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A PARTICIPAÇÃO POLITICA DO ADOLESCENTE: 
INDICAÇÃO DE UMA ABORDAGEM PSICO-SOCIAL A 

PARTIR DA NOÇÃO DE IDENTIDADE. 

LEÔNCIO CAMfNO (1) 

JOSELT BASTOS DA COSTA (l) 

U,,;ver.lidade Federal da Paraíha 

Obom fW'lCionarncnto da democr.Jc1a pn.'Ssupiieuma participação p<,lítica 
rl$pollsáwl dos cidadãol;. Est~ pret;~upu;t() Clll"lstitui-so.o na ra;tiio principal rara 
iniciar, no Mestradoem Psicologia da UfTh, uma tinha de pesquisa intitulada An~
lise Psicossocial do Comportamento Politico. IniciaffiOSI\OM;opmjetlll'lll 1'181 mm 
o estudo dao; açõe!; coletivas e movimentos sociais. A partir de 1985, dedicamos 
também nossa atenção aO comportamentoeleitornl, (1 que nos permitiu anali~r (1 

comportamento político como um todOl'lll s.t!us duis aspOOOS: institucional enilu
institucional. Finahnente, em decorrência doíam dequ," boa paTtede f1OS,S(>/; traba
JhoI; se realizam com }ovens, temos acrescentado, ii partir de 1992,. um terceiro sub
projeto, c<-'Iltrado nos problemas da soôalizaçiiu política. Pretendemos descrever 
neste trabalhoromo os resultados obtidos em nossas pesquisas sobre o comporta
mento político dos jovens foram guiando nossa l1.>f\exão sobre o processo de sociali
zaçãopolítica. 

Nossas pesquisas, de futo, mostraram baixos ú-.dices de participação políti
ca, particula nnente l'Iltre 05 jovens. Assim, constatamos 'lue a grande maioria dos 
universitários pesquis~d05 MO participa dnsGlmpanhas eleitorais, não possui co
nhecimentos satisfatórios !-Obre as diversas GUldidatura.~ e, portanto, experirn~'nta 
dificuldade em realimr a escolha eleitoral (Clmino e Burity)<lJ; Torres, Bussoletti, 
Burity, Da Costa e Cnmino (". Al~;uns resultados de nossas primeiras pesquisas, 
apresentados a seguir, podl'lll exemplificar a situação. 

Assim, mais de &J"h dos alunos de nO!Ssa amostra de 19M (Tabela 1) fk10 se 
engoljam em llI'Ilhum tipo de atividade simples, própria de wna campanha eleitOl""d\, 
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como pedir votos, participar de carreatas e oomídO(';, çontribuir financeiramente com 
seu partido ou candidato etc. Os dados referentes aoc~to dasarndidatu
ras (nomes de candidatO('; e siglas partidária!) mostram que5O% dos alunos entre
vislados conhe.:::em menos da melade d0i5 candidatos. 56 um pouco menos de 8% 
conheoem Oi5nomes dos candidatos e as siglas partidárias. Trata-se de um quadro 
ooslante desobdorccnsiderando-seque a pesquisa foi realiwda três dias antes das 
eleições. Com índices tão baixos de participação eleitoral não é de estranhar que só 
38% dosalunos da amostra tivessemjá escolhidoumcandidato. 

Tabela 1 - f'r.q06nd .. , em porr:entageN, d, diversos Indices d. participaçlo polllic:a dQl!l 
estud.ntesd.UFPb,trNdi .. .."teoId ... ktiçÕfl!ld.1988. 

ATIVIDADES 
NUNCA RARAMENTE SEMPRE 

Participa,ãona 80' 16.0 Campanha 

Assis!. Debalell 
EJeiton!.i~ 

POUCO MÉDIO BOM 

Conhecimento 50.0 1.' 
Candidalur~ 

NULO/BRAN ,,-oroso ESCOLHEU 

N!velDecislo 
32.0 30.0 38.0 Eleitoral 

Recebemos uma segunda surpresa na Cln')tatação emp!rica deque a Univer
sidade, nos seus aspectos curriculares e acadêmicos, praticamente não possui ne
nhuma influência no desenvolvimattod0i5 índices de participação política dO('; estu
dantes (Camino, Burity, Di!. Costa eTorres).1'l 

PartíwnO!ó do pressuposto de qUI! quanto mais tempo útil o ahulO passa na 
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Universidade (o tempo útil seria medido J"!lo número de créditos integralizadal) 
maisoaluno Sl!riainfluenciadopela Universidade. Mas os resultados (Tabela 2) de 
nossas pesquisas mostram que a grande maioria dos índices de participação polí
tica não aumentam coruonne oaluno avança no seu curso. A única exeção a esta 
regra é constituída pelo conhecimento das candidaturas. De fato, 05 alunos com 
maior nÚlnerode c:réd.i.tos integra.lizadalIltO!3tramigualmenteummelhorClXlheci
mento das altemativas políticas existentes antes das eleições. 

Em oposição a esta quase ineficiência da Universidade como instituição 
acadêmica, podemos observar o papel importante que desempenha a participação 
em atividades extra-curriculares no desenvolvimento do oomportamento político 
dosestudante!l. 

Tabela 2· F.'lCore8mMi""doo divefS(d !ndicH deputidpaç.lo política dos alun""da UFPb, 
durante ueleiç~..s de 1989, em funçllodo nómero decnhlltos totalizados 

NÚMERO DE CRÉDITOS TESTE'iESTATISTICOS 

~~~~Ã0r-__ TIIT~AU_Z_A~,-__ ~ __ -, __ -, __ __ 

Pa.rticipaçmona 
Campanha. 

Eleitorais 

Interesse nas 
FJeiÇÕ<!s 

Conhecimento das 

Médio Alto HF" g.l. p.< 

2/269 

2/269 

'" 2/269 

2/230 

Poratividades extra...::urriculares incluímos três fonnas de atividade, fre
quentemente realizadas no âmbito das universidades federais: atividades de ex
tensão, onde se avalia o grau de participação doalunoem atividades comunitári
~,forum de debates etc.; atividades de oo-gestão, onde se mede o grau de participa
ção nos órgãos colegiados da universidade, nas eleições universitárias etc ... , e, 
finalmente, atividades gremiais, onde se registra o JÚvel de participação nas diver
sas atividad.es do movimento estudantil. 

A análise dos diversos indices de participação político-eleitoraL em fun-



ção dos diversos níveis de participação no conjunto das atividades extra
curriculares, mostra a decisiva influência que eS5(lS atividades possuem no desen
volvimento do comportamento político d~ alunos. Como se pode observar na 
Tabela 3, todo!! os índices de participação fUI. campanha. de 1989 mostram um.claro 
crescimento em função nu nível de participação no conjunto de atividades extra
curriculares de UFPb. 

Tabe1ll3 - E8CON ... rru!dios dO!'! índi~, de partkipaçfio poHti"-" d os alunos da UFPb, durante 
u eleiçôe1l de 1989, em fim,lodos nívei, de partkipaçlo n ....... livid.d08 extra<urrkulares. 

NIVElS DE ATIVIDADE 
TESTFSESTATISTICOS 

PARTICIPAÇAO 
EXTRA-CURRICULAR 

POLITICA 
Médio AI'" "F" gl p< 

Parlidpaç~o na 
15.93 18.27 2/269 Campanha 

Eleitorais 3.69 3.83 17.59 2/269 

Eleições 5.08 2/269 

ConhedmenlO das 
2/230 candidaturas 

Acrescentando um outru aspectu, apesar da baixa participação poli
tica tanto dos estudantes comu dos eleitores cumuns podemos constatar que 
existe uma certa afinidade política entre II escolha de um partido de simpa
tia e a visão da estrutura social. Perguntando aos alunos de nossa amostra 
de 1990 pelos setores sociais representados tanto pelo seu partido de simpa
tia como pelos partidos OpO!'ltos à sua visão polftica, constatamos diferenças 
na percepção da estrutura sócio-polftica em função da posição ideológica 
de ~eu partido. 

Assim, 83% dus que simpatizam com partidos considerados de es
querda (Tabela 4), atribuem simultaneamente a representação da classe bai
xa ao seu partido de simpatia e a representação da classe alta aos partidos 
opostos. Torres (1992) denominou este tipo de percepção social de Nvisão 
classista", considerando-a própria dos simpatizantes de partidos de ideo
logias socializantes. 



Tabela 4 - Frvqü~nrill, em porcentlg<mll,da repre!M!Iltaçao política, por tipo de !II!!or~l, 
atribuída pslos .... tud.n te<l da UFl'b 11 0 putido da .limpalia, am funç.lo do po.qldonam<mto 
ideo16Sko do partido 

pelo 

PART100 de 
SIMPATIA 

DE ESQUERDA 

Cl. &ixa 

C1.Média 

Outros SeIOTeS 

Sub-Total 

DE CENTRO 

Cl. Bai~a 

Cl. Média 

Todas as Cls 

Outros Setores 

Sub-Total 

Cl. Baixa 

CL Média 

Todas as Cls 

OutrosSetores 

Sub-Total 

O, O. 

L' 
L' 

25.0 

25.0 

TOTAL 

83.1 

O., 

78 100.0 

11.0 5.' 20.0 

9.0 

52.6 42.0 100.0 

25.0 

25.0 

Já aqueles que simpatizam com partidos d e centro não manifestam pa-
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dróes dclinidos de atribuição. Finalmente, 75% dos que simpatizam tt>m parti
dos sit",,,ios ii direita do espectro políticu atribuem ao!'ot!u partido a represen
taç.10 de tooas as classes enquanto que atribui'm aos partidos "postos a repre
sentação de setores corporativos, visão social que, segundo a mesma autora, 
",rateri .. ", ideologia liberal. 

Uma análise do conjunto de resultados de nossas pesquisas sobre o 
comportamento eleitoral dos estudantes da UFPb durante as eleiç,,,,s de 1988, 
198ge 1990 (Torres, 1992; Torresp/lll1i, 1990), mostra que as visões da estrutura 
sócio-política, desenvolvidas pelos C!;tudantC5 da UFPb, implícitas nas atribui
ções de reprC5entação política dos partidos, relacionam-se com a posição ideo
lógica do partido de simpatia. üs dado~ obtidos, embora revelem estudante~ 
pouco inseridos nas campanhas eleitorais e pouco informad()~ s<,bre as diver
sas candidatura" mostram também cidadãos cujas pn~feriincias partidári"s 
(ou ausência delas) ade'luam-sea formas específicas de vis.;ioda estrutura su· 
daI. 

Como se ad'luirem estas vi~i",s d!f,'r .. nciadas sobre a estrutura ">cial. 
que ~t· manifestam posteri"rmente tão iml,ortantL'S na determinação do com
portamento politico? ['aril responder a esta pergunta Torres (1992) escolheu 
uma das vis<-"'s de estrutura social mais ffL'quentes entre os alunOl< de nossa 
amostra de 1990, li "Visão Classista", eanalisou, através da Re~ressào Múlti
pla, efehmda pelo Mét{xlo Gradual Uennrich, 1977) quais das diversas variá
veis estudadas eram as que melhor prediLiam a formação da "Visão Classista". 

Observa-se (Tabela 5) queo ~ub-collj"ntode índices que melhor I'redi/ 
aconstruç50deumavisãucbssital'elllsestud'lIltesdaUH'"béconstituídopela 

particip<lç"o no movimento estudantil, pela idade e pelo número de créditos 
mtegralizados pelo estudante. São os mais jovens (a correlação parcial é nega
tiva), com O maior númemdc disciplinas CUf!".""\das e com a maior participação 
no movimento lostudantil, quc mais de~nvolven1uma visão cta~si~ta da S<:lCie
dade 

Em outras palavras, é entre aqueles que ingressaram jovens na Ut'l'b, j~ 
são antigo" nela pois cursaram muit,ls disciplinas e se destacam pelo IxHn 
entrOs.1mentocnlll o movimentoeshldantil, que se encontra ii maior porcenta
gem de alunos com visão clas~ista. Estl'~ re~ultados mostram dar,lmente a im

portância da I'articipaçào social nodesenvolvimento político. Os dados pare
cem indicar 'lue o início do desenvolvimento político do indivídut, esl:; lig.1<lO 
ao seu desenvolvimento social e institucional. 





Pode-sc pensar, <!Illiio, neS!il ~5pt"Ctiva, que a apalia política está \i6ilda a 
uma certa marginalizaçãoill5titucional. Nãosc trata da ap.ltia política produl'.ida 
pela marginali7..ação sócio-t.'COIlClITlica consbtada em nossas pesquiS<ls na Parru1", 
(Oliveira, Lima, Arruda eCamioo, lmY"leem outros estados (Lamoilllier, 1978). 
Trilta-se, sim, de um~ margin.llização subjctiva frente aos processos soóais, em 
g('l'"al,efrente ao processo poIitico-eleituralem pnrticular. 

A partir destas constatações começamos a an .. llisaros fatores que levam o 
jovem adolescente a se dispor .1 participar de instituições da Sociedade Civil, como 
sindicatos. Estudamos uma amostril constituída por 164 jovens que ainda não 
tinham ingressado formalm<!llteno merc.ldode trab.llhoeque estavrun realizando 
curSO!; profissionalizantes na escola do SENAI (Serviço Nacional da Indústria), 
localizada no Distrito Industrial de João Pessoa, I'aralba (Silva, Aquino, Tom.os e 
Camino, 1993).!7l Os jovens de nossa amostra, de ambos os sexos, provinh .. 1I1l de 
famílias de baixo nível sócio-econômiooe tinham entre 14 e 18al1os. 

Além de avaliar a disposição dcsSt..'S jovens de se filiar a um sindicatoao 
(omeÇara trabalhar, estudávamos seus ccntalos com sindicalistas, suas partic:ipa
ção nas diversas organiJ..aÇÕt.'S de jovens, a influência de seus pais e alguns ele
mentos de sua visiíoda estrutura 5(-..:ial, como a rcpn..'S<.'fltaç50das formas de rela
ç50 inter-dasses e as crenças nas formas dea5\:ençào social. 

As formas de relaçào inter-das.ses podem vanardocnúlito(1U antl~IÚ"no à 

couperaçiiOt'lltreasdasse;. Asdasses podem tarnI.-6n ser pem.>bidas cnno Ílldependcn. 
te5entresi.NoqueseJl"'fereàsmn.."lS<ieasa'llÇiio~:riill,dependendodapero:.-pyIoquese 
tenha da permeabilidade do sistema. podem-se tomar crenças cm diversas formas de 
a.o;an;ão(fajfet 19(1).Aperccpçãockqtll:""alxun:uael1tredivcrsasdasseséintr..n;po"lÍvel 
leva à CJ"('I"lÇl n.l mudarçasocialou ~JlSIliz,-.da numgrul'0.JáaOllllÇa na mOOili
dadesoci~1 ou asct'nção individual d~'roI"T"e da percepçãoda pennl'\lbilidade do si5tem.~ 
(EUemers e Van Knippenberg, 1990). 

ú,monos estudos ant('riores, nos perguntlmosquais das variáveisestu
dadas podem ser consideradas para predizer ii disposição dos adolesc:cntes cm 
filiar-se ou n.ioa um sindicato. A fjmde responder a esta persunta utiliz..lffiOS um 
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modelo de Regressão Múltipla que procu.", passo a passo, as variáveis que em 
conjunto dão a melhor predição. As variáveis são analisadas por níveis, numa 
ordem determidada IIl'riori por um modelo teórico. 

Aanálisc mostra (Tabela 6)a importância, nodesewolvirnenloda disposi
ção a miar--se, tantod06aS<-'ntesdássiros de socia lização, os pais, çomoda partici
pnçãodojovem '''''5 OI"&'\nizações da Sod ... ..:Iade Civil. Ncslcgrupodejovens traba
lhadores parece existir uma certa complemenlllriedade entre" influência da f"nlí
lia e as experiências sociais fora do âmbito familiar. No CaSO dos estudantes d e 
UFPb. jovensdedasse média emgcra1. as influências familiares p<lrocem secon!r,,
porà influência exercida pelos pares (Camino, Burity, TorreseDa Costa, 1991). 

r.bcla6 -CoefirientesdeCo'relaçào.obtidOl'l.trav .... de um conjunto de Corrnla{ÕeS 
Múltiplasefutua<l.speloMétodol:radualde)enninKs(I977),testandoaimportâ"ciada 
j»rticip,,~losocial ". disposi~liodc ;ovcns113balhadoresa filiar..".. um ~indÍNIto 

M'lS anl~ de mlrar fl(ldebal~ d .. ><;I'lS influ{onci'ls, que podem ser complt
mentare:o; ou collradilórias, devem()S"lliI1is.~rllm OlIln' f"torque também dt-'S<.'fl'
penha um papel importante no processo de socialização política:" dewllvolvi-



menlo de unta visão da estrutura social. Já foi constatado o papel mediatizador que 
esta~ visões desempenham na participação polftica dos jovens estudantes univer
sitários (Camina dll!., 1991; Torres, 1992). Coloca-se, aqui, O problema de saber 
como evolui com a idade este conjunto de conhecimentos e crenças sociais, e qual 
anatureza do desenvolvimentodestesCOllhecimentos eopiniões. 

T.bo!la 1 _ F....:o,.... m~di~ de diversos elementoo de conhecimento e de crenças.wbre. 

Estrutura Social de jovens filhOll de trabalh.dme8, IO!Itud anteol d. cu!'so!l profi.ionaU~&nteol 
do SENAI-Par.!ba, em funçl0 da idade. 

VISÃO DA ESTRUTURA SOCIAL 

Conflito 

Coopera~1io 

Independência 

Pode-se constatar que alguns elementos cognitivos da visão da estrutura 
social (Tabela 7) evoluem com 11 idade; o conhecimento de nomes, a crença na 
mudançasodal e as diver.~a..~ fonnas de percepção das relações inter-classe!i. Ou· 
tros elementos não mostram essa evolução; os conhecimentos gerais e a crença na 



mobilidndf>social.l'odemos pt."I1Silr qllcnlguns i:'lcmentos, comoas opinil"oesgerais 
sobre sindicatos ou a crença no esfurço pessoal (mobilidad", social), por serem 
muito difundidos na sociedade, são aprendidos muilocedo. Outros elemellh,~ 
mais concretos, como 05 , .... m,esde sindiCillos, exigiram situaç.-... .., deaprt.ndi/...1gi:'lll 
mais i:'Spedflcas. Mas pode-se supor que elementos deconhecímellluoorno a "'0:;.1" 
de conmto, por exemplo, exigem habitidadt.'S cugnitivas mais evoluídas para se
rcmoompre"didas (Adels.on e O'Neil, 1966; Leahy, 1981; 1933). 

I',Jd,~mus aqui nos perb',.mtarse O desenvolviml"lllO politico ii um p~sSü 
qu",acOfllpanha () dt...;"nvolvinwnl<>e''b>nilivoou (!o produtod" um "cúmuloc",,
t1nuo de aprcndi7...1gi:'llS soci"is. Os CCJ);nitivistus Ct.lnsideram qu" <> desenvolvi
mentoc''P"'ilivu, base dos outro<; desenv"lvi"",,,hl5, pro<:.:.dc atmv(~ de ",">t,ígios 
hierar'llliz..ldosqlle representam orgJni7.açãesou mJndras particlllari:'S de se r{'
presentaro mundo.O motr,..d""te d .. --.envolvimentot.1lO1111T,1-sc 11..1 n':''CI.'Ssidade do 
indivíduo de conservar o t'quilíbrio fr""te "OS deS<1fios qu" vão .1pnr"cendo 
(Kohlbet-g. 1969). As pt.'Squisas quee:\tam,,, atualmenlc reali/",,,d,, so,brc "desl."
volvimenlO do conceito de classe social em crianças de 7 a 17 nll(">S, embora mos
tr",m ,"",drões fixos d",dc<.eJlVoIvim(11toa~utivo, manift.'5tam iguaLm(1\te difel"t.'l .... 
çasem funç.lo do me;oem que vivem. Mas esle meio si, é ;nnuente na medida em 
que o jove", se identifique CO'" as c..,tcgoria~ <;ociais (classe social. religião etc ... ) 
rr(,pria~ deste meio. A identidade s" dá, em ~eral, "través dil participaçao em 
ort;ilniz..lç1'iessociaisprópri<lsdestJSCalegoriassociais. 

Estt~ conjunto de nk"rvaçb<!s se ajustava m~l aos modelos clássicos d., 
sociali/..ilção com qu<! até ""tão tínl .. ,mos trabalhado. Embora psic610t;os sociais 
por formação, nos descobrimo:< pt..'""'lu;~ando um campo típico da psic<,lo~i" do 
desenvolvimento: a Soei,di/~lÇã" I',~ílica. E, para n(l/;S<I smprt."S<l, au procurar rd .. -
ré"ci~s T"t.."<:enk'S, constat:lmos que u antigo intcn'Sse f'llr este tema (o }01l"",1 of 
SocinllssJU'$ chegou a dedicar-lhe dois tllímerns((lmpletos nn dé.:ada de 70) tem 
praticamentedesaparl.'Cido n.:.'St!!S dias (Merelman, 19M). Para alt;uns auIOh'S, a 
falta de ínteTt'SSei:'Staria ligada ii apatia política do jovem contemporâneo, sitllaÇ."iO 
que contrastu com o forte movimento t.'Studantil dos anos 60 e 70, (> que torna 
menos ch,Ullativoo l'Studo da socialil...1ção poütica (Turney-l'urla, lY'90). 

J"paraoulrosautores(Merelm<ln, 1986),'lcausa se (1lCc.,lr"rw t",f" ltade 
Utll~ perspectiva teórica no estudo da socializaçilo que I"lSsa d"r conta d" 
i:'Specificidade d(l caml"'" político. A ronstutaçào dO' que muitos resultudos sobre" 
ligação do ... j,,,,ens c<"n u siskma político não viio além de reproduz.ir sihl.'Çi-.e,; 
cOlljunturaisdatudaseespeáfic,"s deutll<l MlCiedade, lem IO'va<iode fatu ii um cerlu 
esgotamento nuo; trabalhos empírialS da área (Kinder e Se.1TS, 1 \lSS). 

Estase~F'licaçll(>S do d..sintcresSl' pelo lema nos parecem niio só adt"lua
das mas tum~m complcmental"t.'S.Assim, por um lildo,considt.""""O:s que, dilp.!r~
pectiva du bom tUocion.amenlodas instituiç{ll'S democráticas, é 1.'10 rclevanleCl>tll-



PR"-'fw::l<-'T as causas do conjwllodos movimmlos de proteslo dos jovms como a SlJ..l 
atu"l apatia política. A sociedad~devedar resp06tl1 <Klequada a amb.:.>5 os ft.·I1Ôrnt!

nos se quer se d~nvolver democrMicil e harmoniosamenl{>; a ne'Cl.'Ssidade de 
pesquisar cada um deles em seus aspectos sociológicos e psicológicos continua 
st.'lldocssellcial. E hoje, a urgência talveT. seja maior pelo fato da apatia ser mais 
cnrnlSiva dos fundameltos de uma sociedade democrática quea rebeldia. 

Como nos propomos a den.onstrilrn ... 'Sle triloolho, vários dos avanços k't'>
ricos na área da I'sicologia Social podem aju.hr a encontrar Uma melhor articula
ção entre os processos gerais de socialização e" domínio <-'Spt.ocífim da política. 
Entreestes avanços, considerarnosqueas renex6es atuais sobre innu{'<lcia social ~ 
inovação, introduzidas por Moscov,ciecolabomdores (MOIKl)vici, 19R5; Moe;covici 
I' Faucheux, 19n; Doms e Moscovici. 1984), cl1locam numa nova pen;pt.octiva u 
paradigma clássico da socialízação, que se apoia nocol1ceitode conformidade e 
adaptação. 

Mais especifiC<!mente, a importãncia atribuída hoje. na I'sicologia Social. 
às n'bçõcs illtel"),'Tupais, lanlo nos seusaspectoscosnitivose portanto individuais 
(Stephan, 1985), como nas suas COll.<;('()u{~lCias para a COll..~lrução da identidade 
social dos irw::livíduos (fajfeL 1981), permite C(~lIpT\."I'ndcr melhor, cOmO veremos 
adiante, alguns aspectos important<-'S nãos6 dodeSC1wolvimel1to político dos j{>
vens, mas também do processo geral de socia1i7A1çã". rinalmente, uma articulação 
melhor dos diversos níveis deexplicaç50 ~icolÓ!;Íca (intril-individual, inter-indi
vidual e inter-,;rupal) com () nível det.'XplicaçãosocioJ6gica, f'l'rmitirá colocar em 
perspectiva os r('!;ultados empíricos, diferencia,w::I(>-se melhor as explicações 
conjuoturilisdas pmc('!;suais(Doise, 1976; 19H2). 

Antes dealx ... dar as explicaçile5 psioológiC<!sdo proces~odes"ciali/.lç,it) 
polític<!, precisamos definir melhor oque se enle,w::I.> por~islemil polítiw equal o 
papel que a socjali7 ... 1ção desempenha nesse sistem,l. {) mnceitnde política releR" 
se fundamentalmente à uma forma de atividRdc"" praxi~ humana <-'Strcitam<-~lt~ 
liS"da aopoder(Bobbio, 1986; Heller, 1991). Evidenteml"llt<-', n.losetrata de qual
qu<-'T ptxlcr, ",asd" ptxler "JXlIitioo".lsto nos rcmeteil orib'Cm etimol(-.gica doterm." 
que coloca como campo de açiio do poder em estudo a 1'01i5 (cidade), que ho;e 
dl~lominamos de Estado. Trilta-sc, pois, docsh,d" das re1aç'-'es de pod,~ no intcri
orde UOM Sociedade. 

As relaçÕl>s de poder 1101 socied"de podem ser sistemati/Ãldos a partir .~e 
duas perspectivas teóricas opost"S (lk>ctomol"e, 1979). A primeira, quedellolllin..1-
remos de Sistêmic..1 (Easton, 1969, 1975). ori8l1la-se da Teoria Funciona.lista, que 
concebe a socil>dade como um sistema ink);rado cuja existência ti rmmliJa por 
relaçôescomplementares entre st. ... s v:íriose1em .. ~ltos(1U subsistemas, e sustenta
da, em última an,ílise, sobre um conjunto de obJCtivos e metas comuns (MerIOlI, 
1957). 

_____ --',.;;.; •• ;;.' ;;.; • • .:.;',;;;'coJO~jQ f/99~! .• , . I 



N" p"rsp~'Ctiva da Tooria Sistl'miciI. ii socializaçã" t",litica Í'. concebida 
oomo um processo que procura proporcionar apoiogeneraliz,)doao sist",mJ. S<lCinl 
como \un todo, enãoaos elementos particularesou subsistemas deste. IX> pOlltode 
vista psicológico, o proces~ de socialização polític.."l pmcum criar atitud~~ p<>siti
vas em relação às instituiçi",s fX,lítiÇ<ls gerais, bem como crenças na eficiicia da 
atividade política do sujeito. Reforça iguahnenle sentimentos de R'SfX~IO e co"fian
ça nilllutoridllde. O processo de socialização política procura a n\lUlut~lÇão do 
que se denomina de Democracias Estáveis. Interesses seloriais devem ser regula
dos pelos interesses gerais. Preservar as instituições democráticas "a palavra de 
oroPm. 

Uma variante da Concepção Sistêmica é a visão Pluralista, cuja ori~elll 
d"v,' ,,~r pn,curada na inv"nç;;o ,modo'TI'" d" d""HlCra<ia r<'pH's<~,h1tiva (Mill, 1991). 
Est." doutrina políticA' pr"pt,.. criar mecAlni,mos que absorvam ''S (onflit,)S J"p'''' 
d('r, institucionalizando proct-'<:Iiml~lt('S capazes de dar voz às insatisfa(f'>t"S e ao 
mt-'Smo kmpo, ncutmli/Llr os c()mt>(~ ,cnkS d.:sagR'gadorcs pr~,s..."to.:; na atividad,' 
da oposição, Iomando--a altl'mativa de poder (Balh.Khevsky, 191'19). A instituiçiio 
mais importante é constituída pelo sist('ma partidário, ('mbora a ades~o aO!< parti
dosdcva ser bill<lnceada pda crença co,,~n~ual na toleráncia política. () domínio 
da maioria é regulado pelos direitos da minoria. 

Como decorrência destes pr~'"Supo<;tos, a ~ocializ.lçào política leria «,mo 
objetivo formar cidadik)!i capa7~ de utili7.L1r um partido político para ~pres .... ,tar, 
n~gociar~, ~ possív~l, r~aliz.ar seus interesses, Ao nível psicológico, a socializ.l
çiio política ''''' vi~o pluralista prOCUnl construir fortes atitudes positivas em rela
çii" a"S t'artidt)S polítio)S, inculcar marC<)S id""l'>gic()s qu .. ori .. nl .. m as di" .. r,as 
opiniões dos jovens e forrulecl'f disl'usiçtlt'S ii ]'ilrticipação política. 

()lllodeloalternativoJ teoria funcionalistJ \om<lCOlllO l-"~t\odepartiJa ,t 
~xistência d~ pl"t'S.'i"JeS, contradiçtJeS econflitos e'n Io.-Ios os sist('mJs socia is e con
,idera a manutenção da ordem e da ('slabilidade apenas como Illlla resolução 
parcial e temporária (1"1<10 lleU'Ssar~lmente breve) dr)!i vário" ,mhlgtniSlIU"'. A exis
tência dcstf!s anrugonismos Í'.conSt-"lü':;nÓa da formaçiiode h'Tupos dominantes e 
subordinadOS!1{' pn~soeo;:onômico, EsLl sislenlatiz;.-IÇ~odas relações de pcoder 
apoia-se, do ponto de ViSt,1 da sociologia, tanlo na tenria m.lfxisLt (Marx" Engeb, 
1986) cnmo cm alf,'UIls a~fX"Clt>sdu obra de Weber (1991). 

Dcntrodl'st~quadro conceitua\, a socialização política teria como f\lnç~o 
induzira htl""-~eneitiadl'ecoes.'ionos diversos ~r(Jpos ou set()l"es sociais. Ao nível 
psi<:ológico, a sociali/açã., politica d~stina-sea formariov~ns fortemente identifi
cados com seu pr6prio grupo.<;ocial, oonscientc;; dns antagonismos SlXiais ctolal
m('TltO! imbuído/; do' Ct ~'o<;'1><;i.", do' justiç .. o' d .. r't,'TaS de dbbibuiçiin que favOl"{'Çolm 
SO!U b'l"Upo frente a outros grupos antagilnicos 

Ne;tecOllt~xto. a sociali/ação politica do adolescente sb se dará na medi-

r.mas ~'" Psicololf.ia (1W~I. S' 1 



da em que elt'R'Conh<->Ça seus i"teresses e se insira ativamente nosdiver.;os grupos 
da Sociedade. Este rrocessode socialização seapoia em rroces.'ios deuMlstituiç.io 
da identidade social e 1150 na adaptaç:ioàs normas vigentes. Ali:ís, nos~>!< re;ulta
dos mostram que o paradigma clássico da socia];7,ação politica que contraptJe " 
jovemà Sociedade não reconhe.:eofatodeque os grupos constroem suas idl'Tltida
des nas rdaçt",s inter-grupai, eque os sujeitos Se ""..:ializam" "este !'f(>cess". 

Aliás, esta concepção de s<xiali7~,ção Sf! ajusta ii nossa p<!rcepçJoda arti
culaçiíoentreo psicolúgicoseo M..:iológico.l'ara nós, tantoa identidade s<.>cial d,'S 
indivíduos, con~truída pelo sentimento de pertença a grupos wciais, como ,1S al
ternativas políticas, formadas pelos intere!;se'j do!; diversos grupo~., sociais, sJu. 
consequências das relaçôe5 intel"-b..-upais no interiol' de uma Sociedade. I:lesI;e m, >do, 
postulamos que a identidade social dos indivíduose a representação s6cio-políti
ca dos partidos, como pelU'bida pelos indivíduos, estão intimamente reból",adas 
equeest.l relação é funçãoda pm1icipaçií<.,dosujeito "-"S organi7.1çües da so,i.-da
decivil. 

Nossos dado<; sugerem um modelo de socializ.lç50 que além de <I1'1{)ntar a 
importância do de:,envol viml'l 110 de certas estruturas cognitivas corrI<, co"diçóes 
prt"vias de aprl1ld iz.1ht'm, Ix-m comua l'xistí~lC~~ de ml'CaniSnlOS cI:íssicos de ,,)'\'('n
dizagefi, mostra a necessidade de S{'esludar a participaç50do« jo\'e,\~ lias diver
sas urganÚ.aÇÕt>s da S'xied~de. É ~tr"v~s desta participaç50ativa qu~ um 3mP" 
cOllstro;" conjuntamente com os sujeilos que a de l'o:rteTlCem. os v ,llmes c normas 
que fOr/mUI' a idl'l,tid,ldesociJ,1 dessl"S sujeitos. 

Concluímos afirmando que os jovens I\.io só S{'"dapt.1m.1 "rul'0s j:í exis
tente~ mas participam de grupos onde ativamelltecnnslroelll suas normas esu<ls 
identidades sociais. Pensamos que na din5mi(a S<lCial, n;io siío os indivídu,,,, que 
S~ S<lCi~li/,am individualm~nle ma, os b'Tu!-"", nJ~ r~l"çt~ qUt' rnanto;m co", os 
outros ~pos. E, dest(' mOOo. SÓS(' ]>uJení fal~r~", socÍ(,J~"Ía r.uhtica d(,s indiví
duos na medida cm que c"dn um destes sej" visto comul><~rticirante (ativil ou 
passivampnte), lIa construção dos "ruf'os. Assim, os i,.divíduos " . s<)CializiI'" "" 
medida em que participam desses grupos. 
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