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CI~NCIA

POLíTICA

E SOCIALIZArÃO

POLíTICA

Mario

NOS ESTADOS

Brockmann

UNIDOS

Machado*

Introducão.
,

Comentando

a curiosa

cei to Parsoniano
com extrema

~u1tiplicidade

de "verí.âve Ls+p adr ao

facilidade

política".

ceitos que nomeiam
propriedades

tas coisas
2

amplas

específicas

to de psicólogos,

-

justificável

Na verdade,

do mundo

antropólogos

"

e sociólogos

de os cientistas

teressar

de maneira

po l"-t'
l

3 , criou

sis~emática

uma situação

* Professor

Adjunto

do IUPERJ.

Pesquisas

Sociais

da UERJ.

certa

chamá-Io

.•.

pollticos

Diretor

de

COIr.

de

con

algumas
o

escrito

fa
tan

socializa

passarem

a se

in

marcadam~nte

em termos

do NGcleo

"um

expressao

da

haverem

p6r seus aspectos
tão complexa

vez

Além disso,

do processo

con

adaptar-se

e não apenas

(político).

gerais

do

isto sempre ocorre

áreas de estudo,

sobre os aspectos

antes mesmo

lCOS

disse

-!'
tino camaleao·
... I O mesmo pode dizer-se

"socialização

çao,

que parecem

li,

a cada nova situação,

Max Black que seria perfeitamente
•
concelto

de significados

de

de Estudos

defi

e
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nições,

enfoques,

hipóteses

vel que n6s sintamos
do no entendimento
tigações

e modelos,

incertos

que parece

sobre o graU de progresso

do tema, e sobre como orientar

de tal forma a aprofundar

Essa situaç~o,

sobre a necessidade

atribuídos

desde que evitandD-se

tica infinda,

pode ·levar a re~ultados

procurarei

fazer a seguir,

A Influência

socializaç~o

política

de maneira

psicologicamente

polItica

uma breve

talvez
í.ç

áo p re c í,

revisão

dos

cientis

por

interessantes,

tanto

seman
para

para a ce ract.e rí.z aç ào de

nos Estados

Unidos.~

o que

do processo

de

sintética.

atenç~o

entre os aspectos
e seus componentes
Evidente~ente,

orientadas

têrr.levado os cientistas

aos problemas

tipos de personalidade

gicQs'da

- e

da P~~cologia.

As definições

excessiva

da Ciência

inves

cair em uma discuss~o

a corr.preensaodo tema ern que s t ào , quanto
substancial

difIcil

a esse conceito

tas polIticos,

parte

alcanç~

nossas

c,e uma de f í.n

sa de '"soc ia.lí.z aç ao po Lf tica". No entanto,
significados

razoa

esse entendimento.

a meu ver, torna muito

até inútil - insistir

principais

bastante

do desenvolvimento

polItica,

individuais
-e

pollticos,

~isso

resultando

especialmente

polItica

dar

uma dissobiaç~
tema,

- do

os macro-po
que estudos

- particularmente

a

de diferentes

- e até mesrr.osociais

eu n~o estou sugerindo

socializaç~o

polIticos

quando

1....

ltlCOS.

.4

psi~olÓ
realiza

3

..

das pelos próprios
cientistas

psicólogos

políticos,

- sejam de pouco

apesar

de o reducionismo

interesse

para

psico10gico

apre

sen tar, em tema dess a na t ure za , urna tentaç-ao quase
Mas se a idéia de urna divisão
rio, então seria necessário
Dawson e Prewitt,
veriam

cuidar-se

sejam

canalizadas

social

considerar

no sentido

para questões

6
sam ser". De fato,. discussões

cos de inibição,

política

sobre

construção

~

area.

a

dinâmica

nesta

po.s

do desenvolvimen
psicológi

imitação

que j an

e

a

tarefa

ou em qualquer

outra

1-

dos psicologicamente
levar

orientados

relação

Em outras

da percepção
ao concentrar

direta que se estabelece

( usualmente

se enfoque
contexto

palavras,

apenas

a família

acaba isolando

dentro

o maior

entre

e o

de

daquele

o foco de análise

as agências

de

na

socializa

e os Ln d.í.v I duos es
ç

- o próprio

o seu significado

nos aspectos

política

estu

de sociali zação política

do qual ele se realiza

disso, essa ênfase

dos

da natureza

e a escola)

o processo

-ticó -, desta forma ignorando

perigo

da socialização

a urna "despoli tização"

processo.

Além

"de

sobre socia

do que para apoiar

de teorias políticas,

de

intelectua~

processos

substituição,

Tal corno eu o vejo, no entanto,

ção

políticos

de quão importanteselas

que enfatizam

identificação,

se

a sugestão

sócio-psicológicas

dos, são mais úteis para ilustrar
de

com atenção

que suas energias

independentemente

to da Fersonalidade

é levada a

de que os cientistas

para, não permitir

lização política),

do trabalho

l·rresl·stl~vel.~

sistema

do

polI

macro -pOlítiCO.~

micro-políticos

do processo

de socialização

leva

siva

metodológicas

a questões

expensas

os pesquisadores

de reflexões

verificar

a prestar

referentes

teóricas.

que Fred Greenstein

fenômenos políticos

- tenha

í.s t

tudar

em geral

políticos

as

no

individual.

o seguinte
pation

11

argumento:

of poli tical

der to examine the
(the student·
beguided

dage to the

'basic'

study

Até o presente
despertado

nos Estados

recente

qQ..

of behavior

de se

"es

humano

apresenta

in

in political
needs

of that

conceive

of his

constantly

is

an appe~

9
alerta

não

os pesquisadores

como facilmente

to
he

work as

esse

or

systems,

from which

of human development."

resumo dessa

dos

th sys tem - functioning

maior ·atenção entre

e abrangente

dos

from the normal preoccu

momento, no entanto,

Unidos,

o perigo

Greenstein

socialization)

He cannot merely

e

do desenvolvimento

"In I moving back'

of poli tical

interes

de socialização

Mais precisamente,

by models and conceptions

moving back.

ce haver

políticos

antecedents

e reconfortante

profundamente

para

r

s cien tis tswi

de dados ,às .

chamado a atenção

t.e-v.arae í.canos

cegamente os aspectos

ao nível

area

r

razao,

- um autor
do processo

c.í.ent

à analise

Por esta

sado na dimensão psicológica

homenagem exce~

par~
'des t.a

se pode verificar

literatura

realiz.ado

no
por

David Sears.
A Influência

da Antropologia

. A Lnf Luéncí.a de teorias
lização

.sobre os estudos

trazido

problemas

sérios.

e da Sociologia.

an t ropo Lóq

de socialização
De fato,

í

e sociológicas
cas Ade cultura
política

a definição

tem
de

e socia
também

socialização

-5-

politica

corno o processo

na cultura

política

culturaç~o

política)

de suas sociedades
parece

só a sociedades complexas
bém - e sobretudo
sociedades

pelo qual os individuos

de classe

e culturalmente

"cimentadas"

t bem verdade,

no entanto,

o ponto de vista da cultura
psicológico

anteriormente

ma~ro-politicas~

ca, e isto pelo menos

o primeiro
va com o estudo

ou através

contrariamen~e

ele pode

( isto é,

sob

enfoque

ao
de

questões

levar a uma

despoli

de socializaç~o

e valores

políticosi

polit!

dos aparelhos

eventualmente

política,

em geral.

viabilizado

O ponto

espontâneo,

O

compartilhada

e seus ideólo~osJexercida

entre consenso

em uma

sub

novo, pois ele já foi levan

da sociedade

do Estado.

compart!

~a orde~ política~lEs

pode muito bem ser o resultado

dominantes

excessi

políticos

pode resultar

na explicaç~o

política

de socializaç~o

to, é a distinç~o

atitudes

consensuais

de um sistema

tam

da socializaç~o

n~o descuidou

n~o é um argumento

.motivo é que a cultura

cia dos atores

mas

de classes

que o estudo

do processo

da coerç~o

tado contra modelos

so coercitivo

10

por uma ideoloqia
heqemônica) .
.....-'

também

de sistemas

~o pa~el

-

nao

por três motivos.

de crenças,

te, evidentemente,

membros

.

tem a ver com o fato de que umaatenç~o

lhados por atores
estimaç~o

-

heterogeneas,

a

.....

mencionado,

da percepç~o

de

convenientemente

"homogêneas"

política,

Entretanto,

tizaç~oparcial

(isto é, o processo

n~oadequar-se

:..a sociedades

s~o introduzidos

crucial

segundo
por

de um proce~
pela

influên

diretamente
aqui,

porta~

de um lado, e a orga
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nizaç~o
parece

.
do consentimento,

ideo16gica

n~o ser percebida

literatura
re porque

pelos pressupostos

sobre cultura
esses estudos

tido pelo processo

do outro

e socializaç~o
tendem

do jogo de poder que se verifica

dentro

uma vez que a cultura

mo uma propriedade

natural

i~ter-geracion~l,
que a distribuiç~o
todos os atores
dessa mesma

uma minoria

terceiro

motivo

existente

processo

cO

sistema.

de socializaç~o

'culfura política,

políticos.
tida co

de um siste
processo

do fato

de

~ tal que nem

no processo

de elaboraç.~o

apenas

com outros

bens

e a distribuiç~o

da

a consome.

e que mesmo nos casos em que n~o se veri
espontâneo,

quer um consentimento

de socializaç~o

ele pode impedir

ç~o de uma contra-cultura
dissidentes

politica)

a um

~ desviada

ocor

transmi

seja

dos membros

da

políticos

um papel politi~o· importante,

fragmentaç~o

ê

qUe

política

a produç~o

a maioria

ainda assim o processo

sempenhar

E isto

dos sistemas

Tal como acontece

regula

enquanto

fique quer um consenso
nizado,

do analista

política.

aquilo

seja reduzida

têm igual importância

.cultura política,

o

política

do poder em sistemas

cultur~

na sociedade,

e espontânea

a atenç~o

espontaneistas

(isto e, a cultura

Mais precisamente,

ma, e que a socializaç~o

. Esta distinç~o

políticas.

a separar

de socializaç~o

12

política
Este,creio,

base da éstabilidadepolitica13

pode de

pois ao reproduzir
a elaboraç~o

majoritária

a

e articula

entre os membros

~ outro aspecto

que não ~ percebido

em decorrência

política

org~

político

pelo enfoque

da sua ênfase

no consenso

do
da

como a

o

Sobre isso,

parece

danças importantes
ricana

por jovens

dos Estados

em consequência

historiadores

Unidos escrita

gunda Guerra Hundial.
das na rejeição
de pesquisa
Berkhofer
ra,

resultou,

dos .Estados

interpretações

históricas

pós-guerra.
school

entre

Conforme explica

and United

emphasized

the ideas

out

the course

rich

and the poor,

politicalopinion
ned generally

Berkhofer

Jr.:

history.

to the
asthe

liberal,

por Robert
de

época,

cultu
ao estu

muitas

das

.ch amada

Rather

than

writing

do

early

sectional

determined
nots'

by

the

in

the

interpreters

Americans throug~
focusing

and the

of alrnost

no período

and

the newer

representatives,

adherence

um tipo

pela

and 'have

cornrnonto all

many historians

Se

basea

"Whereas the

therefore

of life,

and values

their

the

a

F.J.Turner,C.A.Beard,

dominated by class

realms

of their

and interests,

decades stressed

formuladas

between t.he 'haves'

economic and political

àquela

foram abandonadas

Stateshistory

struggle

cultural",

Em consequência,

se destacaram

outros,

í

continuing

ologies

Unidos.

saw an Amer can' past

. conflict

subsequentes

antropológico

Sociais

previamente

econômica'; na qual

e V.L.Parrington,

formu

consensual"

corno salientado

do conceito

nas Ciências

do da história

"escola

ame

críticas

a "his toria

da chamada. "análise

da aplicação
popular

das fortes

contra

as m~

na Historiografia

nas duas décadas

histórica,que

bastante

por exemplo,

Ess as crí ti cas são em grande parte

parcial

Jr.,

notar,

que se vêm realizando

contemporânea,

ladas

interessante

clash

in the

onthe
of

ide

post-war

all

sh ades of

past

capitalistic

tradition

defi

American way o f life ...

For these

reasons,

-

..

the cri tics
cult

dubbed this

of cons ens us

in order
basic

j

because

to exaggerate

ican past

i t excluded

the adherence

as a succession

consensus

school

into

a bland

of American traditions
i.L;
United States his t.o ry " .

ã

No que toca

Ci~ncia

também no apos-guerra

ves'

tale

dissolved
history

pervading

politica,

the

groups
to

of the

a

Ame
r

in the writings
es s.en.ti aL

of the
the entire

course

Lucien Pye observa

of

que foi

de cultura
começou a
ter
analitica
se bem que a e Labor aç áo-i ma.í.s
cuidadosa

cultura

po Lft.í.ca

de Gabriel

Almond.

I

con f Lí ct.s of

11

que o conceito

generalizada,

do termo

the

of a Ll. the population

of struggles

continuity

aplicação

of the American past

Therefore ,. the progressi

consensus.

of the

"

interpretation

I

so apareceria

em 1956, em

conhecido

iSartigo

Resumindo o relato
do conceito
raizes

de cultura

politica,

máis importantes

enfatizava

era

de Talcott

Parsons.

semelhança

nauti

. foi

subjacentes

como expresso

na

obra

compreensivel

que houvesse

cultural"

por

tanta

.cien tis tas p....o

e historiadores.
com o relato

Lnf Luenc.ia na elaboração
o trabalho

quais

que

.

li zação da "análise

Ainda de acordo
tante

tal

suas

sociológica

idealizados

.

É por isso

intelectual

que uma de

de teoria

e padrões

da coesão social,

1-1::>

a história

Pye observa

a tradição

normas subjetivas

como os fundamentos

liticos

de Almond sobre

de antropólogos

vinham explorando,

de ·Pye, uma segunda eimpo~

do conceito
de orientação

desde o final

de cultura

politica

psicoanalitica,

da década de 20, as

os
rela

çoes ent-re cultura

e personalidade,

_
ratura

sobre

"cara ter

foi

a tendência

le mesmo reducionismo
como a cultura
aquela

política

nal
tica)

(isto

o processo

como os· dois

àquela

nos E.D.A.,

reforçou

então

análise,

apenas indivíduos

podem

tenha

socialização,
o reducionismo

desprezado
apesar

mais essa

que

110

agir,

no entanto,

de cultura

psicológico.

na
detrans

ou

pela

educaçio
poli

qual

baseadas

esses

em

variá

exatamente

ato

deve ser

que

11 ,

a

tendência,

e portanto

Ciência
pois,

co

a unidade

as ações

que podem apenas
1. 'i?

de

de in~
oCorrer

11 •

que o enfoque

as consequências

de ser

por

de uma mesma moe

tão profundamente

sempre dependem de decisões

não significa,

Pois

fenômenos macro-políticos.

nas mentes de indi ví duos parti culares

lítica

aqu~

da .personalidade

explicações

ainda

acreditava-se

Isto

política

a chamada "beh av.ioz aL revolution

Pye,

tituições

lados

Daí a razão

mesmo para

mo nota
,

de in

consideradas

como um tema psicológico

época começava a influenciar

política

lite

fonte

a ver o processo

de desenvolvimento

até

análise

do conceito

analistas

acabaram tendo de procurar

Em grande medida,

na

segunda

eram geralmente

a incorporação

po Li t.Lca

psico-culturais

uma vasta

mencionado anteriormente.

, e não como um tema político.

autores
veis

é,

psicológico

levou alguns

missão da cultura

dessa

a reintroduzir

antropológica

da, por assim dizer,
Ciência

negativa

e a personalidade

tradição

resultando

nacional".

Creio que a consequência
fluência

daí

11

políticas

da cultura

PQ

do processo

de

aí onde tende

Pye afirma,· por exemplo,

a

aparecer

que "é

para

-10-

o problema

da agregação

da psicologia
tamentos

- que envolve

individual,

sejam compreensIveis

'ações individuais- ... que o conceito
promissor,,19. De alguma maneira,
uma relação

tura polItica,

"estrutura
2O
ca..

Ch egou-se
.

Cultura

passa

mesmo

beco sem salda,
Idealfaktoren

da

cul

Como re~ultado,

a ser o reflexo

desenraizadas

da cultura

ao enfoque

assim eles ·parecem conduzir
j~ que a aceitação

pela
da

sua
cultura

o ~aciocInio

a

de Realfaktoren
de' fenômenos
um problema

polIticos

claro que uma decisão

de não parar

em "way stations"

~uestões

conduzir

importantes

entre esses dois nIveis
~ formulação

de um.grande

sobre o proces~o

e

meta-enpIrico.l1as

face a esse

das relações

um
ou

que se tenha

de facilmente

.

Vl

I

da posição

na an~lise

a

polIti

são soberanas.

aqui apresentados,

feito injustiça

so<?iais em geral) é evidentemente

parece

necess~-

e as caracterIsticas

polIticos.

para a interpretação

independentemente

e mam

e Ideologia.

não tenham

polltica,

de

polItica

tornava-se

individual,

Supondo que os coment~rios
brevidade,

portanto,

~ luz

. , f ana
.
1mcn t e, a uma v i.sao
. d ea Lí
t
da
as s.r.m
l
lS a

onde id~ias

polltica

de cultura

compor

entre a internalização

dos sistemas

polItica"

da polltica,

causal

o comportamento

e modo de oper~ção

das descobertas

de tal forma a fazer com que

ao nIvel comunit~rio

rio postular

a adição

dilema,

de fatores
número

21
po
de

de socialização,questões

li
•

que nao foram formuladas
questões

dizem respeito

políticas,

questões

gica do consentimento

.

-

entre

político, 'de outro

focal dessas

mlnaçao.

as relações

da cultura

de um lado, e a distribuição

res de um sistema
ponto

pelo enfoque

e socialização

de poder

entre os

lado. Na minha

ato

opinião,

a organização

de um sistema

Essas

o

ideoló

ao seu modo de do

22
Creio,

assim,

que a abordagem

do processo

ção sob o ponto de vista macro-político
corrigir

cultura

é precisamente

dos atores

política.

aquela

tal abordagem

"despolitização"

ternas políticos,

da ideologia

referida

nos remete diretamente
onde a ídeologia

de socializaé capaz

anteriormente,

já

ao terna da dominação

aparece

de
que

em sis

como um'(recurso de

PQ

?.~
derQutilizado

por atores dominantes

e dominados.

Mas não seria a substituição

do termo

'cultura

política

2.l.j

por

'ideologia'

que a análise

um mero

da região política

urna outra tradição
que enfatiza
legitimador

jogo semântico?

intelectual

vras, o significado

de análise

de um conc~ito

pela caracterização

da posição

Para ser inteligível,
empírico,

se reconhecesse

portanto,

quanto

política,

po~
a

urna tradição

de poder': Em outras
rião é dado apenas pela
por ele nomeadas,

ou

des
pal.9:.

identi

mas também

que ele ocup~ em urna dada teoria.
um conceito

um significado

que os termos

está associada

corno fator legitimador

conflitantes

ficação daspropriedadesempíricas

nifiçado

da ideologia

o papel das "idéias"
de relações

Não necessariamente,

'cultura

requer tanto um si~
2S'
teórico. Ora, mesmo que

política'

e

'ideologia'
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(isto é, sistemas

pudessem ter o mesmo

significado

empírico,

crenças políticas),

ainda assim

seria possível

seus significados
de maneira

teóricos,

diversa

mostrando

com outros

teses e teorias

políticas.

ceito de-cultura

política

diferenciar

que eles se

conceitos

ções sobre as causas psico-culturais

na formulação

de

encontrado
da realidade

política,

tal como introduzido

refere-se

bem diversas,

algumas

zação de símbolos

essas questões

políticos

de mando em sistemas

e consolidar

os demais

atores

acima,
livremen

_utilização de outros

permite

utili
posições

de ajudar

a

de

sobre

da sua dominação
Ou, inversamente,

políticos

deslegitimar

por repolitizar

que detêm

com o objetivo

do sistema.

símbolos

objetivando

têm a ver com a

atores

a legitimidade

relevantes

lização política,

pelos

políticos,

senvolver

perspectiva,

das quais

ao

na tr-adição Marxista.

De forma resumida,

do sistema,

con

proposi

de ideologia,

te _inspiradas

hipó
o

em

passo que o conceito
a questões

os

relacionam

De fato, como já salientado,

é ~eralmente

de

por atores

a dominação

a percepção

então definí-Io

a

dissidentes

existente.Tal

do processo

de

socia

como o processo

pelo

-~:.

qual os principais
são transmitidas
sobretudo

não apenas

- dos atores

sistema.-Desta

forma,

lização passaria
logia

temas da ideologia
de geração

dominantes

da dominação.

de um

a geraçao,

para os atores

o cerne da análise

a ser a relação

e legitimação

dominante

mas sim

e

dominados

do

do P~DC~SSO de

que se estabelece
S6mente

sistema

assim,

entre

creio,

socia
ideo

-13,-

ficam

eví.dcnc í.ados os dois papéis

de socializaç~o:

a reprod~ç~o

dução' da dominação

que aquela

políticos

da ideologia
ideologia

centrais
dominante,

tenta

do processo
e a

1~gitimar~6

repr~

iY
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