ver brasileiros sendo injustiçados contra 5 que não 

gostam de ver os argentinos sendo injustiçados. 
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Mais uma vez fica muito clara a disparidade entre o direito à justiça entre os afins e os rivais 

onde os rivais devem possuir menos direito à justiça e que é mais prazeroso vê-los 

reclamando de uma injustiça. 

O oitavo vídeo trouxe um aspecto muito interessante que, mesmo repetindo inúmeras vezes o 

lance de falta violenta do brasileiro no jogador inglês, as crianças não consideraram o lance 

faltoso. 

Nesse sentido, 8 crianças consideraram um lance normal do jogo, sendo que apenas 4 crianças 

consideraram o lance faltoso. 

Curiosamente, no segundo vídeo, assim como 8 consideraram a falta violenta parte do jogo 

houve exatamente o mesmo número de crianças que consideraram o referido lance normal. 

Porém, quando perguntadas se as crianças aprovavam a atitude do jogador brasileiro, 7 

crianças responderam que aprovam a atitude, sendo que este é um número inferior ao das 

crianças que disseram não haver existido falta. 

A contradição encontrada nessa pergunta fica a cargo de por que somente 7 crianças 

aprovaram a atitude do jogador brasileiro se 8 disseram não ter havido falta? Ou seja, por que 

algumas crianças colocaram que não aprovaram a atitude do jogador brasileiro se não 

consideraram o lance faltoso? E outra contradição fica a cargo de por que o brasileiro pode 

fazer essa falta tão violenta se eles são contra faltas violentas? 

Nesse momento a contradição pode ter vindo pelo fato de uma criança não ter gostado da 

atitude do jogador brasileiro mesmo não considerando o lance faltoso ou de ter tido uma 

interpretação equivocada das perguntas; 

Das crianças que consideraram o lance faltoso, apenas uma considerou certa a atitude do 

árbitro de expulsá-lo. 

Comparando novamente com o segundo vídeo, que apresenta lances faltosos de Brasil e 

Argentina, 9 crianças colocaram que são favoráveis a atitudes rigorosas dos árbitros para 

conter a violência dentro de campo, porém, não é o que vimos na resposta do vídeo 8 onde 8 

crianças não consideram o lance do jogador brasileiro faltoso e apenas uma criança 

considerou adequada a expulsão do jogador brasileiro. 
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Nesse vídeo claramente faltoso cometido por um jogador do Brasil, as crianças não 

enxergaram com a crítica que haviam colocado no segundo vídeo, as formas de punição e de 

rigor do árbitro. Isso pode ter acontecido pelo fato de ter sido um jogador brasileiro e ídolo 

mundial, admirado por sua grande habilidade futebolística. 

O 9º vídeo traz um aspecto bem interessante do futebol, que é a chamada “malandragem”. 

No referido lance, um jogador brasileiro simula uma agressão sofrida no rosto. Cabe ressaltar 

que o jogador adversário, de fato, chutou a bola contra o jogador brasileiro, numa atitude 

antidesportiva, porém, a bola o atingiu na altura do joelho e o jogador brasileiro simulou uma 

agressão no rosto. 

Quatro crianças aprovaram a atitude do jogador brasileiro de simular a agressão. 

Curiosamente, no vídeo 1, onde o jogador brasileiro faz um gol com a ajuda do braço, o que 

representa lance irregular, as crianças também com 4 posicionamentos, colocaram-se 

favoráveis à atitude do jogador brasileiro. 

Nesse mesmo vídeo, 9 crianças entendem que esse tipo de simulação faz parte do futebol, ou 

seja, as crianças consideram que a malandragem, de simular algo, mesmo tendo acontecido 

lance diferente, faz parte do esporte, ou seja, a mentira faz parte da cultura futebolística. 

Na política não é diferente, pois se um resultado a favor de um grupo político foi conseguido 

através da malandragem desse mesmo grupo, o gesto irregular é aceito, pois o resultado foi 

favorável ao grupo em questão. 

Ou seja, a malandragem é aceita tanto para jogadores de futebol quanto para os representantes 

políticos. 

Mesmo a mentira fazendo parte da cultura do futebol, 7 crianças consideraram que o jogador 

brasileiro deveria ter sido advertido pelo árbitro do jogo, ou seja, grande parte das crianças 

aceitam que a malandragem faça parte do jogo, mas não aceitam que ela seja impune, caso 

seja percebida pelo árbitro. 

Interessante percebermos também que, no referido lance, 8 crianças desaprovaram a atitude 

do jogador brasileiro, mesma proporção das que desaprovaram a atitude do jogador brasileiro 

no gol irregular do primeiro vídeo. 
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Com a análise dessa pesquisa, fica muito claro percebermos que a questão da justiça e do 

respeito com outras pessoas fica prejudicada se o outro não é um afim; ou seja, se o outro é 

um rival, ele tem tanto a justiça quando o respeito prejudicados. 

Nesse sentido também observamos que, quando falamos em um rival, o mesmo tem suas 

atitudes analisadas de forma mais crítica do que de um afim ou de um rival que tenha certa 

afinidade, como foi o caso dos jogadores argentinos Tevez e Messi. 

A pesquisa, mesmo sendo exploratória e por isso não tendo a participação de mais crianças, 

demonstra claramente que a identidade coletiva está muito presente dentro do espectro 

futebolístico, sendo que a identificação das crianças ou com a seleção brasileira ou com 

jogadores de outras seleções, mas com quem possuem grande afinidade, interfere no 

julgamento de um fato em si. 

Percebemos que, para os afins, a justiça é diferente do que os não afins, ou seja, demonstram 

claramente agir sob o arcabouço da identidade coletiva. 

Entendendo os interesses antagônicos como sendo essenciais à consciência política, 

percebemos que a identidade coletiva de torcer pelo mesmo time e querer vê-lo vencedor faz 

com que os torcedores enxerguem os outros torcedores de seu time como aliados e os 

torcedores do outro time como os inimigos a serem vencidos e dentro desse cenário, a 

identidade coletiva fala mais alto e a análise de justiça pende para os afins. 

A dimensão de sentimento de justiça e injustiça pode ser muito bem observada nos lances de 

faltas violentas onde a identidade coletiva de pertencimento a um grupo faz com que as 

crianças fiquem divididas entre elas onde algumas consideram injusta a agressividade com o 

rival e outras consideram que faz parte do jogo a agressão; mas foi observado que mesmo as 

crianças possuindo crítica de que não é correto agredir o adversário, elas tendem para a 

proteção dos brasileiros, ou seja, do grupo com que se identificam. 

Com o questionário apresentado para as crianças, não foi possível perceber a influência da 

vontade de agir coletivamente e ações e objetivos do movimento social, porém ficou muito 

claro que as crenças, valores e expectativas societárias são construídos através das relações e 

experiências de diversos atores sociais e pelo observado e analisado, o futebol é uma poderosa 

ferramenta de socialização política, pois as crianças entendem, através dele, que a 
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malandragem e o uso de meios escusos para atingir um determinado objetivo podem ser 

aceitos por parte dos entrevistados. 
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Capítulo 4 – Considerações finais 

A socialização infantil é um momento chave para a formação do futuro adulto. É nessa fase 

que os valores morais são formados e como consequência desse processo de formação, a 

adolescência é identificada como o momento em que a visão política baseada em um conjunto 

de valores, também aprendidos na infância, começa a emergir. 

Nesse sentido, ter o entendimento dos valores éticos e morais que são transmitidos para as 

crianças é fundamental para entendermos um pouco melhor o modelo da consciência política 

no Brasil de hoje. 

Percebemos que valores são transmitidos e reforçados através do futebol, sendo que o 

processo de socialização é muito amplo e as atividades mais simples podem ser importantes 

mecanismos de transmitir ou reforçar valores. 

Faz-se necessário melhor atenção nas atividades consideradas como sendo de lazer e diversão, 

pois o processo de aprendizado, muitas vezes, é oculto e pode transmitir bons ou maus valores 

de forma imperceptível. 

O futebol é um exemplo disso, pois transmite bons e maus valores. O presente trabalho não se 

ateve à investigação dos bons valores, mas de modo geral, podemos destacar o fair play
9
, 

constantemente falado e incentivado na prática do esporte mais popular do mundo. 

Acontece que outros valores, que aqui consideramos como sendo maus valores, também são 

transmitidos ou reforçados através do futebol. 

Mesmo o pesquisador possuindo o entendimento de que foram poucas crianças pesquisadas, 

por tratar-se de pesquisa exploratória com nova forma de apresentação do questionário, foi 

possível perceber resultados muito interessantes. 

O resultado verificado na pesquisa é demonstrou que para os adversários, as regras devem ser 

mais rígidas do que para os aliados e que a afinidade pessoal tem forte influência sobre o 

entendimento de justiça entre as crianças. 

A principal conclusão dessa dissertação é que o entendimento quanto à justiça no futebol é 

parcial de acordo com a visão de aliados e adversários. Isso não significa que o futebol seja o 

                                                 
9
 Prática disseminada dentro do futebol que prega a ética e o respeito aos jogadores adversários. 
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responsável pela injustiça no Brasil, mas que certamente trabalha a favor da parcialidade da 

justiça, ou seja, trabalha, mesmo que involuntariamente, a favor da injustiça. 

Nesse sentido, uma pessoa que aceita uma injustiça a seu favor, não significa que seja a favor 

de injustiças, mas de acordo com a condição emocional na qual ela se encontra durante uma 

partida de futebol, ela pode estar mais suscetível a aceitar ou não uma injustiça. 

Outro ponto interessante observado na pesquisa com as crianças foi o entendimento da 

importância do respeito à hierarquia, onde as crianças entendiam que a marcação realizada 

pelo árbitro não tem volta e deve ser aceita sem reclamação. 

O reforço desse sentimento perante as crianças faz com que o entendimento da democracia 

fique aceito no discurso, mas não na prática, onde a busca de justiça para uma injustiça 

cometida é muito difícil de ser modificada. 

O entendimento infantil de justiça, vindo num esporte popular onde discordar da hierarquia 

tem como consequência uma punição ou que uma irregularidade/ injustiça não observada pela 

hierarquia dentro de campo é aceita sem haver chance de manifestação contrária, pode ser um 

aspecto muito ruim do futebol no entendimento infantil acerca da Justiça, entendimento esse 

que será desenvolvido pelo indivíduo ao longo da vida adulta. 

Tal análise pode fazer com que as pessoas que acompanham futebol não se vejam como atores 

sociais, ensinando que a aceitação da injustiça, por uma hierarquia superior é correta e o 

futebol pode ser considerado perpetuador de valores que contribuem para manter a população 

ignorante sob controle. 

Para confirmar os resultados obtidos, faz-se necessária a aplicação de pesquisa mais ampla, 

abarcando gêneros e classes sociais distintas para que o resultado da referida pesquisa possa 

ser confirmado ou não. 

Cremos que uma importante conquista na pesquisa foi a confirmação da viabilidade da nova 

forma de aplicação da pesquisa, com vídeos e questionário. Esse episódio pode abrir 

caminhos para a aplicação da pesquisa com maior amplitude de cenário e sujeitos 

investigados. 
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A hipótese de banalização da injustiça através do futebol foi confirmada, pois a pesquisa 

comprovou que o direito à justiça está diretamente relacionado ao vínculo entre as partes de 

aliados ou adversários. 

Porém, acreditamos que o indivíduo é mais do que a soma de seus papéis porque os papéis 

jamais esgotam o comportamento humano em sua totalidade e mesmo nos cenários mais 

manipulados, sempre existe a "recusa do papel". 

O mundo social é relativo, conforme a percepção de cada indivíduo e partindo do principio de 

que o mundo social não é somente explicado através das regularidades e relação de causa e 

efeito, o ser humano, que é capaz de recusar papéis, torna-se capaz de ser agente do processo 

de mudança. 

A mudança de nossa sociedade tal qual conhecemos hoje, repleta de injustiças, só vai 

acontecer a partir do momento em que as pessoas passarem a perceber que o mundo pode ser 

melhor e que nossa crítica e cobrança frente aos fatos de que discordamos deve estar alinhada 

com nossos melhores valores, dentre eles o da justiça e do respeito ao próximo, sendo que o 

esporte é importante para a mudança e principalmente que nosso silêncio diante de fatos de 

que discordamos, é um posicionamento a favor do que discordamos. 

O futebol é uma poderosa forma de reforçar ou transmitir valores; cabe a nós identificarmos 

quais são esses valores e ao perceber que maus valores estão sendo transmitidos, ter coragem 

de alteração do cenário atual para fazer com que bons valores possam ser transmitidos e 

reforçados. 

Outras sugestões de temas são: 

 Analisar o papel dos movimentos sociais e suas reivindicações políticas dentro do 

futebol, 

 Mapear os valores políticos transmitidos e reforçados através do futebol. 
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ANEXO 1 
INSTRUÇÃO 

Em primeiro lugar. 

Vamos ver alguns vídeos sobre futebol. 

 

 

Em segundo lugar. 

Vamos ler a frase relacionada ao vídeo. Para ajudar 

você, o vídeo terá a mesma cor da frase. Igual o 

exemplo ao lado. 

Exemplo: 

Vídeo 1 => Frase 1 

Vídeo 3 => Frase 3 

 

Em terceiro lugar. 

 

Se você CONCORDAR com a frase marque um “X” no 

POSITIVO ! Igual a figura ao lado !! 
 

OU 
 

Se você DISCORDAR da frase marque “X” no NEGATIVO !!  

Igual a figura ao lado !! 
 

É isso aí pessoal !! 

Divirtam-se !!! 
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Vídeo 1 

1 

Se o arbitro deu gol, tudo bem? 

  

 

 

 

Vídeo 1 

2 

Você aprova a atitude do jogador brasileiro? 

  

 

 

 

Vídeo 1 

3 

Você acha que o gol deveria ter sido anulado? 
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Vídeo 2 

1 

Faz parte do jogo? 

 
  

 

 

 

Vídeo 2 

2 

Quando enfrentamos um rival vale tudo? 

 
  

 

 

 

Vídeo 2 

3 

O árbitro deveria ser rigoroso para controlar o 

jogo? 
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Vídeo 3 

1 

Não tem que reclamar, o juiz marcou e pronto? 

 
  

 

 

 

Vídeo 3 

2 

É engraçado ver argentino reclamando? 
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Vídeo 4 

1 

Se tivesse recurso eletrônico seria melhor? 

 
  

 

 

 

Vídeo 4 

2 

Se não é o Brasil eu não me importo com o 

resultado? 
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Vídeo 5 

1 

Se o arbitro deu gol, tudo bem? 

  

 

 

 

Vídeo 5 

2 

O jogador francês fez certo em colocar a mão na 

bola? 
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Vídeo 6 

1 

Se o arbitro deu gol, tudo bem? 

 
  

 

 

 

Vídeo 6 

2 

Você aprova a atitude do jogador argentino? 

 
  

 

 

 

Vídeo 6 

3 

Você acha que o gol deveria ter sido anulado? 
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Vídeo 7 

1 

Não tem que reclamar, o juiz marcou e pronto? 

 
  

 

 

 

Vídeo 7 

2 

É engraçado ver brasileiro reclamando? 
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Vídeo 8 

1 

Não foi nada? 

 
  

 

 

 

Vídeo 8 

2 

Você aprova a atitude do jogador brasileiro? 

 
  

 

 

 

Vídeo 8 

3 

O juiz acertou ao expulsa-lo por agressão? 
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Vídeo 9 

1 

Você aprova a atitude do jogador brasileiro? 

 
  

 

 

 

Vídeo 9 

2 

Faz parte da malandragem do futebol? 

 
  

 

 

 

Vídeo 9 

3 

O jogador brasileiro deveria ter sido advertido? 
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