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Norbert Elias: Educação, 

Política e Processos Sociais

 
Norbert Elias, usando a metáfora de uma “rede de tecido”, aponta que as relações sociais se 
organizam em interdependências, pois 

[...] nem a totalidade da rede nem a forma assumida por cada um de seus fios podem ser 
compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamente consi-
derados; a rede só é compreensível em termos da maneira como eles se ligam, em sua rela-
ção recíproca. (ELIAS,2001, p. 35)

Embora haja tensões, conflitos, mudanças de perspectivas e olhares sobre os diferentes 
temas dentro das mesmas pesquisas em uma rede de investigação, todos aprendem e se 
formam, pois só “[...] assim que efetivamente cresce o indivíduo, partindo de uma rede de 
pessoas que existiam antes dele para uma rede que ele ajuda a formar” (ELIAS, 2001, p. 35). 
Foi partindo desta premissa que a coletânea que ora se apresenta foi organizada.

Somos pesquisadores em rede internacional que se encontram há mais de duas décadas 
em torno das teorias e das obras do sociólogo alemão Norbert Elias, e bianualmente 
realizamos um simpósio no qual nossas pesquisas e abordagens são compartilhadas e 
debatidas, o chamamos de “Simpósio Internacional Processos Civilizadores (SIPC)”. Pela 
vida desse simpósio, envidamos esforços na direção de aprofundar e avançar, não somente 
no Brasil, mas em diferentes países da América Latina e Europa, os estudos e os inúmeros 
fios que constituem e congregam essa rede nacional e internacional de pesquisadores ligados 
às ciências humanas e sociais, para desenvolver projetos de investigação sob variados temas, 
à luz das teorias eliasianas e de seus interlocutores.
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Os textos desta coletânea são oriundos dessa rede de pesquisadores representada por ins-
tituições de países como Alemanha, Argentina, Brasil, Colômbia, Méxwwwwico e Portugal. 
Enfocamos três temas – Educação, Política e Processos Sociais – em um esforço concen-
trado no âmbito da reunião bianual que aconteceu em novembro de 2016 sob a organização 
do Grupo de Pesquisa “Políticas, Gestão e Inclusão Escolar: contextos e processos sociais” 
(CNPq/Ufes), liderado pelos professores Reginaldo Célio Sobrinho e Edson Pantaleão, na 
ocasião da edição do XVI Simpósio Internacional Processos Civilizadores, sediado pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No Simpósio contamos com financiamento de 
várias agências de pesquisa nacionais (Capes, CNPq, Fundect/MS, Fundação Araucária/PR), 
além das internacionais (Norbert Elias Foundation) que permitiram nossa exitosa reunião.

Os temas foram eleitos como destaque das discussões e objetos de investigação 
empreendidos pelos grupos de pesquisa envolvidos diretamente com a reunião bianual, 
particularmente o grupo da Ufes supracitado, o Grupo de Pesquisa Processos Civilizadores 
(Gproc) sediado na Universidade Estadual de Londrina/UEL (http://www.uel.br/grupo-estudo/
processoscivilizadores) sob a coordenação do prof. Tony Honorato e o Grupo de Pesquisa 
“Educação e Processo Civilizador (Gpepc) sediado na Universidade Federal da Grande 
Dourados/UFGD (https://ufgdpesquisaeducac.wixsite.com/gpepc) sob a coordenação da 
prof.ª Magda Sarat. Assim, mais do que uma coletânea de textos escritos por pesquisadores 
em rede nacional e internacional, este livro foi pensado com os referenciais eliasianos da 
teoria dos processos civilizadores e da sociologia figuracional. 

Nesse contexto, o tema EDUCAÇÃO inicia a reflexão. O capítulo um, intitulado Tempo 

e letramento nos processos civilizadores, de autoria de Ademir Gebara, destaca os processos de 
colonização americana, o imbricamento da ação europeia tanto na África quanto na Amé-
rica, apontando a capacidade tecnológica e política dos europeus em “globalizarem” sua 
expansão colonial a partir do século XVI. A questão da educação das populações é abordada 
entre diferentes culturas, diferentes grupos étnicos nativos, colonizadores europeus, africa-
nos escravizados e populações fronteiriças, isso a partir da constatação da existência de um 
processo de intervenção de colonizadores europeus em um continente onde as civilizações 
eram preponderantemente não letradas. 

No capítulo dois Mitos sobre a desigualdade dos cérebros. Para além de uma abordagem da 

biologização do fracasso escolar, Carina V. Kaplan, que nessa versão teve a tradução de Nubea 
Rodrigues Xavier, buscou colocar em tensão certos pressupostos teóricos e práticos sobre a 
desigualdade educacional que está disposta dentro de uma ordem social, perpassados através 
da biologia. Para a autora, testemunhamos um momento em que certos argumentos em nome 
das neurociências reforçam ideias de senso comum, tais como: “falha escolar está nos genes” 
ou “os pobres têm um cérebro inferior”. As consequências desse tipo de falsas crenças são que 
indivíduos e grupos em situações de exclusão, internalizam as categorias de falhas como um 



14

limite pessoal e inevitável. Com as ferramentas analíticas fornecidas pelo vasto trabalho de 
Norbert Elias, a autora propôs uma abordagem alternativa ao racismo acadêmico, descons-
truindo noções como “presente”, “gênio” e “talento” na produção do “destino” educacional.

Na desconstrução da noção de gênio como uma determinante inata, no capítulo três 
Elias, Mozart e notas para uma história dos intelectuais da educação, Tony Honorato propõe estra-
tégias para uma escrita da história da educação considerando aspectos teórico-metodológi-
cos produzidos inicialmente por Norbert Elias, em particular, na obra “Mozart: sociologia de 

um gênio”. O texto explora que nos processos criativos, que marcam as trajetórias singula-
res, implicam tensões sociais, ambivalências, sublimações e relações establishment e outsiders.

No capítulo quatro Civilização/Descivilização do corpo como processos histórico-sociais, 
Cynthia Greive Veiga apresenta a civilização dos corpos que integra os processos históricos 
sociais de elaboração dos debates pedagógicos desenvolvidos no ocidente no contexto da 
modernidade europeia, tendo como característica a elaboração dicotomizada entre corpo e 
pessoa/mente, a partir do século XVIII, quando tal concepção se aprofunda, por meio dos 
manuais de pedagogia e desenvolvimento das ciências. Assim, busca debater a questão de que 
a gênese se encontra nas dinâmicas educadoras dos gestos e emoções, no curso da moderni-
dade europeia, como processo civilizador investigado por Norbert Elias. 

Em“Bela, recatada, e ‘do Lar’”: memórias dos modelos civilizados para as meninas/mulheres, 
capítulo cinco,Magda Sarat e Renato Suttana discutem que no curso do processo civiliza-
dor se constituiu o lugar, espaço e educação das mulheres nos contextos privados da educa-
ção familiar, considerando memórias de mulheres que viveram em meados do século XX. 
Em diálogo com os processos de informalização das maneiras e dos modos, os autores, pen-
sando com Elias e Wouters, problematizam as sutilezas, a privacidade, as miudezas, as dinâ-
micas domésticas, as normas e regras de etiqueta ligadas ao cuidado familiar, a educação de 
crianças, ao casamento, a preparação da educação das mulheres para feminilidade e recato.

Outro tema que o grupo apontou para o debate no segundo momento foi POLÍTICA. 
O capítulo seis Pós-democracia ou processos de desdemocratização? Estudo de caso sobre os Estados 

Unidos, de autoria de Behrouz Alikhani, que nessa versão teve a tradução de Renato Sut-
tana, trata de mostrar como as atuais sociedades democráticas, com a nova “onda” de libe-
ralismo econômico das quatro últimas décadas, entraram numa era “pós-democrática”. O 
autor tenta integrar esse conceito de democracia num conceito socioprocessual de demo-
cratização e desdemocratização.

O capítulo sete Norbert Elias: política, educação e processos sociais, de Edilson Fernandes 
de Souza e Ricardo de Figueiredo Lucena, discorre sobre política da educação e da teoria 
de processos sociais a partir dos estudos desenvolvidos por Norbert Elias, principalmente 
quando da aplicação de marcos conceituais mais apropriados na diversidade de temas empí-
ricos investigados na perspectiva da longa duração. Tal debate é considerado desafiante ao 
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explorar tais temas, pois as esferas da política e da educação são dimensões sociais impor-
tantes nos processos de integração de unidades de subsistência e remetem aos níveis de con-
trole que os indivíduos buscam exercer uns sobre os outros no contexto de desenvolvimento 
da sociedade complexa. 

André Saramago, no capítulo oito intitulado Natureza, controlo e crise ecológica: uma pers-

petiva figuracional, argumenta que a sociologia figuracional permite uma compreensão mais 
aprofundada da relação entre processos sociais e crises ecológicas, como a que confronta a 
comunidade biótica terrestre. Um conceito figuracional que merece particular destaque neste 
argumento é a “tríade de controles”, a qual se refere à noção de que é uma caraterística indis-
sociável da condição humana a necessidade de as pessoas exercerem controle sobre si mesmas, 
sobre a natureza não-humana e sobre os processos sociais que coletivamente constituem.

No capítulo nove em A monarquia portuguesa e o mecanismo monopolista, Luiz Francisco 
Albuquerque de Miranda averigua de que modo os conceitos de Norbert Elias referentes à 
formação do Estado moderno permitem interpretar a história da monarquia portuguesa. Em 
que medida a “sociogênese” do Estado na França e os conceitos tratado no Processo Civilizador 

na interpretação eliasiana contribuem para a compreensão e do caso da política portuguesa.
Acerca da terceira temática PROCESSOS SOCIAIS, o capítulo dez intitulado El uso 

de los pronombres personales en los testimonios sobre violencia, de autoria de Gina Zabludovsky 
Kuper, abordou testemunhos sobre as experiências de violência considerando os usos que 
são feitos de pronomes pessoais. Como Norbert Elias salienta, do ponto de vista sociológico, 
o uso de pronomes nos permite aproximar as coordenadas e estruturas de uma determinada 
figuração e, assim, nos afastar dos manuais de sociologia que se baseiam em “imagens apa-
rentemente impessoais”, esquecendo que os homens têm contornos precisos. A existência 
de pronomes pessoais é uma evidência de manifestação de que é impossível conceber seres 
humanos isoladamente. 

No capítulo onze Sobre a natureza humana e a teoria dos processos civilizadores, Célio Juve-
nal Costa faz um debate em torno do conceito de natureza humana considerando argumen-
tos de Norbert Elias e de Cas Wouters, mais especificamente trata os conceitos de segunda 
e terceira natureza. O autor destaca que na teoria de Norbert é fundamental o conceito de 
ser humano para entendimento dos processos sociais. 

Em La estrategia psicogenética ante la neurobiología: una operación de control, capítulo doze,-
Vera Weiler discute como a sociologia de Norbert Elias baseia-se fortemente na descoberta 
empírica de um processo psicogenético na história humana. Para a autora, é certo que, em 
suas próprias investigações, Elias sistematizou evidências de apenas um segmento desse pro-
cesso, mas é igualmente certo que dos problemas que enfrentou em suas próprias indagações 
Elias não esperava que eles fossem peculiares à área geográfica, cultural e tempo específicos. 
Elias simplesmente escolheu para seu próprio trabalho um segmento da história humana 
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em que as transformações, cuja natureza lhe interessava em esclarecer, assumiram um ritmo 
maior e eram mais perceptíveis do que nunca. Essas reflexões estão presentes na perspec-
tiva de processo pisco e sócio genético discutidos por Vera Weiler. 

O capítulo treze Reflexões eliasianas sobre violência: os Guarani e Kaiowá de Mato Grosso 

do Sul, de autoria de Maria Beatriz Rocha Ferreira e Marina Vinha, propõe compreender 
melhor o universo de etnias indígenas que convivem simultaneamente com o conhecimento 
ancestral mitológico e o de origem ocidental (eurocêntrico), a partir da colonização. O texto 
aborda ainda, considerando os indígenas-professores, temas como a violência e tabus pouco 
conversados fora do meio familiar e silenciados em locais públicos.Tal discussão se remete 
ao delicado tema das relações políticas entre as parentelas, emergindo tensões latentes e 
resultantes da convivência compulsória da população de diversas comunidades de distintas 
etnias, no espaço de confinamento das reservas.

No capítulo quatorze Orçamento público e prática docente na educação especial: perspectiva 

sociológico-figuracional, Reginaldo Celio Sobrinho e Edson Pantaleão, tomam como referência 
as obras de Norbert Elias: “A sociedade dos indivíduos”;  “O Processo Civilizador Volume II:  
Formação do Estado e Civilização”; “Envolvimento e alienação”; “Introdução à sociologia”, 
para sistematizar apontamentos que colaborem na discussão sobre a relação prática docente 
e orçamento público no contexto da Educação Especial. Observam que a política orçamen-
tária constitui um importante elemento na realização das práticas de ensino e de aprendi-
zagem na “Escola para todos”. Além disso, evidenciam o orçamento público e nos remete à 
diferentes aspectos da estrutura social que arregimentam concepções de inclusão escolar e 
de escolarização subsidiadoras da prática docente.

Encerrando o debate da nossa coletânea, no Capítulo 15, intitulado “O eu professor, o 
nós sociedade e o ela natureza: por e para compreensão da natureza da constituição de uma 
profissão(ões)”, Gláucio Campos Gomes de Matos apresenta reflexões da contribuição de 
conceitos sociológicos, de Norbert Elias, para compreensão da natureza da constituição de 
uma profissão(ões), tendo como premissa o eu professor, o nós sociedade e o ela natureza.

Convidamos todos à leitura da coletânea, desejando que possamos em parcerias cole-
tivas refletir sobre questões educacionais, políticas e de processos sociais de forma interde-
pendente, pois, como ensina Elias, todos estamos ligados uns aos outros, quer seja por laços 
visíveis ou invisíveis. Ainda que sejamos uma rede de pesquisadores com diferentes inte-
resses, vivemos em um “tecido de relações móveis que a essa altura já se precipitaram nela 
como seu caráter pessoal”, e para que possamos compreendê-la eliasianamente precisamos 
“[...] desistir de pensar em termos de substâncias isoladas únicas e começar a pensar em ter-
mos de relações e funções [...]” (ELIAS, 2001, p. 22). O desafio é pensar em figurações huma-
nas que se constituem em redes de indivíduos com interesses comuns ligados entre si e em 
suas instituições, como é o caso de nossa rede de pesquisadores assinantes desta coletânea. 
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Nessa direção, fizemos o exercício e nos esforçamos em fazer esta coletânea que per-
mitisse pensar nas nossas investigações, a partir da figuração eliasiana e acadêmica que nos 
une como a metáfora do “[...] grupo de bailarinos que executa uma dança de salão [...]”, ou 
seja, assim como os passos e os movimentos da dança “[...] todos inteiramente combina-
dos e sincronizados com os dos demais bailarinos” (ELIAS, 2001, p. 25). Ao leitor, também 
o provocamos para uma leitura desta coletânea não de modo estanque ou isolado e sim se 
ligando e interagindo com os textos, entre os textos e seus contextos, pois se “qualquer dos 
indivíduos que dançam fosse considerado isoladamente, as funções de seus movimentos não 
poderiam ser entendidas” (p. 25). Esta coletânea é como uma dança coordenada e interde-
pendente, sendo possível observar a beleza da parceria que nos une há mais de duas déca-
das e está aberta as novas interlocuções.

Edson Pantaleão

Magda Sarat

Reginaldo C. Sobrinho

Tony Honorato

Inverno de 2020
 (O ano que tem exigido diferentes figurações e 

 interdependências na turbulenta travessia, em processo...)
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Tempo e letramento nos 

processos civilizadores
1

Ademir Gebara 

INTRODUÇÃO

Na colonização americana há um imbricamento da ação europeia na África e na América, 
sua natureza civilizadora é também genocida, ou descivilizadora, dependendo da dimensão 
temporal na qual o processo é considerado, pois, antes de “integrar”, há sempre um processo 
de remodelação dos grupos sociais envolvidos. 

A capacidade tecnológica e política dos europeus em “globalizarem” sua expansão colo-
nial a partir do século XVI, é em si mesma geradora do descontrole dos comportamentos 
tidos como civilizados, dadas as injunções de sua própria superioridade política e tecnológica 
em contato com outros processos civilizadores. A nova elite que se constitui nestes espaços 
coloniais, desenvolverá, na longa duração, processos pedagógicos integrativos destas popu-
lações submetidas na construção de comportamentos e práticas desejáveis. 

A questão da educação das populações se defronta então com um problema muito 
amplo no que se refere a relação entre diferentes culturas: diferentes grupos étnicos nati-
vos, colonizadores europeus, africanos escravizados e populações fronteiriças.Neste caso, 
a referência são os grupos em contato no processo de ocupação do território, todos grupos 
humanos enfrentando tensões na construção de espaços cotidianos, em que estratégias de 

1 Agradeço aos colegas participantes do XVI Simpósio Internacional Processos Civilizadores, especialmente 
ao Dr. Luiz Francisco Albuquerque de Miranda pelas inestimáveis sugestões que permitiram o desenvol-
vimento do texto e, por conseguinte, a finalização deste artigo.
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sobrevivência são, inicialmente, preponderantes. Buscar alimentos, constituir grupos para 
sua defesa e articular mecanismos de contato entre estes diferentes novos habitantes são 
desafios permanentes. 

Para desenvolver estas questões devemos partir da constatação evidente da existên-
cia de um processo de intervenção de colonizadores europeus em um continente onde as 
civilizações eram preponderantemente não letradas. Este contato foi marcado por disputas 
múltiplas de território, crenças, valores e poder, disputas estas com características peculia-
res e sem sincronismo, tendo em vista tanto a posse de riquezas materias quanto a capaci-
dade de resistência das populações autoctones, sempre tendo a posse de novas terras como 
impulso maior. Segundo Elias (1997), a ocorrência de processos civilizadores e desciviliza-
dores em contextos não europeus, tendo em vista nações constituídas a partir do processo 
de colonização, implica a existência de comportamentos e atitudes violentas e cruéis em 
regiões colonizadas, isto devido a uma menor efetividade e desenvolvimento dos controles 
estatais, pois, para ele, nas regiões colonizadas ocorreram processos de informalização que 
destruíram os rituais e os hábitos que davam significado a vida das populações nativas, seus 
códigos, crenças, processos educativos tradicionais foram gradualmente desfuncionalizados 
tanto por agentes governamentais como por missionários, assumindo crescentemente fun-
ções das famílias e grupos de convivência (ELIAS, 1997, p. 77).

Vale aqui destacar que a relação entre grupos é uma questão de poder, a tal ponto pre-
sente nesta relação entre colonizadores e colonizados que o pertencimento, melhor dizendo, 
as identidades das diferentes culturas existentes no território “descoberto” pelos europeus 
são niveladas anomicamente: são indios. Na prática, contudo, as diferenças se tornam evi-
dentes, o contato inicial pode ser belicoso, como no caso mexicano, ou mais politicamente 
conduzido, como no caso das regiões onde não existiam organizações “imperais”, como aque-
las dominadas por incas, astecas e maias. 

De um lado a supremacia no processo e conquista se coloca com a proeminência de 
militares, de outro, de ordens religiosas. Se é evidente que o trabalho do militar não é educa-
tivo, caberia questionar se a atividade profissional dos jesuítas, e de representantes de outras 
ordens e denominações religiosas, eram preponderantemente de educadores?

 Ao tomar a atividade jesuítica como educadora, e periodizar a História da Educação 
brasileira a partir dela, estamos assumindo uma perspectiva de educação em que os concei-
tos de “culto” e “civilizado” são incorporados atraves da imagem que os colonizadores cons-
truiram de si mesmos. Afinal com que autoridade desconsideramos outras possibilidades 
educativascomo, por exemplo, as levadas a cabo pelas elites dos povos e culturas autóctones, 
como seria o caso dos xamãs, pagés, caciques, pais de familia e grupos sociais de convivên-
cia. Afinal educação é um processo preponderantemente comunitário, ou seria uma dádiva 
de um grupo “mais civilizado”, neste caso letrado e com domínio de tecnologia superior, 
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tendo já um sistema político centralizado? Ou estamos falando de um processo que engloba 
multiplas facetadas? 

Exemplos de europeus letrados afirmando a inferioridade das culturas nativas pode 
ser antológicamente encontrado em Gandavo2, ao discutir os aspectos fonéticos das 
linguas nativas:

A língua de que usam toda pela costa é uma [...]. Carece de três letras, convém a saber, 
não se acha nela F, nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem 
Lei, nem Rei: e desta maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem 
peso, nem medido. (GANDAVO, 1576, p. 33)

O encontro do outro completamente desconhecido, implica em discutir/atribuir sua 
possibilidade de pertencimento à espécie humana, e em o sendo, a construção de sua lin-
guagem, e ela é uma forma de representação simbólica do mundo e da vida, torna-se uma 
possiblidade descritiva da ausência do civilizado arbitrariamente construído pois, “não tem 
Fé, nem Lei, nem Rei”. Sem dúvida assim se coloca em cheque todo o sistema de represen-
tação do mundo e da vida que dá orientação às populações nativas, elas sobram diante de 
barreiras culturais etnocêntricas.

EDUCAÇÃO NO BRASIL: SITUANDO O PROBLEMA

Jacques Le Goff (1990, p. 137), antevendo uma revolução da ciência histórica e advogando 
a necessidade de pôr fim ao etnocentrismo europeu na construção historiográfica, recorre 
a Roy Preiswerk e Dominique Perrot (1975) para registrar “dez formas desta colonização da 
história pelos ocidentais”, destas destacarei algumas que permitem aprofundar a análise pos-
sibilitando novos problemas e novos olhares sobre a História da Educação no Brasil. Den-
tre estes problemas, vamos nos deter mais de perto nas seguintes questões: o letramento 
como critério de diferenciação entre culturas inferiores e superiores e a legitimação unila-
teral da escravidão, cristianização e intervenções legitimadas pela autoimagem construída, 
pelos colonizadores, para se identificarem como cultos e civilizados, e, como decorrência, a 
construção de uma História Universal impondo uma periodização elaborada pelo Ocidente.

Pacificação interna e centralização dos impostos permeiam os processos civilizadores 
europeussobretudo as formações nacionais na América Latina, implicando aspectos até então 
não considerados de geopolítica, onde a posse de espaços geográficos “vazios”, em alguns 

2  O livro mais conhecido de Gandavo é: Historia da província de Sancta Cruz, aqui vulgarmente chama-
mos Brasil (1576). Conferir em Alcides: "F, L e R: Gândavo e o ABC da colonização." 
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casos de dimensões continentais, tem importância significativa no processo de formação de 
fronteiras e limites, fato este frequentemente de maior relevância do que a monopolização 
da violência e dos tributos no interior de uma área previamente delimitada.

 Além disso, temos reformulações permanentes de interdependências entre populações 
nativas e novos moradores, articuladas a processos de desfuncionalização e informalização, 
os quais mal permitem definir relações estáveis de poder. Nativos, mestiços, portugueses, 
escravos africanos e imigrantes de diferentes nacionalidades, em diferentes momentos, serão 
tipos presentes nesse processo civilizacional onde um governo centralizado, desfunciona-
liza permanentemente interdependências comunitárias, impondo a presença do Estado, de 
maneira multifacetada, no cotidiano das pessoas. Sinteticamente podemos dizer que a pre-
sença do Estado precede a presença das nacionalidades.

Desta maneira, avançando um pouco mais nesta discussão e focalizando a História da 
Educação no Brasil, quando exclui de sua periodização o período pré-colombiano, confi-
gura então apenas quando a presença do europeu se concretiza. Portanto, é essencial com-
preender o quadro de referências no qual essas relações interdependentes foram construidas. 
Claramente a aceitação dessa periodização enxerga a História da América, não apenas como 
uma extensão da História da Europa, mas não leva em conta processos civilizadores das dife-
rentes sociedades nativas, desconhecendo o desenvolvimento de estratégias de subsistência, 
crenças e organizações sociais diferenciadas e complexas. 

Por isso mesmo, a relação entre uma civilização letrada e outra de tradição oral é que-
stão bastante relevante a se considerar. Os europeus ocidentais dominavam a escrita e a 
impressão de textos por isso mesmo eles se tornavam objetos de fácil popularização. É bom 
lembrar que uma das fontes mais importantes para O Processo Civilizador de Elias foram jus-
tamente os livros de boas maneiras. Culturas letradas têm um processo de aprendizagem 
entre as gerações, mais abrangente e cumulativo, se comparados com as culturas nativas em 
que suas experiências e achados eram transmitidos oralmente. 

Nesta configuração, como visualizar as crianças e sua educação? Primeiro é preciso veri-
ficar a população jovem existente, sua concentração e sua demanda por educação; segundo é 
também necessário verificar os agentes dessa educação, até que tenhamos um sistema edu-
cacional mais amplo e abrangente, só possível com o desenvolvimento da capacidade dos 
Estados Nacionais de intervir na montagem de um sistema escolar, do mesmo modo é neces-
sário tomar a questão em suas especificidades regionais. Tomando como exemplo a fron-
teira centro oeste do Brasil, mais especialmente do antigo Mato Grosso, hoje abrangendo 
os Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dados disponíveis indicam 
que Brasil tinha uma população de 1.300.000 mil habitantes em 1776 (BETHEL, 2005), no 
dizer do autor, estes dados estão subestimados em aproximadamente 250.000 “índios” que 
viviam fora dos limites da autoridade portuguesa (Bacia Amazônica, Goiás, Piauí e Mato 
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Grosso). Já em 1800, segundo a mesma fonte, temos para o Brasil 2.061.657 habitantes dos 
quais 27.690 no Mato Grosso. Dados mais precisos emergem do recenseamento de 1872, 
para uma população nacional de 10.112.061 habitantes, o Mato Grosso apresentava uma 
população de 60.417 habitantes (MARCILIO,1973, p. 18), destes, 35.987 viviam na cidade 
de Cuiabá. A população nativa era muito difícil de ser recenseada e sua incorporação é um 
processo lento.

Ao lado destas questões demográficas, os processos educacionais das populações nati-
vas oferecem algumas dificuldades para sua apreensão.De imediato podemos identificar dois 
problemas, o mais evidente é a não existência de culturas letradas e, com isso uma carência 
documental, no sentido mais tradicional do termo. Não obstante existem indícios e infe-
rências que podem ser relevantes para encaminhar nosso argumento, ocorre, contudo, que 
com diferentes etnias, com diferentes estratégias de sobrevivência e relacionamento com 
o meio ambiente, somadas a diversidade enorme de um país com dimensão continental, é 
muito difícil encontrar regularidades abrangentes. De outro lado, os diferentes momentos/
tempos, balizadores dos contatos de diferentes grupos étnicos com os colonizadores euro-
peus, fornecem elementos do presente que, como indícios, permitem inferir processos edu-
cacionais do passado, quando ainda, estes grupos eram isolados.

CULTURA ORAL, FAMÍLIA EXTENSA E EDUCAÇÃO.

Para desenvolver esta questão cruzaremos alguns textos da literatura existente, a saber Chag-
non (2006); Pesovento (2004), Sá e Silva (2012); e Benites (2012), no sentido de afirmar 
algumas estratégias educacionais dos grupos nativos e, com isso, discutir as estratégias edu-
cacionais propostas pelos colonizadores, articulando em seus discursos o catequisar com 
civilizar e educar, destruindo, desta maneira, os valores construídos historicamente pelos 
denominados “índios”, que seriam então identificados como bárbaros. 

Escritos elaborados pelos descendentes dos povos nativos, fazendo aflorar inúmeros 
indícios e testemunhos da História construida pelos habitantes originários. Em mestrado 
apresentado no programa de pós graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Benites (2012, p. 12) ao “analizar as divergências e o conflitos entre 
a educação kaiowá realizada pelas familias extensas e a escola formal introduzida nas aldeias” 
aponta algumas questões relacionadas ao que está sendo discutido. 

Inicialmente a existência de organizações familiares distintas dos colonizadores, no caso dos 
kaiowá, familias extensas, implica um sistema educacional profundamente articulado com a tradi-
ção do grupo e o espaço territorial vivenciado por este mesmo grupo, construindo habitus específi-
cos. Em segundo lugar, a noção de colonização e colonizador não se rompe com a periodização dos 
brancos (colonia, império e república), pelo contrário, trata-se de um processo em continuidade, 
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visível nas áreas de fronteira recém incorporadas, como por exemplo no centro-oeste, e pre-
sente em áreas de incorporação, como no norte brasileiro. É natural que, do ponto de vista dos 
primeiros habitantes nós sejamos considerados colonizadores. Vejamos como se dá a transmis-
são de conhecimento entre os Kaiowá, função dos líderes familiares, dos caciques e dos xamãs:

Por meio de suas narrativas orais, os persoagens kaiowá contemporâneios conseguem des-
crever detalhadamente todos os acontecimentos vividos no território.3 É Necessário ressla-
tar que os trechos orais importantes dos Kaiowá que foram registrados na iteratura citada 
fazem parte das atividades pedagógicas das famílias. (BENITES, 2012, p. 48)

Benites continua sua dissertação tocando em um aspecto fulcral da organização social 
Kaiowá, a familia extensa baseada nos principios de “reciprocidade e bela comversa” sig-
nificando estabilidade e proteção no sentido emocional. “Como metodologia educativa, é 
transmitida a idéia de pertencimento ao grupo, além de uma aliança permanente fortaleci-
dade pela reciprocidade diária [...]”(BENITES, 2012, p. 61). Desenvolve seu argumento indi-
cando a centralidade dos pais, orientados pelos avós na vigilancia e avaliação, especialmente 
quando apresentam comportamento em desacordo com os valores da família extensa. Estes 
“lideres orientadores” são fundamentais na educação e coordenação dos comportamentos, 
as tarefas educativas (cotidianas) são supervisionadas pelas mulhers líderes, comportamen-
tos e atitudes estão a cargo das lideranças masculinas.

Como se vê há uma distinção entre educação e comportamentos/atitudes, mas é funda-
mental reter que o eixo do processo educacional se encontra na familia extensa, não é possí-
vel compreender este processo se não dermos a sua devida relevância, e a distinção funcional 
de gêneros na relação entre gerações.

Dois tempos se cruzam, de um lado o processo educacional das populações nativas, quando 
ainda não confrontados com a presença dos colonizadores com tudo o que isso representa, de outro 
lado a realidade histórica deste imbricamento inevitável. É esta a questão central do trabalho de 
Benites focado nas tensões causadas pela presença da instituição escolar na aldeia. Conclui o autor: 

Desse modo, entende-se que as escolas indígenas nas aldeias deve atender às demandas 
reais das familias interessadas, e não ter somente o papel de caricaturar e julgar os elemen-
tos culturais apropriados e ressignificados pelos Kaiowá. Deve-se, ao contrário, estar a ser-
viço da diversidade de ser e de viver de cada família extensa contemporânea, o Ava kuera 

reco reta (modo de ser múltiplo). (BENITES, 2012, p. 103)

3 Benites insere nota de rodapé para reforçar e qualificar sua afirmação: conferir Thomaz de Almeida, 
(1991), Brand (1996), Marques Pereira (2003), Mura (2006) e Barbosa da Silva (2007).
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Não existe portanto uma linearidade do tempo na História de escolas dos colonizado-
res e dos colonizados, sua periodização sofre imbricamentos, embora seus processos pos-
sam confluir. Vejamos como isso pode ser visto nos processos civilizadores de populações 
mais recentemente contactadas, focando em seus processos de aprendizagem/educação. 

Os Yanomamis, a tribo pré-alfabetizada mais numerosa existente, é possivelmente o 
mais significativo dos povos primitivos que nos permitem compreender, com maior pro-
ximidade, o modo de vida dos povos autoctones existentes muito antes dos primeiros con-
tatos com os europeus. Chagnon (2006, p. 223), ao tratar da vida cotidiana dos Yanomamis 
permite inúmeras possibilidades de apreensão de processos educacionais destas populações. 
Inicia por afirmar que a vida cotidiana Yanomami apresenta importantes diferenças basea-
das na posição social e na fisiologia, a mais importante e evidente é a que envolve homens 
e mulheres, é uma sociedade claramente masculina.

No cotidiano, as crianças, sempre sob vigilancia das mulheres, passam muito tempo 
explorando a flora e a fauna, aos doze anos a maioria dos meninos não só conhecem cerca 
de vinte espécies de abelhas, como também conhecem sua anatômia e comportamento, 
inclusive sabendo quais produzem o melhor mel. A preocupação central dos Yanomamis é 
o conhecimento do ambiente natural e das espécies ali encontradas. Acompanham o nasci-
mento de animais, conhecem o exato momento da eclosão dos ovos de baratas, caçam lagar-
tixas, amarrando-as e as transformando em alvos para seus arcos e flexas. Caçam e amarram 
abelhas em fios de algodão para que não possam alçar voo, também transformado-as em 
alvos. Crianças são estimuladas aparticipar de ataques simulados. O processo educacional 
é claro e profundamente vinculado às atividades e conhecimentos necessários para prote-
ger e alimentar o grupo.

Embora os meninos passem grande parte do tempo com as mães, são os pais que os 
instruem, principalmente com exemplos em seus comportamentos e atitudes masculinas. 
Os meninos eram educados para serem ferozes, raramente são castigados por bater em seus 
pais e nas meninas, frequentemente os pais elogiavam e sorriam quando um filho os esbo-
feteavam, evidenciando assim sua ferocidade, suas mães e os adultos da familia estimula-
vam este comportamento violento e feroz. Afinal, educar um guerreiro, capaz de matar um 
semelhante, implica em educar um tipo de sensibilidade nada cortez.

A partir da presença de missionarios no contato com estes mesmos grupos descritos 
por Chagnon (2006), estes processos educacionais voltados para o cotidiano, centrados na 
busca de alimento e capacidade de defesa do grupo, foram gradual erapidamente se trans-
formando. Ao perguntar a um homem (CHAGNON, 2006, p. 409) quando iria de waiyumö, 
jornada de uma semana para coletar alimentos, recebeu como resposta que isso ocorreria 
quando os meninos estivessem de férias da escola, expressões como “no final de semana”, “ao 
término da escola”se tornaram usuais para marcar uma caçada ou ir à outra aldeia.
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A relação com as novas tecnologias até então deconhecidas do grupo, são rapidamente 
incorporadas pelas gerações mais novas, Chagnon ao descrever seu retorno à região de 
Mavaca em 1985, após dez anos de ausência faz um relato revelador:

Estava atualizando o censo e os dados demográficos em Haoyaböweiteri, a pequena aldea 
que se separou de Mishimishimaböweiteri em 1976 e se instalou mais tarde perto de Mal-
vakita. Meu informante, un jovem com cerca de vinte e dois anos chamado Ushubiriwä, se 
encontrava a meu lado. (Cuando o vi pela última vez nem siquir era un adolescente, agora 
ja tinha duas mulheres. Abri o arquivo do computador que continha meus registros ante-
riores sobre este grupo. Ele observou fascinado como o computador buscava seus dados 
genealógicos e se detinha ao encontra-los. Cravou sua vista na tela. Seu rosto se inflamou 
e sotou um improprério que denotava seu assombro.......Tens os dados de meu pai (já fale-

cido) en tua máquina.”Mostrou a tela com um un dedo, fe rastreando as entradas e leu entre 
sussurros todas as linhas até encontrar seus dados...”.4 (CHAGNON, 2006, p. 408)

Relata ainda outros encontros e diálogos com jovens que lhe perguntaram sobre o filme 
Tubarão e sobre a existência da Bomba Atômica. Estes exemplos pretendem evidenciar que 
as gerações mais jovens, em contato com culturas letradas, na medida em que dominam a 
língua destas culturas, ampliam rapidamente sua dimensão do mundo, obviamente é um 
processo complexo e frequentemente conflituoso. Porém o caminho está aberto, e o conheci-
mento do mundo exterior é inevitável. Tanto nos momentos iniciais da colonização, quanto 
nos contatos com populações ainda isoladas nos meados dos anos 1950, verificamos a sub-
versão de qualquer possibilidade de existência da linearidade dos processos civilizadores.

As questões educacionais na fronteira, fronteira aqui entendida como a área de contato 
entre culturas diferentes, no caso uma letrada e outra de tradição oral, se localizam portanto 
em diferentes regiões onde este contato se verifica.Diferentes regiões e diferentes épocas.
Não é um movimento uniforme e, no caso brasileiro, este contato continua se verificando, o 

4 Conferir Chagnon (2006, p. 408): “Estaba actualizando el censo y los datos demográficos em Haoya-
böweiteri, la pequeña aldea que se eparó de Mishimishimaböweiteri em 1976 y se instaló más tarde cerca 
de Malvakita. Mi informador, un joven de unos veintidós años llamado Ushubiriwä, se encontraba a mi 
lado. (Cuando lo vi por última vez ni siquiera era un adolescente y ahora ya tenía dos mujeres. Abrí el 
arquivo informático que contenía mis registros anteriores sobre este grupo. Observo fascinado como el 
ordenador buscaba sus datos genealógicos y se detenía al encontrarlos.
Clavó la vista en la pantalha. Se le incendió el rotro y solto un improperio que denotaba su assombro [...] 
Tienes los dados de mi padre (fallecido) en tu máquina.
Señalo la pantalha com un dedo, fue rastreando las entradas y leyó entre susurros todas las lineas hasta 
dar con sus dados [...]”.
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processo civilizador está em desenvolvimento, mas, os exemplos apontados acima, indicam 
claramente que a velocidade e intensidade das mudanças são aceleradas quando o desenvol-
vimento tecnológico, especialmente no que se refere ao domínio e conhecimento de dife-
rentes linguagens, está presente na relação entre esses grupos em contato.  

O FENÔMENO EM NOVAS FACES.

Todorov, em A conquista da America (1999), com uma abordagem dialógica, de um lado 
focando no processo de subjugação do outro pelos europeus “para fazer deles marionetes” 
(TODOROV, 1999, p. 250), de outro dando voz aos personagens tal qual eles realmente se 
constituiam, buscando sempre identificar o outro, coloca a emergência das questões morais 
e éticas no contato entre culturas diferentes.

Sua contribuição agrega ao refinamento da análise de um historiador, a erudição de um 
teórico literário responsável pela introdução de Mikhail Bakitin na Europa Ocidental, afir-
mando a semiótica como uma disciplina relevante. Logo ao iniciar seu livro, tendo como 
universo empírico de pesquisa a conquista, pelos espanhóis, do México e do Caribe, coloca 
duas questões fundamentais nas quais centrou sua argumentação:

Em primeiro lugar, a descoberta da América, ou melhor, a dos americanos, é sem dúvida o 
encontro mais surpreendente de nossa história. Na “descoberta” dos outros continentes e 
dos outros homens não existe, realmente, este sentimento de estranheza. Os europeus nunca 
ignoraram totalmente a existência da África, ou da Índia, ou da China, sua lembrança esteve 
sempre presente, desde as origens. Além deste valor paradigmático, ela possui outro, de 
causalidade direta. A história do globo é, claro, feita de conquistas e derrotas, de colonizações 
e descobertas dos outros; mas, como tentarei mostrar, é a conquista da América que anuncia 
e funda nossa identidade presente. Apesar de que toda data que permite duas épocas ser 
arbitrária, nenhuma é mais indicada para marcar o inicio da era moderna do que o ano 
de 1492, ano em que Colombo atravessa o Oceano Atrlantico. (TODOROV, 1999, p. 8)

Para Todorov, o encontro entre europeus e americanos foi basicamente o encontro 
entre duas maneiras diferentes de ver o mundo, por isso mesmo seu livro é um trabalho 
fundamentalmente relacionado a sinais, através dos quais os europeus utilizaram sua capaci-
dade de letramento para compreender os sinais do outro e, com isso, domina-los. O mundo 
Asteca, marcado parcialmente pela ausência de uma escrita formal, quando em contato 
com os espanhóis, foi incapaz de se adaptar a situações novas e fazer a comunicação rápida 
de suas percepções. Era um mundo mais ritualizado e menos apto a lidar com novidades, 
como por exemplo compreender e comunicar a chegada de Cortez. Afinal como partir do8 
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de novembro de 1519, quando do primeiro encontro entre Cortez e Montezuma, 400 espa-
nhóis, 15 cavalos e sete canhões conquistaram o Império Asteca? 

 Os espanhoís derrotaram os nativos não apenas pela superioridade tecnológica, melhor 
armamento e cavalaria, isso tudo poderia ser compensado, especialmente nos primeiros 
momentos da conquista, com o desproporcional número de guerreiros mexicanos e seu 
conhecimento do terreno. A vitória se explica também pela capacidade de comunicação, 
pela velocidade e objetividade advindas do domínio de um código de sinais, possibilitando a 
comunicação em linguagem escrita, mais perene, precisa e simbolicamente capaz de expres-
sar possibilidades e perspectivas.

Os mitos referidos ao passado são representações elaboradas por tradições e crenças, 
reafirmadas sempre pela via oral, constroem um conjunto de crenças mais sujeitas a cultura 
grupal e menos a exegese, o que na perspectiva da linguagem escrita se reconfigura pois, 
entre outras coisas, ela permite a comunicação para além do ritual que, segundo Todorov, 
é de orientação voltada para o passado e dominada pela tradição. Sem a linguagem escrita 
não era possível gerar sinais de comunicação mais sujeitos a improvisações tendo em 
vista sua interpretação conjuntural. Os europeus com sinais graficamente orientados 
foram capazes de compreender os astecas melhor do que os astecas os compreenderem. 
Seu eixo central de argumentação, ou sua tese, é que os espanhóis derrotaram os astecas 
essencialmente por dominarem um código de sinais escrito, com todas as possibilidades que 
decorrem deste domínio.

Em suma, Todorov argumenta a partir de duas linhas de análise, em primeiro lugar a 
descoberta do outro impõem o descobrimento de si. O europeu se descobre na medida em 
que descobre os americanos, estes são basicamente uma representação construída pelo eu/
outro. Por outro lado o passsado é um prenúncio do presente, o eu no presente está cons-
truído também no passado. Partindo destes pressupostos o triunfo espanhol no México e 
Caribe se deveu a maior capacidade de adaptação e improvisação dada sua superioridade de 
comunicação, permitindo um maior conhecimento do outro em relação ao que os americanos 
poderiam conseguir, decorreu deste processo uma absoluta convicção de sua superioridade.

Observando agora o ocorrido no Brasil quando do primeiro contato entre portugueses 
e americanos5, encontraremos uma situação empiricamente distinta da narrada por Todo-
rov, embora no que se refere a relação entre uma sociedade letrada e uma de tradição oral, as 
conclusões de Todorov recebem, com a documentação relativa ao Brasil, um reforço empí-
rico não desprezivel.

5 O texto que se segue, para outros objetivos, já foi objeto de apresentação parcial.Conferir em Anais 
do X Simpósio Internacional Processos Civilizadores, UEL (2007), depois desenvolvido em artigo 
de Kaplan (2008).
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Como então foi narrado este primeiro contato entre portugueses e habitantes nativos?
Existe um documento oficial relativo à descoberta do Brasil em 1500, na conhecida 

carta de Caminha6, encontramos duas passagens fundamentais para avaliar a diferença de 
percepção e de hábitos entre europeus e indígenas, da mesma maneira, podemos com este 
documento estabelecer um novo ângulo de abordagem, tendo em vista a constituição de 
processos integrativos, onde, inegavelmente, embora por formas diferentes, a questão dos 
diferenciais de poder está presente:

E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante os outros sem se 
tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda Diogo Dias, 
que fora almoxarife de Sacavém o qual é homem gracioso de prazer E levou consigo um 
gaiteiro nosso com sua gaita e meteu-se a dançar com êles tomando-os pelas mãos: e êles 
folgavam e riam e andavam com êle muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem fêz-
lhes ali muitas voltas ligeiras andando no chão e salto real de que se êles espantavam e riam 
e folgavam muito E conquanto com aquilo os segurou e afagou muito tomavam logo uma 
esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima...
Bastará (isso para vossa alteza ver) que até aqui como quer que se lhes em alguma parte 
amansassem logo de urna mão para outra se esquivavam como pardais (com mêdo) do 
cevadouro. Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais E tudo se 
passa como êles querem - para os bem amansarmos. (p. 49)
Nesse dia enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um 
tamboril nosso, como se fôssem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava 
se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal, que se os convidáramos 
a todos, todos viriam. Porém não levamos esta noite às naus senão quatro ou cinco........ 
Os que o Capitão trazia, era um deles um dos seus hóspedes que lhe haviam trazido a pri-
meira vez quando aqui chegamos - o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa, e com êle 
um seu irmão; e foram esta noite mui bem agasalhados tanto de comida corno de cama, de 
colchões e lençóis, para os mais amansar.". (Pero Vaz de Caminha apud ARROYO, p. 61)

Todorov narrou um processo integrativo substancialmente marcado por um confronto 
militar entre espanhóis e nativos mexicanos, sua tese inovadora inclui entre as razões para 
a vitória dos europeus conquistadores, o domínio de símbolos, como a escrita, que permi-
tiam um melhor conhecimento do inimigo, maior mobilidade e capacidade de improvisação 

6  Refiro-me aqui a “Carta a El Rei D. Manuel” de Pero Vaz de Caminha. Para consulta em português moderno, 
com divisão de tópicos, glossário e índice remissivo, pode ser utilizada a edição preparada por Leonardo 
Arroyo. São Paulo, Editora Dominus, 1963.
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e circulação de informações de maneira mais ampla. Na carta de Caminha vemos claramente 
que, o contato inicial foi amistoso, porém, da mesma maneira, a possibilidade de, pela lin-
guagem escrita, sintetizar e amplificar as informações referentes às características e com-
portamentos apreendidos desse primeiro contato estão presentes.

Estes dois trechos da carta de Caminha transcritos acima, tem inúmeras referências 
que introduzem questões relativas à forma de viver dos homens de diferentes culturas. Ini-
cialmente temos a descrição de uma festa, interrompida pela “esquiveza” dos nativos; pos-
teriormente, dois parágrafos abaixo, após descrever a caminhada do capitão “com todos 
nós”, passando pelo rio, Caminha conclui, referindo-se duas vezes, no mesmo parágrafo, 
ao verbo amansar.

No primeiro trecho, os portugueses e os índios, embora participassem das mesmas ati-
vidades relatadas, não tem uma mesma percepção do que está ocorrendo.A participação dos 
portugueses na dança, não obstante a alegria dos índios, aponta para uma “esquiveza” não 
compatível com o clima descrito. Esta “esquiveza”se relaciona, na descrição feita por Cami-
nha, ao medo (como pardais) “do cevadouro”. A conclusão, acompanhada do sinal de excla-
mação, não deixa dúvidas sobre o caráter premeditado e utilitário da ação efetivada pelos 
portugueses. A expressão “para os bem amansarmos!” é inequívoca. 

Esta argumentação torna-se mais explícita na citação seguinte, que se refere à noite pas-
sada pelos nativos nas naus. Amansar se torna então um conceito capaz de, senão explicar, 
ao menos identificar um forte componente do comportamento dos portugueses, em situa-
ções vividas nos contatos com os nativos brasileiros. Notemos que estas situações estão per-
meadas por atividades objetivamente vinculadas ao prazer, para não dizer lazer.

Caminha teria avaliado melhor estes episódios, se soubesse que, para os índios, a música 
e o canto não se separavam da dança. Segundo Cardim:7 "E assim bailão cantando junta-
mente, porque não fazem uma cousa sem outra". Na mesma direção, temos a descrição do 
capuchinho Claude D’Abbeville:8 “Para danças usam apenas a cantoria. Seu instrumento é 
somente a voz [...]. Para observar a cadência e marcar o compasso, usam um instrumento 
ou chocalho chamado maracá” (1975). Estas anotações, permitem, com razoável margem 
de certeza, afirmar que os indígenas viam o episódio descrito por Caminha a partir de suas 

7 Fernão Cardim nasceu em 1540, tendo vivido até 16625. Viajou pelo Brasil como visitador da Compa-
nhia de Jesus de 1583 a 1590, tendo então escrito seu “Tratados da terra e gente do Brasil”, Rio de Janeiro, 
Academia Brasileira de Letras, 1925. Para um tratamento mais sistemático sobre a atuação jesuítica na edu-
cação indígena, conferir Fátima Maria Neves “Educação Jesuítica no Brasil Colônia:  a coerência da forma e do 

conteúdo” (Tese de Mestrado, Universidade Metodista de Piracicaba, 1993).
8  Claude de Abbeville, viveu no Maranhão nos primeiros anos do Século XVII, tendo falecido em 1632, 
escreveu a História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão.
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experiências cotidianas. Mais ainda, são inúmeros os documentos de jesuítas, destacando o 
encantamento e a magia da música em relação aos índios: 

[...] assim que os primeiros padres perceberam a possibilidade de se poder cativar este povo 
bárbaro pelas harmonias do canto e que a maior parte deles ficava como que embevecida 
convencionaram entre si que haviam de condescender á inclinação natural dos bugres, 
isto é, haviam de arrebanha-los no grêmio da Santa Madre Igreja haviam de reuni-los 
em Reduções e os haviam de amansar pouco a pouco por meio da música. (SEPP, 1971)

Certamente os portugueses da esquadra de Cabral, descobridores da terra, não pode-
riam ter a argúcia dos jesuítas para compreender mais amplamente o fenômeno da dança e 
da música para os indígenas. Não obstante, fica evidente a existência de percepções diferentes 
na forma de viver os episódios relatados, de um lado viver com os valores do cotidiano, no 
seu próprio ritmo, ainda que com participação externa,de outro lado amansar. Para Cami-
nha o sentido, embora vago, implica necessariamente uma visão utilitária, com objetivos 
definidos situando entre se tornar amigo, manso, dependente, subordinado. Para os jesuítas, 
amansar seria torná-los membros do rebanho, sem dúvida a percepção utilitária da dança e 
do canto estão presentes em ambos os casos, do ponto de vista do europeu, explicitou um 
pressuposto 'pedagógico', condutor das relações que se estabeleceriam a partir de então.

O domínio da linguagem escrita possibilitou uma flexibilidade e adaptabilidade aos con-
quistadores/colonizadores, tanto no caso mexicano, onde a conquista foi desde cedo, quer 
pela rápida identificação dos metais já utilizados pelos nativos, quer pela organização social 
já baseada em cidades, já com governo “imperial”, conduzido por forças militares centrali-
zadas através de uma guerra de conquista. Do mesmo modo, essa colonização/conquista no 
caso brasileiro pode se adaptar a uma enorme diversidade de etnias espalhadas pelo terri-
tório, sem qualquer articulação para além das famílias extensas e suas aldeias, neste caso a 
proeminência da ação catequizadora, frequentemente afirmada como educadora, foi levada 
a cabo tanto na língua dos nativos quanto, em um segundo momento na língua portuguesa.

Amansar, catequizar, civilizar e educar, tornam-se conceitos que permitiram e justi-
ficaram múltiplas formas de intervenções normatizadoras, ou para sermos mais precisos, 
pedagógicas, quer tenham sido formuladas pela violência da guerra, quer tenham sido imple-
mentadas pelas sutilizas catequizadoras.
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Mitos sobre a desigualdade dos 

cérebros. Para além de uma 

abordagem da biologização 

do fracasso escolar

Carina V. Kaplan

INTRODUÇÃO

Vivemos sob uma crendice social de que nascemos com um destino imutável. Assim, é comum 
ouvir nas conversas cotidianas que tal pessoa “nasceu para ser pianista”, que “nasceu para ser 
um trabalhador” ou, no que diz respeito à escola, que “não nasceu para a matemática” ou que 
“não tem a cabeça para o estudo”. Da mesma forma, proliferam os discursos pseudocientí-
ficos que são instalados no senso comum, levando conceitos como o cérebro que governa 
comportamentos sociais: “o cérebro aprende”, “o cérebro ama”, “o cérebro está animado”. Ao 
invés da perspectiva de que aprendemos, amamos e nos excitamos, direcionamos o mérito e 
os resultados dos processos cognitivo-acadêmicos e emocionais nos fenômenos do cérebro 
como entidades autônomas; dividindo assim o biológico e o social. Além disso observei, em 
nome das neurobiologias transferidas para o campo educacional, são feitas entre cérebros 
de crianças ricas e de crianças pobres. Ou o que é ainda mais grave, é explícito que o cére-
bro de uma criança em um contexto de pobreza aprende de forma peculiar, sempre em con-
traste com o cérebro da criança em uma situação de vantagem social.

Não quero desvalorizar que somos sujeitos advindos de uma materialidade biológica, 
entretanto, quero apontar que estes discursos, cultural e o educacional acabam por se reduzir 
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ao biológico. Essas crenças configuram uma espécie de paradigma biológico determinista 
estrutural que produz verdades que limitam perspectivas futuras de indivíduos e grupos. Esse 
determinismo nos mostra que fatalmente esta ordem social se reflete na biologia. O discurso 
reducionista sobre cérebros ou sobre genes é apresentado como a única maneira de explicar 
comportamentos sociais. As pessoas acabam assumindo, inconscientemente (em um sentido 
sociológico) que esse discurso é a causa do seu próprio sucesso ou fracasso. As categorias de 
insucesso são internalizadas como um destino intrínseco, dado as marcas subjetivas. Hipo-
teticamente, é experimentado como uma consciência dos limites com o efeito do destino. A 
superioridade e a inferioridade são postas como causa de trajetórias pessoais e grupais. Este 
discurso é uma vertente que se renova no contexto argentino, em que o sistema educacio-
nal, nas últimas décadas, foi democratizado. Jovens de setores populares puderam partici-
par pela primeira vez às aulas de ensino secundário (pós-primário), sistematização que se 
tornou obrigatória.9 Muitos desses alunos conseguiram pela primeira vez em suas gerações, 
uma conquista através de um título em nível intermediário de educação.

Com base em uma série de ferramentas analíticas da sociologia figurativa de Norbert 
Elias, neste artigo, vou desenvolver esboços para uma abordagem alternativa ao racismo aca-
dêmico de natureza biologicista; desconstruindo noções presentes na voz dos professores 
que entrevistei durante um extenso processo de pesquisa, analisando aspectos como "dom", 
"gênio" e "talento". Neste contexto, nos ancoramos em Elias, que dispõe que uma das prin-
cipais funções da sociologia como ciência é a destruição de mitos ou "representações de ale-
gorias" (ELIAS, 1999b, p. 25).

As explicações de alegorias que os sujeitos usam no cotidiano servem para disfarçar 
medos e misérias cujas explicações reais são difíceis de assumir. Também é uma caracte-
rística sintomática do pensamento contemporâneo e, em geral, tenta "disfarçar as fantasias 
sociais com um véu científico-natural, biológico". (ELIAS, 1999b, p. 31). Tal é o caso do 
medo social de estrangeiros ou deficientes, por exemplo. Vale a pena mencionar que Elias 
distingue o papel completamente insubstituível e altamente construtivo das fantasias na vida 
dos homens daqueles que ocupam um lugar errado na vida social.

Racismo biológico

É interessante pensar como elaboramos as crenças que acabam por reduzir toda a questão 
social a uma herança biológica considerada imutável. Essas crenças estão correlacionadas à 
difusão da chamada ideologia hegemônica de dons naturais ou talentos inatos; isto é, supõe 

9 A obrigatoriedade da educação primária se instituiu mediante a Lei de Educação Nacional vigente 
desde ano de 2006.
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que exista, por natureza, uma pré-disposição de competências dadas a alguns e negado a 
outros – tanto a indivíduos quanto para grupos.

A simpática ideologia traz em seu bojo um curioso efeito sociológico que consiste em 
dividir os sujeitos em duas espécies de castas antagônicas: aqueles que compreendem e, outros 
que não compreendem; como duas variedades distintas da espécie humana. E como se trata 
de um sistema de compreensão dado a alguns, sendo uma minoria, especialmente dotada e 
negada, portanto, a outros, que constituem uma maioria, com uma consciência obscura de 
sua inferioridade (BOURDIEU, 1991).

Se trata ainda, de uma suposição falsa do ponto de vista teórico, porém efetivo como um 
elemento de reprodução ideológica. A questão se torna ainda mais complexa quando consi-
derarmos que uma parte da ciência hegemônica se baseia em falsas medidas para explicar a 
desigualdade humana. Stephen Gould (1997) nos demonstra que uma linha de continuidade 
histórica pode ser estabelecida em falsas medidas de desigualdade sob a forma de cientifi-
cidade ou racismo acadêmico de matriz biológica: craniologia, criminologia, QI e discurso 
gênico. A este respeito, Bourdieu adverte sobre as consequências práticas dessas falácias do 
sistema escolar: o efeito de destino.

O sistema escolar é organizado de tal forma que não pode democratizar praticamente e 
tudo o que pode fazer, o melhor que pode fazer, não é reforçar a desigualdade, não redo-
brar, através da sua eficácia específica, essencialmente simbólica, as diferenças existentes 
entre as crianças que estão em consideração. Há uma série de proposições que vão naquela 
direção: o mais importante, desse ponto de vista, é aquele que consiste em se proteger con-
tra o efeito do destino por meio do qual a instituição escolar transforma as desigualdades 
sociais anteriores em desigualdades naturais. (BOURDIEU, 1997, p. 161)

Para se opor a este reducionismo, a obra de Norbert Elias representa uma superação 
epistemológica no sentido que se situa numa posição dialética entre o social e o pessoal para 
a compreensão dos comportamentos. A estrutura social e a estrutura subjetiva estão imbri-
cadas. Este posicionamento pode ser visto como uma tentativa de demonstrar a interde-
pendência necessária entre a função de forjar, a garantia de qualidade, a denominação ou 
a medida de peso – na função de moeda – seu uso, meios de circulação, troca: a individua-
lidade e o condicionamento social são duas funções dos seres humanos que se relacionam 
mutuamente (ELIAS, 2000, p. 81).

Em sociedades desiguais e excluídas como a nossa, a presença deste tipo de discurso 
social é reforçada, e pretende alertar que existe um limite insuperável para a realização do 
sucesso escolar de tudo o que é dado pela "base" que cada um traz. Os supostos "males" da 
educação estarão na "base cognitiva" ou na "base familiar". Em ambos os casos, as falhas 
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seriam hereditárias no caminho da natureza fixa e inalterável. Assim, os destinos são inter-
pretados como inexoráveis. Este apelo "profundo" é geralmente uma forma de minimizar o 
racismo de inteligência ou, mais genericamente, de racismo de classe.

Vejamos primeiro certos mitos que estão profundamente enraizados na matriz do nosso 
pensamento social, como: "O que a natureza não dá, Salamanca10 não empresta" ou "quem 
nasceu para assobiar, nunca chega a uma corneta". O bom senso sustenta que certos indi-
víduos e grupos, desde o nascimento, dominam seu destino. Essas ideias são falsas de uma 
perspectiva científica; mas acabamos acreditando e, mesmo, assumindo-os como nossos. 
Além disso, se adicionarmos a essas concepções declarações muito difundidas, como as de 
"tal pai, tal filho" ou "filhote de onça já nasce pintado". Os destinos sociais e escolares pare-
cem ser implacavelmente assinados por uma espécie de marca familiar. Desta forma, a partir 
da abordagem reducionista de biologizar o social, estaríamos destinados pelas nossas mar-
cas genéticas e familiares. Sem escapatória...

As vozes dos professores

Abaixo estão algumas das ideias produzidas pelos professores de ensino secundário na cidade 
de Buenos Aires11 em relação ao mito de que "o que a natureza não dá, Salamanca não 
empresta” que, como antecipamos, alude à determinação inescapável de ordem biológica.

“Em alguns casos, você sabe que é verdade. Quando você trabalha com crianças com 
muitas limitações, há momentos em que você faz, você está falando com eles e eles não te 
compreendem [...]. Há crianças que não estão qualificadas para fazer uma educação enciclo-
pédica como em toda a escola, porque não é possível!” (Professor homem, com 37 anos de 
idade, atuando no magistério há 14 anos, trabalha em uma escola de baixa renda)

"Se você o elevar ao nível da inteligência, eu concordo. Quem não tiver um golpe de 
sorte, não avança, ele não consegue " (Professora, 38 anos de idade, trabalha no magistério 
há 8 anos, atuando numa escola populacional de baixa renda).

Expressões desse tipo são comuns entre esses professores:
“Há pessoas que não têm dom, uma atitude de comando”.
“Há alunos que possuem muitas limitações, são inertes.”
“Há aqueles que precisam de um golpe de sorte, o que não acontece.”

10  O ditado refere-se a estudar em Salamanca, uma cidade da Espanha e conhecida por suas universidades. 
11  No âmbito de uma investigação que desenvolvi nas representações dos professores do ensino secun-
dário sobre o talento e a inteligência dos alunos. Muitos dos resultados foram publicados no livroTalen-

tos, presentes e inteligência (2008).
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Essas imagens aos quais recorrem os professores de nossa pesquisa, não são únicas, já que 
surgem a partir de práticas sociais. A prática educativa como prática social específica, fabrica 
metáforas sociais, compreensões figurativas, que servem para justificar tanto o êxito como 
fracasso escolar. Estes tipos de atribuições de causalidade determinista permitem ao educa-
dor introduzir um senso dos limites da aprendizagem dos alunos; transformando as diferen-
ças no desempenho escolar e de desigualdades naturais de condição individual ou familiar.

Do ponto de vista da compreensão dos professores, conceber a inteligência ou o talento 
como características intrínsecas ou essenciais dos indivíduos substituem as condições sociais 
e escolares de produção de aprendizagem, que diferem de acordo com contextos institucio-
nais e grupos sociais, para atributos naturais do aluno. Ao fazer esta operação, o professor 
coloca na natureza individual o resultado do aprendizado que é, na realidade, um processo 
sócio psíquico.

É significativo comparar esta situação com o modo discursivo dos professores que 
rejeitam explicitamente a causalidade determinista biologicista dos destinos sociais e esco-
lares. Nesses casos, os professores fornecem argumentos em que a escola é precisamente o 
espaço social destinado a dobrar os destinos dos alunos pré-fixados pelas condições da exis-
tência social. A noção de “alterar” os destinos que eles usam é relevante na medida em que, 
neste caso, significa curvar, refutar, negar, mudar; algo como descartar a "curva" da nor-
malidade social.

A PERSPECTIVA RELACIONAL DE NORBERT ELIAS

Para explicar a afirmação de que a autonomia do indivíduo é em grande parte condicionada 
pela sociedade em que vive sem implicar a negação de homens particulares ou as particula-
ridades de cada homem, Elias toma com o exemplo Luis XIV e Wolfgang Mozart. A partir 
de Mozart, ele relaciona o "destino individual" e a "existência social" tendo como objetivo 
articular as necessidades e inclinações pessoais às exigências da existência social, enquanto 
a margem de liberdade de cada indivíduo depende da sua posição na estrutura social a qual 
está inserido. 

É claro que é a partir deste tipo de análise que a noção de existência de talentos, do ponto 
de vista socioeducacional do qual nos situamos neste trabalho, se refere à discussão de deter-
minismos ou incertezas em relação a essas categorias, ou seja, para a existência de desígnio 
pessoal. A única estratégia de propor uma sociologia do gênio, para o caso de Mozart, per-
mite vislumbrar a alegação de Elias para discutir com as ideias dominantes de sua época. 
O mito do talento natural e o destino pessoal concomitantemente eram ideias sociais bem 
consolidadas em seu tempo e que, apesar do progresso de nossas democracias modernas, 
ainda tem se mantido.
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Para poder considerar o caso de Mozart, Elias se dedicou a investigar seu lugar no con-
texto social (a sociedade cortesã), rompendo com a concepção de que um "gênio" é o resul-
tado de um processo "interno", inato e espontâneo, independente da vida social que a cria.

"O que geralmente é separado mentalmente como se fossem duas substâncias diferentes 
ou duas camadas diferentes do ser humano, sua" individualidade "e seu" condicionamento 
social ", são, na realidade, apenas duas funções diferentes dos seres humanos em suas rela-
ções mútuas, funções que não pode existir sem o outro ". (ELIAS, 1999, p. 80)

Mozart recebeu uma educação rigorosa de seu pai, transformando-a em autodisciplina, 
transformando seus sonhos em trabalho. A partir disso Elias interpreta que:

"Para entender um ser humano, é preciso saber quais são os desejos dominantes que ele 
deseja realizar. Seja ou não sua vida útil para ele, depende se ele pode executá-los e até que 
ponto ele os atinge. Mas esses desejos não se estabelecem nele antes de qualquer experiên-
cia. Eles são configurados desde a infância graças à convivência com outras pessoas e ao 
longo dos anos são gradualmente definidos, de forma a determinar o modo de vida, mas 
às vezes também podem surgir de repente em relação a uma experiência particularmente 
decisiva. Sem dúvida, as pessoas estão conscientes dos desejos dominantes que governam 
suas decisões. Também não depende exclusivamente deles que desejos possam ser reali-
zados e de que maneira, porque sempre apontam para os outros, para o tecido social com 
os outros". (ELIAS, 1988, p. 17-18)

Elias toma a vida de Mozart como modelo de análise de uma época em que existia uma 
dinâmica de conflitos entre os modelos de estratos sociais antigos e os novos que estavam 
em ascensão. Para entender o caso deste músico, é necessário compreender os desejos e as 
razões pelas quais ele se sentia malsucedido e um perdedor, a compreensão e a presença con-
flitantes acerca dos modelos sociais. A vida deste compositor é um caso singular que reflete e 
faz uma descrição da situação da burguesia como um setor social subalterno para a nobreza 
da corte; como uma classe dependente, num momento em que a sociedade de corte estava 
em uma situação de poder superior, mas questionada por outros poderes.

Na segunda metade do século XVIII, todo músico que desejava ser reconhecido social-
mente e obter um benefício econômico devia ocupar uma posição dentro do quadro das 
instituições aristocráticas e cortesãs. Fazer a corte para o príncipe, significava administrar 
seus espaços privados.

Os músicos eram "serviçais cortesãos" e tinham os mesmos "benefícios" que as outras 
pessoas do sistema de corte burguesa. Destacamos que o pai de Mozart não estava satisfeito 



41

com isso, embora ele se adaptasse a essas circunstâncias. Neste contexto, desmerecia qual-
quer talento musical. Para entender o estilo e tipo de música dessa época, seria necessário 
compreender essa complexa trama.  

“O destino individual de Mozart, o seu destino como ser humano único e também como 
artista exclusivo, foi influenciado de forma insuspeitada por sua situação social, pela depen-
dência do músico de seu tempo, da aristocracia da corte” (ELIAS, 1998, p. 23).

Mozart assumiu o lugar de um burguês ao serviço da Corte e lutou por sua liberdade e 
dignidade contra seus empregadores aristocráticos e contra aqueles que o encomendaram, 
em troca de dinheiro, suas obras individualmente. A Corte determinava a estética dos cria-
dores artísticos de qualquer origem social, incluindo Mozart, e estima-se que esta seja uma 
das principais razões pelas quais ele perdeu a luta. Portanto, para interpretar seu destino, é 
necessário analisar as pressões sociais que foram exercidas sobre ele e seus desejos pessoais.

Elias tenta elaborar uma abordagem teórica que explica a figuração de uma pessoa 
(Mozart) em sua interdependência com outras figuras sociais de seu tempo. Para isso, ele 
argumenta que é necessário oferecer um modelo das estruturas sociais de seu tempo, como 
o fundamento das diferenças de poder. Os atos do músico só são compreensíveis dentro de 
um modelo que explica a sociedade de seu tempo.

A vida de Mozart é uma tragédia na medida em que ele tentou transgredir como pes-
soa e como músico, os limites da estrutura de poder de sua sociedade, em um momento em 
que as relações de poder tradicionais ainda estavam intactas. Os músicos pertenciam à bur-
guesia e não à nobreza. Para exibir seu talento e fazer carreira, esses artistas tiveram que 
adaptar sua estética musical ao cânone de cortesão. Ou seja, pessoas socialmente dependen-
tes, devem se adaptar ao grupo dominante. Isso implicava que existia uma nobreza e uma 
burguesia cortesã.

O pai de Mozart pertencia à classe da burguesia da corte,era o segundo Kapellmeister 
(maestro da orquestra) do arcebispo de Salzburgo (o príncipe governante). A distância social 
entre o arcebispo (o soberano) e o pai de Mozart (um burguês) foi excelente. Mas a distân-
cia física foi mínima. Mozart estava perto no espaço, mas distante no simbólico.

Como se pode ver a partir do exposto, a posição social de um músico naquela época 
era a de servidão à Corte, sujeita às ordens do soberano. No entanto, havia algumas exce-
ções: como músico encantou muito um público cortesão por sua fama e reconhecimento 
social, ele conseguiu ir além do círculo real local sobre o qual eles dependiam e alcançou cír-
culos mais altos ou mais prestigiados. Um músico burguês poderia ser tratado pelos nobres 
como personagem qualquer, o convidando para diferentes cortes. Este foi o caso de Mozart.

Ele havia adquirido um habitus cortesão. Portanto, estava familiarizado com o estilo de 
vida e os gostos nobres. Isso significava que ele vivia de certa forma em dois mundos sociais 
divergentes. Sua vida e criação foram marcadas por essa divergência: por um lado, ele se 



42

comportou de acordo com o cânone da corte e adotou sua tradição estética. Por outro lado, 
representava a "pequena burguesia", enquanto pertencia ao círculo de funcionários da cate-
goria intermediária da realeza ("Belowstairs").

Leopold Mozart, seu pai, serviçal de príncipe e burguês da corte, educou seu filho den-
tro do cânone da estética musical da Corte, bem como seu comportamento e sensibilidade. 
Em relação à tradição musical, Wolfang adotou a estética da Corte; mas em termos de com-
portamento e sensibilidade pessoal "falhou". Ele nunca se tornou um homem do mundo. Ele 
manteve sua marca de cidadão burguês e incorporou os costumes, mas se portava de forma 
diferente. Esta marca original é o que Bourdieu chamaria de "hexis corpórea" ou hábito cor-
póreo que expressa a síntese do subjetivo e o social, inextricavelmente ligados neste caso.

Mozart acreditava que o mundo social em que vivia era mal organizado. Seu protesto 
social foi pronunciado contra os ricos e ele acreditava que o tratamento recebido pelos pobres 
era injusto. Ele se revoltou e se opôs a esta situação. Esta foi sua luta pessoal, que ele final-
mente perdeu. Do ponto de vista de Elias, o nível de subversão social estava ligado a outro 
nível de inaceitação acerca de seu pai, quem o havia preparado para fazer carreira como 
música na Sociedade de Corte. Preparou seu filho conforme o cânone da tradição musical 
dos séculos XVII e XVIII, em que se fazia por uma desigualdade social. Em 1871 ele rom-
peu com o arcebispo. Isto se deu como o fim da sua rebeldia contra a adaptação social a uma 
posição subordinada de um serviço feito a uma soberania absoluta. Sua rebeldia se fazia con-
tra seu pai, contra a burguesia cortesã e o arcebispo, um aristocrata que governava a corte. 

A construção do significado da trajetória de vida Mozart nos traz à reflexão o destino 
das pessoas, das obras musicais e artísticas dentro da mudança do processo histórico. Envolve 
a compreensão das transformações artísticas e culturais, não apenas dos fatos econômicos, 
mas de um microcosmo, o conflito Mozart-Corte. Este conflito é um caso paradigmático de 
como um músico burguês dependia da Corte.

Precisamente, a noção de "configuração" (às vezes chamada de "figuração" ou "forma-
ção"), que é a essência da sociologia de Elias, refere-se ao fato de que os indivíduos estão 
unidos por laços de interdependência que dão sentido à suas ações. A "configuração" é nada 
mais do que um sistema de interações (a estrutura social) visto a partir do auge do indiví-
duo (estrutura psíquica).

Como resultado de nosso objeto específico de reflexão, a contribuição de Elias para a 
análise da trajetória de Mozart nos permite questionar a noção de "gênio" como uma quali-
dade intrínseca e interna do indivíduo. Enquanto Bourdieu, também de um exame crítico, 
nos permite desmantelar os argumentos da ideologia do "presente", neste caso, como efeito 
da dominação simbólica. Perguntar se as disposições e competências em uma área são pre-
sentes ou produtos de aprendizagem é uma questão desconsiderada que pressupõe manter 
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escondidas as condições desiguais de apropriação e produção das aptidões associadas à dinâ-
mica de equilíbrio e desequilíbrio de poder e com orientações legítimas.

Nessa perspectiva, a ideologia carismática dessas reflexões tem um efeito curioso socio-
lógico, que consiste em dividir os sujeitos em uma espécie de castas antagônicas: algumas 
que entendem e outras que não entendem, duas variedades diferentes da espécie humana. É 
um olhar preconceituoso na medida em que ele essencializa o social e concebe certas quali-
dades como inferioridade ou superioridade humana. Esta expressão racista elabora a exis-
tência de um órgão de entendimento dado a alguns, uma minoria especialmente dotada e 
negada, portanto, a outros, uma maioria com consciência obscura de inferioridade. A ques-
tão que formulamos então é, em que medida os professores se deixam impactar por essa 
metáfora social e quais são suas consequências?

Deixando de lado os "riscos biológicos", a lógica específica da estrutura do espaço social, 
com as lutas simbólicas constitutivas, é evidente nas propriedades individuais que adquirem 
um valor diferencial ou marca social, sejam relativas às propriedades fatores mais funda-
mentais associados às posições dos sujeitos, que as taxonomias tendem a se opor, hierar-
quizando-os. As propriedades especiais mais favoráveis, excepcionais, fora do comum, são 
pressupostas mais frequentes nas dominantes, enquanto as mais comuns, tendem a ser mais 
características das dominadas.

É precisamente sobre este mecanismo de reprodução ideológica no qual o enfoque de 
Elias se concentra, permitindo que o indivíduo e o social sejam desnaturados e os jogue em 
suas relações mútuas. Elias adverte de como a desmistificação de "grandes personalidades" 
como Mozart tem um efeito sociológico de desprezo de pessoas concretas. No caso dos alu-
nos que habitam o cotidiano das instituições escolares, é importante, em vez de tentar iden-
tificar e selecionar talentos, continuar investigando a relação que existe entre a experiência 
escolar e o destino.
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Elias, mozart e notas para uma 

história dos intelectuais da educação

Tony Honorato

INTRODUÇÃO

A história dos intelectuais da educação propõe analisar trajetórias de indivíduos e suas obras 
no entrecruzamento do pedagógico (saberes e práticas), do cultural e do político nas insti-
tuições, nos projetos editorais e na gestão pública educacional. Esse entrecruzamento é con-
siderado crucial para problematizar e compreender a trajetória histórica de indivíduos no 
cenário educacional. Entretanto, de acordo com Viera (2008), a caracterização de indiví-
duos como intelectuais tem se mostrado, em grande medida, no campo da história da edu-
cação, como algo naturalizado, polissêmico e com raros enfrentamentos das teorias sociais.

Nesse texto, pensando com Norbert Elias (1994; 1995; 2005), consideramos as teorias 
sociais como fundamentais para estudar a relação entre os sentidos da produção intelectual e 
seus contextos sociais nos quais os produtores e as obras estiveram envolvidos. As teorias sociais 
tanto podem contribuir com os estudos dos pensadores clássicos da política, ciência, filosofia, 
literatura e artes, como também podem contribuir com os estudos das formas de pensamentos 
ou representações sociais produzidas por indivíduos diferenciados que viveram a margem de 
reconhecidos lugares de produção, disseminação, circulação e recepção das obras intelectuais.

Considerando a potência das teorias sociais nos estudos da história dos intelectuais12, 
nesse texto propõe-se apresentar notas estratégicas para uma escrita da história dos 

12  “Na história intelectual a emergência e o uso coloquial das palavras intelectuais e intelligentsia represen-
taram uma mudança significativa de percepção, em função de uma mudança no comportamento político 
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intelectuais da educação. Para tanto, o exercício é pensar com os fundamentos teóricos de 
Norbert Elias, em particular aqueles propostos na obra Mozart: sociologia de um gênio.

A seguir serão apresentados os argumentos de Elias (1995) que podem contribuir com 
o estudo da história dos intelectuais, de suas obras e da sociedade. Durante a sistematização 
dos argumentos, reflexões sobre a escrita da história dos intelectuais são realizadas. Como 
considerações finais são anotados alguns pressupostos para uma escrita da história dos inte-
lectuais da educação.

NOTAS SOBRE A OBRA MOZART – SOCIOLOGIA DE UM GÊNIO

Para pensar a história dos intelectuais da educação a obra Mozart: sociologia de um gênio, que é 
um trabalho inacabado de Elias sobre o artista burguês na sociedade de corte, permite explo-
rar esferas da criação intelectual considerando a trajetória social de um ser humano eminen-
temente singular: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

O livro é composto de duas partes, seguindo uma espécie de cronologia da biografia 
do intérprete e compositor Mozart em sua singularidade, mas com “partituras” fortemente 
marcadas pelo duplo conflito de normas: sociais e familiares. Com o estudo da trajetória de 
Mozart, Elias valoriza a individualização no social, relacionando de forma interdependente 
passado e inovação em momentos de transição social, bem como o processo civilizador indi-
vidual e o processo civilizador social.

Na primeira parte do livro, intitulada “Reflexões sociológicas sobre Mozart”, o autor 
enfatiza o processo de formação do compositor, o relacionando à educação familiar, ao tempo 
de juventude e aos espaços públicos de apresentação da arte musical. Na segunda parte são 
destacados a revolta e o drama da vida de Mozart em busca de sua emancipação familiar e 
de seu valor artístico na cidade onde vivia desde a infância. Foi um tempo de conflitos, de 
tomada de consciência de seu valor artístico, de busca de afetos e de reposicionamento social. 
Foi um tempo de tensões com seu pai, mestre musical, com príncipe-arcebispo aristocrata 
de Salzburgo e com a sociedade de corte cerceadora da emergência de artistas autônomos.

das elites cultas. A presença desses vocábulos no século XIX consolida tendências de longa duração, uma 
vez que as experiências políticas de Cícero no Império Romano, Maquiavel na República de Florença ou de 
Voltaire na França pré-revolucionária prenunciavam esse encontro entre sábios e esfera pública. Em outros 
termos, a intervenção dos cultos na cena pública não é uma inovação do século XIX, porém as condições 
materiais de organização da cultura nesse período, particularmente favorecida pela presença de jornais e 
de revistas de ampla circulação, propiciaram a formação da identidade dos intelectuais como protagonis-
tas políticos”, conferir em Vieira (2008, p. 71-72). Ao longo do século XX a palavra intelectual recebe res-
significação como, à guisa de exemplo, intelectual tradicional, intelectual orgânico, intelectual político, 
campo intelectual. Os seus significados dependem das matrizes teórico interpretativas. 
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Elias aborda, com profundidade e sensibilidade do mundo cultural, as desigualdades de 
poder entre aristocratas e pequenos burgueses na figuração de uma sociedade de corte. À 
época, a balança de poder pendia com maior força a favor do establishment cortesão e sendo 
os grupos burgueses outsiders. Contudo, os maiores gradientes de poder não suprimiram 
todas as expressões de protesto, a arena da cultura também apresentava suas manifestações 
de força. “Como um burguês outsider a serviço da corte, Mozart lutou com uma coragem 
espantosa para se libertar dos aristocratas, seus patronos e senhores. Fez isto com seus pró-
prios recursos, em prol de sua dignidade pessoal e de sua obra musical” (ELIAS, 1995, p. 16). 

O gosto musical defendido por Mozart, que desejava ser um artista autônomo e assim 
viver de sua obra intelectual sem se render aos desejos da corte13 – condição atingida na gera-
ção seguinte, a de Beethoven –, revela conflitos entre os costumes aristocráticos e burgue-
ses e entre o reconhecimento artístico e social. Assim Mozart, por um lado, se movia nos 
círculos da aristocracia onde devia adotar e seguir um gosto musical, por outro lado, como 
filho de família pequena burguesa, era tratado como um criado de nível médio pertencente 
ao mundo “do rés do chão”.

Embora tivesse crescido à margem de uma pequena corte e mais tarde tivesse viajado de 
uma corte para outra, jamais adquiriu a polidez especial do cortesão; nunca se tornou um 
homem do mundo, um homme du monde, um cavalheiro, no sentido que tinha esse termo 
no século XVIII. A despeito dos esforços do pai, manteve por toda a vida a caracterização 
de uni burguês de classe média. Sua atitude comportava fissuras internas. Tinha consciên-
cia da superioridade que a polidez cortesã conferia, e é impossível que não tenha sentido 
o desejo de provar que era um cavalheiro, um honnête homme, um homem de honra. Refe-
re-se com muita frequência à sua “honra” – este conceito central do padrão aristocrático 
foi absorvido na auto-imagem de Mozart. [...] Desde cedo aprendeu a se vestir à maneira 
da corte — peruca inclusive — e sem dúvida também aprendeu a maneira certa de andar e 
de devolver um cumprimento. Mas pode-se imaginar que o gozador que havia nele logo 
começou a debochar dos ares e das afetações da corte. (ELIAS, 1995, p. 23)

13  Antoine Watteau (1684-1721), pintor francês do movimento do Rococó, “[...] assim, como Mozart 
e muitos outros homens bem-dotados dos círculos pequeno-burgueses, durante o domínio da sociedade 
de corte em questão de gosto, a carreira artística só lhe foi franqueada graças à ajuda de um patrono pro-
tetor e pagador. Como muitos outros nessa situação, ele também queria garantir, ao mesmo tempo, sua 
independência. Watteau teve, nesse caso, mais sorte que Mozart. Conheceu um negociante [Pierre Sirois. 
N.T. do autor] de quadros que se encantou com seu talento e o patrocinou durante sua curta existência” 
conferir em Elias (2005, p. 24). 
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A vida, música e destino de Mozart como artista estavam entrelaçados com a sociedade de 
corte no século XVIII. A sina de Mozart como ser humano extremamente individualizado, 
como artista único, estava muito ligada às suas relações de interdependência com a aristo-
cracia cortesã numa sociedade em transição para o Estado-moderno burguês.

Em termos sociológicos e históricos, torna-se significativo traçar um quadro claro das 
pressões sociais que agem sobre o indivíduo e como ele se move nas tensões das figurações 
formadas por suas interdependências com outras figuras sociais de sua época. Há então um 
problema fundamental abordado nas teorias de Elias (1994), a relação indivíduo e sociedade, 
a construção do “eu” e do “nós”.

Para se compreender uma história intelectual de alguém, é preciso conhecer os anseios 
individuais e as figurações sociais constituídas por ele e pelos demais. A trajetória de vida 
faz sentido, ou não, para as pessoas na medida que elas conseguem realizar anseios que não 
estão dados antes das experiências sociais, e são sim manifestados no movimento de viver 
as experiências na relação com o outro ao longo do curso da vida.

Todavia, Elias (1995) alerta que há desejos passíveis de serem satisfeitos e há desejos 
mais profundos impossíveis de serem satisfeitos, pelo menos em um específico estágio 
de conhecimento social. É então que o indivíduo discrepante capaz de extraordiná-
rias obras vai emergindo e se singularizando nas dinâmicas sociais. E a sua vida passa 
a receber diferentes representações e sentidos sociais. Por um ângulo, o do “ele”, pode 
haver uma vida repleta de significados sociais, contudo, por outro ângulo, o do “eu”, 
pode haver o sentido de uma vida cada vez mais sem significado. Muitos processos de 
individualização vão ficando incompreensíveis para muitos e vão formando notorie-
dade trágica no curso da vida.

No caso de Mozart, uma pessoa considerada de personalidade maníaco-depressiva, por 
algum tempo suas depressões, angústias e desejos foram se transformando em sonhos diur-
nos musicais de um modo orientado pela realidade e pelo sucesso dela resultante. Porém, 
houve em sua vida também o seu lado trágico, autodestrutivo e incompreensível nos círcu-
los sociais e afetivos. Sumariamente, as suas dívidas financeiras aumentavam, a sua família se 
mudava de um lugar para outro, o seu sucesso na capital austríaca não se concretizou como 
o esperado e a alta sociedade vienense deu-lhe as costas. A sua doença física avançava. Aos 
poucos ele ia perdendo o amor de uma mulher a quem pudesse confiar e o amor do público. 
Essa realidade complexa potencializou Mozart para a derrota da vida, falecendo aos 35 anos 
idade. Segundo Elias, “ele simplesmente desistiu” e ficou com a sensação de que sua existên-
cia social de artista fora um fracasso, uma vez que “fama póstuma significava relativamente 
pouco para ele, enquanto a fama em vida significava tudo. Lutou por ela com plena cons-
ciência de seu próprio valor” (ELIAS, 1995, p. 10).
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A tragédia de Bajazzo é apenas uma imagem. Mas ajuda a esclarecer a conexão entre o 
Mozart bufão e o grande artista, entre a eterna criança e o homem criativo, entre a paspa-
lhice de Papageno e a profunda seriedade do desejo de morte de Pamina. Um homem pode 
ser um grande artista, o que não o impede de ter algo de palhaço. O fato de ser realmente 
um vencedor, e de representar um inegável benefício para a humanidade, não impede que 
se veja como um perdedor, e, portanto, que se condene a ser um perdedor na realidade. 
(ELIAS, 1995, p. 14)

Elias nos chama para pensar a relação criador, obra e sociedade. O interesse somente 
pela obra admirada pela humanidade pode nos distanciar da experiência do ser humano que 
a criou, bem como da dinâmica societária vivida. Também deve-se evitar a ilusão de julgar o 
significado, ou a falta dele, da vida de alguém conforme os valores aplicados à nossa própria 
vida. O anacronismo e a admiração “pura” da obra podem nos levar para abstrações histo-
riográficas que não valorizam análises sobre o processo social e o tempo histórico observá-
vel na experiência.

A trajetória de Mozart nos desperta olhares sobre as articulações entre o individual e o 
social, o indivíduo e a sociedade, o criador e a obra, o sociológico e o histórico. Nesse sen-
tido, Elias convida a pensar a trajetória de destaque intelectual descontruindo a noção român-
tica de “gênio” e considerando as ambivalências, sublimações e tensões establishment-outsider.

NOTAS SOBRE A NOÇÃO DE “GÊNIO”

Por definição um gênio é um ser humano excepcionalmente dotado, altamente individua-
lizado no social porque sabe fazer coisas extraordinárias que a grande maioria das pessoas 
não sabe, se quer imagina e por vezes não compreende (ELIAS, 1995). Mesmo ele sendo 
um indivíduo diferenciado, uma anomalia talentosa para a sociedade, deve-se questionar: 

[...] a ideia de que a maturação do talento de um “gênio” é um processo autônomo, “inte-
rior”, que acontece de modo mais ou menos isolado do destino humano do indivíduo em 
questão. Esta ideia está associada a outra noção comum, a de que a criação de grandes 
obras de arte é independente da existência social de seu criador, de seu desenvolvimento 
e experiência como ser humano no meio de outros seres humanos. (ELIAS, 1995, p. 53)

O gênio como singularidade não deve ser desconstruído, suplantado pela esfera social, 
pensado como dom inato, determinado biologicamente e tratado como talento sobrenatu-
ral. O gênio demanda tratamento de ser humano para potencializar entendimentos, para 
talvez, por exemplo, ajudar a compreender certas trajetórias de sucesso ou de insucesso de 
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pessoas capazes de extraordinária produção intelectual impactante na realidade e admirável 
por inúmeras pessoas e/ou por gerações.

A trajetória de Mozart, analisada por Elias, explicita que se deve evitar o conceito 
romântico e animalesco de “gênio”, uma vez que aqueles considerados como “desviantes” ou 
“superdotados” são, em muitos casos, questões civilizatórias não resolvidas numa sociedade 
em transição. O fato é que os avanços civilizatórios exigem, ao nível de desenvolvimento 
humano, relações de uns com os outros na tentativa de pacificar cultural e socialmente os 
impulsos emocionais indomados de supostos dotes naturais e animalescos. Então seria falsa 
a oposição entre “natureza e cultura”, “individual e social”, “civilizado e incivilizado”, “gênio 
e pessoa comum”, “artista e ser humano”.

No caso específico,

[...] Mozart sabia dar rédea livre às fantasias. Elas borbulhavam num fluxo de padrões sono-
ros que, quando ouvidos por outras pessoas, estimulavam seus sentimentos de maneiras as 
mais diversas. O fator decisivo nisto é que, apesar de sua imaginação se expressar em com-
binações de formas que se situavam na estrutura do padrão social de música que ele tinha 
assimilado, tais formas iam muito além das combinações já conhecidas e dos sentimentos 
que despertavam. Esta capacidade de criar inovações no campo do som que comunicam 
uma mensagem real ou potencial aos outros, produzindo neles uma ressonância, é o que 
tentamos classificar em conceitos como ‘criatividade’ quando aplicados à música e, muta-

tis mutandis, à arte em geral. (ELIAS, 1995, p. 60)

Evitando a noção romântica de gênio, aquele que tem um “gênio interior” e que é datada 
na sociedade de corte do século XVIII (ELIAS, 1995), as preocupações recairiam nos estu-
dos sobre muitos aspectos individuais nas tensões sociais em tempos e figurações específicas. 
Nesse sentido, e por extensão, é possível entender que aquele que é considerado intelectual 
é um ser humano único, altamente individualizado e muito condicionado por sua situação 
social, cultural e política, por sua dependência do processo civilizador societário.

Essas preocupações, fundamentadas na teoria social eliasiana, podem ser estendi-
das para fomentar os estudos de história dos intelectuais da educação. Para um histo-
riador da educação estudar a trajetória de um intelectual, ele compreenderia a produção 
intelectual enquanto criação do homem em sociedade, sem cair no argumento do dom 
inato ou sobrenatural inexplicável como expressão da força criativa. A separação obra, 
homem e sociedade seria artificial para o entendimento de trajetórias de intelectuais 
na área de educação que, por princípio, implica necessariamente modos de socializa-
ção fomentada por saberes e práticas pedagógicas para o desenvolvimento humano em 
figurações específicas. O desafio do estado de conhecimento histórico da educação seria 
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revelar as conexões entre as tensões da existência social e as obras de referência intelec-
tual em disseminação, circulação e uso. Tais conexões também seriam marcadas pelos 
sentimentos ambivalentes.

NOTAS SOBRE AS AMBIVALÊNCIAS 

O gênio/intelectual, como ser humano real, é acompanhado por ambivalências de múlti-
plas ordens no fluxo do viver e do criar. As ambivalências dizem respeito aos sentimentos 
distintos, mas ligados a uma mesma experiência social na realidade.

Mozart viveu a ambivalência fundamental do artista burguês na sociedade de corte, que pode 
ser resumida na seguinte dicotomia: identificação com a nobreza da corte e seu gosto; res-
sentimento pela humilhação que ela lhe impunha [...] Afinal de contas, escrevia boa música. 
Mas Mozart sabia que a maioria, se não todos aqueles a que queria agradar, tinha apenas 
uma remotíssima noção de sua música, e nenhum reconhecia seu excepcional talento. Pode-
-se imaginar que se conscientizou de seu talento à época de seus sucessos como menino 
prodígio. A consciência da extraordinária natureza de sua imaginação musical deve ter se 
formado gradualmente, com muitas dúvidas. E agora ele, que a seus próprios olhos nunca 
deixou de ser um prodígio, precisava ir de uma corte a outra implorando por um posto. 
(ELIAS, 1995, p. 25-26)

Mozart, mesmo gostando de compor óperas de corte e com o desejo de ser artista autô-
nomo, queria compor músicas como ditavam suas vozes e fluxos de fantasias, não como era 
ordenado por pessoas que ofendiam sua honra e inferiorizavam o seu valor que ele mesmo 
acreditava ser diferente e lutava por isso. Esse era o cerne das tensões vividas por Mozart 
nas relações estabelecidas com o arcebispo de Salzburgo que controlava as músicas no con-
texto da sociedade cortesã local e cerceava a autonomia artística.

A ordem estabelecida, inclusive que seu pai Leopold Mozart aspirava e respeitava, pro-
vocava sentimentos ambivalentes em Mozart que demonstrava agressividade em sua per-
sonalidade em relação aos cortesãos establishment. Um sintoma disso foi a sua recusa de usar 
o título nobiliárquico que lhe foi conferido pelo Papa, mas ao mesmo tempo lhe “acom-
panhava um forte desejo de ser reconhecido e aceito como igual pelos círculos cortesãos 
aristocráticos – muito embora pela força de suas conquistas como músico, não pelo título” 
(ELIAS, 1995, p. 102).

Os sentimentos ambivalentes em Mozart, como Elias nos sensibiliza a pensar, tal-
vez tenham estado presentes em muito de suas músicas posteriormente reconhecidas 
como obras raras.
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Não se pode deixar de perguntar o que teria acontecido com Mozart caso não tivesse ficado 
tão profundamente convencido, a uma idade relativamente jovem, da natureza especial 
de seu talento musical, e de seu dever de dedicar-lhe sua vida. Teria sido capaz de produ-
zir os trabalhos musicais aos quais deve sua posterior classificação de gênio, se na crítica 
situação de 1781 não tivesse tido força para resistir às pressões de seu senhor, de seus supe-
riores na corte e de seu pai — resumindo, as forças combinadas de Salzburgo? Teria feito 
óperas como Seraglio, DonGiovanni ou As bodas de Fígaro, ou os concertos para piano como 
a admirável série de Viena, caso tivesse voltado a servir em Salzburgo — com tudo o que 
isso significava em termos de instruções do arcebispo — e não participasse, ou só espora-
dicamente, da rica vida musical de Viena com seu público (comparativamente) esclare-
cido? Não se pode esperar uma resposta definitiva a essas perguntas. Mas é muito provável 
que se Mozart tivesse decidido, para poder ganhar a vida, obedecer à ordem do arcebispo 
e usar a maior parte de sua energia de trabalho do modo que seu empregador desejava, 
estaria muito mais preso às formas tradicionais de compor e teria menos liberdade para 
desenvolver a tradição da música de corte da maneira que é característica dos trabalhos 
do seu período de Viena e de sua subsequente fama de gênio. (ELIAS, 1995, p. 123-124)

Os sentimentos de inferioridade, desafeto amoroso, traumas familiares, humilhação, 
entre outros, e, ao mesmo tempo ambiguamente, os sentimentos de aceitação de reconhe-
cimento social, podem provocar no intelectual fortes estados criativos, permitindo a per-
cepção tanto de formas de autoconsciência do seu próprio valor, assim como de formas de 
revolta, protesto na esfera social e até mesmo de sua reafirmação em certas figurações sociais. 
O fato é que as ambivalências potencializam tomadas de decisões que influenciam nos rumos 
da criação e da trajetória intelectual, compreensão esta que reitera ser equivocada a divisão 
conceitual entre o “intelectual” e o “homem”.

Considerando o caso de Mozart, o estudo da história dos intelectuais poderia indagar: o 
que a pessoa considerava ser a realização ou “vazio” de sua vida? Qual era a autoconsciência 
referente ao seu próprio valor intelectual? Como a pessoa via a si mesmo na relação com os 
outros? Por conseguinte, entende-se que as imagens de si e as ambivalências regam os sen-
tidos da vida dos intelectuais nas figurações públicas e privadas, nas questões interiores de 
sua própria consciência e exteriores na consciência coletiva.

Nesse sentido, um intelectual da educação emergiria claramente como um ser humano, 
particularmente quando suas ambivalências são consideradas no contexto de suas figurações 
sociais e respectivos tempos vividos. Por outro lado, um intelectual que desejar ser social-
mente reconhecido como representante de pensamentos, propostas e valores educacionais 
e, ao mesmo tempo, sobreviver objetivamente de suas ações, teria de se constituir ocu-
pando lugares nas figurações específicas e em suas ramificações. Caso contrário, as figurações 
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específicas imputariam ainda mais dificuldades e distanciamentos para o intelectual no que 
diz respeito aos seus feitos objetivados em obras a serem reconhecidas na cena pública.

A proposta consiste em pensar o intelectual da educação e a estrutura social entrela-
çando as dimensões ambivalentes destacadas nas tensões dos desejos e controles sociais, 
aceitações e recusas, micro e macro, subjetividade e objetividade, indivíduo e sociedade. 
A trajetória pessoal, intelectual e a realidade social estabelecem interdependências que, no 
âmbito da análise sócio histórica que valoriza os processos relacionais, permitem superar 
as dicotomias intelectual/obra, arcaico/inovador, passado/futuro, agente/estrutura social. 
Com isso, é proposto observar os seres humanos não os emoldurando em conceitos previa-
mente formulados como o de “gênio”, de “intelectual” ou de sociedade supra-humana, e sim 
compreendê-los em suas respectivas potentes criações no interior da constituição de uma 
estrutura da personalidade e da estrutura social em transformação.

NOTAS SOBRE A SUBLIMAÇÃO CRIATIVA 

Estudar a constituição e as transformações da personalidade intelectual e da sociedade, 
tomando o caso de Mozart, implicaria numa proposta de não se ater exclusivamente a bio-
grafia cronológica do ser altamente criativo, mas sim atentar ao movimento que o consti-
tuiu no processo de mudanças e/ou de continuidades em figurações sociais específicas. Isso 
significa compreender a condição de criação que estaria demarcada na relação de interde-
pendência entre os desejos do indivíduo e os costumes sociais balizadores da criatividade, 
entre o “passado” e o “novo” impactante.

Sobre esse ponto, Elias nos convida a darmos mais alguns passos para além de uma 
tradição psicanalítica interessada nas repressões dos impulsos (interiorizações dos contro-
les sociais), buscando assim entendimentos das sublimações (exteriorizações dos impulsos 
criativos). A sublimação, como uma chave de interpretação, é a capacidade particularmente 
forte de transformar as energias instintivas do “eu” e os quadros de repressão social em ino-
vações criativas na forma de obras acessíveis à muita gente. A obra resultante da sublimação 
é a fantasia desprivatizada, logo, relevante para muitos outros em sociedade e para o criador. 

Elias considera que:

O pináculo da criação artística é alcançado quando a espontaneidade e a inventividade do 
fluxo-fantasia se fundem de tal maneira com o conhecimento das regularidades do mate-
rial e com o julgamento da consciência do artista, que as fantasias inovadoras surgem como 
por si mesmas, satisfazendo as demandas tanto do material, como da consciência. Este é 
um dos tipos de processos de sublimação mais frutíferos socialmente. (ELIAS, 1995, p. 63)
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O desafio consiste em interpretar a força da sublimação geradora de criação bem-suce-
dida, que aparece como resolução de uma tensão entre os impulsos interiores do criador 
e exteriores gerados socialmente. A obra intelectual seria então resultante do processo de 
interações entre fantasias, materiais, frustrações, controles sociais, autocontroles e exterio-
rização dos impulsos de maneira aceitável e reconhecida. Assim, trata-se de um esforço de 
pensar o homem e o intelectual considerando a compreensão de sua sublimação pela qual 
as fantasias humanas, convertidas em criações objetivadas, “podem ser despojadas de sua 
animalidade sem necessariamente abandonar sua dinâmica elementar, seu ímpeto e força, 
ou a antecipada doçura da satisfação. Muitas das obras de Mozart mostram um extraordi-
nário poder transformador deste tipo”, tais como Don Giovanni ou suas três últimas sinfo-
nias (ELIAS, 1995, p. 56-57).

A interpretação das relações entre as sublimações de um criador e suas criações, também 
é importante para uma compreensão da diferenciação do indivíduo. Contudo, segundo Elias:

A despeito de sua significação sociológica, o problema da capacidade humana de sublima-
ção foi um tanto negligenciado, se comparado com a capacidade de repressão. No presente 
contexto, mesmo que não possamos resolvê-la, somos inevitavelmente confrontados por 
esta questão. (ELIAS, 1995, p. 58)

Elias destaca que pais, professores e outros adultos, com os quais a criança tem contato 
em seus primeiros anos, podem influenciar o processo de sublimação decisivo na constitui-
ção da personalidade criativa do indivíduo. Entende-se também que a sublimação objetivada 
em criações é mais fácil para pessoas na segunda e terceira geração. Como indício, o pai de 
Mozart, Leopold Mozart, também era artista, compositor, intérprete e, com suas inclina-
ções pedagógicas, foi professor e cuidou da educação musical do filho numa direção desejada.

A questão é que a fusão entre os fluxos-fantasia, impulsos de consciência e padrão 
social, sem perder a espontaneidade, está no cerne de quem se pode denominar de intelec-
tual de uma obra desviante da norma de uma sociedade de época, esta que pode reconhe-
cer o valor do intelectual e de sua obra, bem como também pode colocá-los na condição de 
marginais, de outsiders.

NOTAS SOBRE A RELAÇÃO ESTABLISHMENT-OUTSIDERS

A criação de obras diferenciadas no contexto de uma sociedade pode colocar muitos 
intelectuais na posição de outsider ou establishment. Mozart, dadas as humilhações impos-
tas pelos nobres de corte e a sua pretensão de autonomia artística, sentia-se na posi-
ção de outsider. 
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A dinâmica da relação outsider-establishment pode ser assim descrita:

Pessoas com a posição de outsiders em relação a certos grupos estabelecidos, mas que 
se sentem seus iguais ou mesmo superiores, por suas realizações pessoais ou, algu-
mas vezes, até mesmo por sua riqueza, às vezes reagem rancorosamente às humilha-
ções a que estão expostas; podem também estar plenamente conscientes dos defeitos 
do grupo estabelecido. Mas enquanto o poder do establishment permanecer intacto, 
tanto ele como seu padrão de comportamento e sentimento podem exercer uma atra-
ção muito forte sobre os outsiders. Muitas vezes o maior desejo destes é serem reco-
nhecidos como iguais por aqueles que os tratam, tão abertamente, como inferiores. 
A curiosa fixação dos desejos dos outsiders pelo reconhecimento e aceitação do esta-

blishment faz com que tal objetivo se transforme no foco de todos os seus atos e dese-
jos, sua fonte de significado. Para eles, nenhuma outra estima, nenhum outro sucesso, 
têm tanto peso quanto a estima do círculo em que são vistos como outsiders inferio-
res, quanto o sucesso em seu establishment local. Precisamente este sucesso foi, afinal, 
negado a Mozart. (ELIAS, 1995, p. 39)

A relação outsider-establishment trata-se de uma estrutura que garante a certo grupo, 
tido como superior, fontes maiores de poder na relação com os seus diferentes que ora reco-
nhecem as suas inferioridades, ora identificam as fragilidades do grupo que se coloca como 
mais forte e estabelecido. Como estratégia de poder, o grupo establishment reforça as repre-
sentações positivas de si na relação com o outro que é considerado o seu inferior. Essa rela-
ção impacta em ambos os grupos no sentido da construção da autoimagem e da consciência 
que seus membros têm de si e dos outros. Há então uma dinâmica de poder, hierarquização 
e marginalização que provoca efeitos reguladores de sentimentos e condutas sobre os indi-
víduos em específicas figurações sociais.

No caso da família Mozart, embora o pai como burguês de corte reconhecia o seu lugar 
inferior e se dedicava a ele, já o filho, o gênio prodígio, 

[...] claramente continuou um outsider, nutrindo em relação a tal mundo um antagonismo 
crescente e uma revolta que se manifestaram, por exemplo, na escolha da sensacional comé-
dia parisiense de Beaumarchais, As bodas de Fígaro, como libreto de uma de suas óperas, ou 
no notavelmente antiaristocrático Don Giovanni. (ELIAS, 1995, p. 95)

Sobre esse aspecto, o desafio para uma escrita da história dos intelectuais da educação é 
identificar, caracterizar, analisar e interpretar a realidade social que potencializa a condição 
de outsider ou establishment de uma pessoa altamente diferenciada. Ainda cabe problematizar 



56

se a sua posição, ocupada na relação com o outro, apresenta gradientes para o entendimento 
da produção da obra intelectual.

NOTAS PARA UMA HISTÓRIA DOS INTELECTUAIS DA EDUCAÇÃO

Da obra Mozart: sociologia de um gênio, na qual Elias (1995) apresenta a trajetória de vida do 
músico Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), pode-se considerar que uma escrita da 
história dos intelectuais da educação implicaria em:

a) entender um intelectual como ser humano altamente individualizado no social, 
desconstruindo a noção de intelectual/gênio com dom inato ou sobrenatu-
ral inexplicável;

b) compreender a produção da alta singularidade do indivíduo na experiência social;

c) perceber nos desejos criativos do indivíduo diferenciado a internalização e a exter-
nalização de controles emocionais e sociais;

d) explicitar a existência de tensões entre o indivíduo e os laços sociais no esforço de 
reconhecimento público por meio de sua obra intelectual; 

e) identificar questões de sublimação e de ambivalências vividas pelo indivíduo durante 
a sua trajetória de vida e sua produção intelectual;

f) dimensionar os comportamentos individuais diferenciados e seus impactos em figu-
rações sociais específicas;

g) identificar as fontes de poder do indivíduo na relação de interdependência com o 
outro e na dinâmica outsider-establishment;

h) considerando indivíduos diferenciados que refletem tanto o passado como a ino-
vação em uma sociedade em transformação, observar a mudança de uma ordem 
social para outra e o seu estágio de processo civilizador.

A história dos intelectuais seria então compreendida como um gênero de narrativa his-
tórica que objetiva problematizar o passado e a criação intelectual, evidenciando a trajetória 
de indivíduos altamente diferenciados em sociedades em mudanças civilizatórias, associando 
assim a obra e seus contextos de produção, disseminação, circulação, apropriação e uso, bem 
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como as intervenções públicas dos intelectuais. A narrativa buscaria apresentar análises não 
apenas da obra como produto resultante em si e datado, mas sim a realidade objetiva e dinâ-
mica mais ampla em termos sociais, políticos, culturais, educacionais, econômicos e psíqui-
cos da trajetória de vida do intelectual em interdependência com a sociedade que, por sua 
vez, também influencia na produção da obra.

Mais especificamente ainda, propõe-se então uma história da educação que problema-
tize a trajetória de vida e a função do intelectual na figuração escolar e nas suas figurações 
interdependentes que compreendem o indivíduo como gerador de impacto no pedagógico 
(saberes e práticas), na sociodinâmica das instituições educativas e na organização e direção 
de uma cultura escolar marcada por tensões de diversas ordens na vida em sociedade repre-
sentadas por uma ou mais gerações. O caminho observado seria o de não seguir uma narra-
tiva histórica que conceba uma vida como sequência de fatos e episódios, trajetórias repletas 
de sucessões involuntárias e sem tensões, uma vida que se adapta perfeitamente ao curso 
do desenvolvimento social imposto, uma vida que separa falsamente o homem e a criação 
intelectual, o intelectual e a sociedade.
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Civilização/descivilização do corpo 

como processos histórico-sociais
14

Cynthia Greive Veiga

A civilização dos corpos integra os processos históricos sociais de elaboração dos debates 
pedagógicos desenvolvidos no ocidente no contexto da modernidade europeia, tendo como 
característica a elaboração dicotomizada entre corpo e pessoa/mente. Pressuposto central 
na doutrina e prática cristã, esta dualidade se acentuou na modernidade, sendo sistemati-
zada por diferentes autores, como, por exemplo, Descartes  (1596-1650).15 A partir do século 
XVIII, tal concepção se aprofunda, por meio dos manuais de pedagogia e desenvolvimento 
das ciências. Desde então, o conhecimento sobre o corpo esteve impregnado de uma dimen-
são racionalista que submete e inferioriza emoções e sensibilidades.

Entretanto, há de se ressaltar que, nem todas as sociedades desenvolveram esta com-
preensão dicotomizada da constituição do ser, existem sociedades cuja representação do 

14 Parte deste texto foi tema da palestra proferida no ISCHE 2016 (Chicago, EUA) com o título “A civili-
zação/descivilização do corpo: tensões emocionais, sociais e históricas”.
15 Tomando o termo alma racional como razão, Descartes (1989, p. 62) afirma, “[...] nossa alma, isto é, 
essa parte distinta do corpo, cuja natureza, como já dissemos, é apenas pensar [...]”. Em documento de 
1635, referente a intenção da publicação de um dos seus livros, afirma “Nesse projeto revelo uma parte de 
meu método, procuro demonstrar a existência de Deus e da alma separada do corpo e acrescento várias 
outras coisas que creio, não serrão desagradáveis ao leitor”. Prefácio em Descartes, (1989, p. 16). Em Des-
cartes (1989, p. 74), o corpo é meramente uma máquina que executa movimentos, sem intervenção da 
“alma racional”, seu pensamento está em sintonia com outros autores do século XVII que apreenderam o 
mundo como imensa máquina.  
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corpo não se distingue da pessoa, da natureza e do cosmos (LE BRETON,2016) 16. Portanto, 
é necessário indagar sobre quais foram as condições históricas que possibilitaram a vigên-
cia da perspectiva dual corpo e pessoa, e por que se tornou predominante na Europa e nas 
Américas? Minha hipótese é de que sua gênese se encontra nas dinâmicas educadoras dos 
gestos e emoções, no curso da modernidade europeia, como processo civilizador, tema de 
investigação do sociólogo Norbert Elias (1987-1990). É uma construção eurocêntrica que 
se impôs nas Américas pela experiência colonial de subalternização de outras práticas cor-
porais (QUIJANO, 2005). 

É destacada ainda a naturalização desta perspectiva, expressões como “corpo em que 
habito”, “corpo como depositário de sentidos”, “espírito que molda o corpo”, “corpo doente”, 
etc., são usuais, seja no senso comum, seja, em campos profissionais, tal como, medicina, edu-
cação física, esportes, fisioterapia, dança profissional, psicologia.17 Como consequência, esta 
percepção da experiência corporal como autônoma e isolada (corpusclausus), também favo-
receu a naturalização das diferenças individuais, por exemplo, de origem étnica, de gênero, 
geração, não problematizando as experiências sociais que as produziram. Portanto, é fun-
damental desnaturalizar tal visão, pois, o corpo não é algo evidente por si mesmo, toda pes-
soa humana é uma construção social de vivências simultâneas do corpo, dos sentidos, das 
emoções, do pensamento, do meio ambiente.

Penso que há uma estreita relação entre a elaboração da concepção dual corpo e pes-
soa, os processos educadores/civilizadores constituídos desde a modernidade e o entendi-
mento das diferenças humanas descoladas do lugar social que as produziu. Deste modo, quero 
demonstrar que uma das consequências sociais destes processos foi a elaboração de certas 
diferenças como justificativa de inferiorização e exclusão, propiciado pelo apagamento de sua 
origem social. Contudo, tais acontecimentos se fizeramem meio a muitas tensões e conflitos. 

Temos que, como reação e numa direção contrária ao entendimento dual e indi-
vidualizado do corpo, podemos identificar, desde o século XIX, a emergência de 

16 Também estudiosos brasileiros demonstraram que, junto aos indígenas, o corpo é expressão das inte-
rações sociais entre gerações, gêneros, bem como, natureza, coisas e animais, por exemplo, a pintura cor-
poral expressa os rituais demarcadores das várias situações de socialização; entre outros conferir Seeger, 
Da Matta e Castro (1979), Coelho e Debortoli (2012).
17  Não desconheço que no âmbito das sociedades mais complexas, podemos identificar momentos his-
tóricos específicos, em que, apesar de rígidas hierarquias sociais, provisoriamente, as fronteiras do corpo 
e pessoa foram rompidas. Como exemplo cito a investigação de Bakhtin (1987, p. 17) sobre as comemo-
rações do carnaval e outras festividades da idade média e renascimento, onde um corpo popular, coletivo 
expressava a indivisibilidade entre o corporal, o social e o cosmos, e o uso profuso dos sentidos.
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umacorporalidade18coletiva. As experiências do movimento operário, feminista, dos negros, 
da juventude, LGBTs, por exemplo, são expressões das tensões relativas as desigualdades 
sociais oriundas das diferenças de corpo-pessoa. Neste caso, é detectado um processo desci-
vilizador em curso, somente possível em contraste com as dinâmicas civilizadoras; este tema 
foi desenvolvido pelo sociólogo Cas Wouters (2007;2008), ex-aluno de Elias, que vem pro-
blematizando os processos de informalização/descivilização no âmbito do processo civili-
zador. Neste texto o objetivo é tratar das dinâmicas civilizadoras/descivilizadoras do corpo, 
organizado em três itens: educação e corpos civilizados; educação e corpos inferiores; edu-
cação e corpos revoltosos-descivilizados. 

EDUCAÇÃO E CORPOS CIVILIZADOS: AUTOCONTROLE E DISTINÇÃO SOCIAL

O sociólogo Norbert Elias foi um dos primeiros autores a historiar os usos do corpo, dos sen-
tidos e a expressão das sensibilidades. Em sua obra O processo civilizador, de 1936, ele colo-
cava o seguinte problema: “O homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que 
estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico de homem ‘civi-
lizado’” (ELIAS, 1994, p. 13), houve significativas mudanças nos padrões do que a sociedade 
exige e proíbe. O autor demonstrou, por meio de pesquisa empírica (manuais de civilidade 
e literatura), como e porque ocorreu tal alteração no comportamento humano. 

Tomando como premissa a estreita relação entre mudanças psíquicas (psicogênese) e 
mudanças sociais (sociogênese), Elias investigou, entre os séculos XVI e XVIII, as altera-
ções no uso do corpo e dos sentidos, pelo comportamento dos indivíduos à mesa, na cama, 
na dissimulação das suas secreções e excreções, no refinamento das atitudes e sensibilidades, 
associado aos acontecimentos políticos e econômicos de organização dos Estados Nacionais, 
monopolização da violência e tributação, disputas de posição entre nobreza e burguesia. No 
século XIX, afirma Elias, o ocidente europeu se autodenominou civilizado, num ambiente 
de novas lutas de poder e instalação dos regimes constitucionais, como indicador de que os 
novos governantes não poderiam desconsiderar a pressão dos governados.  

Neste contexto, a demanda por educação e escola se ampliou de modo cada vez mais 
abrangente, na medida em que definitivamente se impunha como exigência de organização 
social, alterações comportamentais numa direção muito específica: a necessidade do auto-
controle dos instintos e emoções em detrimento da coerção externa. Contudo, o processo 
civilizador se fez de modo diferenciado no interior de cada Estado, inicialmente junto as 

18  Este termo corporalidade (corporality), desenvolvido por Thomas Csordas (1994), tem sido usado pelos 
antropólogos como refutação aos dualismos corpo-espírito, natureza-cultura, corpo- pessoa.  Conferir 
também Silvia Maluf (2001)
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classes aristocráticas e burguesas e em seguida se estendendo como exigência para todos os 
extratos sociais.

Há de se destacar que esta foi uma tendência que não se restringiu a Europa, mas circu-
lou entre outras localidades, levando em consideração, principalmente, a expansão da inter-
dependência político-econômica das diferentes nações. Todas elas, na liderança de suas elites, 
compartilharam os ideais de civilização em curso, pois, a convocação para se tornarem civili-
zadas se apresentou como condição decisiva para o progresso.  E, apesar das diferenças locais, 
o apelo a educação como condição de civilização, seja doméstica ou escolar, foi unanimidade. 
Neste mesmo processo, o saber e comportamento dos povos colonizados foi representado como 
selvagem e primitivo; e difundiu a violência estatal como estratégia de civilização.

No decorrer do processo civilizador europeu, desde o século XV, circularam manuais 
de civilidade, tratados de educação e pedagogia, orientadores das práticas escolares dos colé-
gios para a educação da juventude nobre e burgueses. Nos diferentes manuais para a educa-
ção infantil, prescrevia o autocontrole do corpo e das emoções. Ao final do século XVIII, se 
intensifica, nos debates pedagógicos, a difusão dos saberes específicos direcionados ao bom 
uso do corpo, como é o caso da ginástica. 

Minha hipótese é que a elaboração da dualidade corpo e pessoa está profundamente 
relacionada com as novas demandas de educação constituintes do processo civilizador. Ou 
seja, a prerrogativa do autocontrole físico e emocional, desde a mais tenra idade, como modo 
de estabelecimento nas sociedades civilizadas, proporcionou a fragmentação pedagógica tão 
presente nos projetos educacionais desde então. O tripé pedagógico: educação física, edu-
cação intelectual e educação moral, esteve sistematizado nas propostas de diferentes autores, 
ao mesmo tempo que se desenvolveu uma hierarquização do uso dos sentidos, na medida 
em que se ampliavam os apelos ao controle dos afetos e emoções. Na própria elaboração das 
propostas de educação física, identificamos divisões. 

Como exemplo, o pioneiro Guts Muths (1759-1839), criador da expressão Homo Gym-

nasticus na obra de 1793,“Ginástica para a juventude ou um guia prático de exercício saudável 
e divertido para o uso das escolas. Um ensaio para a melhoria necessária da Educação prin-
cipalmente no que se refere ao corpo”19. Interessante observar as especializações de ginas-
tica proposta pelo autor.

Exercícios corporais:

1. Ginástica natural (educação funcional por meio da vida)

19  Esta obra, originalmente alemã, foi traduzida na Inglaterra em 1800, quando teve ampla repercussão.
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2. Ginástica artística (educação corporal consciente)

2.1.  Ginástica para guerra (formação para soldados)

2.2.  Ginástica atlética (movimento corporal como espetáculo)

2.3.  Ginástica médica (ginástica terapêutica)

2.4.  Ginastica pedagógica (também ginástica pura ou exercícios corporais peda-
gógicos). (TESCHE, 2002, p. 62)

Sobre o tripé pedagógico, tomamos três conhecidos exemplos, Locke, Kant e Spencer. 
John Locke (1632-1704), em “Alguns pensamentos acerca da educação”, de 1693, apresenta 
o tripé, educação do corpo, da mente e do caráter. Para iniciar seu texto, o autor retoma, do 
filosofo Juvenal, uma conhecida expressão latina,20

“Uma mente sã num corpo são” é uma descrição curta, porém completa, de um estado de feli-
cidade neste mundo [...] Aquele cuja mente o dirige não sabiamente jamais tomará o cami-
nho correto; e aquele cujo corpo é insano e débil nunca será capaz de avançar. (LOCKE, 
1999, p. 154, grifos do autor.)

Na sequência do texto, Locke explica que, embora a mente seja a parte mais impor-
tante a ser educada, o principal cuidado deve ser mesmo com o seu revestimento, a “Cabana 
de Barro”. Deste modo inicia suas prescrições, não com a educação da mente, mas com a 
educação do corpo, seguido da mente e do caráter. Voltado para educação de um nobre, 
tais prescrições visavam autogoverno, auto coerção, habilidades necessárias para as novas 
demandas sociais e políticas. 

Já na obra Sobre a Pedagogia (1803), Kant (1724-1804)  separa educação física da educa-
ção prática ou moral. O autor estabelece uma noção ampla de educação física, envolvendo 
educação dos movimentos e exercício dos sentidos (autogoverno), acrescida da “formação fís-
ica da alma”, para se referir ao cultivo da natureza, do que é “naturalmente bom”. Do mesmo 
modo que Locke, em Kant, a educação física precede a educação prática (desenvolvimento 
das habilidades mentais e moralidade).

20  A conhecida expressão Mens sana in corpore sano é citação da Sátira X do poeta-filósofo romano Décimo 
Junio Juvenal, século I.
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Noutro contexto, Herbert Spencer (1820-1903), publicou “Educação física”, na British 

Quarterly Review, e em seguida, 1861, “Educação intelectual, moral e física”. Este autor tam-
bém privilegia a educação física; no seu entendimento, a inteligência num mau físico não 
vale nada, pois, os descendentes morrerão rápido; já um bom físico, mesmo de poucos dotes 
intelectuais, dá oportunidade para que suas próximas gerações desenvolvam as faculdades 
intelectuais.   É conhecida sua afirmação de que, 

[...]a primeira condição de êxito no mundo é ser um bom animal, e a primeira condição de 

prosperidade de uma nação é ser composta de bons animais. Não somente sucede frequentemente 
que o êxito de uma guerra depende da robustez e do valor dos soldados, senão que, nas lutas 
industriais, também a vitória é companheira do vigor físico dos produtores. (SPENCER, 
1983, p. 184. Grifos do autor, tradução livre.)

Spencer da continuidade à tradição de conceber o corpo como máquina; compreende a 
educação física em três aspectos: alimentação, vestimenta e exercícios corporais. Enquanto 
tal, o corpo-máquina necessita de combustível para boa produção, pois, quando falha, não é 
capaz de cumprir corretamente suas tarefas (moral e trabalho). O exercício corporal, abran-
gendo ginástica e jogos, teria como fim, entre outros, prevenir a fadiga intelectual, um pro-
blema em expansão na organização da sociedade industrial.Desenvolve ainda o conceito de 
“consciência física” como guia da conduta humana, uma espécie da educação dos sentidos 
e das vontades. 

Em relação a hierarquização dos sentidos e controle das emoções, diferentes autores 
confirmam, no curso do processo civilizador, a “hegemonia ocidental da visão” (LE BRE-
TON, 2016). Esta análise é ainda mais consubstanciada na modernidade, pela difusão do 
impresso, das descobertas óticas e fotografia. Por sua vez, Elias (1983, 1984) demonstra que, 
nas dinâmicas civilizadoras, quando, cada vez mais se impõe a distância física entre as pes-
soas, o controle sobre os gestos e odores corporais, a visão será por excelência, o farol das 
condutas. A visão se tornou o sentido mais nobre pois, quando civilizada, propicia o dis-
tanciamento do tato, ainda que, o cobiçado par, ver e tocar, inquiete a alma, demandando 
alto nível de autocontrole.

Na Civilité de La Salle, edição de 1774, encontramos a seguinte orientação: “Crianças 
gostam de tocar em roupas e em outras coisas que lhes agradam as mãos. Esta ânsia deve 
ser corrigida e devem ser ensinadas a tocar o que vêm apenas com os olhos” (apud ELIAS, 
1994, p. 200).A educação do olhar implica no controle racional das emoções e contribui para 
a sensação de sermos corpos-indivíduos encapsulados (corpus clausus), devido à alta repres-
são dos nossos instintos e desejos.
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Ainda no âmbito da civilização das emoções e sensibilidades, destaco a elevação do 
patamar dos sentimentos de vergonha e repugnância, decorrentes da mudança de hábitos, 
quando situações socialmente indesejáveis passaram a ser fortemente reprimidas. Senti-
mentos de nojo e repulsa, por exemplo em relação as excreções humanas se tornaram cada 
vez mais presentes; o mesmo pode-se dizer quanto a orientação de recato corporal para as 
mulheres e controle da sexualidade feminina21.   

No século XIX, a fragmentação corpo e pessoa se consolida pelos saberes da biologia, 
psicologia e sociologia. No mesmo contexto, a escola se fixou como espaço de socialização/
civilização de crianças e jovens, com característica rigidamente disciplinadora, expressa no 
mobiliário escolar, na delimitação dos espaços, dos tempos e distribuição dos conteúdos, na 
opressora submissão aos adultos. 

Nos colégios para a juventude, a dualidade corpo e pessoa esteve no fundamento peda-
gógico da ginástica e dos esportes. Já nas escolas públicas, para crianças de todas as procedên-
cias, era exigido alto nível de auto coerção, necessário para se manterem sentadas e quietas 
durante horas, de modo a aprender a ler, escrever e contar. Em alguns países, se combateu a 
violência corporal como recurso pedagógico. O chamado castigo moral, por meio do vexame 
público, se apresentou como via civilizada para corrigir comportamentos indesejáveis.22

Acresce-se que, neste mesmo século, ocorreu o incremento da militarização dos jovens, 
como função nacional, seja em escolas especificas ou nos colégios regulares, com clara opção 
pela educação do corpo masculino viril (LORIGA, 1996). Esta perspectiva teve continui-
dade, principalmente nos regimes totalitários do século XX, devido a fundamentação eugê-
nica e centralidade pedagógica no corpo físico dos jovens (moças e rapazes). Nesta mesma 
época, outra experiência educacional de disciplinarização dos corpos, foi o escotismo, dis-
seminado em vários países como ação nacionalista para formação do caráter.23

21 Elias (1993, p. 242) demonstra que estes sentimentos expressam medo de degradação social, de posi-
cionar-se em situação de inferioridade. Assim afirma, “O conflito expressado no par vergonha-medo não 
é apenas um choque do indivíduo com a opinião social prevalecente; seu próprio comportamento colo-
cou-o em conflito com a parte de si mesma que representa esta opinião”.
22 De qualquer modo, numa longa duração histórica, os modos de ensinar e aprender estiveram tradi-
cionalmente vinculados a algum tipo de violência. A história da educação, escolar ou não, caracterizou-se 
mais por situações de coerção, submissão, castigos e medo, do que pela liberdade e prazer de experimen-
tar, interrogar, conhecer, adquirir autonomia. Vincula-se a isto, a consideráveldesigualdade histórica nas 
relações de poder entre adultos (patrões, professores, pais), jovens e crianças(trabalhadores,aprendizes, 
alunos, filhos). E, para além das tensões geracionais, os conflitos nas relações de gênero, classe social, ori-
gem étnico-racial.
23  O inglês Baden-Powell (1875-1941) é considerado o fundador do escotismo.
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Contudo, esses processos educadores de imposição das condutas civilizadas, se fez car-
regado de paradoxos, porque eram fundados na dualidade corpo e pessoa e, portanto, na 
naturalização das diferenças. Isto esteve estreitamente relacionado a disseminação dos estu-
dos racialistas e eugênicos, cujo objetivo era demarcar cientificamente as diferenças dos cor-
pos e das emoções, gerando justificativas para processos desiguais de inserção social, e até 
mesmo, o extermínio de pessoas.      

PRODUÇÃO DE CORPOS INFERIORES: DESIGUALDADE NA DIFERENÇA

A predominância da concepção dual corpo e pessoa, como integrante dos processos civiliza-
dores dos gestos e das emoções, contribuiu para a naturalização das diferenças individuais, 
seja de gênero, de raça, de geração, o que por sua vez, favoreceu a produção de hierarquiza-
ção das diferenças. Deste modo, quero demonstrar que uma das consequências sociais destes 
processos foi a elaboração de certas diferenças como justificativa de inferiorização e exclu-
são social, propiciado pelo apagamento de sua origem social, motivos de muitos conflitos. 
Tomemos alguns exemplos no Brasil.

Em correspondência de 9 de julho de 1894, Elydio Jose Gomes, comunicava ao inspe-
tor escolar da província de Minas Gerais, Joaquim Bonifácio, a retirada de seus filhos da 
escola, com a seguinte justificativa, 

[...] porque meus filhos são da cor inferior aos filhos da professora; e ela que não ensina meni-

nos da cor morena, também não tenho obrigação de mandá-los para a escola, para susten-
tar com seus nomes pessoas que não presam os lugares que lhes são confiados. Há muito 
tempo que eu entendi de não os mandar para a escola, porque a professora com o título de 

branca não os quer ensinar[...]. (GOMES, 1894, grifos do autor.)

Na sequência da documentação, o inspetor relata ao governo queixas similares de outros 
pais de família, confirmando que também os seus “[...] filhos são distratados pela profes-
sora que prodigaliza o desprezo aos que não vestem pele branca e que não dissimula o desprazer que 

experimenta em tratar com meninos de cor e de cabelo ruim!” (GOMES, 1894, grifos do autor).
O tratamento desigual de uma criança na escola, devido a sua cor de pele, é apenas um, 

entre muitos exemplos, de manifestação do entendimento do outro como pessoa inferior. 
Diferenças de gênero e classe social, por exemplo, também se somam a eles, de modo cada 
vez mais rotineiro nas histórias das nossas escolas. Duas problemáticas se evidenciam: a 
questão da organização da escola para todas as crianças, e, neste contexto, a elaboração do 
outro como grupo ou pessoa inferior.     
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A institucionalização da escola pública,24 como direito de todos e fator de homoge-
neidade cultural, foi uma iniciativa destinada a promover a igualdade de oportunidades e 
atenuar as diferenças sociais no contexto competitivo de expansão do liberalismo e da eco-
nomia capitalista. Contudo, a sua prática homogeneizadora, favoreceu a vivência extrema-
mente conflituosa das diferenças.  

A escola pública, ao mesmo tempo que se apresentou como espaço democrático de socia-
lização, contribuiu para associar determinadas diferenças entre as criançasa uma condição 
social inferior. Distratar o outro pela incômoda diferença, é evitar contato físico, encostar 
na pele, olhar, cheirar.  De acordo com Elias (2000) este é um tema universal: membros de 
determinados grupos, mais poderosos, se pensam seres humanos melhores25. Como isto se 
processa? Como mantem em si a crença de que são melhores? Quais os meios para impor 
esta crença de superioridade? Quais as fontes de poder são acionadas para um grupo afir-
mar sua superioridade ou seu desprezo em relação a outro grupo? 

Por meio da figuração estabelecidos-outsiders, Elias propõe um modelo teórico de aná-
lise das desigualdades sociais e relações de poder. A tensão entre grupos estabelecidos e 
grupos outsiders possui as mais variadas fontes, com características comuns e constantes. O 
medo da perda de posição dos estabelecidos e a pressão exercida pelos outsiders, se desen-
rola por meio de diferentes estratégias de disputa de poder, tais como a elaboração de estig-
matizações.26  Uma pergunta a se fazer é: quais são as condições que possibilitam um grupo 
lançar um estigma sobre o outro?  Tomemos como exemplo, um relatório do governo de 
Minas Gerais sobre o funcionamento de uma escola em fins do século XIX, onde o inspe-
tor escolar registra:

A professora é uma preta boçal, seriamente ignorante, quase sem inteligência[...]. Para o cumulo 
desta desgraçada instrução primária, a mestra é normalista titulada pela Escola Normal 
de Ouro Preto. Nunca encontrei uma professora tão sem inteligência! Admiro pasmo como 

é que esta preta conseguiu titular-se pela Escola Normal da capital. (RELATÓRIO, 1800 [?]) 

O relato é repleto de estereotipias da cor. Ainda que a professora apresentasse proble-
mas quanto a atuação profissional, a crítica do inspetor se direciona a suposta inferioridade 

24  No Brasil, a escola pública foi instituída na Constituição de 1824, para todos os cidadãos (excluído escra-
vos, mas não os negros), gratuita e obrigatória.  
25  Norbert Elias e John L. Scotson (2000). Produção teórica a partir de estudo etnográfico (1965) sobre 
conflitos sociais e violência juvenil em dois bairros de uma comunidade perto de Leicester (Inglaterra). 
26  Elias (2000) denomina estas estratégias de “constantes estruturais”, são elas: diferenciais de coesão e 
integração; estigmatizações; carisma e desonra grupal; fofocas, barreira afetiva. 



68

étnico-racial: preta boçal, preta ignorante, preta sem inteligência, e no espanto de consta-
tar que a “negra” estudou na Escola Normal da Capital.

Além da escola, outras experiências indicam para a inferiorização de pessoas. Este é o 
caso das crianças escravizadas ou trabalhadoras, tendo em vista que o trabalho na moderni-
dade se fundamentou na dualidade corpo e pessoa.Antes de tudo, é importante destacar que 
durante um largo tempo, as “descobertas” quanto ao trato dos corpos das crianças, não favo-
receram as famílias escravizadas ou as famílias de trabalhadores livres ou mesmo as crian-
ças pobres e órfãs. Para estas crianças, a dimensão de pessoa parece ter tido um lugar muito 
restrito na vivência de sua infância, pois essencialmente o que se demandou dela, foi o uso 
de seu corpo. Vejamos alguns exemplos.

No caso das crianças escravizadas, meninas e meninos, o seu corpo foi objeto de várias 
utilidades, de acordo com a idade. Na história brasileira, quando muito pequena, ela é retra-
tada na iconografia como bichinho, à espera da sobra de comidas; quando um pouco maior é 
o filho do senhor que lhe toma o corpo, para montar como num cavalo ou satisfação sexual.27 
A partir dos sete, oito anos, ingressam no mundo do trabalho, em tarefas domésticas, na roça 
ou cidade; nesta idade, seu corpo passa a ter significativo valor de mercado.  

No caso das crianças pobres e órfãs, tradicionalmente, o trabalho se apresentou como 
fonte de regeneração. Diferentes instituições foram criadas com intuito de proteger a infân-
cia, mas de modo peculiar: colocando as crianças para trabalhar, sem as mínimas condições 
de higiene e desprovidas de afeto. Quanto as crianças oriundas das famílias camponesas e 
operárias, a exploração de seu corpo pelo trabalho se tornou habitual no contexto das socie-
dades industriais. Seja em instituições de órfãos pobres, seja nas famílias, ou nas fabricas, o 
acesso às letras era raro, e no contexto de expansão da escolarização obrigatória, fortes ten-
sões se fizeram presentes, colocando a nu a dualidade corpo (trabalho) e mente (acesso aos 
saberes elementares).28

No caso do Brasil, ao final do século XIX, é constatada uma percentagem de 85% de 
analfabetos, na década de 1920, ainda são 75% (com ampla maioria de pessoas negras) 
(VEIGA, 2007, 2016).

Ao longo de todo o século XIX, em vários relatos de inspetores escolares é detectado o 
problema da infrequência a escola devido ao trabalho infantil. No século XX, a exploração 
de crianças foi incisivamente denunciada junto a imprensa operaria, sendo que a legislação 
trabalhista brasileira não favoreceu a escolarização das crianças pobres, comprometendo as 

27  Em geral as fontes documentais para análise da condição das crianças escravizadas são a iconografia, 
especialmente Jean-Baptista Debret (1768-1848), e literatura.  
28 Sobre trabalho infantil e escolarização obrigatória, conferir Veiga (2016).
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oportunidades sociais de sua geração, e a produção de uma infância inferiorizada e mutilada. 
De acordo com o noticiado pelo jornal A Classe Operária de 27de junho de 1925:

Constantemente se dão na capital os acidentes mais dolorosos. Ainda agora há o caso do 
menino André Pellin – uma pobre criança de 13 anos de idade, que na fábrica de choco-
late M. Munhoz & Cia foi apanhado pela correia de uma máquina e ficou sem um braço. 
Na fábrica os operários não têm a menor garantia. As crianças fazem trabalhos de homens. 
(A CLASSE..., 1925)

Além dos negros e crianças pobres, também as mulheres tiveram seus corpos entendi-
dos como inferiores, e esta constatação pode ter tido seu gradiente ampliado, se combinado a 
outras marcas corporais e/ou condições, se negra, se pobre, se trabalhadora, se divorciadaetc. 
A escolarização de meninas se apresentou como decisivo no processo de civilizar os seus cor-
pos, contudo, com destaque para o controle de sua sexualidade e produção estereotipada de 
suas “habilidades”. Tal característica foi importante ao reforçar a suposta inferioridade inte-
lectual feminina, fator de produção da desigualdade histórica de oportunidades de inserção 
social. No século XIX, o apelo a escolarização de mulheres, se fez na direção do aperfeiçoa-
mento de seus “dotes naturais” como parte do processo civilizador ser boa mãe, boa esposa 
e boa dona de casa. De acordo com a orientação do Jornal A Tribuna, de 20de junho de 1920:

A mulher sendo ignorante, como poderá exercer bem o seu cargo de mãe-missão, esta 
da mais alta responsabilidade? Ela, para elevar-se, diante da humanidade, como mãe é- 
lhe necessário uma educação finíssima ao lado de uma instrução sólida, também, não 
devendo principalmente descurar a ciência que eleva sobremaneira a mulher no seu lar. 
(A TRIBUNA, 1920)

Vários periódicos destinados a mulheres e as famílias, reforçaram este objetivo reite-
radamente. Também nos textos e ilustrações de livros escolares foram recorrente os ape-
los ao lugar natural das mulheres. É destacado ainda os aconselhamentos quanto ao recato 
moral e submissão sexual.

A elaboração dual corpo e pessoa, favoreceu a constituição de modelos superiores de 
pessoas, justificados por modelos idealizados de corpos, em consonância com os proces-
sos educadores/civilizadores em curso no ocidente. O estabelecimento de hierarquizações 
humanas, qual sejam, entre homens e mulheres, pessoas brancas e as de outras cores, adul-
tos e crianças, ricos e pobres etc., é a mais profunda expressão deste processo, amparados 
por estigmas de inferioridade, elaborados principalmente a partir das marcas corporais. 
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Diferenças de geração, gênero, origem étnica e social foram tomadas por marcas de inferiori-
dade redundando em processos desiguais de socialização. Mas isto não ocorreu sem reações.  

CORPOS REVOLTOSOS, DESCIVILIZADOS:  
UM CORPO CIVILIZADO, PARA SEMPRE CIVILIZADO?

Contrapondo a tendência crescente de individualização dos corpos e concepção dual corpo 
e pessoa, e exercendo pressão a este modelo, desde o século XIX o avanço é observado de 
outra perspectiva. Nos movimentos sociais, emergiu uma corporalidade coletiva, com des-
taque inicial para a ação dos trabalhadores no movimento operário, incluindo as mulheres. 
No século XX ampliaram estes movimentos emancipatórios, com significativos impactos 
nas relações de poder entre os grupos sociais.  Além disso, foi observado que, desde meados 
do século XX, houve uma progressão contínua no relaxamento dos costumes, denominado 
por Elias (1997) de descivilização, evidenciado por redução no diferencial de poder entre 
grupos, com destaque para as relações entre homens e mulheres; adultos e gerações mais 
novas; entre grupos étnicos; movimentos LGBTs. 

Esta concepção foi melhor desenvolvida por Cas Wouters (2007; 2008). Utilizando de 
manuais de etiqueta dos séculos XIX e XX, o autor demonstra que as formas rígidas de con-
trole social e autocontrole se afrouxaram durante o século XX, com crescente informalização 
nos padrões de comportamento e emancipação coletiva das emoções. Muito do que era proi-
bido ao final do século XIX, passou a ser permitido no XX. Um conjunto amplo de aconte-
cimentos integra estas mudanças, tais como as alterações na permissividade do que poderia 
ser feito em público e nos padrões de vergonha, redução controlada da distância corporal-
social-psíquica entre as pessoas, maior integração entre grupos sociais.

Já no âmbito da sociogênese destas mudanças comportamentais, o aumento do pro-
tagonismo dos grupos até então considerados outsiders se destacou, devido a ampliação da 
interdependência social, característica de uma sociedade cuja divisão do trabalho, se tor-
nava cada vez mais complexa e competitiva. Ampliam as misturas sociais, visíveis nos cen-
tros urbanos, no trabalho, nas ruas, transportes públicos, áreas de lazer e entretenimento. 
De modo geral, o costume de evitar pessoas de determinados grupos sociais, cedeu lugar a 
uma convivência tolerada, de modo mais flexibilizado.   

Neste tópico, quero me deter na questão do avanço de uma corporalidade coletiva, ainda 
que o processo de individualização se apresente de modo cada vez mais incisivo, amparado 
pelas mídias e mercado. Mais especificamente, quero problematizar as tensões produzidas 
pelos processos de informalizações, e neles, a emergência do corpo rebelde, descivilizado. 

De modo inédito, foi pela corporalidade que jovens, mulheres, negros e LGBTs, 
desde final dos anos de 1950, numa conjunção de movimentos, se fizeram ouvir em suas 
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reivindicações e questionamentos quanto aos estereótipos e imagens desqualificadoras de suas 
diferenças, que historicamente justificaram desigualdades políticas e sociais. Senão vejamos.

No âmbito da história das mulheres, observa-se um conjunto de fatores que contribuí-
ram para a elaboração de sua identidade coletiva. Primeiramente, as lutas do século XIX em 
diante pelo voto, profissão, direito a associações, etc., contrastou com acontecimentos des-
toantes em curso: reforço da ciência para estabelecer as “características femininas” de fragi-
lidade, de recato, vocação maternal, subordinação sexual e de sua destinação natural como 
mães de família, associado a acelerada feminização dos produtos de consumo.

No século XX, desenvolveram as tensões entre a representação do corpo feminino como 
mercadoria/prateleira de produtos estéticos e de higiene, acentuado pelas mídias (revistas, 
cinema e TV) e concursos de beleza, e a emergência do coletivo feminista. O movimento 
feminista dos anos de 1960 foi exemplar na proposição da liberdade do uso do corpo, nas 
denúncias da opressão feminina, e no orgulho de dar visibilidade ao conjunto de mulheres 
em comunhão com os mesmos valores.

Em contraste, a escolarização feminina manteve a função histórica de individualiza-
ção do corpo, acrescida dos princípios biopsicológicos da inferioridade intelectual. Apesar 
da ampliação do acesso das meninas a escolaridade e do estabelecimento da coeducação, 
o modelo escolar, durante bom tempo, foi masculino, onde a aprendizagem da relação 
entre os sexos se fez pautado por um modelo masculino plural, frente a um eterno sin-
gular feminino (MARINI, [s.d], p. 372). Neste contexto, perduraram as desigualdades 
escolares quanto as oportunidades do aceso das mulheres a determinadas profissões, ao 
mesmo tempo que reforçou as chamadas “profissões femininas”: enfermeiras, professo-
ras, bibliotecárias, secretarias.

Em relação as mulheres da população pobre, ampliaram as possibilidades de emprego 
associado a exploração de sua força de trabalho, e muitas delas se engajaram nos movimen-
tos operários. Contudo, permaneceu a hierarquia dos sexos, tanto entre populações traba-
lhadoras, quanto nas classes médias.  

Já os adolescentes e jovens, homens e mulheres, protagonizaram, a partir dos anos de 
1950, uma revolução geracional jamais conhecida.29 Destaca-se que este movimento con-
trastou radicalmente com o contexto totalitário de exaltação da juventude, entre os anos de 
1930 e 1940, cuja mobilização foi fundada na total submissão aos adultos e na individuali-
zação dos corpos: eugenia, força física, virilidade. 

29  Contudo, Paserini (1996) afirma que desde os anos de 1940, obras literárias como The beat generation 
(1941) de Kerouac e Rebel without cause (1944), de Robert Lindner, já indicavam para inquietações gera-
cionais. Estas obras somente se tornaram conhecidas ao final dos anos de 1950.
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Numa direção oposta, o movimento da chamada “juventude transviada”30, se desviou 
radicalmente dos padrões das relações geracionais historicamente acumulados, tendo ampla 
circulação geográfica. Esta geração de jovens inaugurou uma fase caracterizada por profun-
das alterações de poder nas relações entre adultos, jovens e crianças, pela conquista de sua 
autonomia e protagonismo frente aos mais velhos. 

Uma outra corporalidade emergiu naquele contexto com objetivo de transgredir regras 
e chocar: seja na invenção de uma nova linguagem (gírias), na vestimenta, tatuagens, dança, 
música, adornos, símbolos, etc., seja na luta pela liberdade sexual. Em que pese a esperteza 
do mercado, ao explorar este novo nicho, houve a elaboração de uma consciência tribal, o 
corpo coletivo se impondo à tradição da dualidade corpo-pessoa. As tensões foram muitas, 
com destaque para a criminalização dos jovens exatamente a partir das novas expressões cor-
porais que passaram ser identificados de modo coeso: roupa, cabelo, modo de andar, dan-
çar, falar, etc., bem como no seu comportamento sexual. 

No caso do coletivo negro, o cabelo black power e a mão erguida em punho, foram sím-
bolos de contestação nos anos de 1960 em diante.31 Surge principalmente nos Estados Uni-
dos, no contexto das lutas pelos direitos civis e fim da segregação racial, entre os membros 
do Panteras Negras (1966). Destaca-se que o cabelo black power teve especial significado para 
as mulheres negras, devido a tradicional opressão, imposta pela estética branca, da prática 
do alisamento de seus cabelos.32

Na mesma época, estas expressões corporais de protesto chegaram ao Brasil, no contexto 
da ditadura militar, cuja população branca se orgulhava da “democracia racial”, ao passo que 
a população negra acumulava séculos de rejeição, inferiorização e exclusão. Exemplo desta 
tensão pode ser verificada na reação da mídia frente ao sucesso da música Black is Beauti-

ful dos irmãos Marcos e Paulo Cesar Valle, cantada por Elis Regina. Em matéria intitulada, 
“Os horríveis brancos da Rua do Ouvidor” publicada na Folha de São Paulo de 5 de julho 
de1971, a jornalista argumentava:

Num país como os EUA conturbado pelos conflitos raciais crescentes, pode-se admitir a 
luta e o confronto de posições negras e brancas em seu meio social. [...] A lei brasileira 
sobre racismo é explicita e rigorosa. A verdade é que não há racismo no Brasil e qualquer 
um que tente ferir os princípios de dignidade do preto, é passível de punição[...]. Entretanto, 

parece-nos que há gente interessada ou por má intenção, ou por imbecilidade, a fomentar a luta 

racial no Brasil. Acaba de ser lançada propositadamente a causar polemicas, um tipo de música 

30  Título, dado no Brasil, ao filme homônimo do livroRebel without cause.

31  O termoblack power é creditado ao ativista negro Stokely Carmichael (1941-1998). 
32  A ativista negra Angela Davis (1944), com seu cabelo ouriçado, se tornou um ícone femi-
nino do movimento.
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que vai deixar muita gente falando sozinha. Trata-se de "Black is Beautiful", de autoria de 
Marcos e Paulo Sergio Valle, que exalta o negro e picha "os brancos horríveis da rua do 
Ouvidor". Ellis Regina, aos berros, apela na interpretação: 

‘Hoje cedo, na rua do Ouvidor / Quantos brancos horríveis eu vi / Eu quero um homem 
de cor / Um Deus negro do Congo ou daqui / Black is beautiful / Black is beautiful / Black 
beauty so peace full / I wonna black / I wonna beautiful / Black is beautiful /Black is beau-
tiful / Hoje à noite, amante negro, eu vou / Enfrentar o meu corpo no teu / Eu quero 
um homem de cor!’

[...]Mas dessas divagações pode nascer o desentendimento de verões brasileiros. Com isso 

pode desencadear-se aqui, uma onda racista, uma guerra entre brancos e negros, coisa que jamais 

o brasileiro pensou(FIGUEIREDO, 1971. Grifos do autor).33

Contudo, o combate ao mito da democracia racial já se fazia presente décadas antes, em 
iniciativas como, imprensa negra, Frente Negra Brasileira (1930) e Teatro Experimental do 
Negro (1944).34 Este, foi resposta à indignação frente a tradicional prática de pintar de preto 
o corpo dos atores brancos que interpretavam personagens negros, aliás prática comum em 
outros países. Observa-se que, também esta iniciativa foi rotulada como provocadora de ódio 
racial entre negros e brancos! Na afirmação de seu criador, Abdias Nascimento, “A experiên-
cia de ser negro num mundo branco, é algo intransferível” (NASCIMENTO, 2004, p. 214). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final deste texto com uma lúgubre notícia acontecida no ano de 1997:

Um ritual de protesto marca hoje a chegada do corpo, em Pau Brasil (Bahia), e o enterro 
do índio Pataxó José Galdino dos Santos, 44. Chamada pelos índios de dança do protesto, 
o ritual deve reunir os 1.723 membros da tribo Pataxó Hã-Hã-Hãe, onde Santos morava.
(FOLHA DE SÃO PAULO, 1997) 

33  Folha de São Paulo. “Os horríveis brancos da Rua do Ouvidor”, Lenita Miranda de Figueiredo, 5 de 
julho de 1971. Nota-se que estes mesmos argumentos foram retomados no ano de 2000, no contexto de 
discussão das políticas de cotas raciais. (Grifos meus)
34  Criado pelo ativista negro Abdias do Nascimento (1914-2011), idealizador de várias instituições, Museu 
da Arte Negra (MAN), Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), Memorial Zumbi. Atuou 
em movimentos nacionais e internacionais como a Frente Negra Brasileira, a Negritude, Movimento Negro 
Unificado (MNU) e o Pan-Africanismo.
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Fator de indignação foram as circunstâncias da morte, que passo a contar. O índio Gal-
dino havia chegado em Brasília no dia 18 de abril de 1997, com o propósito de discutir com 
o governo a situação das terras de seu povo, pois, há 4 meses aguardavam pela reintegração 
de sua posse, uma vez que elas haviam sido tomadas por fazendeiros. No dia seguinte, como 
parte das comemorações do Dia do Índio, ele participou de um evento organizado pela Fun-
dação Nacional do Índio (Funai). Na volta para a pensão onde estava hospedado, ele se per-
deu e teve que dormir num abrigo de ponto de ônibus. Na madrugada, um grupo de 5 jovens, 
alegando brincadeira, ateou fogo em seu corpo. Galdino teve 95% do corpo queimado, foi 
socorrido ainda consciente, mas faleceu no hospital pouco tempo depois. No depoimento à 
polícia, os jovens disseram que não sabiam se tratar de um índio, mas “apenas” de um men-
digo! Jovens brancos de elite brincando de colocar fogo num corpo-coisa qualquer. 

A morte do índio Galdino, inscrita no corpo assassinado, nos conta a história de seu 
povo, mas também de outros povos e grupos sociais, tomados como corpos-coisas inferiori-
zadas. São vários os exemplos de situações semelhantes: chacinas de crianças, jovens, negros 
e pobres; atentado a homossexuais; estupros em crianças e mulheres.

Neste texto pretendi a discutir as dinâmicas civilizadoras que tornam possíveis estes 
acontecimentos. A elaboração histórica da dualidade corpo e pessoa, está no seu cerne, pois, 
que outra explicação teríamos para entender, na contemporaneidade, porque jovens bran-
cos de classe média, ateariam fogo numa pessoa que dormia? Por que ele era um índio? A 
pergunta que fica é, eles atearam fogo no corpo ou na pessoa?

Ao que tudo indica, a princípio, eliminaram um corpo-coisa inferior, não importava, se 
de um índio ou de mendigo; mas, aos serem capturados, os assassinos passaram a ter como 
problema, exatamente o índio. Há um século, eles seriam considerados heróis, por exem-
plo, por força da orientação contida na Carta Regia de 13 de maio de 1808, expedido pelo 
então rei de Portugal, D. João VI, os índios Botocudo foram exterminados. Mas, na atua-
lidade, devido ao crescimento da pressão política dos grupos indígenas por igualdade de 
direitos e consequente conquista de alguma respeitabilidade junto a sociedade, o caso teve 
muita repercussão, naquele contexto, talvez, se fosse o assassinato de um mendigo, o crime 
teria menor importância.  

Como analisado, no decurso do processo civilizador ocorreu a demanda pelo auto coer-
ção em detrimento da coerção externa, como forma desejável de resolução dos conflitos 
humanos. Contudo, este processo se desenvolveu de modo paradoxal, pois as mesmas nações 
que se autodenominaram civilizadas foram aquelas que exterminaram os “outros”, devido a 
sua resistência em se submeter. 

O fato é que, a ampliação da demanda pela civilização de todos, deu maior visibilidade 
a diferenças de variada ordem. A racionalidade civilizadora tomou o corpo, os sentidos, as 
emoções como objetos fragmentados de modelagem; as diferenças passaram a ser explicadas 
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pelas possibilidades ou não de sua civilização, o que deu origem as desiguais condições de 
socialização das pessoas. 

Entretanto, a pressão civilizadora desde o século XV, ocasionou duas situações inter-
dependentes, em curso desde então, e plenas de conflitos. Quais sejam, os processos desci-
vilizadores, iniciado no século XX, caracterizado por um maior afrouxamento das rígidas 
normas reguladoras das relações entre as pessoas, possibilitando maior informalidade, mis-
tura social e descontração entre as pessoas; e o aparecimento de outras corporalidades, cons-
tituídas nos movimentos sociais, na luta pela igualdade de direitos.

Contudo, estes processos vêm sendo vivenciados em meio a muitas tensões, são mui-
tos os exemplos, semelhantes ao do assassinato de Galdino. Mas gostaria de chamar aten-
ção aqui, ao recrudescimento dos grupos políticos conservadores em vários países, inclusive 
Brasil. Nestes movimentos, tem ganhado força a defesa pela exclusão de imigrantes e refu-
giados de diferentes etnias e cores, a alteração dos direitos dos trabalhadores, a exacerba-
ção dos preconceitos contra os sem-terra, as pessoas negras, mulheres e jovens de periferia. 
Felizmente, neste mesmo processo, avançam manifestações socioculturais como, o Hip Hop, 
o movimento das vadias (Slut Walk), Occupy Wall Street (OWS), os rolezinhos35 dos jovens 
de periferia brasileira etc.

35  Os chamados “rolezinhos” são ações programadas em redes sociais por grandes grupos de adolescen-
tes de periferia com propósito de se dirigirem a shoppings centers.  
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“Bela, recatada, e do lar”
36

: 

memórias dos modelos civilizados 

para as meninas/mulheres
37

Magda Sarat

Renato Suttana

O título deste capítulo inspira-se numa reportagem divulgada emuma revista brasileira de 
grande circulação, cuja capacidade de inflamar o noticiário nacional tem interferido com fre-
quência no cenário político. No ano de 2016 lemos, em suas páginas, encabeçando um texto 
que gerou espanto, suscitou comentários e produziu grande quantidade de memes em redes 
sociais, uma manchete que dizia: “Marcela Temer: bela, recatada e ‘do lar’”. A bela e recatada 
em questão — candidata a primeira-dama brasileira, casada com o vice-presidente da repú-
blica Michel Temer (o qual, pouco depois, por força de manobra controversa do Congresso 
Nacional, se tornaria presidente), 43 anos mais jovem que o provecto marido, segundo o 
texto, era mulher de “aparece[r] pouco, gosta[r] de vestidos na altura dos joelhos e [que] 
sonha[va] em ter mais um filho com o vice” (LINHARES, 2016).

A reportagem causou celeuma, estimulando discussões em diversos setores sobre o 
modo como parte da elite política e econômica do Brasil, e parte da sociedade nacional, vê 
mulher e o seu lugar no contexto das relações. Não faltaram, por um lado, reações ao caráter 
(julgado) misógino, sexista, machista e conservador do texto. Por outro lado, houve aqueles 

36 Título de uma Reportagem de uma revista de circulação nacional na bibliografia deste capítulo.
37 O texto inicial foi apresentado em 2016 no XVI Simpósio Internacional Processos Civilizadores sediado 
pela Ufes(ES), faz parte das pesquisas desenvolvidas por nós no Grupo de Pesquisa “Educação e Processo 
Civilizador” e teve uma primeira versão publicada na Revista Intermeio (na bibliografia do capítulo).
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que, concordando com seu conteúdo, defenderam posições favoráveis a ele, o que gerou um 
pequeno cisma, expondo de modo sintético as dicotomias que marcam as formas de pensar 
o tempo contemporâneo nos diversos espaços de debate e opinião pública do Brasil. Sobre-
tudo (por que não dizer?), alimentou também aquele exército de “opinionautas” (SUT-
TANA, 2012) que sempre aparece, em todos os quadrantes, para verbalizar opiniões sobre 
os temas que a mídia veicula, às vezes de maneira provocativa ou interesseira, opiniões estas 
que foram do ingênuo ao crítico conforme as circunstâncias, mas que não deixaram passar 
em branco o que havia de evidentemente retrógrado e extemporâneo no texto da revista.

No curso do debate — vinculado ao modo conservador e aos modelos de como deve-
ria ser o lugar da mulher no contexto das relações sociais —, que também louvou as virtu-
des de futura primeira dama no mutirão midiático que se formou para convencer a opinião 
pública de que ela e o marido eram pessoas de índole respeitável (e, no caso dele, não ape-
nas o oportunista que, carente de representatividade nacional, estava a se valer articulações 
dúbias para se guindar à posição de presidente da República), Marcela Temer aparecia como 
a esposa que acompanha o marido no projeto de liderar o país em sua nova fase. Paralela-
mente a tal discussão, corria a polêmica acerca do processo de impeachment contra Dilma 
Rousseff, primeira mulher eleita democraticamente no Brasil para a função de presidente da 
República, militante de esquerda que, por força de imposições político-partidárias, aceitara 
o esposo da “bela, recatada e do lar” como vice para concorrer, pela segunda vez, nas elei-
ções presidenciais — experiência que em seu primeiro mandato fora bem-sucedida (2011-
2014), mas que no segundo redundaria em desastre.

Os motivos que levaram ao processo de impeachment não interessam aqui. Importa ape-
nas suspeitar e destacar o possível caráter misógino de toda a situação (comprovado, por 
exemplo, pelo fato de que Temer não escolheria pessoas do gênero feminino para compor 
seu geriátrico ministério quando assumiu a presidência meses depois, formado essencial-
mente por homens brancos e relativamente idosos), pautado nas relações de gênero, ou seja, 
o aspecto sexista, machista e conservador de todo o processo em si. Leve em conta também 
que, ao longo de todo o primeiro e, mais fortemente, no segundo mandato da presidenta 
eleita, abundaram textos na internet denunciando a forte detração que ela sofrera no âmbito 
da grande imprensa, promovida por homens e mulheres que visavam, muitas vezes, a sua 
condição feminina (como no caso de adesivos para automóveis em que a tampa do tanque 
de combustível do veículo coincidia com a genitália feminina, numa montagem em que o 
rosto da mulher era substituído pelo da presidenta), e por se chocar, segundo cremos, com 
os padrões de julgamento androcêntricos e patriarcais de tais grupos. 

À parte críticas a seus dois governos e à sua reconhecida dificuldade para dialogar 
politicamente com a variedade do espectro político nacional (cada vez mais dominado por 
representações conservadoras e, finalmente, entregue ao comando de uma extrema direita 
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declaradamente misógina e antiminorias), a rejeição a Dilma Rousseff se deveu, suspeitamos, 
também, ao fato de ser ela mulher. Ao assumir poder, com autoridade para dirigir o Execu-
tivo do país e liderar homens e mulheres — que, entre outras coisas, ainda defendem o tradi-
cionalismo conservador e segregacionista (sempre eriçado diante da ideia de que mulheres, 
negros, indígenas, homossexuais, deficientes físicos e indivíduos provenientes de quaisquer 
minorias possam governar ou frequentar os espaços de decisão política e econômico), reser-
vando um lugar específico para a mulher (de bela, de preferência, mas também recatada e, 
sobretudo, presa ao trabalho doméstico) e atribuindo-lhe um modo ser supostamente femi-
nino —, Dilma Rousseff contrariou padrões. Para estes, o lugar do feminino é o doméstico, 
o privado, devendo a mulher evitar o espaço público, da administração e do governo (não 
obstante os muitos avanços que venham permitindo às mulheres ocupar postos de liderança 
hoje em dia). A própria presidenta seria exemplo de mulher que fez carreira bem-sucedida, 
atuando como economista e gestora em ministérios e secretarias, com circulação por áreas 
dominadas tradicionalmente pelo masculino, tais como a de Minas e Energia e a Casa Civil. 
Assim, é justo supor que não foi apenas em razão do seu preparo ou despreparo para assu-
mir a presidência que Rousseff sofreu, ao longo do mandato, os muitos ataques de cunho 
sexista de que foi vítima, alguns deles visando obviamente descredenciar suas qualificações 
como profissional (como aqueles — repetidos à exaustão — que miravam e ainda miram as 
suas dificuldades ocasionais com o emprego da palavra falada ou a sua maneira algo “mas-
culina” de tratar com a imprensa ou de se portar durante as entrevistas) e líder política, dan-
do-se pouquíssima ênfase ao fato de que no final de seu mandato o Brasil registrava recordes 
em queda do índice de desemprego e recordes de inclusão social.

Foi nessa direção, representada pelas polêmicas envolvendo as duas mulheres — apa-
rentemente situadas em lugares opostos e “errados” do espectro social (uma, que assumiu a 
presidência quebrando uma tradição centenária de domínio masculino, e outra, uma jovem 
de boa aparência casada com a “velha raposa” política de um partido conservador e, por-
tanto, sem direito a voz e personalidade próprias para além do âmbito doméstico) —, que o 
país caminhou. Um mês depois da controversa reportagem, o golpe de estado se instaurou, 
levando a cabo o processo de impeachment (iniciado em 02 de dezembro de 2015 e encerrado 
em 31 de agosto de 2016), com o vice-presidente ascendendo ao cargo mais alto e colocando 
a sua “bela e recatada” no devido “lugar”, o de primeira-dama discreta e taciturna, que desti-
tuiu a presidenta. Segundo a percepção do texto, Marcela tinha tudo para ser uma boa pri-
meira-dama, reunindo qualidades valorizáveis e a representando, portanto, um bom modelo 
que, por sua vez, a outra, self-made woman dada a mandar em homens, se recusara a seguir.

Este modelo ideal seria, então, o que prioriza o doméstico? Seria o caso de dar ênfase à 
vida privada, ao cuidado da casa, dos filhos e da família (que tempo a presidenta encontra-
ria, em sua rotina de mulher ocupada com a administração pública e a militância política, 
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para educar sua filha?), sempre atenta ao vestir e ao esmero do corpo, da maquiagem e do 
cabelo (contanto que isto não interfira nas outras obrigações e não extrapole as exigências 
do recato), pensando sempre no bem-estar do esposo macho e provedor e na sua vida social 
de político influente? Conforme descrito inclusive na própria fonte consultada, a futura 
primeira-dama era 

[...] uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer o filho da escola, 
cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também (nas últimas três sema-
nas foi duas vezes ao dermatologista). “Sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre 
foi recatada”, diz sua irmã mais nova. “Ela gosta de vestidos até os joelhos e cores claras”, 
conta a estilista. (LINHARES, 2016)

Tais perspectivas nos levam a pensar nessas mulheres que ora apresentamos e nos fazem 
perguntar de que modo tais comportamentos se constituem no sentido de idealizar social-
mente um modelo feminino, sempre tão além do que a maioria das mulheres pode alcançar 
ou desejar. Consideremos o tempo histórico do qual o texto fala, ou seja, as primeiras déca-
das de um século XXI hipertecnológico, vividas aqui por mulheres cuja infância se passou, 
muitas vezes, ainda no final do século XX, se considerarmos a educação de Marcela Temer, 
com seus pouco mais de 30 anos, mas que nos parece ter sido educada segundo uma cartilha 
do século XIX. Consideremos também a educação da presidenta Dilma Rousseff, iniciada 
em meados do século XX, mas com uma formação mais flexível no que diz respeito àque-
les padrões comportamentais da mulher “recatada e do lar”, que informam esse lugar espe-
cífico do feminino que a outra deveria ocupar — no contexto de uma sociedade capitalista 
cujos padrões se grudam nas mentalidades, e se repetem inclusive no conservadorismo afe-
tadamente filosófico de certas figuras da mídia já completamente descoladas dos padrões de 
emancipação política e ideológica trazidos pelo Iluminismo (que tem esclarecido as almas 
desde finais do século XVIII).

No entanto, não vamos esmiuçar a educação/formação dessas mulheres, queremos tra-
tar apenas dos modos como socialmente foi emoldurada — tal educação — nas outras fontes 
consultadas. Estas, sim, nos permitem suspeitar do avanço ou do eterno retorno de con-
cepções reacionárias e conservadoras que deveriam, segundo Elias (1994), que publicou seu 
livro escrito no final dos anos 30 do século XX, já ter sido banidas para o “fundo da cena 
social”, do mesmo modo que comportamentos e ações o foram no curso do processo civi-
lizador, quando retiradas da vista por serem repugnantes e afetarem o plano das emoções, 
ou ferirem as sensibilidades do indivíduo. 

Ser retrógrado e antiquado é pecha que ninguém aceita assumir, tornando urgente, para 
cada qual, asseverar que não se trata de ser obtuso ou avesso ao progresso, mas serconservador 
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segundo padrões de civilidade desenvolvidos e passados de geração a geração, com o mesmo 
cuidado com que se ensinam regras de etiqueta à mesa ou de comportamento em público, 
contanto que no rastro desse requinte venham também as ordens de submissão e confor-
mismo social contra as quais as “belas e recatadas” não devem se levantar. Portanto, no curso 
de um processo contínuo, pedir que as mulheres saiam de seus postos e dos territórios con-
quistados (ao preço de muitas lutas históricas), para retornarem ao espaço doméstico, repre-
senta um gesto não só descabido, de eficácia duvidosa (como no caso da atual ministra da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com seu sexismo primarista e conservador), 
como também aponta para a prática de uma violência, que, se é inadmissível, no entanto 
segue acontecendo e em muitos casos continua a ser socialmente estimulada, aceita e cre-
denciada por homens e outras mulheres.

Além disso, os modelos de civilidade, etiqueta e comportamento, ditados por elites eco-
nômicas e culturais, devem ser almejados pelas camadas baixas, se disseminando em proto-
colos de educação destinados às meninas (devendo os meninos se esforçarem para dominar 
as artes da agressividade, da competição, do mando e da repressão do choro), na medida em 
que são educadas para os afazeres domésticos e para a discrição que devem caracterizar a 
vida privada. Já o vimos em pesquisa anterior,38 quando entrevistamos mulheres que vive-
ram a infância em meados do século XX. Ouvimos o que tinham a dizer sobre sua educa-
ção e interpretamos o que significa, por exemplo, a alegação de que “as meninas estudavam 
menos, sabiam contas, [aprendiam a] assinar o nome e mal ler. Era mais o fogão! O que a 
mulher fazia era lavar roupa, cozinhar e limpar!” (Angelina Marconato). Esse fragmento tes-
tifica que as percepções de gênero e lugar social encabeçam os processos de educação femi-
nina, se alterando segundo fatores como história (individual e coletiva), classe social, cultura, 
geração e etnia, entre outros. Pode-se falar também de um modelo padrão pautado nos com-
portamentos da elite, herdados de uma aristocracia de corte e copiados pelos diversos extra-
tos sociais, conforme apontou Elias (1994) no seu livro seminal, ao se referir ao processo de 
cortenização do guerreiro, no curso da longa duração a que chamou de processo civilizador.

Neste contexto, a ascensão de grupos sociais a partir do aprendizado de normas e regras 
de etiqueta na corte se tornou possível, ou facilitada também, a partir da disseminação de 
manuais de civilidade, com suas prescrições voltadas à modelagem dos novos costumes, pós-
-cortesanos e mais afins com a chamada modernidade, conforme os descrevem e esclare-
cem as teorias eliasianas. Um discípulo de Elias, o também sociólogo Cas Wouters, afirma a 

38 Empiricamente nossas fontes e documentos foram produzidos a partir da história oral compostas por 
memórias de mulheres e homens (10 mulheres e 08 homens descendentes de 1ª e 2ª geração de estrangeiros). 
Estes viveram a infância em meados do século XX (1920-1950). Conferir Sarat (2004),pois resultou em uma 
tese de doutorado. Além disso, temos um grande acervo de pesquisa com material inédito a ser divulgado.



85

respeito disso que, “em contraste com a ascensão social individual, a ascensão de um grupo 
social inteiro envolve alguma forma de mistura de códigos e ideais do grupo em ascensão, 
com aqueles dos grupos previamente superiores” (WOUTERS, 2012). Desse modo, pode-se 
dizer com Wouters (2012, p. 551) que, ao longo do século XX, a “sucessiva ascensão social de 
grupos cada vez maiores foi refletida nos códigos dominantes e [no] habitus”, e que estes foram 
sendo arrolados, de modo prescritivo, nos livros de etiqueta e nos manuais de civilidade e de 
conduta para a educação da infância, sempre ciosos em apontar o bom caminho comporta-
mental para a infância. Para as meninas, disseminava, inclusive, uma perspectiva elitista, de 
finesse, que muitas vezes não condizia com as posses e as condições de vida de cada qual e da 
maioria de uma população de predominância agrária e operária. Portanto, impõe-se a per-
gunta acerca do modo como se deve pensar esse “verniz” de civilização e sofisticação adqui-
rido ex-machina (imposto do alto), ou de formação para mulheres que, prendadas ou não, 
têm no universo doméstico e privado o seu principal, e às vezes único, espaço de atuação.

Seja como for, adequada ou não às condições de vida, a educação doméstica prevalece 
na formação das meninas até meados do século XX (reaparecendo de algum modo no eterno 
refluxo do conservadorismo mencionado), quando ainda se assiste à educação das mulhe-
res, na infância, sendo regulada por esses modelos de comportamento que preveem uma 
atuação restrita ao seio da família (fortemente religiosa) e à escola, mas sempre direcionada 
para o espaço doméstico. Ou seja, cabiam à mulher a administração da casa, o cuidado com 
os filhos e solidariedade submissa ao marido.

As meninas estariam, assim, destinadas a ocupar um lugar social em que o casamento, 
a maternidade e a ideia do lar eram considerados como seu território de domínio. Como 
exemplo temos, para retornarmos à pesquisa, na memória das entrevistadas, os momentos 
em que falam da escola e do aprendizado das habilidades e trabalhos domésticos, afirmando, 
por exemplo: “Eu lembro que no primário eu estudava matemática, português, e tinha tra-
balhos manuais. A gente levava um bordado para fazer, uma costura, fazer uma bainha no 
lenço”(TEREZA GOMES, 2003). Trabalhos manuais não eram, evidentemente, a carpin-
taria, a mecânica de automóveis, a arte de assentar tijolos e rebocar paredes, mas o tricô, o 
bordado, a costura, a culinária doméstica. Igualmente, no que diz respeito à família, a edu-
cação visava a preparar as moças para o casamento: “A minha mãe me ensinou a bordar, 
meus bordados todos feitos a mão. As mulheres faziam o enxoval!” (ROSINA SPIESS, 2003). 
Quem, na faixa dos 40 ou 50 anos, não dirá que sua mãe aprendeu essas coisas?39

Mas estamos falando de um período historicamente datado, qual seja, a primeira metade 
do século XX (com entrevistadas nascidas entre 1920 e 1950). Portanto, cabe perguntar 
em que medida esses modelos de educação se reproduzem ou retornam, às vezes de modo 

39  Sobre o temaconferir em Tomé e Machado sobre A Arca da noiva: a composição do enxoval. 
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visceral (como no caso da referida ministra da Mulher e da Família), no corrente século 
XXI, quando observamos uma (re)valorização, aparentemente extemporânea, do modelo da 
“esposa prestimosa”, da “mãe dedicada”, da mulher “do lar” (ou seja, “dona de casa”, como se 
diz popularmente, com pouca autoridade, entretanto, sobre o dinheiro e a empresa), acom-
panhando uma etiqueta e um discurso antiquado e algo “mofado”, que demoniza, por assim 
dizer, a competência e o preparo de uma mulher para a gestão e a liderança do país, e que 
deseja a outra — bela e jovem — como esposa e primeira dama, sobretudo, à sombra de um 
marido respeitável, de mentalidade mediana, cuja educação provavelmente se moldou tam-
bém pelo sentimento de que é preciso subjugar e domar o feminino, determinando que não 
extrapole o âmbito da administração do espaço privado e doméstico. Dizemos isto, consi-
derando as evidências das fontes que utilizamos, as quais nos oferecem muitas coisas, entre 
elas o pretexto e a possibilidade de discutir os modelos.

Para corroborar o debate, remetemo-nos a um outro exemplo representativo do período 
atual, que também discutiremos neste capítulo. Trata-se de um evento midiático que cau-
sou tanta polêmica quanto a reportagem da esposa “bela, recatada e do lar” da revista noti-
ciosa, mas agora em torno da criação de uma instituição chamada “Escola de Princesas”40 
por uma empresa (ou organização) no ano de 2013, sob gerência de uma empresária cujo 
sonho, segundo afirmou, era criar um espaço no qual se pudesse ensinar valores e princí-
pios para as meninas, numa escola destinada somente às jovens. Aliás, já o slogan publicitá-
rio do empreendimento era significativo, ao dizer: “Todo sonho de menina é tornar-se uma 
princesa”, que não esconde suas conotações. 

A polêmica correu os periódicos do país, se alastrando com força o bastante para rea-
vivar o debate sobre o lugar da mulher na sociedade atual. Nos ambientes progressistas, 
questionaram os movimentos que estariam por trás dessa retórica ultraconservadora, de 
falsa nobreza, na qual, supõe, a menina — que não é filha de rei e que, portanto, não her-
dará trono algum a não ser por força de um casamento — deve estar submetida ao seu “prín-
cipe” ou então ser salva pelo protetor/proprietário (como no caso da Branca de Neve, da 
Cinderela e da Bela Adormecida). Aqui, é preciso remeter às inúmeras pesquisas (Bueno, 
2012; Gobbi, 1997; Finco, 2003; entre outras) que tratam do gênero, do papel das mídias e 
das concepções de infância nos diversos períodos históricos e àquelas que discutem o lugar 

40 A escola criada no município de Uberlândia MG em 2013 com o objetivo de oferecer cursos para meni-
nas. Em um curso chamado "Vida de Princesa", com 12 semanas de duração, meninas entre 4 a 15 anos 
aprendem etiqueta, como se maquiar, arrumar os cabelos, colocar a mesa e se comportar nela, arrumar o 
quarto, a cama, os armários e a se relacionar com os pais, irmãos e futuros namorados e maridos. Confe-
rir em Escola de Princesa (2020).
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da “Kindercultura” (STEINBERG, 1997)41— com os modelos de princesas Disney despon-
tando no horizonte de formação das meninas (conglomerado de mídia que sempre mani-
festou pouca disposição para louvar as verdadeiras heroínas da emancipação) —, e tantos 
debates que fomentam nossa pesquisa.

Cito, neste contexto, uma reportagem feita pelo Sindicato de Professores do Estado do 
Paraná arrolando, em notícia intitulada “O desserviço da ‘cultura das princesas’”, no qual se faz 
uma crítica da proposta (da escola das princesas), as características do projeto. Ali se pode ler:

Foi partindo desse pressuposto equivocado que a Escola de Princesas abriu suas portas em 
Uberlândia (MG) com a finalidade de, mais do que ensinar meninas de 4 a 15 anos a portar 
vestidos extravagantes e tiaras brilhantes, resguardar valores e princípios morais e sociais. 
Entre eles, boas maneiras e postura corporal, etiqueta à mesa, a importância da aparência 
pessoal, como se “guardar” para o príncipe e restaurar a moralidade do casamento (APP-
SINDICATO, 2017). 

É interessante destacar alguns conceitos presentes aí, tais como a ideia da moralidade 
pautada pelo esforço de (se) guardar ou restaurar (padrões), remetendo, portanto, a uma lin-
guagem de cunho religioso e talvez fundamentalista, tudo edulcorado pela fantasia cinema-
tográfica e midiática (de origem estadunidense), que nunca economizou nas cores.

Ao analisar essas iniciativas, voltamos para os manuais de etiqueta e civilidade, que 
propõem conformar um comportamento para as meninas pautado nas mesmas perspecti-
vas do que se cultiva no espaço doméstico, privado e maternal, conforme é oferecido nos 
cursos para meninas de 4 até 15 anos. Esses cursos ensinam não só a etiqueta, mas também 
oferecem aulas de maquiagem e penteado, ou ainda ensinam como se colocar e se compor-
tar à mesa. Mas não é somente isso. A menina precisa aprender a se a relacionar com um 
modelo de comportamento masculino que impõe submeter aos interesses de pais, irmãos e 
futuros namorados ou maridos. Nesse aspecto, é de perguntar: como tais iniciativas ainda 
podem fazer sucesso e como ainda encontram, no âmbito social, grupos dispostos a apoiá-
-las e a financiá-las (considerando, por exemplo, o fato de que a citada escola abriu filiais em 
várias cidades do estado de Minas Gerais e em São Paulo, de modo a atender uma demanda 
de mercado que certamente existe para esse tipo de educação).

As tentativas de responder às indagações podem ser exaustivamente ampliadas com argu-
mentações de todos os tipos. No entanto vamos nos ater ao objetivo de tentar compreen-
der os mecanismos que nos fazem aprender, já na infância, a ser e a pensar do modo como 

41 Conceito trabalhado por Steinberge Kincheloe (2001) sobre debate a cultura infantil a partir da teoria 
dos estudos culturais, enfocando a construção coorporativa sobre a infância e a sociedade de consumo. 
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pensamos. Consideramos esse como o período crucial e fundante na vida de todo indivíduo, 
o que nos remete de novo a Elias e à sua afirmação de que o lugar das experiências aprendi-
das é intrínseco à própria constituição do indivíduo, pois ao longo da vida essas marcas da 
educação persistem e reverberam: 

Como os astrônomos descobriram que todo o universo repercute ruídos consecutivos 
ao Big Bang inicial, assim os homens trazem em si, no que diz respeito às suas vidas, 
uma intuição cuja origem remonta aos primeiros momentos passados com sua família. 
(ELIAS, 2001, p. 22) 

Ou seja, a figuração familiar tem lugar central na educação das crianças e, aqui, no que 
diz respeito às mulheres, quando se trata de prepará-las para a vida adulta mediante a rea-
firmação de conceitos que — tudo indica — remontam às gerações passada, preponderam, 
pois, essas gerações não viram a mulher senão como coadjuvante, importante ou não, do 
jogo social, mas nunca a protagonista, do jogo decisório.

Tomando como ponto de partida esses modelos e recorrendo de novo às memórias de 
infância de mulheres criadas em espaços rurais entre os anos de 1930 e 1950, podemos fazer 
uma interseção entre as memórias e as fontes jornalísticas atuais ou que têm circulado nos 
últimos cinco anos, desde a reeleição e o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que 
estimulou no Brasil uma onda de ativismo conservador, bombeada pelas redes sociais. Tal 
movimento, contrário a todos os avanços sociais que as mulheres vinham angariando nas 
últimas décadas, atualiza e torna mais do que nunca oportunas as teorias eliasianas sobre os 
conceitos de civilização, poder e descivilização, cuja discussão parece ser mais necessária e 
urgente do que nunca, considerando as características do momento atual, no entanto, não 
temos como amplia-la agora.

Neste contexto, esperamos não incorrer em generalizações ao propor que, no esforço de 
compreender o percurso da história e da educação, é preciso considerar que sempre houve 
modelos de comportamento para homens e mulheres, sejam eles oriundos de meios rurais 
ou urbanos nas diferentes sociedades. No que diz respeito aos comportamentos menciona-
dos no início deste texto, nossas pesquisas indicam que há uma recorrência dos padrões, com 
inúmeras continuidades e pequenas descontinuidades — conforme a documentação testi-
fica — considerando as abordagens de gênero e geração. Ao entrevistar e ouvir, sobretudo 
mulheres, ouvimos também suas avaliações e opiniões sobre variados aspectos de sua edu-
cação, demonstrando a força dos ensinamentos familiares. E, quando nos deparamos com 
fontes mais atuais, que mostram o recrudescimento das pautas libertárias e os avanços das 
conservadoras, é possível constatar a lentidão das mudanças, as marchas e contramarchas a 
que sempre estiveram e estão sujeitas, conforme Elias nos ensina a compreender.
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A EDUCAÇÃO PARA UM COMPORTAMENTO CIVILIZADO

Retomando a perspectiva sociológica de Elias e tentando manter o distanciamento neces-
sário, no intuito de não incorrer em generalizações, apontamos que os modelos de com-
portamento feminino (no padrão “bela, recatada e do lar”) sempre estiveram presentes nas 
sociedades patriarcais. Ser mulher, nesses espaços de poder masculino, implicava montar 
estratégias cotidianas para manter sua existência social e dividir o domínio nos distintos luga-
res. No entanto, ao discutir o processo de “cortenização do guerreiro”, os estudos de Elias 
(1993; 1994) não incluem diretamente mulheres e crianças, muito embora nossas leituras 
permitam dizer que o autor o fez de modo indireto. Conquanto se saiba que na maioria das 
sociedades e grupos humanos mulheres e crianças não vão diretamente para a guerra, é con-
sensual a ideia de que sua presença se manteve nos bastidores, como sustento às ações heroi-
cas, aos empreendimentos ou ao belicismo dos maridos, bem como nos contextos privados. 
As guerras e as disputas travadas entre mulheres, homens e crianças têm como arena privi-
legiada o espaço doméstico e o interior da vida familiar, em seus processos de organização.

Podemos dizer que a formação das mulheres, desde a infância, segue padrões e mode-
los que lhes impõem uma consciência de submissão a um poder maior, o qual esteve, ao 
longo de todo o processo histórico, nas sociedades patriarcais, representado pelo masculino. 
Os homens eram os guerreiros e, portanto, dominavam, exercendo poder sobre o espaço 
externo nas lutas por território, na caça, nas guerras em geral e nas disputas intestinas dos 
grupos, tanto ameaçando quanto oferecendo proteção. Tudo isso conformou um modelo 
de superioridade do poder masculino, mas também do público sobre o espaço privado, este 
sim dominado pelas mulheres e dividido com as crianças.

Tal contexto favorece aquilo que Elias (1997), ao discutir a formação do habitus alemão, 
define como uma segunda natureza ou uma condição de internalização das distintas apren-
dizagens naturalizadas pelo indivíduo na formação de sua personalidade. O homem é mais 
forte fisicamente, diz o saber popular, e essa força microcósmica é a prova de sua superio-
ridade no âmbito mais largo das relações sociais, devendo ser exercida como tal. Quanto a 
isso, Elias aponta as relações diretas entre as coações externas e as autocoações no desen-
volvimento da estrutura da personalidade dos indivíduos, de modo que somos dependentes 
dos grupos sociais e daquilo que aprendemos neles e deles. Ou seja, nossa autonomia é rela-
tiva, no que diz respeito àquilo que apreendemos socialmente, em termos de nossas emo-
ções, afetos, sensibilidades e subjetividades, que são constrangidos e regulados pelos valores, 
princípios e padrões de conduta aprendidos desde a infância. Tais coerções, de certo modo, 
vão formando nossa consciência, pois, no dizer de Elias (1997, p. 96), se “desenvolveu uma 
estrutura e personalidade em que suas autocoações, ou seja, a sua própria consciência, reque-
rem o apoio da coação externa exercida por um forte poder a fim de que possa funcionar”.
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Recorremos a Elias para compreender o que as fontes informam, mostrando que, no caso 
das meninas, ainda na infância já existia para elas um modelo de como sermenina e mulher. 
Elas deveriam aprender sobre a casa, como ser boas esposas, como se adaptar à ideia do “lar” 
no sentido próprio do termo. Assim, durante todo esse período, as normas e regras seguiam 
nessa direção, mostrando o modo como a sua educação deveria se encaminhar. Pois além 
desse comportamento, voltado para o espaço privado, todas as jovens precisavam dominar 
as “tecnologias e saberes” referentes ao manejo das relações sociais, afetivas e emocionais, 
garantindo a paz e o equilíbrio nas famílias, de modo a serem bem-sucedidas no empreendi-
mento do casamento, que implicava administrar a família e a educação dos filhos. Tudo isso 
fazia — e, pelo visto nas fontes mais contemporâneas da “Escola de Princesas” e do modelo 
atestado no texto sobre a “bela, recatada e do lar”, ainda faz — parte do ‘pacote’ que ela rece-
bia ao assumir, socialmente, um casamento e, logo, uma família para cuidar, com um marido 
e uma casa a lhe exigir dedicação, se tornando assim uma mulher respeitável. Tal aspecto é 
importante para compreender essa dinâmica, pois, como ensina Elias (1997, p. 96),

[...] a ideia de grupos que estão estruturados de tal forma que seus membros desenvol-
vem uma consciência totalmente independente, funcionando de um modo inteiramente 
autônomo, é, sem dúvida, um típico exagero ideal. Na realidade, nenhum ser humano a 
menos que esteja doente, nenhum ser humano em suas decisões — em sua orientação pes-
soal — jamais empreende um plano de ação sem levar em consideração o que ele poderá 
significar para os outros, assim como para si mesmo. Tudo o que pode, na realidade, ser 
observado é maior ou menor autonomia relativa em consciências individuais, segundo as 
autocoações ou as coações externas tenham a maior participação no rumo dado à conduta 
das pessoas. (ELIAS, 1997, p. 96)

Assim, criar meninas, incutindo nelas valores que demandam comportamentos deter-
minados, implica restringir seus lugares de circulação e de atuação e sujeitá-las a grupos e 
hierarquias, de modo a acreditarem que não têm possibilidades de avançar para além desses 
limites. Ou, como também ensina Elias (1997), o grupo social e a necessidade de pertencer é 
tão forte para o indivíduo, que marca de modo indelével a sua formação e configura a sua tra-
jetória na figuração à qual pertence, seja esta a família, a escola, o clube, a igreja ou qualquer 
espaço no qual ele precise existir e angariar aceitação social. Em suma, há que fazer sempre 
concessões e acomodações em prol da inserção social, considerando que a autonomia indi-
vidual é sempre relativa em qualquer figuração e em qualquer espaço a que pertençamos.

Por outro lado, retomando a história das mulheres, é possível dizer que elas tiveram que 
ocupar espaços de maneira a construir também resistências frente à hierarquia de poderes 
da sociedade cortesã, dominada por guerreiros. Elias nos mostra que, no processo de longa 
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duração histórica, as mulheres foram fundamentais e que sua presença impôs novos códi-
gos de etiqueta e regulação das pulsões e da violência interna e externa, expressa no com-
portamento de homens guerreiros. Com sua presença cada vez maior nos espaços coletivos, 
a necessidade de se autocontrolar ficou mais latente e mais necessária. Desse modo, novas 
regras de civilidade foram impostas e passaram a incluí-las.

As mulheres já tinham o controle dos espaços íntimos e privados, dominando os gru-
pos familiares, filhos e parentela, fato que se segue no curso do processo civilizador. Elas 
também impunham regras e travavam batalhas cotidianas, nas quais precisavamdominar 
conhecimentos e habilidades específicas. Por isso seus aprendizados foram pautados pelas 
exigências dos espaços privados, tanto no que diz respeito à organização da casa, do vestuá-
rio e à maternidade, mas sempre em situações que se restringiam ao domínio do lar e das 
relações familiares.

Historicamente tal questão aparece nas reflexões de Elias (1994) nos manuais de civili-
dade desde o século XI — base empírica da teoria do Processo civilizador —, é novamente Cas 
Wouters (2009) em um estudo sobre manuais de boas maneiras surgidos no século XIX e 
os processos de formalização/informalização dos costumes, aponta o modo como as mulhe-
res foram importantes no domínio da etiqueta e dos círculos internos da chamada sociabi-
lidade, angariando muito poder nos espaços privados nos quais eram decididos os temas e 
os conflitos dos espaços públicos. Elas circulavam ao redor de mesas de jantares, banque-
tes, recepções, bailes, chás, rituais e cerimônias dos quais tinham completo domínio e onde 
as decisões públicas eram tomadas, considerando esses círculos da sociabilidade. Por con-
seguinte, tinham acesso privilegiado a informações e saberes que noutras circunstâncias se 
tornavam inacessíveis.

A importância dos espaços privados de sociabilidade se patenteia num dos manuais de 
civilidade mais antigos, escrito por Erasmo de Roterdã, sob o título de Civilidade pueril, o qual 
indicava, entre muitas outras coisas: “À mesa é de regra estar bem-humorado” (ROTERDÃ, 
[s.d] p. 139). Embora Erasmo não aceitasse a presença feminina no domínio de determina-
das atividades — em seu manual ele assim se expressa: “Já repugna à natureza que a mulher 
domine os homens” (ROTERDÃ, [s.d] p. 68) —, podemos inferir que, se a reconheceu, é 
porque as mulheres já começavam a incomodar a hierarquia masculina na corte e certamente 
estavam em grande medida dominando espaços, até o ponto de “merecerem” ser citadas. 

Deste modo, caminhamos em direção a esses lugares do feminino que utilizam o espaço 
doméstico como exercício de poder, no âmbito das relações sociais. Neles se educaram as 
meninas, fazendo-as aprender a civilidade e os saberes necessários à sua condição. Se tra-
tava de uma educação que não se restringia ao processo de contenção das pulsões internas 
— no qual o controle das emoções dizia respeito ao domínio dos espaços domésticos —, mas 
que priorizava, numa sociedade interdependente, as relações recíprocas, compreendendo e 
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valorizando o lugar do feminino, das aprendizagens das mulheres e do modo como, a par-
tir desses conhecimentos, elas podem exercer poder, dominam e criam modos de educar no 
processo histórico de longa duração. 

MEMÓRIAS DE MODELOS DE CIVILIDADE FEMININA PARA AS MULHERES 

Nesse último fragmento do capítulo, analisaremos alguns traços da educação presente no 
contexto da educação doméstica. Traremos à cena as memórias de meninas/mulheres que 
viveram no período situado nos anos de 1930-1950 do século XX — conforme nossa pes-
quisa empírica — e que estavam, na família, destinadas a aprender atividades que permi-
tissem um bom funcionamento da casa (cozinhar, bordar, costurar). Quanto a isso, Louro 
diz (2004, p. 373) que “o domínio da casa era claramente o seu destino e para esse domínio 
as moças deveriam estar plenamente preparadas. Sua circulação pelos espaços públicos só 
deveria se fazer em situações especiais”.

Igualmente, aprendiam os comportamentos e modos de etiqueta, com uma gama de 
prescrições que compunham o arcabouço da educação feminina. Tais prescrições continham 
normas de regulação e controle do corpo, acompanhando os modelos sociais do período, o 
que torna estranho verificar, ao analisarmos as fontes do século XXI, que um retrocesso pode 
estar em curso, recuperando prescrições caducas (mas que ainda são impostas às meninas 
em termos muito parecidos àqueles do século passado), veiculadas por grupos que se ligam a 
pautas conservadoras e à defesa de valores aparentemente extemporâneos e fundados numa 
atitude moralista frente ao comportamento individual. Sobre esse tema na literatura, e em 
pesquisas acadêmicas com ênfase na educação feminina, entre outros, citamos alguns que, 
em perspectiva histórica e eliasiana, merecem destaque, tais como Cunha (2005); Cunha & 
Santos (2017); Rocha (2018); Sarat & Campos (2014, 2017); Campos (2018); e Xavier (2018).

Assim, se dentre as entrevistadas uma delas dizia: “Meus pais me deram uma educa-
ção para que a gente se desse bem com todos! Trabalhar e rezar bastante! E, graças à Deus 
fazer tudo para viver em paz, respeitar os mais velhos, a família” (Maria Holosheski), pode-
mos inferir que estava presente a perspectiva de conformar o comportamento da mulher. 
Ela deveria ter o domínio do espaço, mas precisava exercê-lo com parcimônia, docilidade e 
submissão aos mais velhos. Chama a atenção a presença de expressões que enfatizam a pre-
ponderância da família, da igreja e dos filhos e a necessidade de se manter obediente aos 
pais, ao marido, à instituição do casamento e ao padre, ou seja, de ter um comportamento 
adequado que revelasse a procedência, o caráter, a índole da mulher, vista como “uma pes-
soa de paz”, amável e cordata com todos ao seu redor no que diz respeito à aceitação de sua 
condição e seu lugar, sabendo sempre, se necessário, guardar suas próprias opiniões e repri-
mir seus desejos. Para ser boa esposa, bem integrada ao lar, ela deveria ser/estar sempre de 
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acordo com as regras impostas pelo grupo do qual fazia parte, mesmo que isso contrariasse 
seus interesses. 

Saber se comportar, conhecer o seu lugar e saber como agir, pode-se dizer, eliasiana-
mente, que tudo isso está prescrito no seu habitus, na segunda natureza internalizada, que 
molda a formação da personalidade e da consciência, sendo aprendido socialmente a partir 
de todos os conhecimentos, experiências e vivências no grupo social de que a pessoa parti-
cipa. Por isso, quando dona Maria, na entrevista, descreve seu comportamento com natu-
ralidade, acreditando nessa mulher à qual se refere, podemos suspeitar que ela se perceba 
assim (no caso, Dona Maria tinha 80 anos à época da entrevista); portanto, está consciente 
de sua própria existência social e de seu lugar como matriarca da família. 

Tal como ela, outras mulheres falavam de si e do modo como foram educadas para o 
espaço doméstico. Sobre o domínio desse espaço, como exemplo de tais aprendizados, é 
mencionada sempre a preparação para o casamento, a maternidade e as lides domésticas, 
como o dão a ver estes relatos: “Eu tinha uns sete anos e minha irmã dois, eu ajudava a cui-
dar dos menores. Tinha que lavar roupa para aprender. Costurar e fazer a comida” (Angelita 
Marconato, 2003); “Aprendi em casa a bordar. Aprendi a fazer macramé. Cozinhar e fazer 
pão. Quando eu ia casar minha mãe disse: Você vai casar e precisa aprender a fazer pão. Na 
minha casa, nunca faltou pão!” (Eloisa Szymczak, 2003); e finalmente: “Depois da escola eu 
cuidava dos irmãos, carregava no colo, dava banho, vestia roupa limpa. As meninas ajuda-
vam a cuidar da casa, fazer a comida e lavar a roupa” (Tereza Gomes, 2003).

Aprender tais tarefas era fundamental para o domínio do espaço doméstico, das relações 
familiares e da administração da casa. Falamos aqui de mulheres que viveram num tempo 
histórico em que muitas ferramentas tecnológicas não existiam. Algumas passaram a infân-
cia em regiões rurais, onde as atividades básicas do trabalho e da sobrevivência diária eram 
compartilhadas por toda a família. Nesse sentido, alguns conhecimentos específicos se tor-
navam fundamentais. Portanto, elas necessitavam estar preparadas para dominar, por exem-
plo, habilidades como o preparo de alimentos, a confecção de roupas, a intermediação dos 
conflitos familiares, o cuidado das crianças (saúde, higiene, escola), oferecendo a eles tam-
bém orientação religiosa. Sem isso, não poderiam se casar ou não poderiam sair da casa dos 
pais para constituir família, pois não sobreviveriam socialmente e por certo seriam vistas 
como más esposas. 

Como poderia casar uma moça que não soubesse costurar e bordar o próprio enxo-
val, principalmente se viesse de classe menos abastada; ou como alimentaria a família se 
não dominasse as técnicas da preparação dos alimentos? Na fala de dona Heloísa, por exem-
plo, isso é mencionado, quando ela conta que a mãe a ensinou a fazer pão em vésperas do 
casamento, essencial para sua nova vida. Ou seja, trata-se de uma narrativa que abrange os 
quintais e as cozinhas, envolvendo miudezas cotidianas, que talvez sejam alheias ao mundo 
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dos ricos, mas sem as quais elas, moças de baixa extração, não sobreviveriam no seu grupo 
social e possivelmente não seriam respeitadas. 

No entanto, se pensarmos nas fontes recentes, podemos nos perguntar acerca da finali-
dade a que obedece a uma suposta “Escola de Princesas”, em seu intuito de ensinar às meni-
nas conhecimentos que estão sempre ao alcance de uma ligação telefônica (como comprar 
comida) ou de uma pesquisa na internet. Falamos de meninas de classe média alta, para 
quem se destina tal escola, com seu modelo obsoleto. Falamos, pois, de uma concepção de 
controle do corpo e dos modos e do disciplinamento dos desejos, bem como da repressão 
sexual, transparente na tentativa de enquadrar a jovem num modelo muito próximo ao da 
“bela, recatada e do lar” — aquele que recomenda à mulher se manter“submissa ao marido”, 
numa perspectiva quase religiosa. Isso é o que informa a filosofia da própria escola, estam-
pada na sua página na internet, em que se pode ler: 

Sua filha é preciosa para você e precisa ser preparada desde já para que seu coração seja 
capaz de discernir entre o certo e o errado, entre a ação que produz algo bom e o gesto que 
traz constrangimentos. Desta forma ministramos ao coração das meninas valores e prin-
cípios éticos, morais e sociais, que a ajudarão a conduzir sua vida com sabedoria e discerni-

mento. (ESCOLA DE PRINCESAS, 2020, grifos nossos)

A ideia é tocar o “coração”, como se vê, sendo possível perceber, já na escolha do voca-
bulário, a presença de palavras (grifadas por nós) que denunciam o intuito prescritivo e 
remetem a um arcabouço religioso de tradição fundamentalista (sabedoria sem saber, noções 
de certo e errado adquiridas intuitivamente, filhos entendidos como propriedade paterna 
etc.). Além disso, uma pesquisa feita sem dificuldade na internet indica que a referida escola 
pertence a pessoas ligadas a movimentos religiosos evangélicos neopentecostais. Ou seja, 
os preceitos de uma ordem moral e religiosa de tendência conservadora estão presentes na 
proposta, contaminando a semântica dos textos expostos, incluso nas redes sociais. Portanto, 
é um espaço no qual os meninos não têm acesso, pois a ideia é assegurar um determinado 
tipo de educação feminina da qual eles são apenas a contraparte. Sobre tal aspecto, noutro 
site42 a que tivemos acesso, leia-se a informação:

Apesar de meninos também precisarem aprender a se virar sozinhos, porque eventual-
mente precisarão cozinhar e se vestir para uma entrevista de emprego, na “Escola de Prin-
cesas” eles não entram. Segundo a proprietária: “Não coloco meninos aqui porque acho que 
a linguagem é diferente. Meninas exigem delicadeza, uma forma mais rosa, alega” (2020).

42  Conferir o site: https://namidia.fapesp.br/escola-de-princesas-chega-a-sao-paulo-e-gera-polemica/127170



95

Ao analisarmos tal documentação, comparando-a com as memórias, podemos perce-
ber que de alguma maneira os valores estão retrocedendo, mas de modo muito mais com-
plexo e nocivo, pois as mulheres do século passado não tinham opção, no que diz respeito 
às escolhas, ao serem educadas. Os valores de seu tempo histórico preconizavam tais pers-
pectivas. Tal proposta, se já era equivocada para aqueles tempos, para não adjetivar de outro 
modo, tem menos coerência ainda no momento atual, com as inúmeras opções que se abrem 
à educação das meninas, bem como nos modelos a serem seguidos. Trata-se de uma esco-
lha das famílias e, no estado de coisas contemporâneas, uma opção pelo conservadorismo e 
pelo retrocesso parece inexplicável, dado o grau de repressão do feminino nessa pauta a que 
se soma o obscurantismo, com sua busca de enquadrar a mulher em padrões de comporta-
mento que ignoram os debates e os avanços sociais.

De qualquer forma, retornando aos documentos, apontamos um inventário de miude-
zas que, mesmo assim, permitem entrever a capacidade da história da mulher e seu esforço 
de desenvolver outras formas de aprendizagem ou de domínio dos códigos e lugares de 
modo a ampliar seu horizonte de atuação e de circulação, mesmo ao custo de burlar regras 
ou criar estratégias mais sutis de angariar poder. Embora não se deva subestimar a histórica 
submissão das mulheres em suas relações familiares, no espaço doméstico é possível dizer 
que elas transformaram o privado em núcleos de poder, dominando e regulando as relações 
a partir da educação das crianças e do controle da participação individual e da sociabilidade 
do grupo. Em algumas situações, mulheres são vistas exercendo poder com “mão de ferro”, 
no que diz respeito a família, e agindo como verdadeiras matriarcas, com decisão sobre a 
vida e o futuro de todos os membros. 

Nesse aspecto, enfatizamos a relação conjugal e o casamento como instituição. Mesmo 
nos casos dos arranjos familiares ou decisão de terceiros, essa instituição representou um 
momento de emancipação e liberdade para algumas das mulheres, conforme indica a nossa 
pesquisa. O casamento apareceu como instância de acesso ao poder e libertação para algu-
mas delas (no que se refere à opressão exercida pelos pais e irmãos), embora pudesse ter 
sido também, visto por outro ângulo, um espaço de opressão e violência para grande parte 
delas no período. Percebemos tal situação quando uma das entrevistadas se refere assim ao 
seu casamento: “A nossa educação era controlada demais! Depois que eu casei, meu marido 
gostava de viajar e me levava para toda parte, então eu gozei a vida. Depois do casamento eu 
gozei! Casei e não me arrependi, vivi 56 anos casada com ele, fiz bodas de prata e de ouro” 
(Angelina Marconato). 

É necessário ter cuidado para não generalizar, como mencionamos anteriormente, 
porém o documento nos permite dizer que o evento do casamento, nesses casos, expan-
diu a possibilidade de libertação em relação a um certo número de ordenamentos aos quais 
a mulher estava obrigada, vivendo à sombra de pais e familiares. Em contextos de famílias 
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extensas, como foi o caso da entrevistada em questão (no relato ela conta que a família se 
posicionou contra o casamento por razões étnicas, sendo ela de descendência italiana e o 
esposo de origem ucraniana), ela estava submissa a uma horda de homens da família, repre-
sentada por pai, irmãos, tios e padrinhos, além das mulheres mais velhas, e a religião era 
representada pelo padre, figura masculina por excelência. 

No momento em que se casou, mesmo à revelia da família, seu status se elevou ao pata-
mar de mulher casada, lhe permitindo administrar sua própria casa, ter um marido e cons-
tituir um lar, pelo qual passou automaticamente a ser a responsável. Isso lhe deu certa fatia 
de poder, ainda que no domínio de atividades aparentemente ordinárias, tais como o fogão, 
a roupa, as compras e a educação dos filhos. No geral, é possível dizer que o casamento, 
para ela, atenuou o número de “donos” do poder e foi, nesse sentido, relativamente “liberta-
dor”, dando uma relativa autonomia na tomada de decisões, com acesso a novos patamares 
de poder na sua existência social. Ou, citando suas próprias palavras: “Minha vida começou 
quando eu casei, aí eu tive liberdade!”

Neste contexto, buscamos apontar resquícios de uma emancipação feminina a partir 
do espaço doméstico, que vai ocorrendo desde o século passado e nos permite não desejar, 
sob nenhum pretexto, retornar a um estado de coisas anterior. Não queremos voltar àqueles 
tempos de invisibilidade feminina, em que o discurso do ser mulher era dominado por vozes 
masculinas. Mesmo essas mulheres, em seus lugares de cotidiano aparentemente ordinários, 
exercem poder, conforme Elias (1998) nos ajuda a entender, e existem socialmente e não 
apenas no âmbito de uma sociabilidade feminina. Então perguntamos: por que no momento 
atual se quer que as mulheres retrocedam em relação ao já conquistado e, atendendo a pau-
tas conservadoras, retornem ao patamar de ser apenas “belas, recatadas e do lar”, quando já 
chegaram à liderança social e à presidência dos países? Se já chegamos ao topo, em muitos 
aspectos, não podemos retroceder.

De qualquer modo, a história mostrou os avanços e a alteração na balança de poder, 
conforme a pesquisa nos permite ver, pensando a partir do espaço doméstico. As mulheres 
não apenas ascenderam socialmente ou conquistaram postos de trabalho antes reservados 
aos homens, mas sobretudo se inseriram no espaço público ao longo do processo civiliza-
dor descrito por Elias (1994) e Wouters (2009), que estudaram a posição das classes altas 
em relação ao processo de constituição do chamado homem cortês, do gentleman educado 
para a corte. Segundo esses autores, fica evidente também que o processo de controle e auto-
controle, regulado e imposto, nas sociedades, dependeu amplamente da presença feminina.

Nos círculos burgueses, do século XVII em diante, mais recentemente, uma nova situa-
ção veio se configurando nos espaços públicos nos quais essa presença passou a ser valorizada 
(ainda que como moeda de troca para garantir e referendar o caráter masculino do esposo, 
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estabelecendo socialmente sua credibilidade e sua capacidade em administrar e governar a 
partir a família e o espaço doméstico):

A reputação de solidez moral referia-se à autodisciplina para disposição metódica, parci-
mônia e responsabilidade, enquanto qualidades necessárias para um controle firme nos 
procedimentos das transações comerciais. Por esse motivo, os meios burgueses para o 
controle da competição social e sexual, potencialmente perigosa, dependiam, substancial-
mente, do apoio de uma esposa ao seu marido. O apoio e o charme social dela poderiam 
fazer uma diferença crucial, conforme está implícito na opinião que “nada faz com que um 
homem pareça mais ridículo aos olhos do mundo do que uma esposa socialmente impres-
tável” (KLICKMANN, 1902, p. 2, apud WOUTERS). Ao mesmo tempo, essas pressões 
ofereciam oportunidades específicas para as mulheres. (WOUTERS, 2006, p. 552-553)

Portanto, no contexto da aprendizagem ou de uma educação civilizacional pautada nos 
modelos que recebemos — e que aqui foram destaques na educação feminina de que nos fala 
essa memória de mulheres —, podemos dizer que as prescrições aprendidas e internalizadas 
são eficazes na medida em que os processos de coerção externa, nos quais o controle social 
é mediado e avaliado pelo outro, nos instigam a agir e a pensar de determinados modos, 
pautando assim as nossas relações com aquilo que nos rodeia ou em que acreditamos. E, no 
Brasil, as mulheres foram, durante todo o tempo, alvo de uma educação reguladora e contro-
ladora, mas que — é possível dizer — não as impediu de transgredir e avançar socialmente, 
alcançando conquistas pessoais e coletivas. 

Se, para Elias (1997), ao longo do processo civilizador, que é sempre maior que o desejo 
de transgredir a ordem, impera a necessidade de se sentir aceito e incluído no grupo, na edu-
cação das mulheres a estratégia de vigilância social recíproca atuou como arma mais eficaz 
que as lanças e espadas usadas nas épocas anteriores. Isso fez com que o processo de regu-
lação dos modos e costumes, mediado pelos “olhos do outro”, se impusesse, mas permitiu 
também que o controle fosse burlado por meio de subterfúgios, com o aproveitamento das 
pequenas oportunidades de poder que surgiam e que as mulheres souberam aproveitar para 
equilibrar em seu favor na balança de poder. 

Quanto a esse aspecto, as mulheres no processo civilizacional, consideradas em relação 
aos homens, adquiriram uma experiência ampla na capacidade de perceber o outro, de nego-
ciar, de suprimir sentimentos, de reprimir desejos e de valorizar as perspectivas de outrem 
— mesmo quando discordavam delas. Tal situação configura um processo de longa dura-
ção, que consistiu em “treinar” as mulheres e “domesticar” suas emoções, sustentado histo-
ricamente de modo a que elas fossem levadas, sempre, a ceder seu lugar, a calar sua palavra 
e entregar seu corpo em favor do outro. No caso das sociedades ocidentais, de que estamos 
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falando, esse outro é sempre o masculino, representado por pais, irmãos, padres e outras 
lideranças familiares. 

A experiência das mulheres em reprimir sentimentos, controlar emoções e se autocon-
trolar vem dos séculos precedentes. Na linguagem do senso comum, poderíamos dizer que as 
mulheres foram “treinadas” para dominar uma ancestral capacidade de “colocar panos quen-
tes” nos aspectos conflituosos da vida e na habilidade de “apagar incêndios”. Esse treino levou 
séculos e aprimorou os hábitos de contenção, silêncio e o comportamento comedido espe-
rado do ser feminino (o “recato” mencionado no texto que comentamos no início), espe-
cialmente no período pesquisado. Nas entrevistas ouvimos relatos que mostram as escolhas 
matrimoniais sendo dirigidas por outras pessoas do convívio diário, mesmo havendo fre-
quentes situações de transgressão às regras, as quais, no entanto, requeriam serem as moças 
educadas para cumprir o “seu destino”. Esse destino incluía, claro, o aprendizado das socia-
bilidades que impunham uma regulação (comedimento, pudor, recato) das condutas. Um 
exemplo de controle sobre a sexualidade salta aos olhos quando uma das entrevistadas afirma: 
“Casei com alguém que os [meus] pais escolheram” (Heloisa Szak); ou quando outra diz: 
“Casei em julho, e o meu filho nasceu em agosto. Um ano depois do casamento, não que eu 
quisesse ter filhos logo!” (Rita Acardi). Considerando esses fragmentos, nos perguntamos: 
como tais mulheres poderiam ter controle sobre sua sexualidade, seus desejos e seu corpo 
no contexto da época, se até os parceiros sexuais eram escolhidos por outros? 

Na geração seguinte — a de suas filhas — os padrões foram por assim dizer flexibiliza-
dos, mas isto só ocorreu décadas depois, e ainda seguem em mudança. Entretanto, no pre-
sente, alguns movimentos ganharam força outra vez, no sentido de fazer retroceder a marcha 
emancipatória, buscando definir novamente para as mulheres, a partir de fora, os padrões 
que devem imperar sobre seu corpo, sua sexualidade, seu modo de vida e seus desejos. Por 
isso, eliasianamente falando, tais pretensões, que chocam as mentes evoluídas, impõem que 
as empurremos de novo para o fundo da cena social, porquanto se tornam “repugnantes” 
em vista do que já foi alcançado no curso de informalização e da flexibilização dos costu-
mes, com a entrada em cena de novos padrões de comportamento social e arbítrio pessoal.

À vista de tudo isso, podemos finalizar afirmando que o que pesa sobre todo o cenário 
são os equilíbrios de poder. Citando Elias, é Cas Wouters (2014, p. 45) quem vai nos dizer: 
“[...] toda as relações são de relações de poder e interdependência, sempre envolvidas em 
redes ou teias de interdependência.” portanto, nessas redes está presente um conjunto de 
forças sociais, de figurações e atores ou instituições que, de modo interdependente, ditam 
regras sobre os indivíduos e seus processos de sociabilidade. 

Obviamente, homens e mulheres vivem em redes de interdependência contíguas e 
ao mesmo tempo distintas, situadas dentro das mesmas figurações das quais fazem parte. 
No entanto, nessas teias de interdependência os indivíduos disputam algum tipo de poder 
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perceptível à medida que isso influi na distribuição dos espaços de acesso e atuação, muitas 
vezes com mais acesso para uns e menos para o outros. Embora, historicamente, as mulhe-
res tenham se batido contra inúmeras situações de opressão sob o domínio masculino (sobre 
seus corpos, desejos e sexualidade), ao tomar como ponto de partida a constituição da socia-
bilidade cortesã, podemos afirmar, inspirados em Elias, que tal processo, segundo o curso 
que tomou, favoreceu a ampliação dos domínios femininos, ainda que fosse a partir dos 
espaços privados.

Tal coisa permitiu verificar um reposicionamento da balança de poder em favor das 
mulheres. Fez crescer e ampliar sua parcela de poder, em perspectiva processual e relacio-
nal, à medida que possibilitou uma margem de atuação mais ampla no contexto das relações 
que imperavam na sociedade de tradição guerreira, majoritariamente masculina, convertida 
depois em sociedade burguesa.

Para finalizar, cumpre dizer que a história das mulheres é uma história de submissão, 
mas também de estratégias de subversão à ordem e ao controle masculino. A transgressão, o 
questionamento, a rebeldia são parte da constituição humana, aparecendo como caracterís-
ticas primárias de nossa natureza. Essa natureza veio, ao modo eliasiano, sendo pacificada e 
domesticada num longo processo educativo e formativo, que no contexto feminino assume 
características específicas. Na perspectiva de domínio, controle e autocontrole, a luta das 
mulheres ao longo dos séculos foi para vencer e contornar os inúmeros tipos de regulação de 
seu comportamento, nas diferentes instâncias de atuação, e muitos avanços foram obtidos.

Hoje, porém, percebemos os ecos do conservadorismo. Surgem clamores, pautados na 
ideia de que a mulher deve se formar para ser mãe, esposa e submissa ao marido, os quais 
têm repercutido e reverberado, mesmo em se considerando os progressos dos séculos XX e 
XXI, momento em que escrevemos este texto. Tais vozes ecoam nas diversas instâncias da 
opinião e chegam ao ponto de fazer surgir representações políticas que incluem, espanto-
samente, a repressão feminina como parte de seus programas. Do mesmo modo, podemos 
ver nas estatísticas um aumento nos índices de violência contra as mulheres, disseminando 
as situações de assédio moral, sexual e social, a violência física e a simbólica, a falta de opor-
tunidades no mercado de trabalho, a restrição de acesso à política, à cultura e aos cargos de 
liderança. Um informe da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em relatório de 
2018, afirma que “as demandas enormemente desiguais que mulheres enfrentam em rela-
ção a cuidado e responsabilidades de casa continuam a se manifestar como desigualdades no 
mercado de trabalho” (OIT 2018 s/p). 

Ou seja, a educação doméstica, para a formação de “belas, recatadas e do lar”, prevalece e 
continua assombrando os lugares privados e o imaginário social, como se o “domínio domés-
tico” fosse, por natureza (conforme está gravado na mente de muitos), atribuição e respon-
sabilidade feminina, e como se a casa fosse o espaço de domínio próprio das mulheres. Elas 
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ainda lutam para existir socialmente, mesmo reconhecendo os avanços que têm ocorrido 
desde o período mais antigo ou desde a época a que se refere o histórico de vida das entre-
vistadas da pesquisa. No entanto, apesar dos retrocessos ocasionais, é imperativo reconhecer 
que elas também, essas mulheres, à sua maneira, fizeram e seguem fazendo história, ajudando 
assim, com seus relatos, a construir uma nova compreensão da educação.

A elas dedicamos este pequeno esforço intelectual, a que pretendemos dar continui-
dade noutra ocasião, pois o tema nos é caro. Continuaremos nos apoiando em Elias, cuja 
reflexão, sustentada ao longo de uma vida, sempre buscou entender os fenômenos sociais e 
humanos em geral, em seus aspectos relacionais. (No caso específico, falamos de mulheres, 
e o pensamento de Elias nos dá pistas importantes para entender os regramentos, contro-
les e disputas que fazem oscilar a balança de poder.)

A ideia, enfim, é que não voltemos a ser somente “belas, recatas e do lar”, mas que, 
sendo tudo isso, possamos também assumir liderança, representatividade política e ocupar 
espaços que o conservadorismo insiste em assignar aos homens. É um desafio e direito con-
quistado, fruto de uma sociedade que luta para se civilizar, em processo de construção con-
tínua, que Elias tão bem descreveu.



101

Referências 

APP-SINDICATO dos trabalhadores em educação pública do Paraná. O desserviço da “cul-

tura das princesas”. 2017. Disponível em: https://appsindicato.org.br/o-desservico-da-cultu-
ra-das-princesas/Acessado em: 25  maio 2020. 

BUENO, M. Girando entre Princesas: performances e contornos de gênero em uma 

etnografia com crianças. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2012.

CAMPOS, M. Tempos de escritas: memórias de infância, docência e gênero. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2018. 

CUNHA, M. História, Educação e Civilidades: a correspondência como um saber escolar 
na Escola Normal entre as décadas de 1930 e 1960. Educação, Santa Maria, v. 30, n. 2, p. 
121-138, 2005.

CUNHA, M.; SANTOS, M. Preceitos para bem viver: um estudo sobre manuais de civilidade 
e etiqueta na década de 1950. Comunicações, Piracicaba, v. 24 n. 3 p. 191 211. set./dez. 2017. 

ELIAS, N. O Processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar,1994.

ELIAS, N. Norbert Elias por ele mesmo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

ELIAS, N. El cambiante equilibrio de poder entre los sexos. In: WEILLER, V. (org.). La civi-

lización de los padres y otros ensayos. Colombia: Editorial Norma, 1998a. 



102

ELIAS, N. O Processo civilizador: formação do estado e civilização. Rio de Janeiro:Zahar, 
1993.

ELIAS, N. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1997.

ESCOLA DE PRINCESA.Todo sonho de menina é tornar-se uma princesa. Disponível 
em:http://escoladeprincesas.net/ws/. Acesso em: 25 maio 2020.

FINCO, D. Relações de gênero nas brincadeiras de meninos e meninas na educação infan-
til. Pro-Posições, v. 14, n. 3, p. 42, set./dez., 2003

GOBBI, M. Lápis vermelho é de mulherzinha: desenho infantil, relações de gênero e 
educação infantil.1997. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Uni-
versidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.

LINHARES, J. Marcela Temer: bela, recata e “do lar”.2016. Disponível em https://veja.
abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acesso em: 25 maio 2020.

LOURO, G. Mulheres na sala de aula. In: PRIORE, M. (org.) História das mulheres no 

Brasil. 10ed. São Paulo: Contexto, 2004. 

OIT- Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres siguen teniendo menos posibili-
dades que los hombres de participar en el mercado de trabajo en gran parte del mundo.Dis-
ponível em:http://embargo.ilo.org/global/abouttheilo/newsroom/news/WCMS_619550/
lang. Acesso em: 27 maio 2020.

REVISTA CRESCER. Escola de Princesas chega a São Paulo e gera polêmica. 2016.
Disponível em:https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2016/10/esco-
la-de-princesas-chega-sao-paulo-e-gera-polemica.html#:~:text=Apesar%20de%20toda%20
essa%20procura,princesa%20e%20o%20super%2Dher%C3%B3i. Acesso em: 25 jul. 2020.

ROCHA, R. Manuais de civilidade e educação: “A Conduta da juventude feminina” de 
Sophie Christ. 2018. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Metodista de Piraci-
caba, 2018.



103

ROTERDÃ, Erasmo. De pueris (Dos Meninos). A Civilidade Pueril. São Paulo: Ed. Escala. 
[s/d].

SARAT, M. Histórias de Estrangeiros no Brasil: infância, memória e educação.Piraci-
caba, 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Metodista de Piracicaba, Pira-
cicaba, 2004.

SARAT, M.; CAMPOS, M. Memórias da Infância e da Educação: abordagens eliasianas sobre 
as mulheres. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 1257 1277. out./dez. 2017. 

SARAT, M.; CAMPOS, M. Gênero, sexualidade e infância: (Con)formando meninas. Revista 

tempos e espaços em educação. v. 7, n. 12, jan./abr. 2014.

SARAT, M. Meninas, Mulheres e Feminino: a educação e os modelos civilizados na infân-
cia. InterMeio: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação Campo Grande. 
v. 24, n. 48, p. 1-197, jul./dez., 2018.

STEINBERG, S. Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações.In: SILVA, 
L.; AZEVEDO, J.; SANTOS, E. (org.). A identidade social e construção do conheci-

mento. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1997. 

STEINBERG. S.; KINCHELOE, J. (org.).Cultura infantil: a construção corporativa da 
infância. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

SUTTANA, R. Opinionautas. Pará de Minas: VirtualBooks, 2012.

TOMÉ, D.; MACHADO, M. A Arca da noiva: a composição do enxoval. In: SIMILI, I.; VAS-
QUES, R. (org.).Indumentária e moda: caminhos investigativos. Maringá: Eduem, 2013. 

WOUTERS, C. Critérios universalmente aplicáveis ao fazer sociologia dos processos: sete 
equilíbrios e uma tríade. In: GEBARA, A.; COSTA, C.; SARAT, M. Leituras de Norbert 

Elias: processo civilizador, educação e fronteiras. Maringá: Eduem, 2014.

WOUTERS, C. Tecnologia e o Equilíbrio da Sensualidade no Amor e no Sexo. Revista 

Gestão Industrial. Ponta Grossa, v. 02, n. 03, p. 174-183, 2006.



104

WOUTERS, C. Mudanças nos regimes de costumes e emoções: da disciplinarização à infor-
malização. In: GEBARA, A.; WOUTERS, C. (org.). O controle das emoções. João Pessoa: 
Editora Universitária UFPB, 2009.

WOUTERS, C. Como continuaram os Processos Civilizadores: rumo a uma informaliza-
ção dos comportamentos e uma personalidade de terceira natureza. Sociedade e Estado, 
v. 27, n.3. set./dez., p. 546-570, 2012. 

XAVIER, N. Cecilia Meireles, as meninas e sua educação (1901 a 1940). Tese (Doutorado 
em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Grande Dourados, 
Dourados, 2017. 



Política



106

Pós-democracia ou processos de 

desdemocratização? Estudo de 

caso sobre os estados unidos 

(Post-democracy or processes of de-democratization? United States case study)

Behrouz Alikhani

(Tradução de Renato Suttana)

Colin Crouch é um conhecido sociólogo e cientista político britânico, que tem investigado o 
estado atual da “democracia” no arcabouço de algumas sociedades democráticas do Ocidente. 
Esse autor coletou evidências para demonstrar como tais sociedades, com uma nova onda de 
liberalismo econômico em ascensão nas quatro últimas décadas, entraram num período que 
ele denomina de “pós-democrático”. Segundo Crouch, tal período não é, estruturalmente 
falando, o mesmo que o período “pré-democrático”, embora haja similaridades entre ambos. 
O autor chama de parabólica a orientação desses desenvolvimentos: “Se você traça o con-
torno de uma parábola, sua caneta passará duas vezes pelas coordenadas: uma, em direção 
ao centro da parábola; e, outra, num segundo ponto, ao se afastar” (CROUCH, 2004, p. 5).

O primeiro ponto separaria o período “pré-democrático” do “democrático”, e o segundo 
separaria o período “democrático” do “pós-democrático”. Mediante a fórmula da parábola, 
Crouch tenta demonstrar as “características complexas” dessa transformação (CROUCH, 
2004, p. 19-20). O período “pós-democrático” combina características dos períodos demo-
crático e pré-democrático, além daquelas que lhe são próprias (CROUCH, 2004, p. 77). No 
período “pós-democrático”, as instituições democráticas permanecem intactas, embora os 
representantes políticos se tornem mais dependentes em relação às grandes corporações e ins-
tituições financeiras. Nesse estágio da democracia, os políticos representam cada vez menos 
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os interesses das pessoas comuns em suas sociedades; ao contrário, parecem representar mais 
e mais os interesses de uma pequena elite de negócios, com interesses amplamente globali-
zados. Com o declínio da classe trabalhadora de caráter manual e com o aumento da impor-
tância política das empresas globais, um hiato veio surgindo, o qual tem sido preenchido por 
uma nova classe política de lobistas empresariais. Nesse período, uma superveniente rede de 
conselheiros, consultores e lobistas tem exercido o papel, cada vez mais crucial, de apresen-
tar os interesses das corporações que eles representam como interesses públicos. A demo-
cracia liberal, como modelo político dominante nos Estados Unidos, também tem se tornado 
o modelo não questionado de democracia funcional para o mundo todo (CROUCH, 2004, 
p. 10). O colapso da União Soviética acelerou essas transformações em direção a uma nova 
ordem social e política, de cunho neoliberal. Isto, segundo Crouch, passa longe dos ideais de 
teóricos do liberalismo econômico, tais como Adam Smith e Friedrich von Hayek, que não 
considerariam o papel político das grandes corporações globais de hoje como consistente 
com a sua ideia de uma economia de livre mercado (CROUCH, 2004, p. 92).

Entre as principais características desse período estão incluídas o colapso dos sindicatos 
de trabalhadores como modos de representação pública em certas sociedades democráticas, 
tais como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha; a privatização dos programas de promoção 
do estado de bem-estar social; e a mercantilização da educação e de outros serviços públi-
cos. Isso tem produzido números crescentes de cidadãos politicamente apáticos, indiferen-
tes, passivos e desiludidos, que não enxergam nenhuma perspectiva real de empoderamento 
e influência política, como foi o caso no ápice do período democrático, ocorrido nas três pri-
meiras décadas posteriores à II Guerra Mundial (CROUCH, 2004, p. 4). O papel dos cidadãos 
tem se reduzido à participação em eleições locais e nacionais que se repetem em intervalos 
de alguns anos. A participação eleitoral é enfatizada como o principal tipo de participação 
(CROUCH, 2004, p. 3). Crouch retraça a ascensão dos partidos e políticos populistas nessas 
sociedades até o atual estado crítico das democracias que sofrem por falta de uma real legi-
timidade democrática. Na ausência de objetivos comuns de identificação coletiva e positiva, 
a classe média “informe” e desorientada vem buscando novas identidades coletivas, na figura 
desses novos partidos e personalidades populistas (CROUCH, 2004, p. 18).

O avanço para um estágio pós-democrático começou, segundo Crouch, nos anos 70, 
por força de um declínio no tipo tradicional de empreendimento baseado no conceito for-
dista de produção e consumo de massa, bem como a ascensão de empresas globais com ações 
na bolsa de valores. Maximizar o valor das ações se tornou a meta principal na nova econo-
mia acionária. Essa transição veio acompanhada pelo surgimento de um novo capitalismo 
financeiro, de caráter transnacional. Os estados nacionais se tornaram incapazes de contro-
lar e regular essas corporações enormes e globalizadas. Empresas não estavam mais subor-
dinadas à autoridade dos estados nacionais (CROUCH, 204, p. 32).
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A desregulação dos mercados financeiros globalizados, ocorrida no final dos anos 80, 
foi uma consequência dessa mudança de poder. Um governo constrangido e limitado emer-
giu dentro de uma economia capitalista e financeira que não sofria restrições (CROUCH, 
2004, p. 11). Isso é verdadeiro especialmente no caso dos partidos social-democratas, em 
alguns países da Europa Ocidental, que promoveram cortes e reformas nos programas do 
estado de bem-estar social, a fim de se ajustar à nova realidade neoliberal e globalizada, que 
já não era democrática (CROUCH, 2004, p. 63). Crouch aponta algumas diferenças evidentes 
entre esse tipo de liberalismo econômico e a democracia: “[…] quanto mais as modalidades 
liberais de fazer política florescem, enquanto a democracia eleitoral atrofia, mais vulnerá-
vel esta última se torna a distorções desigualitárias, e mais fraca se torna a qualidade demo-
crática da política” (CROUCH, 2004, p. 3).

DIFERENTES ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO PARABÓLICO DA 
DEMOCRACIA, SEGUNDO CROUCH

1) O bem público na era pós-democrática

No período pós-democrático, o estado de bem-estar social passou a ser considerado como 
um enorme empecilho para o crescimento econômico. A existência de “classes sociais” foi 
negada (CROUCH, 2004, p. 53). O resultado foi a criação de um “governo limitado” dentro 
de uma economia capitalista sem restrições (CROUCH, 2004, p. 11). O setor privado deve-
ria substituir aos poucos o governo “incompetente”, assumindo os encargos pelos serviços 
públicos (CROUCH, 2004, p. 109). Processos sistemáticos de comercialização e privatização 
dos serviços públicos, tais como educação e saúde, se tornaram tendências dominantes. O 
encolhimento do estado de bem-estar veio acompanhado por uma extensão da “commodifi-

cation”43 e do alcance do mercado a todas as esferas da cidadania (CROUCH, 2004, p. 82-83). 
Em nome das reformas sociais e econômicas, cortes nos serviços sociais e progra-

mas de austeridade no estado de bem-estar produziram governos muito frágeis e inse-
guros (CROUCH, 2004, p. 79). O estado de bem-estar se converteu, gradualmente, em 
alguma coisa para ajudar pobres e carentes, em vez de ser um leque de direitos univer-
sais da cidadania. Uma compreensão mais individualista que coletivista da ordem social e, 

43 “Commodification” no original. Sem tradução em português, o termo equivale, aproximadamente, ao 
conceito de mercantilização, no sentido de uma conversão de todas as realidades humanas — serviços, pes-
soas, ideias e bens em geral — em mercadorias. (N. do T.)
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consequentemente, competição em vez de cooperação e solidariedade, se tornaram as for-
ças motoras. Conceitos como o de bem comum ou de riqueza coletiva perderam sua impor-
tância (CROUCH, 2004, p. 23).

2) Os cidadãos da era pós-democrática

Os cidadãos do período pós-democrático são passivos, desiludidos e frequentemente apáticos. 
Não enxergam perspectivas de participação política para além da participação eleitoral que 
já existe e se repete a intervalos de alguns anos. Um largo espectro de reações políticas pode 
ser observado entre aqueles que são um pouco mais ativos politicamente, cobrindo tendên-
cias e simpatias políticas que vão da extrema direita à esquerda radical. A criação de novas 
identidades baseadas em partidos nacionalistas, anti-imigração e racistas é uma das respos-
tas ao sentimento de desconfiança, medo e desesperança de tais cidadãos (CROUCH, 2004, 
p. 2017). Aqueles que buscam novos meios de participação política, para além das institui-
ções dadas e estabelecidas, se frustram com a falta de um empoderamento que lhes permita 
atuar e influenciar as decisões políticas em suas sociedades. Os aspectos negativos da cidada-
nia, com sua abordagem passiva da democracia e dos direitos civis, começaram a suplantar 
os positivos. Muitos cidadãos têm se mostrado confuso e passivo ao desenvolver sua pró-
pria agenda numa ordem social e política cada vez mais erosiva (CROUCH, 2004, p. 22).

3) A política da era pós-democrática

A política se tornou mais personalista. A promoção das qualidades carismáticas de um líder 
partidário em campanhas eleitorais baseadas em personalidade — por exemplo, nos casos de 
Silvio Berlusconi, Arnold Schwarzennegger e Pim Fortuyn — passou, gradualmente, a subs-
tituir a importância dos programas partidários e debates sobre questões e interesses confli-
tantes (CROUCH, 2004, p. 26). Métodos da indústria do marketing e do espetáculo têm sido 
usados para persuadir e manipular a opinião pública. Os cidadãos são considerados como 
“consumidores”, e os políticos como comerciantes que tentam manter seu negócio manipu-
lando a opinião pública (CROUCH, 2004, p. 21). Uma apresentação perfeita e uma venda 
incessante de si mesmos se tornaramos objetivos principais da elite política, para mobilizar 
eleitores. Políticos mais velhos, líderes empresariais, consultores e lobistas se perpetuam no 
poder; eles simplesmente mudam de escritório: “Embora três grupos possam ser discernidos 
— líderes, consultores e lobistas —, na prática os indivíduos se movem entre essas posições 
e, juntos, perfazem a função especializada da política” (CROUCH, 2004, p. 72).

Interesses específicos da elite corporativa podem, assim, ser traduzidos como interesse 
público (CROUCH, 2004, p. 23). As fortunas gastas em campanhas eleitorais mostram a 
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importância dessas novas técnicas de manipulação dos cidadãos. A elite política desenvol-
veu a sua própria linguagem especializada, que difere da linguagem dos cidadãos comuns. 
Frases de efeito exercem um papel importante nessa linguagem especializada (CROUCH, 
2004, p. 24). O partido do século XXI se baseia numa elite endogâmica e autorreprodutiva, 
e não em movimentos de massa. A captação de recursos entre ativistas vai sendo substituída 
pelo dinheiro das corporações. Em campanhas políticas cada vez mais caras, a dependên-
cia em relação aos filiados e organizações sindicais perde importância em favor das grandes 
corporações, com sua habilidade em levantar dinheiro mais depressa. Isso tem levado um 
grande número de cidadãos à desconfiança e à alienação frente à elite política de seus paí-
ses (CROUCH, 2004, p. 75).

4) Jornalismo e informação na era pós-democrática

O jornalismo investigativo perdeu espaço. O equilíbrio entre o compromisso educativo e 
o entretenimento pendeu para o lado deste último. O jornalismo popular passou a se mol-
dar como cópia do anúncio publicitário: “Mensagens brevíssimas exigindo pouca concen-
tração; o uso de palavras para formar imagens de alto impacto, em vez de argumentos que 
apelam para o intelecto” (CROUCH, 2004, p. 26).

O esforço de “chamar a atenção” e a competição por índices de audiência forçaram os 
serviços de utilidade pública a se adaptar, adotando os mesmos métodos de simplificação e 
sensacionalismo que imperam na mídia comercial. Crouch avalia o compromisso educacio-
nal da mídia a comparando com as escolas, nas quais os educandos devem passar por pro-
cessos de educação difíceis e exaustivos. O autor critica o estado atual da comunicação de 
massa e sua negligência com o compromisso educacional, fazendo esta comparação: “Ima-
gine que as escolas abordassem a tarefa de comunicar do mesmo modo que os jornais e 
vice-versa. Todos os dias os professores se arriscariam — caso não atraíssem logo a atenção 
dos educandos — a ver, na manhã seguinte, seus alunos se transferindo para outra escola” 
(CROUCH, 2004, p. 47).

A extrema simplificação da mídia tem reduzido a competência dos cidadãos para fazer 
julgamentos políticos sobre tópicos complexos (CROUCH, 2004, p. 47). Grandes corpo-
rações de mídia emergiram, como a News Corporation, de Rupert Murdoch, nos Esta-
dos Unidos e na Grã-Bretanha, as redes de tevê privadas de Silvio Berlusconi na Itália, 
ou a Springer na Alemanha. Todas tentam manter e até aumentar o seu monopólico e, 
evidentemente, os seus recursos de poder no panorama da mídia. Há numerosas indica-
ções de um entrelaçamento crescente entre comunicação de massa e política (CROUCH, 
2004, p. 46-47).
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5) Organizações sindicais na era pós-democrática

Desde meados da década de 60, o tamanho da classe trabalhadora vem declinando nos diver-
sos países industrializados. Essa mudança ocorre paralelamente às mudanças nos partidos 
social-democratas (CROUCH, 2004, p. 55-56). Os sindicatos perderam, substancialmente, 
sua importância e seu impacto,existem hoje nas margens da sociedade, principalmente nos 
Estados Unidos, Grã-Bretanha e em alguns países da Europa meridional. Em princípio, repre-
sentam os interesses de um grupo relativamente privilegiado de trabalhadores. Já a massa dos 
que labutam em empregos fragmentários ou está desempregada ou não tem nenhuma forma 
institucional de organização. Estão precariamente empregados, com trabalhos e condições 
de vida fragmentários. O abismo entre ricos e pobres cresceu, e a carga tributária se tornou 
menos distributiva: “Os pobres passam, gradualmente, a ter menos interesse em qualquer 
processo e sequer votam, retornando à posição que eram obrigados a ocupar na pré-demo-
cracia” (CROUCH, 2004, p. 23). 

6) Economia na era pós-democrática

Segundo Crouch, a empresa global é a instituição chave do período pós-democrático. Com o 
declínio do estado de bem-estar e do sistema keynesiano, um novo sistema ganhou influên-
cia (CROUCH, 2011, p. 111). Isso levou à perda de importância daquelas corporações que 
geravam as organizações trabalhistas (CROUCH, 2004, p. 29 30). No curso da globalização 
econômica, empresas não estavam mais subordinadas à autoridade dos estados nacionais. Se 
os donos de uma empresa global não encontrassem um regime fiscal ou trabalhista adequado 
às suas metas de lucro, bastava ameaçarem ir para outro lugar, para pôr o governo local sob 
pressão e obrigá-lo a aceitar suas condições: “Se não gostam da regulação do regime fiscal 
de determinado país, ameaçam mudar-se para outro; e os estados competem cada vez mais, 
em seu anseio de lhes oferecer condições favoráveis” (CROUCH, 2004, p. 29).

Desde o final dos anos 80, maximizar o valor das ações se tornou o principal indicador 
de sucesso econômico (CROUCH, 2004, p. 11). Nessa economia “orientada para a bolsa”, o 
modelo estadunidense de “governança corporativa” aparece, de novo, como um modelo não 
questionado para toda economia que queira funcionar (CROUCH, 2004, p. 36). Diferen-
tes governos se renderam, em termos de competência, a empresas privadas, que são vistas 
como mais qualificadas (CROUCH, 2004, p. 109). O poder privado existe hoje do mesmo 
modo como existia no período pré-democrático, sem qualquer controle externo. O mer-
cado se desregulamenta e se globaliza. Segundo a ideologia neoliberal, os negócios podem 
interferir à vontade no governo, mas não vice-versa. A predominância das instituições esta-
tais no período pré-democrático é substituída pela predominância das empresas privadas no 
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período pós-democrático (CROUCH, 2004, p. 97-98). Crouch compara o poder das empre-
sas privadas ao poder da igreja e das corporações militares no período pré-democrático — 
poder que foi submetido a regulações externas na era democrática (CROUCH, 2004, p. 105). 
Deve-se notar uma espécie de não simultaneidade entre o ritmo da globalização econômica 
e a criação de novas instituições reguladoras em níveis nacional e global. Grandes corpora-
ções têm suplantado, frequentemente, a capacidade de governança dos estados nacionais, 
tomados individualmente.

7) Universidades da era pós-democrática

As universidades foram se privatizando. A cooperação com o setor econômico passou a ser 
valorizada. Sem atrativos para os patrocinadores privados, não é fácil obter financiamento 
público. Financiamentos por parte de terceiros e pesquisas privadas ganharam importân-
cia. O objetivo é reduzir o financiamento público, visando poupar dinheiro para os gover-
nos reformados e em processo de encolhimento. A consequência é o crescente papel, direto 
e indireto, das personalidades influentes e das grandes corporações na orientação das pes-
quisas, de modo consciente ou inconsciente (CROUCH, 2004, 43-45).

A INTEGRAÇÃO DO MODELO DE CROUCH DA PÓS-DEMOCRACIA NUM 
MODELO PROCESSUAL DE DEMOCRATIZAÇÃO E DESDEMOCRATIZAÇÃO

Nesta parte, pretendo demonstrar como o modelo de algo idealista e normativo de “demo-
cracia” proposto por Crouch pode ser integrado num modelo mais dinâmico e processual. 
Este segundo modelo, desenvolvido por mim – num estudo comparativo sobre os exemplos 
empíricos de desdemocratização vistos no Irã de 1925, na Alemanha de 1933 e na França 
de 1852 (ALIKHANI, 2012) – lida com processos dinâmicos, concretos e mensuráveis em 
ambas as direções da democratização e desdemocratização (ALIKHANI, 2014), foi criado 
com base numa percepção das teorias de Norbert Elias, encontrável nos estudos de Dawyd 
Gholamasad sobre a gênese da Revolução Islâmica no Irã (GHOLAMASAD, 1985). Foi 
desenvolvido, mais tarde, por mim com base num estudo comparativo sobre os exemplos 
empíricos de desdemocratização vistos no Irã de 1925, na Alemanha de 1933 e na França 
de 1852 (ALIKHANI, 2012). 

Segundo tal modelo — que distingue entre as dimensões funcional, institucional e habitual 

da democratização e da desdemocratização — os processos sociais não seguem necessariamente 
numa única direção, como supõe Crouch. Sob circunstâncias específicas, contraprocessos 
podem prevalecer, e os processos políticos e sociais podem ser reversíveis (ELIAS, 2009b, p. 
4-8). As novas manifestações desses contraprocessos podem diferir, em sua forma e aparência, 
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dos períodos anteriores, mas ainda compartilham similaridades estruturais com estes últi-
mos (ELIAS, 2008, p. 2010). Nesse sentido, falar de três períodos subsequentes de demo-
cracia (pré-democrático, democrático e pós-democrático) numa pauta estacionária e linear, 
como faz Crouch, pode levar a equívocos e a uma consideração das diferenças em aparência. 

Por outros termos, concentrando nas diferenças em aparência, Crouch negligencia, mais 
ou menos, as similaridades estruturais que existem nos períodos pré-democrático e pós-dem-
ocrático. Nesse sentido, termos como “oligarquia”, “corporatocracia” e “plutocracia” repre-
sentam, simbolicamente, tais similaridades estruturais. O termo “estrutura” se refere, numa 
linguagem socioprocessual, às relações de poder dos diferentes grupos numa sociedade. A razão 
para a negligência parece ser, em Crouch, a ausência de um conceito diferenciado de poder.

UM CONCEITO DE PODER CONDIZENTE COM A REALIDADE

Conforme mencionei, de um ponto de vista processual e sociofiguracional, estruturalmente 
falando não existe muita diferença entre aquilo que Crouch chama de período “pré-de-
mocrático” e “pós-democrático”. Um conceito de poder mais dinâmico e processualmente 
orientado poderia ajudar a superar a compreensão estática de poder e democracia elabo-
rada por Colin Crouch. 

A palavra “poder” é usada, comumente, como se referindo a um objeto isolado, em 
estado de repouso. Ao contrário, se observado socioprocessualmente, o poder aparece como 
um atributo das relações (ELIAS, 1978, p. 116). Assim, cada relação entre seres humanos e 
grupos de seres humanos é uma relação de poder. Extraordinárias consequências teóricas 
e práticas aparecem quando o conceito de poder é usado não de modo reificado, mas numa 
conexão com outras palavras, tais como recurso de poder, diferencial de poder, chance de 
poder, balança de poder, potencial de poder, distribuição de poder, mudança de poder e 
gradientes de poder. As fontes de poder podem ser outras coisas numa sociedade e não têm 
de ser, necessariamente, fontes econômicas. Os monopólios sobre a violência física, sobre 
o conhecimento e a orientação podem ser contados como outras fontes de poder, a partir 
das quais um grupo estabelecido tentaria excluir os outsiders (ELIAS, 2008, p. 2011). Com 
a ajuda desse conceito socioprocessual de poder, podem-se captar os processos elaborados 
por Crouch de maneira mais diferenciada. 

É possível demonstrar não apenas a direção, mas também a “constância de direção” das 
alterações nas balanças de poder entre diferentes “setores” de instituições da sociedade (ELIAS, 
2009c, p. 7). Com base nessa compreensão do conceito de poder, a direção dos processos 
de democratização indica a crescente distribuição de todos os recursos de poder disponí-
veis entre todos os membros de uma sociedade. Por outro lado, processos de desdemocrati-
zação ganhariam prevalência se os recursos de poder numa sociedade fossem cada vez mais 
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monopolizados por um “setor” ou instituição específicos. Ambos os processos estão, por-
tanto, ocorrendo ao mesmo tempo em todas as sociedades. A questão é: os representantes 
de quais tendências prevalecerão no final?

Segundo Crouch, os monopolistas do “setor” econômico têm, cada vez mais, conquis-
tado essa posição em comparação com outros “setores” e grupos em sociedades democráti-
cas nas últimas décadas. Nesse sentido, não existe, estruturalmente, grande diferença entre 
os representantes simbólicos de termos como “oligarquia”, “corporatocracia” e “plutocra-
cia”, e entre o que Crouch chama de período “pré-democrático” e “pós-democrático” (FREE-
LAND, 2012, p. 6; SACHS, 2012, p. 105 107; PHELPS, 2009, p. 403). Focando sobre tais 
similaridades estruturais, em termos de relações de poder, e sem nos distrairmos com dife-
renças em aparência, é mais condizente com a realidade falar de processos de “desdemocra-
tização funcional” (MENNELL, 2007, p. 311-314), os quais poderiam levar a manifestações 
institucionais de caráter específico, conforme observamos no caso das leis envolvendo [o 
caso] Citizens UnitedversusFederal Election Comission

44 nos Estados Unidos. Diferentemente 
dos Comitês de Ação Política (PACs)45 tradicionais, Super-PACs46 criados através de Super-
PACs podem levantar recursos entre indivíduos, corporações, sindicatos e outros grupos, 
sem limites no volume de doações (GULATI, 2012, p. 411). As atuais regulações criadas no 
governo de Donald Trump podem servir como outro exemplo de institucionalização de pro-
cessos de desdemocratização funcional nos Estados Unidos.

A dimensão funcional dos processos de democratização e desdemocratização

A dimensão funcional dos processos de democratização e desdemocratização se refere à alte-
ração na balança de poder em favor dos grupos de outsiders anteriormente excluídos ao longo 
dos processos de democratização. Essas transformações estruturais direcionadas, mas não pla-
nejadas, aumentam o escopo de ação e de tomada de decisão de cada indivíduo. Esse processo 
tem sido marcado, na tradição filosófica, com o termo, estático e reificado, de “liberdade”.

44 Segundo a Wikipédia, o caso Citizens United vs. FEC “é um marco histórico da lei constitucional dos 
EUA, que trata da regulamentação das despesas de campanha feitas pelas diversas organizações. Em 21 de 
janeiro de 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos (5 a 4) decidiu que a liberdade de expressão proi-
bia o governo de restringir corporações e empresas sem fins lucrativos, sindicatos e outras associações de 
fazerem gastos políticos independentes”. (N. do T.)
45 Political Action Committee (Comitê de Ação Política): comitê que recolhe contribuições de membros e 
doadores para campanhas em apoio ou em detrimento de candidatos, plebiscitos e legislações. (N. do T.)
46  Um novo tipo de PAC surgido depois de 2010, que não se destina a financiar candidatos políticos. 
Podem, no entanto, fazer gastos com anúncios, envios de e-mails e outras campanhas defendendo a elei-
ção ou derrota de um candidato específico, sem limites para arrecadação. (N. do T.)
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 No entanto, recorrendo a termos duais, como “liberdade” e “falta de liber-
dade”, o caráter processual das transformações sociais de longo prazo é subestimado. 
Os termos “escopo de ação e tomada de decisão”, pelo contrário, trazem para o primeiro 
plano as alterações na balança do escopo de decisões e ações de indivíduos em diferentes fun-
ções sociais e posições (ELIAS, 1996, p. 69). O espectro desse escopo se alarga ou se estreita 
conforme sejam as relações de poder entre pessoas numa “figuração” (ELIAS, 2009a, p. 1-3). 
Além disso, não existe, em tais termos, algo como um ponto zero ou um ponto extremo, 
como fica implicado nos termos ideologicamente combativos. O grau desse escopo é, sempre, 
limitado diferencialmente e varia de sociedade para sociedade. Essa limitação e essa varia-
bilidade dependem do tipo e do grau dos laços individuais e da força das interdependências 
mútuas entre diferentes indivíduos e grupos. 

A estrutura de poder da sociedade e a peculiaridade das funções que as pessoas exercem 
umas para as outras são cruciais para o espectro do escopo de tomada de decisão e a exten-
são do escopo de ação dos indivíduos isolados (ELIAS, 2001, p. 52). O escopo de tomada 
de decisão de indivíduos isolados depende tanto de suas posições quanto da rede de suas 
dependências funcionais. Os limites desse escopo são dados pelas diferentes posições e fun-
ções sociais ocupadas por outros indivíduos na sociedade. Norbert Elias cunhou o conceito 
de “democratização funcional” para mostrar a direção do desenvolvimento social e polí-
tico desde uma ordem social e política estruturada hierarquicamente até uma distribuição 
menos acidentada dos recursos de poder numa sociedade (ELIAS, 1978, p. 68; 1996, p. 30).

Também o conceito socioprocessual de função é um conceito de relação. Existem sem-
pre interdependências funcionais entre indivíduos e grupos numa sociedade (ELIAS, 1978, 
p. 67-70). Essas funções são recíprocas e multipolares. O que chamamos simbolicamente de 
“sociedade” não é, do ponto de vista socioprocessual, nada mais que nexos funcionais entre 
pessoas que são interdependentes como indivíduos e grupos.

Pessoas ou grupos com funções em relação a outros exercem constrangimento em relação 
aos outros também (ELIAS, 1978, p. 78). O grau da democratização funcional ou, em outras pala-
vras, o tipo de distribuição do poder decisório e dos recursos de status difere de uma sociedade 
para outra. Isso poderia, também, se alterar dentro da mesma sociedade em diferentes direções,  
a depender da direção da alteração na balança de poder entre diferentes grupos e indivíduos.

OS EIXOS PRINCIPAIS DE TENSÃO NO CURSO DO PROCESSO DE 
DEMOCRATIZAÇÃO FUNCIONAL

Os processos de democratização funcional têm ocorrido ao longo de, pelo menos, cinco 
“eixos principais de tensão” (ELIAS, 1996, p. 149). A ênfase nesses eixos de tensão permite 
um entendimento mais simples e vívido dos processos de democratização funcional. Além 
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do eixo de tensão entre governados e governantes — que é considerado o único eixo de ten-
são por muitas “teorias da democracia” (CUNNINGHAM, 2002, p. 22-26) —, processos de 
democratização funcional podem ser observados também na alteração da balança de poder 
entre homens e mulheres, pais e filhos, diferentes grupos étnicos e religiosos, empregado-
res e trabalhadores, antigas sociedades coloniais e colonizadas e as posteriores formações 
sociais (GHOLAMASAD, 1997, p. 365; ELIAS, 1996, p. 25-26). Em qualquer desses eixos 
principais de tensão, os grupos estabelecidos se tornam mais dependentes dos seus respecti-
vos grupos outsiders, que antes eram amplamente excluídos do acesso ao poder e aos mono-
pólios de status (GHOLAMASAD, 1993, p. 396). 

No nível político, esses processos são mais contundentes. Na medida em que diferen-
ciais de poder entre regentes e regidos são maiores, (o poder) aparece para os regentes como 
se existisse só para eles. Quando se altera a balança de poder nesse eixo de tensão, a situação 
se reverte. No curso dos processos de democratização funcional, os regentes se tornam cada 
vez mais dependentes em relação aos regidos. Devido à diferenciação crescente das funções 
sociais e ao aumento no grau de complexidade dos laços de interdependência entre gover-
nantes e governados, o curso dos eventos se torna, mesmo para os políticos mais hábeis, 
crescentemente obscuro. 

Os regentes experimentam um decréscimo decisivo em sua capacidade de estimular e 
controlar eventos sociais. Se veem forçados a se restringirem um grau cada vez mais acen-
tuado, em consequência das imbricações e laços estabelecidos mais recentemente (GHO-
LAMASAD, 1999, p. 31). Ao longo dessas transformações, as formas organizacionais das 
pessoas podem transformar tanto os regentes quanto os regidos, se as alterações de poder 
se mantêm estáveis e permanentes até certo ponto. Isso independe de os regentes percebe-
rem a mudança de poder cedo o bastante e responderem a ela de maneira adequada, ou de 
não a perceberem e tentarem retardá-la ou bloqueá-la. No segundo caso, entre outras coi-
sas, revoluções e levantes violentos contra os regentes podem surgir como reação dos out-

siders excluídos.
Ao longo dos processos de democratização funcional, os grupos outsiders, que antes 

eram mais fracos, ganham maior controle e determinação sobre o comportamento dos gru-
pos estabelecidos e mais poderosos. A democratização das relações de poder entre regentes 
e regidos, no entanto, é, conforme mencionado, só um aspecto da democratização da ordem 
hierárquica de uma sociedade rumo a uma “socialização dos monopólios de poder e status” 
(ELIAS, 2009c, p. 271). Paralelamente a essas transformações no nível político, a balança 
de poder se altera, entre os estabelecidos e os outsiders, em favor dos últimos também nos 
outros eixos principais de tensão.
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O CONCEITO DE DESDEMOCRATIZAÇÃO FUNCIONAL: ESTUDO DE CASO 
SOBRE OS ESTADOS UNIDOS

Colin Crouch investiga, principalmente, as relações entre apenas dois eixos de tensão prin-
cipais no curso da democratização e da desdemocratização numa sociedade, a saber, regentes 
e regidos e empreendedores e trabalhadores. O autor descobriu que os regentes das socieda-
des democráticas não representam mais o interesse dos regidos — tal como costumava ocor-
rer nas três décadas após a II Guerra Mundial —, mas obedecem, cada vez mais, ao interesse 
das grandes empresas globalizadas (CROUCH, 2011, p. 95). Numa linguagem socioproces-
sual, poderíamos conceituar esses processos como processos de desdemocratização funcional, 
em desvantagem para os cidadãos comuns nos dois eixos. Esse não é um diagnóstico apenas 
de Crouch, mas também de muitos cientistas sociais, com relação à sociedade estadunidense:

Uma análise multivariada indica que as elites econômicas e os grupos sociais que repre-
sentam interesses comerciais têm impactos substantivos e independentes sobre as políticas 
de governo dos Estados Unidos, enquanto cidadãos comuns ou grupos que represen-
tam interesses coletivos têm pouca ou nenhuma influência independente. (GILENS; 
PAGE, 2014, p. 564)

Funcionalmente, grandes empresas globais, em economias globais menos reguladas, 
têm conseguido monopolizar mais recursos de poder, de modo que a elite política é fun-
cionalmentemais dependente delas do que dos cidadãos comuns em seus países. Uma nova 
onda de industrialização, que levou à substituição crescente dos trabalhadores por máquinas, 
também contribuiu para a concentração de riqueza. Um estudo de 2013, feito em Oxford, 
estimou que 47% dos empregos nos Estados Unidos correm o risco de ser informatizados 
(FREY; OSBORNE, 2013, p. 38).

Já que o conceito de democratização funcional se refere a distribuições mais ou menos 
igualitárias das chances de poder entre todos os indivíduos e grupos numa sociedade, a con-
centração de recursos de poder nas mãos de uns poucos indivíduos, corporações e centros 
financeiros poderia ser tomada como uma desdemocratização funcional. Tais são as razões 
pelas quais, numa ordem social e política de caráter capitalista e global menos regulada, cada 
“setor” se torna mais ou menos dependente do “setor” econômico. Nesses dois eixos de tensão 
— regentes e regidos, empreendedores e trabalhadores —, os processos de desdemocratiza-
ção funcional e institucional podem ser observados, conforme propõe Colin Crouch, tra-
duzido agora numa linguagem socioprocessual. Em outras palavras, a igualdade de chances 
entre indivíduos e grupos em sociedades democráticas tem diminuído em comparação com 
as três décadas subsequentes à II Guerra Mundial.
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Se, nessa estrutura de poder menos regulada, o escopo de ação e tomada de decisão das 
empresas e corporações globais aumenta na sociedade, simultaneamente o escopo de ação 
e tomada de decisão do cidadão comum diminui (ELIAS, 1978, p. 74). Nesse caso, a balança 
de poder se alterará em favor de um mero punhado de cidadãos — o chamado 1% — que 
poderiam monopolizar os recursos de poder político-decisório e econômico e excluir desses 
recursos um número crescente de pessoas (PIKETTY; SAEZ, 2003, p. 24). Estruturalmente, 
essa nova ordem social, econômica e política tem semelhanças com a “era pré-democrática”. 
O economista Thomas Piketty, em seu livro recente O capital no século XXI, traça parale-
los evidentes entre o grau de desigualdade social verificado em algumas sociedades euro-
peias e nos Estados Unidos e a era feudal na Europa. Esse autor conclui que o capitalismo do 
século XXI está em processo de reverter o modelo patrimonial do século XVIII e início do 
XIX, quando a posse do capital repousava, principalmente, em mãos de um grupo relativa-
mente menor de famílias (MENNELL, 2014): “A evolução geral não deixa dúvida alguma: 
além das bolhas, estamos assistindo à volta triunfal do capital privado nos países ricos desde 
os anos 1970, ou, mais do que isso, ao ressurgimento de um novo capitalismo patrimonial” 
(PIKETTY, 2014, p. 225).47

A situação nos Estados Unidos, devido ao seu ritmo e intensidade, pode oferecer, 
claramente, evidências empíricas para tal suposição, as quais se observariam também 
em outras sociedades democráticas, em graus diferentes e mais ou menos moderados. 
Especialmente, desde 1970, a desigualdade social tem aumentado de maneira drástica 
na sociedade estadunidense. Em meados da década de 70, por exemplo, CEOs de gran-
des companhias americanas tiveram ganhos [em torno de] trinta vezes maiores que a 
média; até 1990, essa proporção subiu para cerca de cem vezes; e nos primeiros anos 
do século corrente explodiu para mais de 350 vezes (WILTERDINK, 2016; REICH, 
2007, p. 108-109).

À medida que os governos têm apoiado, cada vez mais — em nome do “crescimento 
econômico” e da “economia trickle down”48 —, o interesse das grandes corporações, os pro-
cessos de desdemocratização funcional podem encontrar manifestações também no nível 
institucional. Essas manifestações poderiam ser conceituadas também como processos de 
“desdemocratização institucional” (GHOLAMASAD, 1997, p. 370). A esse respeito, há mui-
tos exemplos, com base nos quais se pode demonstrar a tradução em curso do poder econô-
mico em poder político e vice-versa (CROUCH, 2011, p. 70). 

47 A tradução do trecho, citado em inglês, foi retirada da tradução brasileira, conforme bibliografia. (N. do T.)
48 Teoria que diz que as desigualdades são transitórias no capitalismo e que o progresso dos mais ricos 
tende a transbordar (to trickle down) para as classes subalternas. (N. do T.)
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As leis em torno da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos quanto ao Citizens 

United, em 2010, e os subsequentes Super-PACs para financiamento de eleições, são algumas 
das indicações quanto à institucionalização do avanço da influência do poder econômico e 
corporativo na tomada de decisões nos países que são os mais poderosos política, econôm-
ica e militarmente do planeta hoje em dia. Os Estados Unidos, com seu papel de liderança, 
revelam como e até que ponto o poder econômico pode ser traduzido em poder político 
(WILTERDINK, 2016). Mesmo entre as elites políticas dos partidos estabelecidos, tal ins-
titucionalização da influência do chamado “setor” econômico sobre o “setor” político tem 
sido criticada. Por exemplo, pouco depois da decisão sobre o Citizens United, Barack Obama 
se expressou de maneira bastante crítica a respeito dela:

Com sua decisão hoje, a Suprema Corte deu luz verde para uma nova revoada de dinheiro 
de juros especiais em nossa política. É uma grande vitória para as petroleiras, os bancos de 
Wall Street, as empresas de planos de saúde e outros interesses poderosos que mercade-
jam seu poder todos os dias em Washington, para afogar as vozes dos americanos comuns. 
(apud BROWN, 2016, p. 66-67)

Também o influente senador republicano John McCain, coartífice da Lei de Reforma 
da Campanha Bipartidária de 2002, se expressou criticamente sobre essa decisão da 
Suprema Corte: “Haverá, com o tempo, uma reação [...] quando você vê as montanhas de 
dinheiro sindical e corporativo que vão entrar em campanhas políticas” (TANNAHILL, 
2012, p. 173). No editorial de 22 de janeiro de 2010, o jornal The New York Times se opôs 
à decisão da Suprema Corte, descrevendo tal medida como uma nova e potente “arma” 
para influenciar decisões legislativas: 

A Suprema Corte deu aos lobistas uma nova arma. Um lobista pode dizer agora a qual-
quer político eleito: se você votar errado, minha empresa, meu sindicato ou meu grupo 
de interesse vão gastar somas ilimitadas para fazer propaganda explícita contra a sua ree-
leição (LASSER, 2012, p. 191).

Tanto Stephen Mennell quanto Nico Wilterdink empregaram o conceito de “desde-
mocratização funcional” para descrever a direção dessas transformações na sociedade e na 
política estadunidenses. Mennell aponta um decréscimo perceptível no grau da democrati-
zação funcional nos Estados Unidos:

Conforme assinala Stiglitz, o governo americano, nas últimas décadas, tem se tornado 
cada vez mais um governo “do 1%, pelo 1%, para o 1%” da população que está no topo dos 
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ganhos e da distribuição de renda. Com referência à noção eliasiana de “desdemocratiza-
ção funcional”, o processo inteiro pode ser descrito como um processo de desdemocrati-
zação (MENNELL, 2014)49

49 Stephen Mennell (2011, p. 30) descreve Norbert Elias como um “otimista”, porque equiparou a “extensão 
das cadeias de interdependências globais” no curso da globalização com a “democratização funcional” e não 
considerou a possibilidade da concentração de recursos de poder e status nas mãos de uns poucos indivíduos 
e instituições influentes. Num escrito publicado em Human Figurations, Cas Wouters (2016) critica Men-
nell, Nico Wilterdink e o meu modo de aplicar o conceito de “desdemocratização funcional”. Segundo esse 
autor, processos de democratização e desdemocratização funcional são apenas dois “efeitos colaterais” dos 
processos de diferenciação e integração social de longa duração. Assim, o que se percebe como “desdemo-
cratização funcional” não é mais que “conflitos de integração e processos de desintegração” ou algum tipo 
de “efeito colateral” da diferenciação funcional global de maior dominância na direção da democratização 
funcional, porque “processos de integração” sempre ocasionam “conflitos de integração”. Sem referência a 
nenhuma pesquisa empírica sobre as crescentes desigualdades sociais das últimas décadas em algumas socie-
dades europeias e especialmente nos EUA, que Mennell, Wilterdink e vários outros cientistas sociais têm 
empreendido amplamente, Wouters estima, em geral, um claro domínio da igualdade social em contraste 
com os contraprocessos de desigualdade social. O indicador mais importante para medir a democratização 
funcional parece ser apenas, para o autor, a diferenciação funcional e a expansão e alongamento globais, 
a longo prazo, das cadeias de interdependências. Procedendo assim, Wouters não leva em conta os pro-
cessos correntes de monopolização e concentração dos recursos de poder decisório por uns poucos indi-
víduos e instituições, na ausência de mecanismos reguladores nos níveis nacional e global. Para ele, tudo 
parece caminhar em favor dos processos de democratização funcional, já que os processos de desdemocra-
tização funcional são apenas “efeitos colaterais” de processos maiores e mais fortes de integração, por trás 
dos quais, no entanto, as interdependências funcionais estão temporariamente em atraso. Este parece ser, 
contudo, um entendimento muito linear e teleológico de Elias (2009, p. 4-8), que sempre levou em conta 
a reversibilidade dos processos sociais e políticos, dependendo das alterações nas balanças de poder entre 
os diferentes grupos envolvidos e diferentes interesses e potenciais de poder. Processos de democratiza-
ção funcional contêm, segundo o entendimento que temos Mennell, Wilterdink e eu mesmo de Elias, a 
equalização das balanças de poder em todos os – descritos por Elias (1996, p. 149) – “cinco eixos princi-
pais de tensão”, a saber, entre governados e governantes, homens e mulheres, pais e filhos, diferentes gru-
pos étnicos e religiosos. Elias fala, nesse contexto, do grau de democratização funcional. A mudança nesse 
grau depende das relações de poder que se dão entre os grupos envolvidos em todos os pelo menos cinco 
“eixos principais de tensão” acima mencionados. Neste sentido, Wouters negligencia a estreita intercone-
xão do conceito de poder e função em Elias, na sua recepção socioprocessual do conceito de função. Toda-
via, tanto os termos “poder” e “função” são, para Elias (1978, p. 78), conceitos de relações e, assim, estão 
intimamente inter-relacionados:
Dito de modo mais simples, poderíamos afirmar: quando uma pessoa (ou um grupo de pessoas) carece 
de alguma coisa que outra pessoa ou grupo tem poder de reter, estes últimos assumem uma função para 
ela […]. Pessoas ou grupos que têm função para outros exercem constrangimento uns sobre os outros.
E também: 
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Mesmo assim, especialmente desde o colapso da União Soviética, o modelo político dos 
Estados Unidos tem sido tomado como o principal modelo de democratização em diver-
sos países do mundo. Ações como corte de impostos, medidas extremas de austeridade, 
comercialização e privatização da esfera pública estão conectadas, de modo íntimo, com o 
modelo dominante de “democracia”. Com base em sua posição de poder, os Estados Uni-
dos têm podido determinar também sua ordem social, econômica e política de cunho “neo-
liberal” como a ordem global, com consequências negativas para o mundo todo, conforme 
salienta Mennell:

Ironicamente, os EUA se tornaram um modelo para as elites do mundo, numa época em 
que o seu igualitarismo popular representa um tipo de falsa consciência numa sociedade 
de efetiva e crescente desigualdade; em que os EUA podem estar entrando num processo 
de desdemocratização; em que os erros de percepção dos americanos acerca do mundo, 
junto com uma acuidade de visão cada vez menor dos governos americanos, estão se tor-
nando um sério problema para a política mundial (MENNELL, 2009, p. 97).

De acordo com esse modelo de “democracia”, qualquer tipo de regulação do “setor” 
econômico em nível nacional e global é percebido como intromissão no mecanismo do 
livre mercado, que deveria ser regulado só por si mesmo. A palavra pejorativa “socialismo”, 
nos Estados Unidos, tem sido usada para rotular qualquer tipo de intervenção ou regulação 
a partir de “fora” (BELLAH, 1992, p. 113). Mesmo após a crise financeira de 2008, apesar 
do resgate dos bancos por diferentes governos às custas dos impostos do cidadão comum, 
menos regulações do mercado financeiro continuaram a ser aplicadas em nível nacional e, 
especialmente, mundial. A natureza pró-mercado da regulação financeira, em nível interna-
cional, da pré-crise não sofreu mudanças significativas, porquanto as elites políticas e eco-
nômicas dos Estados Unidos se opuseram à introdução de regulações abrangentes, devido 
às suas ideologias e interesses domésticos (HELLEINER, 2014, p. 13). Até pequenos pas-
sos, como promessas de impostos sobre transações financeiras, não puderam ser aprovados. 

[…] o poder é um atributo das relações, e que a palavra é mais bem empregada em conjunção com um 
lembrete sobre as alterações mais ou menos flutuantes no poder. Eis o exemplo de um conceito tradicio-
nalmente baseado em componentes estáticos se convertendo num conceito de relação. Conferir em Elias 
(1978, p. 116). Em suma, a extensão das interdependências funcionais no curso da globalização econômica 
poderia, mas não necessariamente, levar à crescente democratização funcional. A questão mais importante 
sobre o grau de democratização funcional é saber como os recursos de poder decisório e status são distri-
buídos entre os diferentes grupos envolvidos nos cinco “eixos principais de tensão” numa sociedade. O 
estudo da direção a longo prazo, bem como a constância de direção de tais processos, é uma das principais 
tarefas das investigações socioprocessuais.
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Os estados nacionais sentem-se impotentes contra essa ordem global ditada, espe-
cialmente, por vários governos republicanos e democratas dos Estados Unidos nas últi-
mas décadas e não veem nenhuma opção além de se adaptar, repetidamente, a essa ordem 
social, econômica e política de caráter global, que é ecológica e socialmente insustentável 
(WILTERDINK, 2000, p. 187-188). Por medo de perder o investimento dessas empresas e 
centros financeiros globais, que são extremamente poderosos, representantes dos diferen-
tes governos competem entre si para oferecer condições cada vez melhores, para que não 
abandonem seus países ou seus futuros “investimentos”:

Ao longo dos anos, as corporações têm explorado cada vez mais esse medo, criando um 
bazar de apostas altas onde elas jogam os políticos locais uns contra os outros, para obter 
os pacotes mais lucrativos possíveis. Os estados competem com outros estados, as cidades 
competem com os subúrbios circunvizinhos, e até mesmo pequenas cidades entraram na 
corrida, com o objetivo de derrotar seus vizinhos. (STORY, 2012)

Os atuais protestos contra a institucionalização dessa mudança de poder na forma de tra-
tados comerciais de alcance global podem ser interpretados como um indicador da resistên-
cia de alguns grupos de cidadãos, em diversas sociedades democráticas, contra tais processos 
de desdemocratização funcional e institucional. A deslegitimação dos governos, percebidos 
como representativos da elite econômica, pode contribuir com outra dinâmica perigosa, a 
qual, por sua vez, poderia fomentar processos ainda mais fortes de desdemocratização em 
todos os níveis funcionais, habituais e institucionais. A ascensão dos partidos e movimen-
tos populistas de extrema direita em vários países democráticos é, entre outras coisas, uma 
das respostas a essa injustiça e à insegurança econômica percebidas por um grande número 
de cidadãos ou se veem envolvidos em tais processos e experimentam a sua rapidez.

Esses movimentos de resistência ao establishment, por exemplo, contribuíram, mais 
recentemente, de modo sensível, para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Não 
se poderiam explicar tais tendências apenas como reações dos seguidores de Trump a um 
vasto espectro de mudanças “culturais” de ritmo acelerado, que parecem erodir os valo-
res e costumes básicos das sociedades norte-americanas, conforme supõem alguns cientis-
tas sociais (INGLEHART;NORRIS, 2016, p. 29). Poderíamos situar essa tese do “retrocesso 
cultural” num contexto mais amplo de mudanças na balança de poder entre diferentes gru-
pos de indivíduos nos níveis local, nacional e global da sociedade estadunidense, afetada por 
fortes processos de liberalização ocorridos nas duas últimas décadas. Esse “efeito de arrasto 
do habitus social” (ELIAS, 2001, p. 211) de pelo menos um grande número de apoiadores de 
Trump se deve à insegurança econômica, tanto a percebida quanto a real, nas últimas déca-
das nos Estados Unidos. 
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É mais condizente com a realidade perguntar sobre a exata conexão que existe entre os 
chamados “fatores psicológicos” e as transformações na “vida material” dos norte-america-
nos nesse período. Inglehart e Norris negligenciam essa concepção e salientam desenvolvi-
mentos “culturais” como responsáveis pela emergência de Trump (INGLEHART;NORRIS, 
2016, p. 29-31). No entanto, tal reducionismo e a separação artificial entre os diferentes, mas 
bem imbricados, níveis da existência humana, na explicação dos movimentos populistas da 
nova ultradireita, parecem representar ainda as batalhas ideológicas que se travam entre as 
teorias marxista e culturalista nas ciências sociais (ELIAS, 2006, p. 279). Não só o compro-
misso de lutar contra “fatores culturais”, tais como leis de emigração, proteção ambiental, 
casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou igualdade de gênero e raça, está no centro da 
agenda política de Donald Trump. Ele toca também nas chamadas “necessidades materiais” 
dos seus apoiadores, tais como as demandas por redução da influência das grandes corpo-
rações na política, o desafio ao poder de Wall Street, o combate à desigualdade social nos 
Estados Unidos, bem como a prevenção da terceirização dos empregos dos “empregos ame-
ricanos” para países estrangeiros ou imigrantes dentro das fronteiras nacionais. As declara-
ções de Donald Trump e a política de “América primeiro”, “nacionalismo econômico” e “faça 
grande a América outra vez” do seu governo correspondem, essencialmente, à integração de 
todos esses aspectos “materiais” e “imateriais” sob alguns slogans simples.

Traduzido em maio de 2017
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Norbert Elias: política, 

educação e processos sociais

Edilson Fernandes de Souza

Ricardo de Figueiredo Lucena

Este capítulo pretende discorrer acerca da política, da educação e da teoria de processos 
sociais a partir dos estudos desenvolvidos por Norbert Elias, quando da aplicação de mar-
cos conceituais mais apropriados na diversidade de temas empíricos investigados na pers-
pectiva da longa duração.

É imprescindível considerar que a exploração dos temas aqui propostos representa um 
grande desafio. Primeiro, porque as esferas da política e da educação são dimensões sociais 
importantes nos processos de integração de unidades de subsistência cada vez maiores e que 
nos remetem aos níveis de controle que os indivíduos buscam exercer uns sobre os outros 
no contexto de desenvolvimento da sociedade complexa. Segundo, porque o próprio Nor-
bert Elias tratou esses temas separadamente e com a profundidade necessária para a com-
preensão da vida em sociedade.

Além disso, o autor também aponta de forma separada, e com densidade, algumas 
reflexões na perspectiva do poder e do patrimônio social do saber, controle e autocontrole 
enquanto elementos essenciais do processo civilizador, considerando, é claro, as diferentes 
formas de aprendizado social. Todavia, a maneira com que estamos explorando esses temas 
é apenas um olhar dos vários olhares possíveis entre os estudiosos de Norbert Elias, quando 
da utilização dos marcos conceituais em suas investigações científicas.

Registramos que não se trata aqui de fazer um mapeamento das obras de Elias, que pos-
sivelmente já devem estar devidamente mapeadas por vários pesquisadores brasileiros, mas 
de citar como exemplo, a presença de uma teoria, como a dos processos sociais, imbricada 
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em pesquisas empíricas, que por si só, são as expressões teóricas da própria teoria eliasiana 
em desenvolvimento.

Considerando as nossas limitações, exploraremos esses temas propostos a partir de um 
plano de redação que permita enxergar a complexidade da abordagem empírica desses obje-
tos, bem como a interdependência figuracional que os mesmos resguardam no centro da teo-
ria civilizacional. Desse modo, a política, a educação e especialmente os processos sociais, ao 
lado de outros marcos conceituais, como veremos a seguir, são elos que dão sentido à sín-
tese teórica desenvolvida a partir de uma considerável produção científica ao longo da vida 
do próprio Norbert Elias.

De uma forma ou de outra, esses temas circularam e circulam entre nós, seja de maneira 
mais densa ao assumirmos posturas que visem mudanças em nossos ambientes acadêmicos, 
seja ao produzirmos conhecimento e consequentemente meios e formas de transmiti-los 
às gerações futuras, na perspectiva de colaborar com a sociologia no Brasil. Todavia, para 
sermos justos na condução teórica deste capítulo, uma das questões centrais colocadas por 
Elias (1997a) reside na premissa de que os cientistas sociais esbarram na intrigante possibi-
lidade de pesquisarem a sociedade de seu tempo, sendo eles mesmos membros dessa socie-
dade, portanto objeto de sua sociologia.

Essa intrigante forma de reafirmar o que nós somos e fazemos na produção do conheci-
mento sociológico, é fundamental para termos em mente que por estarmos sempre imersos 
na sociedade de nosso tempo, muitos dos acontecimentos ou transformações dessa mesma 
sociedade só podem ser percebidos quando a olharmos com o devido distanciamento na 
perspectiva do marco conceitual de longo prazo.

Esse marco conceitual torna possível o ponto de partida e também de chegada das inter-
pretações e hipóteses aludidas na investigação sociológica defendida por Norbert Elias. De 
modo que os marcos conceituais são o ponto zero em torno do qual a interpretação elia-
siana avança nas descobertas das soluções apresentadas aos problemas enunciados na socie-
dade complexa, e na emergência dos Estados-nacionais. Assim, o marco conceitual de longo 
prazo diz respeito a um período histórico e sociológico bastante elástico, que envereda por 
gerações humanas para tornar possível a compreensão do curso das histórias experimenta-
das pelas sociedades em seu processo civilizacional.

Esse marco conceitual também é muito importante na teoria sociológica apresentada 
por Norbert Elias porque fundamenta a base empírica e o devido distanciamento para a 
compreensão das mudanças a que os indivíduos estão submetidos em suas sociedades. Sem 
querer fugir ao tema, mas para melhor compreendermos esses aspectos figuracionais e inter-
dependentes, vejamos como Elias (1997b) aborda um dos mais importantes eventos da huma-
nidade por ocasião da segunda guerra mundial e um de seus personagens históricos. Sua 
análise é bastante significativa na perspectiva de que o passado deve ser investigado para que 
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a longevidade de seu simbolismo possa ser compreendido e sirva de exemplo às gerações 
futuras. Embora seja apenas um enxerto de um dos textos mais complexos do autor, pode-
mos perceber como há imbricação psicogenética e sociogenética na análise.

É uma questão em aberto se, e em que medida, os alemães digeriram seu passado e, em 
particular, as experiências da era Hitler. Não é fácil para uma pessoa distanciar-se desses 
eventos. Tem-se frequentemente a impressão de que o furúnculo Hitler ainda não estou-
rou. Lateja, mas o pus ainda não saiu. [...] O passado de um povo também aponta para 
diante: o seu conhecimento pode ser de uso direto para construir um futuro comum. 
(ELIAS, 1997b, p. 31)

Observamos que Norbert Elias não elimina de suas análises a política e nem a econo-
mia dos aspectos histórico-sociais, mas em sua síntese, dá um tratamento de longo prazo a 
essas e outras esferas da vida social. Ele também não enfatiza as relações causais, mas sim, 
a permanência e continuidade, discutindo criticamente as relações de poder entre os que 
pretendem a eliminação de grupos, como o caso Hitler, cujo estudo foi devidamente explo-
rado na perspectiva da evolução do habitus do povo alemão e sua luta pela sobrevivência.

O habitus, diz respeito ao que o indivíduo herdou de sua sociedade de origem, cujo 
impacto e a sua expressão coletiva, é capaz de identificá-lo enquanto “identidade nós”. Esse 
marco conceitual também possibilita a compreensão do que é comum em determinado indi-
víduo; a expressão do que é coletivo no singular. A segunda natureza, como o autor também 
redefine o habitus, é acompanhada de um processo análogo complementar, mas que expressa 
a singularidade do indivíduo — “identidade eu” —, que Elias chama de individualização. 

De modo que habitus e individualização são marcos conceituais que andam juntos quando 
necessitamos de uma interpretação a longo termo, para indicar o que é perene naquilo que 
se desenvolveu de forma única. Aqui também observamos que o conhecimento acerca do 
passado e as ciências que lhe servem de aporte, se apresentam como pressupostos políti-
cos no sentido de poderem alterar a condição humana para uma vida melhor e igualitária.

A teoria central elaborada por Elias e as suas pesquisas devem ser estudadas como um 
convite à mudança, na medida em que o autor acredita no conhecimento do passado para 
que as futuras gerações possam gozar de uma vida mais justa, com menos desigualdades 
sociais. Contudo, Norbert Elias tece críticas aos historiadores e aos sociólogos. Aos primei-
ros, é sobre a questão do tempo. E, aos sociólogos, o mote central das críticas diz respeito 
ao emprego de conceitos reificantes; dicotômicos e a tentativa de analisar os problemas pró-
prios da organização social pelo viés das ciências da natureza.

Nessa perspectiva, o autor realiza uma incursão na história da sociologia para discutir 
não apenas o seu objeto, mas as relações de poder encravadas no discurso dos sociólogos a 
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partir de uma visão de mundo pautada nas ciências da natureza, e não no homem. De modo 
que no livroIntrodução à Sociologia, o ser humano é apresentado como valências abertas, pos-
síveis de se ligar e desligar a diferentes grupos e pessoas a partir de seus interesses funcio-
nais, políticos, esportivos, étnicos, de gênero, educacionais etc.

O autor considera que o pêndulo da balança do poder pode ser alterado mediante as 
pressões exercidas por grupos que tragam na essência de seu habitus as marcas da resistência 
nos primórdios de sua organização social, e outros que também exercitam níveis de integra-
ção e buscam diferentes meios de sobrevivência. Esses aspectos também autorizam a reflexão 
acerca do conceito de classe social e sua relevância na disputa pelo poder a partir da criação 
de instâncias legais para tal finalidade.

Desde que a sociedade tivesse desenvolvido meios institucionais que estabelecessem a dis-
tribuição de poder e os processos legais que permitissem efectuar ajuntamentos constantes 
para acompanhar as mudanças nas relações de poder, estes sentimentos podiam encon-
trar, através de greves e em demonstrações partidárias e movimentos de massas, cada um 
com seus sistemas de crenças sociais. (ELIAS, 1970, p. 72)

A partir desse enxerto, é possível pensarmos que no bojo das grandes transformações 
sociais, sempre houve a tendência de diminuir cada vez mais a distância dos poderes entre 
indivíduos e grupos. A redução potencial dos poderes entre grupos e indivíduos distintos, 
também são perceptivos entre pais e filhos e membros de uma mesma família. De qualquer 
modo, o poder é relacional e mutável, muda na mesma proporção em que se busca a sobre-
vivência a partir de símbolos linguísticos produzidos por um grupo social determinado.

Nesse contexto, o desenvolvimento do parlamento na Inglaterra, por exemplo, ganha 
força nas investigações sociológicas na mesma medida em que práticas corporais ou diver-
timentos das classes altas, daquela sociedade, passam lenta e gradativamente pelo processo 
que Elias (1992) chama de desportivização, onde as emoções e tensões agradáveis ocupam 
um lugar significativo nas relações dos indivíduos, seja através do debate de ideias e na busca 
por maior influência e disseminação do seu patrimônio do saber, seja de maneira mimética, 
por meio das práticas desportivizadas.

Outro aspecto a ser destacado na alteração do poder foi a industrialização, que é apon-
tada por Elias (1970) como um dos aspectos globais da transformação social e um dos pon-
tos mais importantes da divisão social do poder, ou diminuição da distinção do poder entre 
patrões e empregados, por exemplo.

É fundamental a compreensão de que os processos sociais em que estamos imersos sem-
pre exigem uma elaboração simbólica de grupos sociais determinados e subjaz a produção 
de um conhecimento específico, na dinâmica da sobrevivência de comunidades humanas. 
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Assim sendo, a educação também ocupa uma instância essencial tanto na manutenção quanto 
na distribuição de poder. De qualquer modo, aqui estão expressos como desafios três obje-
tos e entre eles, uma teoria, que diz respeito às grandes transformações das sociedades em 
desenvolvimento, o que impõe um tratamento relativamente denso nas múltiplas conexões 
teóricas e empíricas já abordadas por Norbert Elias em sua obra.

Para refletirmos sobre os temas propostos, marcos conceituais como valências aber-
tas, distanciamento e alienação, entre outros,controle e autocontrole corroboram no enten-
dimento dos processos sociais em que os indivíduos são submetidos e qualquer que seja o 
nível dessa imersão, há de se considerar a longevidade das condicionantes que sublimaram 
os comportamentos individuais e dos grupos em suas tensões cotidianas.

Com efeito, o elemento central da teoria eliasiana trata das sociedades em permanente 
mudança, que variam desde os comportamentos mais elementares a um conjunto de cur-
vaturas históricas que envolvem os indivíduos na sociedade. Com isso, poderíamos elencar 
vários trabalhos publicados por Elias acerca dos mais diversificados objetos empíricos, onde 
o autor demonstra o sentido das mudanças a longo prazo.

Pensar a educação, por exemplo, no contexto dos processos sociais apontados por Elias, 
nos faz remeter à escrita de diferentes textos do autor onde essa temática emerge de forma 
relativamente constante, mas, quase nunca, nominada como tal. Ou seja, a educação, num 
sentido lato — como um dado específico ou um conceito organizado a partir de uma polí-
tica de Estado, ou num sentido restrito — como uma ação pedagógica que se manifesta num 
espaço delimitado como a escola ou a família, não aparecendo, porém, nos textos de Elias 
de forma direta.

O desafio aqui será fazer ver ao leitor o quanto os aspectos tratados por Norbert Elias 
podem nos auxiliar a construir uma narrativa sobre educação e civilização que nos permita 
entender o processo de mudança que indivíduos e sociedades passaram num crescente con-
texto de interdependência, característico do processo civilizador do ocidente.

Nessa parte, com o propósito de apontar aspectos das relações com a educação, vamos 
discorrer sobre o tema a partir de textos de Elias que podem nos ajudar nesse percurso. 
São eles: A Sociedade dos Indivíduos (1994) a Civilização dos pais (2012), Mozart: a Sociologia de 

um gênio (1995).
Tratam os textos de uma reflexão sobre aspectos da obra de Norbert Elias e suas rela-

ções com a educação. Neste capítulo queremos explorar, portanto, possíveis inter-relações 
entre o conceito de Processo Civilizador, as figurações formadas a partir das relações de 
poder surgidas com a diversificação de funções e interdependência característica das socie-
dades complexas da nossa contemporaneidade, e as implicações relativas à educação. Nesse 
contexto, a pergunta que se impõe é a seguinte: onde podemos enxergar a questão da edu-
cação no discurso de Elias sobre o processo civilizador?
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Em linhas gerais, o entendimento do sentido dado por Elias à ideia de Processo Civi-
lizador é considerado por dois elementos importantes: poder e violência, como vimos 
num dos enxertos acima. O entendimento da tensão entre a necessidade e o monopó-
lio da primeira e o controle social e individual da segunda, dito de forma bastante resu-
mida, estabelece as bases do processo civilizador ocidental. Esse processo se materializa, 
sob vários aspectos, nas ações educativas realizadas por pais e professores num coti-
diano territorial específico, ou ainda, esse ditame social acaba por se tornar, em longo 
prazo, por intermédio de pais e professores, uma segunda natureza do indivíduo, con-
forme suas experiências particulares. 

Nesse sentido, também vale discutir dois fatores fundamentais no arcabouço con-
ceitual eliasiano, a saber: a ideia de processo e de figuração. O processo que relaciona 
os elementos do passado e do presente num ato contínuo que elenca e associa, a uma 
ordem característica, o que emerge da desordem própria das ações humanas no tempo, 
que não foi planejada nem posta em movimento por um indivíduo ou um grupo espe-
cífico, e figurações formadas por indivíduos interdependentes, numa crescente teia de 
funções diversas e inter-relacionadas.

É preciso compreender que uma figuração é uma formação social cujo tamanho pode 
ser muito variável, como uma turma de alunos de uma escola, uma aldeia, uma cidade em 
que os indivíduos estão ligados uns aos outros por um modo específico de dependências recí-
procas e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de tensões e de poder.

No centro do processo de figuração é estabelecido um equilíbrio flutuante de tensões, 
um movimento pendular de equilíbrio de forças que se inclina, ora para um lado, ora para 
o outro. Esse equilíbrio de forças flutuantes se encontra entre as características estruturais 
de toda figuração humana. Desse modo, é preciso considerar que sem um controle muito 
específico do comportamento dos seus indivíduos — isso se inicia na família, mas tem con-
tinuidade na escola e em diferentes espaços da vida social — sem formas de canalizar suas 
pulsões e emoções, nenhuma sociedade pode sobreviver e tende a se desagregar pela amplia-
ção dos círculos de violência. 

Num dos seus livros mais estimulantes para leitura, Norbert Elias nos traz algumas 
entradas para discutir a relação entre educação e algumas práticas que convencionamos cha-
mar de “elementos da cultura corporal”. Trata-se de A sociedade dos indivíduos, onde o autor 
traça uma análise sobre o seu percurso de investigação na construção da teoria dos proces-
sos de civilização e discute, concomitantemente, a dificuldade de lidar, na nossa sociedade, 
com uma forma de pensamento alicerçada em princípios duais de causa e efeito nas aborda-
gens envolvendo: Indivíduo x Sociedade, Corpo x Mente etc.

Uma passagem desse livro chamada “As estátuas pensantes” será aqui uma base 
de referência onde procuraremos discorrer sobre o papel da educação nas sociedades 
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contemporâneas e particularmente no Brasil à luz da concepção de processos proposta 
por Norbert Elias. Para tanto, é preciso pensar que tipo de sociedade é essa em que indiví-
duos,vivendo cada vez mais em grupos relacionados e interdependentes, se vêm obrigados 
a criar formas de convivência capazes de manter determinados impulsos dentro de níveis 
de violência aceitáveis socialmente? Para uma pequena digressão sobre esse assunto é que 
comentaremos algumas passagens de “As estátuas pensantes”.

Ao tratar da questão da origem do conhecimento como pessoas isoladas por um lado 
e como grupos inter-relacionados, por outro, Elias vai nos chamar atenção do quanto 
as questões de causa e efeito na análise da relação entre indivíduo e sociedade ou corpo 
e mente, marcam ainda hoje o modo de pensar dos indivíduos na nossa sociedade. Ou 
seja, ora pensando a partir do sujeito, ora pensando a partir da sociedade. Nessa busca 
de explicação, Elias vai nos remeter ao pensamento de Descartes para exemplificar uma 
mudança de comportamento característico da sociedade ocidental a partir do século XVII. 

Para Elias (1994a), as deliberações de Descartes representam — porque fruto de 
um contexto — um processo típico na direção de mudanças que afetaram todas as rela-
ções de vida e poder nas sociedades ocidentais. Indicam, “de maneira paradigmática os 
problemas peculiares com que as pessoas se viram confrontadas, ao pensarem em si e 
na certeza de sua autoimagem, quando o panorama religioso do eu, perdeu a condição 
de evidência” (ELIAS, 1994, p. 83). Assim, para Elias essa mudança afetou simultanea-
mente as três coordenadas básicas da vida humana, a saber: “a formação e o posiciona-
mento do indivíduo dentro da estrutura social, a própria estrutura social e a relação dos 
seres humanos sociais e os acontecimentos do mundo não-humano.” (ELIAS, 1994b, p. 
83). Esses, portanto, são elementos fundamentais dos problemas provocados pela auto-
consciência e autoimagem.

A famosa frase de Descartes: “Penso, logo existo!” trouxe à tona a questão da autocons-
ciência e a menor dependência do julgamento ou da explicação dos problemas humanos por 
uma autoridade externa. Esse processo de autoconsciência do qual nos fala Norbert Elias nos 
remete a tratar das ações humanas a partir daí como que perpassadas por uma intervenção 
racional de controle intensivo dos impulsos instintivos, emocionais e mentais, assim como 
os movimentos musculares. 

Seguindo o raciocínio do nosso autor, o que era, a princípio, um ditame social acaba 
por se tornar, principalmente por intermédio de pais e professores, uma segunda natu-
reza no indivíduo, conforme suas experiências particulares. “Não mexa aí”, “fique quieto”, 
“não coma com as mãos” etc., são frases que ouvimos desde criança o que torna a descarga 
direta dos impulsos na atividade e até no movimento cada vez mais difícil. Os adultos des-
pertam e inculcam nas crianças o autocontrole e a autorregulação. 



135

Nenhum grupo humano poderia funcionar ao longo de qualquer período, se seus membros 
adultos não conseguissem inculcar modelos de autorregulação e autodisciplina nos peque-
ninos seres selvagens e totalmente indisciplinados que são os seres humanos em seu nasci-
mento. (ELIAS, 1998, p. 117)

Por isso é que vamos considerar aqui como um aspecto do processo de educação que cada 
indivíduo segue desde o nascimento e implica no entendimento de que “o que se modifica no 
curso de um processo civilizador são os modelos sociais de autodisciplina e a maneira de incul-
cá-los no indivíduo, sob a forma do que hoje chamamos de ‘consciência moral’ ou, talvez, ‘razão’” 
(ELIAS, 1998, p. 117). Por isso também que, “essas transformações da consciência tanto são 
históricas, no sentido de que sociedades inteiras passaram ou ainda passam por elas atualmente, 
quanto pessoais, no sentido de que toda criança as atravessa ao crescer” (ELIAS, 1994a, p. 100).

O livro A sociologia do corpode David Le Breton (2007) procura traçar um caminho para a 
constituição de uma sociologia a partir da produção de vários autores que trataram do corpo 
como objeto de suas análises, entre eles: Elias, Bourdieu e Goffman. A despeito das tantas clas-
sificações apontadas, o livro traz um elemento que deve sempre ser considerado quando do 
tratamento da temática. Para o autor é importante frisar que a sociologia do corpo é uma socio-
logia em construção e enquanto o corpo for uma preocupação ela não estará concluída, porque: 

O corpo é a interface entre o social e o individual, entre a natureza e a cultura, entre o fisioló-
gico e o simbólico; por isso, a abordagem sociológica ou antropológica exige prudência particu-
lar e a necessidade de discernir com precisão a fronteira do objeto. (LE BRETON, 2007, p. 92)

No entanto, como nos mostra Elias (1994b), é necessário observar que essa categoria 
traz armadilhas e que é preciso ter alguns cuidados no tratamento, pela diversidade de sig-
nificados. Por exemplo, o simples emprego da expressão “meu corpo” faz parecer que sou 
uma pessoa existente fora do meu corpo e que agora adquiriu um corpo, mais ou menos da 
mesma forma como se adquire uma roupa. 

É por conta dessa tradição dualista que Elias chega a falar de duas perspectivas diferentes 
de existência ao falarmos de nosso corpo e de nossa pessoa. Para tentar jogar um pouco de luz 
sobre essa dualidade que estamos dizendo, vale a pena reproduzir aqui mais uma passagem do 
livro de Elias, quando diz o seguinte:

Sou uma pessoa, rezaria esse esquema básico numa forma simples, e tenho um corpo. Meu 
corpo é feito de matéria, tem extensão espacial e, portanto, certa posição no espaço. Mas minha 
razão, minha mente, minha consciência ou meu eu não são feitos de matéria nem se estende 



136

no espaço. A razão e a inteligência, a mente e a consciência têm sede em meu corpo, mas são 
diferentes de meu corpo. (ELIAS, 1994b, p. 95)

A sensação de ter um mundo interior diferente, as vezes até oposto, ao mundo externo, 
não é coisa do passado. Esse sentimento de que algo interno existe separadamente ao “mundo 
externo” é a base onde as pessoas de certos grupos sociais, cuja autopercepção denota um grau 
relativamente alto de cerceamento imposto pela natureza da vida social e pelo modo corres-
pondente de criar os filhos, requer um controle comportamental específico. Portanto, esse 
controle comportamental permite pensar o sentido do processo civilizador que as socieda-
des ocidentais experimentaram a partir de um determinado tempo, onde a educação esco-
larizada passou a ter um papel de destaque. 

Pensemos um pouco esse processo também a partir de um texto de Elias onde o desta-
que recai sobre a relação entre pais e filhos e o processo de adaptação (educação?) que, espe-
cialmente as crianças se veem obrigadas a passar para uma aceitação adequada no mundo 
adulto contemporâneo. 

No livro Sociedade dos Indivíduos, o problema recai especialmente sobre a questão da 
autoconsciência com base no processo de interdependência crescente que os indivíduos se 
veem ligados entre si como que por fios invisíveis; na Civilização dos pais(2012), por outro 
lado, a análise está baseada no fato de que o estado social de conhecimento acerca da infân-
cia ainda é bastante fragmentado e um problema é o embate constante entre a fragmenta-
ção do conhecimento e a alta medida de previsão e controle requerido por nossa sociedade.

Mas como isso se reflete no âmbito da educação? Para Elias (2012), foi dito de forma 
bem objetiva, pela diminuição do gradiente de violência excessivamente favorável aos pais 
no passado, pela quebra de tabus e fantasias que muitos reforçaram e ainda reforçam estig-
mas sobre as crianças. Porém, para ele, o decisivo “é perceber qual a função que as crianças 
têm para os pais e vice-versa” (ELIAS, 2012, p. 472). 

Entender o alargamento das cadeias de interação, necessárias nas sociedades industriais 
contemporâneas, para a preparação da entrada da criança no mundo do adulto, é condição 
para poder buscar discutir “se os modelos atuais de educação escolar e universitária são apro-
priados como preparação dos jovens para a vida concreta que lhes espera em nossas socie-
dades” (ELIAS, 2012, p. 484). Esse é o desafio que exige o nosso envolvimento.

Foi essa estranha noção de uma coisa “descoisificada” — que, apesar de não ser espacial, 
ocupa uma posição muito definida no espaço, no interior de meu corpo —, foi essa ideia de 
que “eu”, ou “minha inteligência”, “minha consciência”, “minha mente” está contida em meu 
corpo, como um traje de mergulho, que proporcionou o alicerce comum até mesmo a visões 
diametralmente opostas da controversa epistemológica. (ELIAS, 1994b, p. 95)
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Nesse contexto, temos que reafirmar, sem nenhum exagero, que a política e a educa-
ção são objetos relacionais, portanto, interdependentes. A educação pode ser compreen-
dida como a expressão da própria política sublimada no indivíduo, no sentido de influência 
e determinação dos desejos, do afeto, do controle das emoções e os meios que as efetivam, 
bem como a transmissão do saber às gerações futuras, seja institucionalmente ou por meio 
de outras tecnologias. Contudo, os encontros intergeracionais permitidos por meio da edu-
cação e as tensões daí demandadas, na perspectiva da sobrevivência de ambas as gerações, 
provocam mudança a longo prazo.

O desenvolvimento sociotécnico, ou melhor, de profissionais responsáveis pela trans-
missão do saber em instituições, levou um considerável tempo não apenas na formação dos 
indivíduos com essa finalidade, mas também, pela sociedade na elaboração de instâncias que 
pudessem ser capazes de concentrar a produção social do saber e transmiti-la às gerações 
futuras de forma ordenada, seriada e hierárquica, no sentido de permitir níveis de apren-
dizagem e ensino. 

Não obstante, esses esforços às vezes possam fracassar nos casos em que os indivíduos 
e grupos estejam “fora de seu tempo”. Desse modo, podemos nos lembrar das dificuldades 
encontradas por Mozart, por exemplo, que desejava ser artista autônomo numa sociedade 
em que só permitia a profissão de músico atrelada aos divertimentos na corte, onde seu 
pai, Leopold Mozart, devotou ao filho não só a esperança para que um dia tivesse sucesso, 
dinheiro e fama, mas todo um aprendizado na arte de produzir som, o transmitir e dar sig-
nificado a um grupo social determinado.

Elias (1995) fala que a educação de Mozart esteve voltada para uma figuração de corte no 
século XVIII e teve seu pai, Leopold Mozart o principal e único responsável pelo seu apren-
dizado, tanto na música como em outras esferas necessárias à sobrevivência na vida coti-
diana. Assim, a etiqueta de corte era o principal sentido a ser imprimido no jovem músico, 
embora esse direcionamento jamais teria atingido, no processo de sublimação dos impul-
sos, o gênio da música.

O que Leopold tentou imprimir, com relativo sucesso, em seu filho, enquanto membro 
de uma geração anterior, é o que Elias (2006), ao examinar os processos sociais, chama de 
o patrimônio social do saber. Ou seja, os elementos necessários para a manutenção da vida 
em sociedade, que resguardam os fundamentos da sobrevivência do próprio grupo social. 
Assim, Mozart foi educado, como qualquer outro músico de sua época, para atender aos 
senhores e senhoras membros da corte. Foi educado para atender aos desejos e gostos esté-
ticos que circulavam nessa figuração social. Entretanto, o músico nunca aceitou ser artista 
para atender tais necessidades, contrariando, sobremaneira, os desejos de seu pai e a socie-
dade de sua época.
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Esses aspectos são importantes porque Mozart buscava autonomia em sua produção 
e difusão musical quando a sociedade em que estava imerso só permitia ao indivíduo ser 
músico de corte, ou pelo menos, numa corte que pretendia consumir sua arte, por isso a 
necessidade constante de que os artistas, como os músicos de sua época, tinham que reali-
zar turnês de concertos. Desse modo, as transformações sociais foram necessárias para que 
indivíduos com as mesmas características de Mozart tivessem sua autonomia na criação e 
difusão artística, bem como instituições fossem criadas no sentido de educar na técnica de 
controle dos impulsos musicais e outros elementos fundamentais para circulação e apro-
priação desse tipo saber. 

Os processos de aprendizagem e a transmissão do saber estão no centro da própria 
sobrevivência humana, onde indivíduos e grupos se solidarizam ou rivalizam de maneiras 
interdependentes para manterem acesa a chama de sua continuidade social. A educação con-
solida, portanto, a própria condição humana enquanto elemento essencial à manutenção da 
vida em sociedade na superação e controle da natureza não humana.

Nesse contexto, uma das teorias mais interessantes e importantes para a compreensão 
do modelo sociológico eliasiano diz respeito aos processos sociais que assumem uma pers-
pectiva que Elias (2006) chama de bipolar, de ascensão e declínio em direções sempre opos-
tas, perceptíveis nunca menos de três gerações. Essa perspectiva teórica elimina também, 
obviamente, os conceitos reificantes e deterministas de curto prazo, que abordam aspectos 
únicos das figurações sociais e suas mudanças.

A compreensão dos processos sociais desenvolvidos por Norbert Elias só é possível a 
aproximação se já tivermos um pouco mais de clareza a respeito de outras produções arti-
culadas com os trabalhos empíricos defendidos pelo autor. Se os processos sociais são as 
transformações ocorridas e percebidas a longo prazo, podemos compreender que nos inter-
discursos da vasta teorização realizada por Elias, seja no seu modelo de processo civilizador 
ou na teoria das figurações, há de se ter os processos sociais como elemento central da aná-
lise eliasiana, conforme já mencionado.

O conceito de processo social refere-se às transformações amplas, contínuas, de longa 
duração — ou seja, em geral não aquém de três gerações — de figurações formadas por seres 
humanos, ou de seus aspectos, em uma de duas direções opostas. [...] a diferenciação cres-
cente e decrescente de funções sociais, o aumento ou a diminuição do capital social ou do 
patrimônio social do saber, do nível de controle humano sobre a natureza não humana ou 
da compaixão por outros homens, pertençam eles ao grupo que for(ELIAS, 2006, p. 27-28).

Essa teoria é extremamente complexa por abarcar não apenas as figurações humanas, 
mas também toda sua produção de sentido, como as ideias, os códigos, valores, ciência, 
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tecnologia, inovação, a educação e suas práticas educativas, etc., herdada, transmitida e com-
partilhada, de modo a expressar as transformações estruturantes da sociedade em um deter-
minado momento largo da história humana. 

Como está posto nessa dinâmica conceitual, ascensões e declínios compõem não ape-
nas a bipolaridade necessária a compreensão do próprio conceito, mas expressa figurações 
que se formam sempre em sentido contrário de maneira cega, numa determinada direção, 
sem que um indivíduo ou grupo em particular a tenha conscientemente provocado. A teoria 
dos processos sociais está presente mais claramente em algumas obras, como nos dois volu-
mes de o Processo Civilizador, onde percebemos alterações de autorregulação no compor-
tamento dos indivíduos, bem como alterações significativas na concentração de impostos 
e polidez na conduta dos guerreiros quando da formação dos Estados-nacionais modernos.

No volume I do livro O Processo Civilizador: uma história dos costumes, escrito em 1939 e 
editado no Brasil pela Zahar, 1994, Elias diz muito dos comportamentos que foram altera-
dos ao longo do desenvolvimento da sociedade europeia. Nessa obra é mostrado por uma 
forte documentação, o processo desenvolvido no controle dos impulsos, que varia desde os 
escarros junto à mesa do jantar, a utilização dos talheres nas refeições. O ponto fulcral da 
investigação diz respeito a polidez necessária à vida pública e privada, a partir da dissemi-
nação de formas polidas enquanto traços de civilidade e de uma “boa educação”.

Já no volume II, O Processo Civilizador: formação do Estado, Elias se detém à centralidade 
dos impostos, o uso da força física enquanto legitimidade de uma configuração específica 
junto à cortenização dos guerreiros, bem como a capacidade de os seres humanos adquirirem 
a provisão e previsão dentro da cadeia produtiva, com o alargamento das funções sociais e 
processos de integração das sociedades pré-estatais. Há, também a compreensão do desen-
volvimento sociotécnico dos indivíduos, ou seja, a profissionalização dos representantes do 
Estado e sua legitimação no uso da força física, entre outros elementos que os representa.

Não obstante, a utilização desses dois exemplos, entre outros, é fundamental para 
compreendermos que as ações humanas individuais são importantes na reflexão dos processos 
que se alargam na sociedade. Elas mesmas são indissociáveis e possíveis de materialização 
porque se fazem a partir das mudanças estruturantes dos processos sociais, ou seja, a 
percepção que temos das ações dos indivíduos, por eles serem valências abertas, fazem parte 
das possibilidades que os processos sociais permitam que aconteçam, sem que os próprios 
indivíduos e grupos percebam sua conexão.

As valências abertas foram devidamente conceituadas por Elias (1970) como uma repre-
sentação dos indivíduos interdependentes, e a compreensão desse conceito está diretamente 
relacionada à ideia geral que o próprio autor tem da sociologia. Nesse sentido, a abordagem 
conceitual das valências pressupõe uma sociologia que não faz distinção reificante entre indi-
víduo e sociedade, por exemplo, bem como não enxerga as estruturas sociais como coisas, 
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ou seja, escola, igreja etc., que são constituídas por pessoas e essas pessoas enquanto valên-
cias abertas, têm desejos, expectativas, planos e ações individuais, e enquanto participan-
tes de um grupo.

Por outro lado, é possível compreendermos que os planos e ações de indivíduos e de 
grupos dependem, em certa medida, do envolvimento e distanciamento que esses atores 
sociais em interdependência mantêm no conjunto mais geral da sociedade em que estão 
imersos. Dependem do envolvimento e distanciamento que despertaram em longo prazo 
do controle e autocontrole possíveis no enfrentamento da natureza humana e não humana.

Os indivíduos também são unidos e orientados uns para os outros, que corresponde, 
em certo sentido, a diferenciação e interdependência funcional. Esses elementos são impor-
tantes para entendermos a formação de uma teia de relações infinitas mais claramente per-
ceptível, quando observada na longa duração.

Nas palavras de Elias (2006), “[...] todas as outras ações individuais brotam de processos 
sociais já em andamento” (p. 31), vale dizer que há um território fértil propício às mudan-
ças individuais, numa espécie de herança do patrimônio social do saber em curso e, por isso 
mesmo, favorável às ações realizadas pelos indivíduos ou grupos particulares.

Os processos sociais são autônomos, mas não completamente independentes dos 
planos dos indivíduos e de suas ações. Há uma consideração bastante expressiva quanto 
a isso. Elias (2006) admite que se os indivíduos parassem por completo de ter planos e de 
se manterem em ação, não haveria processo social. Há de se considerar, portanto, que os 
processos resultam da infinidade de indivíduos orientados entre si, seja em cooperação ou 
em tensão, “[...] no contínuo entrelaçamento de sensações, pensamentos e ações de diversos 
seres humanos singulares e de grupos humanos [...]” (ELIAS, 2006, p. 31), além, é claro, do 
afeto e desafeto contínuos que podem devotar em determinadas circunstância históricas 
um em relação ao outro ou contra o outro.

Afinal de contas, essa autonomia relativa dos processos baseia-se na vida em comum de 
uma pluralidade de seres humanos mais ou menos dependentes uns dos outros e que agem 
uns com os outros ou um contra os outros — de seres humanos que estão imersos em uma 
natureza não-humana (ELIAS, 2006, p. 31). 

Considerando esses aspectos, existe concretamente uma teia de relações interdepen-
dentes que perpassam os processos sociais em uma determinada direção, sustentada pela 
vida cotidiana comum e que expressa a pluralidade de interesses, desejos e expectativas de 
indivíduos singulares ou de grupos orientados um para os outros ou uns contra os outros. 
Embora esses elementos sejam simples de compreensão teórica, uma análise empírica mais 
apropriada, adverte Elias (2006), deve ser realizada na perspectiva de longo prazo, cujo 
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interesse seria o de verificar a dinâmica das transformações e as direções assumidas por elas 
em sucessivas gerações. 

Os processos sociais também são expressões da luta pelo poder entre grupos opostos, 
que resulta em direção não planejada. As transformações pressupostas dessa luta pelo poder 
e, quase sempre, condicionada à eliminação de grupo, podem levar à formação de Estados-
-nacionais. Os exemplos mais recentes podem ser percebidos como o que está ocorrendo na 
região subsaariana ou África negra, conforme Elias (2006), onde alguns chefes de etnias se 
contrapõem às crescentes integrações estatais e às construções de unidades cada vez maio-
res, num processo contínuo de integração e desintegração.

Esse exemplo é interessante porque na perspectiva eliasiana, normalmente percebemos 
o progresso técnico ou os avanços tecnológicos, sem nos darmos conta das forças que atua-
ram e ainda atuam no vencimento da natureza e/ou, no sentido mais drástico, na elimina-
ção de grupos para o controle da própria técnica ou aquisição de poder.

Nesse sentido, os processos sociais são interdependentes dos níveis de controle atingi-
dos pelas sociedades em seu desenvolvimento, sendo: o controle dos indivíduos sobre a natu-
reza, tecnologia e seus meios; o controle que os indivíduos exercem uns sobre os outros e o 
controle que os indivíduos exercem sobre si mesmos, enquanto autocontrole ou auto coer-
ção. Este último já devidamente esclarecido por Elias e Dunning (1992) como o mais signi-
ficativo no processo civilizador.

O primeiro exemplo de nível de controle também pode ser compreendido a partir do 
acúmulo dos saberes herdados e de alguma forma, mobilizados para a adequação da vida 
social e na manutenção das gerações futuras, como pressuposto da sobrevivência no enfren-
tamento da natureza não humana. Tanto esse nível de controle quanto o controle exercido 
de um indivíduo sobre os outros, também podem corresponder ao que Elias (2006) chama 
de “patrimônio humano de símbolos de conhecimentos adequados à realidade” (p. 32). 

Esse aspecto é fundamental para compreendermos que os processos sociais, ou seja, 
as transformações ocorridas a longo prazo, servem e são, em última instância para adequar 
à natureza não humana ao habitus, sendo este, produto e elemento constitutivo da própria 
dinâmica da sociedade em transformação. 

Nesse contexto, os processos sociais são estruturantes e eles mesmos estruturados a 
partir desse patrimônio do saber, da técnica, ou tecnização, que acompanham o desenvol-
vimento social e suas formas de controle, expressos acima. Apesar de não serem planejados, 
resguardam por vezes a mesma direção por muitos anos, o que Elias (2006, p. 31) chama 
de constância de direção, para expressar a mesma rota de longo prazo assumida pelos pro-
cessos sociais. Esse conceito é extremamente útil para a verificação e análise empírica, na 
medida em que os processos sociais podem se manter por muito tempo o mesmo vetor, sem 
que ninguém o tenha planejado.
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Os processos sociais ocorrem em muitas esferas da compreensão humana, como na eco-
nomia, nas artes, na política, na educação etc. Nesta última, podemos verificar que as trans-
formações foram significativas, desde um simples modo de controle e proibição ao escarrar 
e urinar junto à mesa, por exemplo, desde à institucionalização dos saberes que ocorreram 
na Europa, na perspectiva da orientação do convívio social. Mas, seja como for, “a continui-
dade intergeracional das unidades de subsistência humanas como um todo, por conseguinte 
tanto seus aspectos econômicos como de autorregulação, exige uma transmissão de conhe-
cimento com o auxílio de símbolos linguísticos” (ELIAS, 2006, p. 32).

Esses símbolos linguísticos são produções que demarcam a inovação do conhecimento 
de um grupo em detrimento de outros grupamentos humanos. Em muitos casos, um grupo 
que conseguiu inovar em sua subsistência criando técnicas, ferramentas e determinados 
códigos na garantia de sua subsistência etc., foram seguidos, ou tiveram suas técnicas e fer-
ramentas “incorporadas” por outros grupos menos inovadores, o que significou, até certo 
ponto, a sua própria sobrevivência e continuação das gerações futuras.

Os símbolos linguísticos são elementos fulcrais na continuação das unidades humanas 
de subsistência, no que se refere tanto às bases econômicas como das condições que autor-
regulam o grupo social. É óbvio que estamos diante de uma transmissão de conhecimento 
socialmente herdado de grande complexidade nas inúmeras interdependências funcionais, 
como também por meio de estruturas institucionais criadas com essa finalidade, de passar 
às gerações futuras os modos, códigos e valores da própria unidade humana de subsistência. 

Dadas essas condições, a inovação do conhecimento também está na base da própria 
subsistência do grupo humano, na medida em que seus indivíduos em constante ação, se 
reconhecem e se satisfazem a partir das bases materiais e dos elementos que lhes servem 
de suporte para a transmissão às gerações futuras de seus códigos e valores. Desse modo, 
“a continuidade do processo é mediada pela transmissão de conhecimento especificamente 
social, adquirido mediante aprendizagem na forma de símbolos sociais, sobretudo símbolos 
linguísticos, e sem dúvida em todos os domínios da vida” (ELIAS, 2006, p. 32). Esse é, por-
tanto, um processo contínuo e indeterminado, em que os símbolos mantêm a unidade do 
grupo de subsistência e sendo eles mesmos, produzidos para tal finalidade.

Os símbolos linguísticos compõem a base de transmissão do conhecimento e, conse-
quentemente, o favorecimento dos meios da própria subsistência, a partir do desenvolvi-
mento de técnicas que regulam o grupo social, construindo um sistema de autocontrole, 
inclusive controle corporal e dos impulsos, como também o desenvolvimento de tecnolo-
gias necessárias no enfrentamento da natureza não-humana.

Nesse contexto, processos sociais de integração de unidades menores, como grupos 
étnicos concentrados em nível de pequenas aldeias, por exemplo, a unidades como Estados-
nacionais, podem ser verificados a partir dos símbolos linguísticos que asseguram, em certa 
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medida, as conexões necessárias para a manutenção da própria sobrevivência no enfreta-
mento da natureza não-humana, bem como integrações econômicas na circulação de mer-
cadorias e moeda comum para a troca.

Em África subsaariana, por exemplo, temos concretamente a expressão dessa realidade 
processual, na medida em que pode ser observado empiricamente Estados-nacionais ainda 
em pleno início de sua integração manterem formas linguísticas, como também moeda de 
circulação, que atravessam uma região bastante extensa, conhecida como África ocidental.

Considerando as limitações teóricas e empíricas, os esforços concentraram, aqui, em 
apresentar alguns conceitos de forma a fazer emergir outras leituras sobre a sociologia que 
Elias tanto quis construir. Uma sociologia que, vencendo os mitos, faça diminuir nossos 
medos e fantasias, alargando o espaço de compreensão do mundo e do homem.



144

Referências

ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia.Lisboa: Edições 70, 1970.

ELIAS, Norbert. O processo civilizador:formação do Estado e civilização. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1993.

ELIAS, Norbert.; DUNNING, E. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992.

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994b.

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. 2ed.Rio de Janeiro: 
Zahar, 1994a. 

ELIAS, Norbert. Mozart, sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.

ELIAS, Norbert. Envolvimento e distanciamento. Lisboa: Dom Quixote, 1997a.

ELIAS, Norbert. Os Alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos 

XIX e XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1997b.

ELIAS, Norbert. In: NEIBURG, F.; WAIZBORT, L. (org.). Escritos & ensaios. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006, v. 1: Estado, processo, opinião pública.

ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998.



145

ELIAS, Norbert. A civilização dos pais. Revista Sociedade e Estado. v. 27, n. 3, p. 469-
493, set./dez. 2012.

LUCENA, R.; PINHEIRO, M. O Compêndio de pedologia e processos de civilidade da meni-
nice: pedagogia e corpo. Revista Educação e Fronteira on-line, Dourado, v. 6, n. 18, p. 
31-39, set./dez. 2016.

LE BRETON, David. A sociologia do Corpo. Petrópolis: Vozes, 2007.

SOUZA, E. Mozart: el maníaco-depresivo em Viena: “un análisis sociológico de la depre-
sión”. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL PROCESO CIVILIZADOR: CVILIZACIÓN, 
CULTURA E INSTITUCIONES, 11. 2008. Buenos Aires. Anais. Universidade de Buenos 
Aires, 2008. p. 595-599. 



146

Natureza, controlo e crise ecológica: 

uma perspetiva figuracional

André Saramago

INTRODUÇÃO

Neste artigo avançamos o argumento de que a sociologia figuracional, inaugurada por Nor-
bert Elias, permite uma compreensão mais aprofundada da relação entre processos sociais 
e crises ecológicas como a que atualmente confronta a comunidade biótica terrestre. Um 
conceito figuracional que merece particular destaque neste argumento é a “tríade de contro-
los”, o qual se refere à noção de que é uma caraterística indissociável da condição humana 
a necessidade de as pessoas exercerem controlo sobre si mesmas, sobre a natureza não-hu-
mana e sobre os processos sociais que coletivamente constituem. 

A “tríade de controlos” permite assim interpretar a crise ecológica contemporânea 
como, simultaneamente, um produto de diferentes graus, e de diferentes tipos, de controlo 
nas três dimensões da tríade. Nomeadamente, como um produto da interligação entre um 
sistema econômico global que, apesar de promover um elevado grau de controlo sobre a 
natureza não-humana, o faz num modelo de controlo que é ecologicamente insustentável e 
uma sociedade internacional cujo caráter anárquico implica um reduzido grau de controlo 
coletivo sobre os processos sociais, tanto políticos como econômicos, que determinam as 
condições de existência da espécie humana e da sua relação com a natureza não-humana.

O artigo se encontra dividido em quatro seções, onde as três primeiras abordam pre-
dominantemente cada uma das dimensões da tríade. Na primeira secção discutimos como a 
“emancipação simbólica” da espécie humana — tornada biologicamente possível pelo pró-
prio processo evolucionário terrestre — está ligada ao desenvolvimento da capacidade dos 
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seres humanos autorregularem o seu comportamento de uma forma que os diferencia das 
restantes espécies animais. Na segunda seção analisamos como estes desenvolvimentos per-
mitem processos de aprendizagem através dos quais os seres humanos vieram a expandir o 
seu controlo sobre a natureza não-humana. Esta análise informa depois, na seção três, a dis-
cussão da relação entre a crise ecológica contemporânea e a forma como as relações sociais 
globais são estruturadas por diferentes níveis e diferentes tipos de controlo nas três dimen-
sões da tríade. Finalmente, na quarta seção, consideramos brevemente como a sociologia 
figuracional poderá informar uma reflexão sobre a forma como os seres humanos poderão 
vir a ultrapassar a crise ecológica com a qual são confrontados. 

Deste modo, o artigo demonstra como a compreensão da atual crise ecológica glo-
bal, assim como o desenvolvimento de respostas mais adequadas às problemáticas que esta 
coloca, depende não só de uma análise das relações entre seres humanos e a natureza não-
-humanas, mas também de uma compreensão sociológica aprofundada de como essas rela-
ções estão enquadradas, e são interdependentes na sua constituição, com as condições de 
existência social da espécie humana à escala global. Uma compreensão para a qual a socio-
logia figuracional pode dar um contributo fundamental. 

ANIMAIS HUMANOS E NÃO-HUMANOS

Em A Teoria dos Símbolos
50 Elias apresenta uma concepção do lugar dos seres humanos no 

processo evolucionário terrestre que não só evita o dualismo entre humanidade e natureza 
que as ciências sociais frequentemente reproduzem, como estabelece a base teórica e con-
ceptual para uma interpretação figuracional da relação entre processos sociais e fenôme-
nos, como a crise ecológica contemporânea. De acordo com Elias, uma das caraterísticas que 
definem a espécie humana é o elevado grau de mudança que lhe é possível manifestar sem 
incorrer em evolução biológica. Esta característica é atribuída ao fato de que, ao contrário 
do que ocorre com outros animais cujas formas de comportamento são predominantemente 
“determinadas geneticamente”, nos seres humanos as “variações aprendidas” assumiram uma 
preponderância na orientação do seu comportamento (ELIAS, 2011, p. 45). Deste modo, 
enquanto outras espécies animais se orientam no mundo predominantemente de acordo 
com padrões de comportamento instintivos e geneticamente herdados, os quais Elias des-
creve como “específicos a cada espécie”, os seres humanos desenvolveram um elevado grau 
de maleabilidade comportamental que permite que as suas formas de comunicação, suas 

50 Todas as referências às obras de Elias têm como sua fonte a versão publicada em inglês, pela Univer-
sity College Dublin Press, na coletânea completa dos trabalhos de Norbert Elias. Todas as traduções para 
português são da responsabilidade do autor.
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sociedades e suas estruturas individuais de personalidade passem por profundas transfor-
mações no contexto de uma única espécie biológica (ELIAS, 2011, p. 45).

Ao estabelecer tal contraste, contudo, Elias não está a definir qualquer forma de dife-
rença ontológica entre seres humanos e outras espécies. Pelo contrário, as caraterísticas 
distintivas da espécie humana são vistas como pertencendo a um continuum com os seus 
antepassados animais, sendo características que “emergem” no âmbito de um único processo 
contínuo de evolução (ELIAS, 2011, p. 47). Assim, embora os seres humanos sejam “em cer-
tos aspectos, únicos e diferentes de qualquer outro animal na Terra […] as suas característi-
cas únicas emergem, e estão plenamente integradas, na sua ancestralidade animal” (ELIAS, 
2011, p. 47). Deste modo, Elias não concebe uma divisão fundamental entre animais, cujo 
comportamento é geneticamente determinado, e humanos, nos quais é maleável através da 
aprendizagem (ELIAS, 2011, p. 40). Em vez disso — e mantendo a sua suspeição geral de 
dualismos e oposições dicotômicas — ele identificada a própria capacidade para aprendiza-
gem como um produto de fatores biológicos, e prefere se referir a um balanço entre com-
portamento geneticamente determinado e comportamento orientado por aprendizagem; 
um balanço que pode demonstrar predominância de uma ou outra forma de orientação.51

Assim, podemos observar uma variação neste equilíbrio ao longo do processo evolu-
cionário biológico na Terra, com algumas espécies de mamíferos a demonstrar uma maior 
capacidade para comportamento orientado por aprendizagem do que, por exemplo, outras 
classes de animais, como os insetos.52 Os hominídeos e, posteriormente, os seres humanos 

51  O trabalho de Elias é caraterizado por uma crítica constante a tentativas de compreender as dinâmicas 
e processos sociais através de categorias dualistas que opõem, por exemplo, individuo e sociedade, agên-
cia e estrutura ou natureza e humanidade. Em alternativa, Elias argumenta que conceitos que expressem 
um nível mais elevado de síntese são necessários, os quais capturem o caráter processual do desenvolvi-
mento humano e evitem a reprodução de falsas oposições que não encontram expressão na análise do curso 
efetivo da história da espécie. Expressivo desta posição é o seu conceito de “figuração” que Elias usa para 
descrever grupos de seres humanos interdependentes. Elias usa a metáfora de uma dança para explicar a 
sua noção de figuração, notando que, numa dança, cada dançarino é influenciado pelos movimentos dos 
outros dançarinos de uma forma que nenhum controla absolutamente, e que faz com que a dança como 
um todo assuma um movimento combinado que é relativamente autônomo a cada dançarino. Contudo, 
não se pode dizer que a dança constitua uma substância ou estrutura separada dos dançarinos individuais. 
Conferir em Elias, N. What is Sociology (2012, p. 8), Kriekene Norbert Elias (1998, p. 55). 
52  Neste contexto, Andrew Linklater nota que a perspetiva figuracional de Elias critica a tendência 
para confundir a maior plasticidade do comportamento humano com a ideia de que os seres humanos 
experienciam os seus instintos com menos intensidade do que os restantes animais. Segundo Linklater, não 
existe qualquer prova de que os instintos dos seres humanos sejam mais fracos do que os de outras espécies. 
Em vez disso, deve-se antes observar que os seres humanos, ao longo do processo de evolução social e 
biológica da espécie, desenvolveram a capacidade para aprenderem a exercer um maior grau de controlo 
sobre os seus instintos. Conferir Linklater, A. The Problem of Harm in World Politics (2011, p. 158).
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representam a fase mais recente neste processo, na qual o balanço tende predominante-
mente para comportamento orientado por aprendizagem. Isto não significa, porém, que 
padrões de comportamento geneticamente determinados tenham desaparecido do reportó-
rio humano, como pode ser visto pelos exemplos de manifestações comportamentais como 
o riso, o choro, gritos de dor, ou mecanismos de luta e fuga. Contudo, estes comportamen-
tos assumem um papel secundário e auxiliar na comunicação e orientação comportamental 
humana e, em alguns casos, como no sorriso, passaram a estar sob maior controlo cons-
ciente por parte dos indivíduos (ELIAS, 2011, p. 45).53

A alteração do balanço entre formas de comportamento geneticamente determinadas 
e formas de comportamento orientadas por aprendizagem abriu, assim, caminho para a 
emergência histórica — a partir do processo evolucionário que até então moldou a vida 
na Terra — de uma espécie capaz de experienciar processos sociais cujo desenvolvimento 
revela um grau de autonomia relativa face aos processos biológicos que lhe são subjacentes. 
Nomeadamente, as caraterísticas biológicas resultantes do processo evolucionário da espécie 
humana — como a posse de um aparato vocal e a predominância do neocórtex na organização 
cerebral — dotaram os seres humanos com a capacidade, “específica à espécie”, de experienciar 
aquilo a que Elias chama de “emancipação simbólica” (ELIAS, 2011, p. 71).

Este conceito refere-se ao fato de que tanto a comunicação como a orientação com-
portamental humana dependem de processos de aprendizagem que são mediados pela pro-
dução e recepção de símbolos, por via de vocalização, gestos ou escrita. A capacidade dos 
seres humanos para aprendizagem mediada por comunicação simbólica, permite assim que 
produzam e acumulem fundos de conhecimento simbolicamente codificado acerca do seu 
mundo e condições de existência, os quais são passados de geração em geração e funcionam 
como meios de orientação comportamental. Especificamente, estes fundos de conhecimento 
permitem aos seres humanos aprenderem padrões de autorregulação através dos quais con-
trolam os seus impulsos, as suas emoções, o seu comportamento de formas conducentes à 
sua existência social coletiva e à satisfação das suas necessidades físicas na interação com a 
natureza não-humana. Segundo Elias, estes padrões de autocontrolo são “específicos a cada 
sociedade”, ou seja, são variáveis entre diferentes sociedades humanas. Uma variação que 

53 Segundo Kilminster (2007), o conceito de “emancipação simbólica” de Elias, ao conceber os seres huma-
nos e definir a sua capacidade para regulação comportamental, por via de comunicação simbólica, como 
uma caraterística emergente no contexto do processo mais alargado de evolução no planeta, consegue nave-
gar com sucesso entre as duas posições extremas que permeiam a investigação sobre a herança animal da 
humanidade. Por um lado, evita a visão reducionista de alguns etólogos e socio biólogos para os quais os 
seres humanos são essencialmente primatas. Por outro lado, recusa a visão filosófico-religiosa que concebe 
os seres humanos como expressivos de uma quebra com a evolução natural ao serem dotados de caraterís-
ticas únicas descritas de forma variada como “espirito”, “alma” ou “consciência”.
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está relacionada não só com os diferentes contextos naturais de cada sociedade humana, que 
impõem diferentes pressões adaptativas, mas também com os particulares balanços de poder 
que estruturam as redes de interdependência social de cada sociedade; as quais, conforme 
a posição dos indivíduos nestas redes, incutem-lhes diferentes habitus, ou seja, padrões de 
autocontrolo (ELIAS, 2011, p. 71).

Segundo Elias, as formas de comunicação e aprendizagem mediadas por símbolos reve-
lam significativas vantagens, em termos de orientação, sobre as formas geneticamente deter-
minadas de outras espécies. Enquanto os sinais geneticamente condicionados, “específicos a 
uma espécie”, são significativamente mais rígidos e circunscritos temporal e espacialmente 
a situações específicas, a comunicação com base em símbolos tem a comparativamente ele-
vada capacidade de se desacoplar de contextos temporais e espaciais (ELIAS, 2011, p. 71). Isto 
significa que enquanto outras espécies animais se encontram presas em padrões de autorre-
gulação comportamental que, embora adaptados a ambientes e situações específicas, não se 
podem adaptar a novos contextos sem sofrer evolução biológica, a aprendizagem simbólica 
permite aos seres humanos desenvolverem processos de autorregulação comportamental de 
acordo com o que aprendem acerca de si próprios, das suas sociedades e do mundo que os 
rodeia. A autorregulação dos seres humanos de acordo com processos de aprendizagem os 
permite assim se orientar face uns aos outros, face à natureza não-humana e face ao mundo 
social que coletivamente constituem de uma forma flexível e adaptável a novas situações e 
contextos (ELIAS, 2011, p. 71).

Elias se refere assim à “emancipação simbólica” como um produto do processo evolu-
cionário na Terra, que permite a emergência de um processo de desenvolvimento poten-
cialmente infinito, através do qual a espécie humana veio não apenas adquirir uma posição 
dominante face a outras espécies, como também a tornar-se, num fator determinante na 
sua evolução futura (ELIAS, 2011, p. 111).54 É para as dinâmicas de desenvolvimento desta 
predominância humana sobre a natureza não-humana que nos voltamos na seção seguinte. 

O DOMÍNIO DA NATUREZA 

Na secção anterior vimos como Elias identifica a “emancipação simbólica” como uma vira-
gem na história do processo evolucionário terrestre, ao permitir a emergência de uma espé-
cie com uma capacidade acrescida de autorregular o seu comportamento e, deste modo, se 
adaptar a mudanças no seu contexto externo, social ou natural, sem ter de sofrer transfor-
mações biológicas. Nesta secção analisamos a discussão de Elias das dinâmicas de desenvol-
vimento através das quais os seres humanos vêm a expandir o seu controlo sobre a natureza 

54  Conferir também em Quilley (2004a; 2004b) e Goudsblom (1995; 2002). 
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não-humana de uma forma que não só os diferencia das restantes espécies animais como 
estabelece as fundações para a crise ecológica que atualmente afeta o planeta. 

No livro Envolvimento e Alienação, Elias introduz a noção de “ciclo vicioso” (double-bind) 
para se referir ao movimento espiral entre o desenvolvimento do controlo humano sobre 
a natureza não-humana, o desenvolvimento da capacidade de os seres humanos autorre-
gularem os seus impulsos e comportamento, e o “balanço entre envolvimento e distancia-
mento” nas suas perspetivas e modelos simbolicamente codificados da natureza não-humana. 

O argumento é que, quando ameaçados com fenômenos naturais que não conseguem 
controlar, os seres humanos tendem a ser menos capazes de exercer autocontrolo sobre os 
seus impulsos e emoções (ELIAS, 2007, p. 125). Este menor grau de autocontrolo, nomea-
damente sobre emoções como o medo e a manifestação de impulsos para a agressividade, 
fuga ou luta, é compreendido como desempenhando um importante papel na sobrevivên-
cia dos seres humanos que enfrentam ameaças colocadas, quer por fenômenos naturais fora 
de controlo, quer por outras espécies animais com as quais têm de competir por recursos e 
território. Contudo, nestas circunstâncias, a produção de conhecimento sobre a natureza 
externa também tende a ser mais “envolvida”, ou seja, predominantemente moldada pela 
procura do significado dos fenômenos naturais, e do comportamento das espécies não-hu-
manas, para as preocupações mais momentâneas e egocêntricas das sociedades humanas que 
por estes são ameaçadas (ELIAS, 2007, p. 132).

Neste contexto, Elias argumenta que o balanço entre perspectivas mais envolvidas ou 
mais distanciadas da natureza externa influencia não só o processo de produção de conhe-
cimento sobre a mesma, mas também a capacidade de as sociedades humanas a controla-
rem. A percepção da natureza de uma forma mais envolvida e egocêntrica é entendida como 
bloqueando a capacidade de as pessoas obterem uma perspetiva mais descentrada com base 
na qual possam analisar os processos naturais, e desenvolver modelos simbólicos explicati-
vos desses processos, cujo objetivo não seja capturar o seu significado para os seres huma-
nos e as suas sociedades, mas antes compreender o que estes processos são em si mesmos, 
como o seu desenvolvimento se encontra estruturado, e como se encontram ligados entre 
si (ELIAS, 2007, p. 135). Como tal, a capacidade de as pessoas aprenderem a se orientarem, 
e a autorregularem o seu comportamento, face à natureza não-humana de uma forma que 
garanta uma intervenção conducente. Um maior grau de controlo sobre os fenômenos natu-
rais é menor em condições de maior envolvimento nas suas orientações, do que em condi-
ções nas quais o balanço entre envolvimento e distanciamento tenda para a predominância 
de uma perspetiva mais afastada.

Assim, sociedades cujas orientações face à natureza externa sejam caracterizadas por um 
elevado grau de envolvimento encontram-se presas num “ciclo vicioso”, no qual o elevado 
nível de perigo colocado por fenômenos naturais e por outras espécies animais corresponde 
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a uma maior dificuldade dos seres humanos autorregularem os seus impulsos e emoções 
internas, o que é conducente a uma predominância de envolvimento nas suas orientações 
face à natureza não-humana e, consequentemente, a uma menor capacidade de exercerem 
controlo sobre as ameaças que esta coloca (ELIAS, 2007, p. 67).

Contudo, Elias também nota que historicamente a espécie humana — num complexo 
processo cumulativo que teve lugar em diferentes sociedades e períodos históricos, mas que 
eventualmente veio a enquadrar toda a espécie à escala global — foi capaz de levar a cabo um 
difícil “desvio-via-distanciamento” que lhe permitiu escapar ao ciclo vicioso das suas rela-
ções com a natureza não-humana. Não cabe no âmbito deste artigo uma análise das condi-
ções sociais que permitiram este desvio-via-distanciamento em diferentes sociedades, sendo 
essa uma matéria a ser estudada pela sociologia figuracional aplicada à história das ciências. 
Neste contexto é apenas necessário indicar que a capacidade para promover orientações mais 
distanciadas nas interações com a natureza externa permite o desenvolvimento de mode-
los explicativos do mundo natural caracterizados por serem menos egocêntricos e menos 
focados no significado dos seus fenômenos para as comunidades humanas e as suas preocu-
pações de sobrevivência mais imediatas. Estes modelos explicativos mais distanciados reve-
lam uma maior capacidade para capturar as dinâmicas subjacentes aos fenômenos naturais 
permitindo assim uma intervenção mais consciente e eficaz nestes fenômenos e o conse-
quente desenvolvimento de uma maior capacidade de os domesticar e reorientar para fins 
humanos.55 O desvio-via-distanciamento historicamente conquistado pela espécie humana 
permite, portanto, não só escapar ao ciclo vicioso de envolvimento e falta de controlo que 
caracterizava as suas relações com a natureza não-humana, como promove um novo ciclo, 
no qual se manifesta aquilo a que Elias chama o “princípio da facilitação crescente” (ELIAS, 
2007).56 Segundo este princípio, um maior grau de controlo sobre os processos naturais e 

55  Segundo Krieken (1998, p. 162), a conceção de Elias da relação entre o balanço envolvimento-dis-
tanciamento e a capacidade humana de controlo sobre processos naturais e sociais, encontra paralelo na 
conceção psicanalítica de trazer à consciência aspetos da vida humana que se encontravam previamente 
inconscientes. Como na psicanálise, uma análise mais distanciada dos processos sociais e naturais permite 
uma maior compreensão das suas dinâmicas subjacentes, previamente inconscientes ou desconhecidas, de 
uma forma que capacita os seres humanos para intervirem de forma mais consciente nesses processos e 
direcionar o seu desenvolvimento em determinadas direções.
56 Como Quilley (2004a ou 2004b?, p. 60) observa, o princípio da crescente facilitação está associado 
a um “ciclo virtuoso” entre o balanço envolvimento-distanciamento e os rácios segurança-perigo nas 
relações humanas com a natureza não-humana. Isto implica que conforme as áreas relativamente seguras 
à espécie humana aumentam, o desenvolvimento de perspectivas mais distanciadas torna-se mais 
acessível. Segundo Quilley, é este ciclo virtuoso que explica porque é que os processos de conhecimento e 
concomitantes inovações tecnológicas exibem uma “inércia glacial” nas fases iniciais de desenvolvimento 
hominídeo e um crescimento exponencial nas fases mais recentes do desenvolvimento humano. 
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espécies não-humanas significa uma redução nas ameaças que estes colocam às sociedades 
humanas e, portanto, uma redução nas tensões que causam aos seres humanos, facilitando 
uma diminuição no papel que as emoções e impulsos internos têm nas suas perceções do 
mundo, o que assim aumenta ainda mais a sua capacidade de obter uma perspetiva mais dis-
tanciada.57 A revolução no controlo sobre a natureza externa, tornada possível com o des-
vio-via-distanciamento, tem sido conducente ao predomínio crescente da espécie humana 
sobre a comunidade biótica terrestre, conforme mais e mais espécies e processos não-hu-
manos vêm a estar sob controlo, e a serem condicionados na sua futura evolução biológica, 
pela ação humana. 

Este processo não é, contudo, linear. De facto, o tipo de controle que os seres humanos 
têm vindo a exercer sobre a natureza não-humana se tem revelado crescentemente insus-
tentável, dando origem a processos naturais não planeados cuja manifestação ameaça, inclu-
sive, a manutenção das condições que permitem aos seres humanos exercerem o presente 
grau de controlo sobre o mundo natural. A contemporânea crise ecológica é expressão disso, 
mesmo dada a forma como, ao ser caracterizada por fenômenos como as alterações climá-
ticas — e por todos os efeitos que lhes estão associados, desde a subida do nível médio das 
águas do mar, o aumento da frequência de eventos meteorológicos extremos, a destruição 
de ecossistemas e a perda de biodiversidade —, ameaça as bases ecológicas nas quais a exis-
tência de sociedades humanas complexas depende. 

O argumento que importa avançar neste contexto é que, no entanto, a crise ecológica 
contemporânea, apesar de um produto do desvio-via-distanciamento conquistado histori-
camente pela espécie humana, não é uma inevitabilidade. Em vez disso, a sociologia figura-
cional permite-nos compreender que o tipo de controlo que a espécie humana exerce sobre a 
natureza externa só é conducente à emergência da crise ecológica devido a estar enquadrado 
no contexto de relações sociais sobre as quais os seres humanos ainda exercem um reduzido 
grau de controlo. Consequentemente, o tipo de controlo que é exercido sobre a natureza 
não-humana, ao estar orientado para a satisfação de objetivos sociais de caráter mais ego-
cêntrico e envolvido, não expressa ainda o distanciamento, e associada reflexividade, que 

57 É importante notar, contudo, que Elias (2011) não estabelece uma oposição dicotômica entre orienta-
ções mais envolvidas e mais distanciadas, em que um tipo implica a produção de conhecimento “falso” e o 
outro de conhecimento “verdadeiro”. Segundo Elias (2011, p. 93), tais distinções ignoram até que ponto 
modelos explicativos mais envolvidos do mundo natural tiveram um papel fundamental na sobrevivência 
da espécie humana ao longo da sua história. Em vez de avaliar diferentes formas de conhecimento como 
verdadeiras ou falsas, Elias propõe uma compreensão que implique diferentes níveis de “congruência com 
a realidade”. Logo, formas de conhecimento mais envolvidas não são “falsas” e desempenham uma impor-
tante função orientadora, mas poderão se revelar menos “congruentes com a realidade” do que formas de 
conhecimento mais distanciadas.
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é necessário para ser sustentável e evitar a produção não planejada de destruição ambien-
tal à escala global. 

Para compreendermos este argumento em pleno, temos de nos virar para a análise da 
terceira dimensão da tríade de controlos; o controlo dos seres humanos sobre os processos 
sociais que coletivamente constituem. 

CONTROLO SOCIAL E CRISE ECOLÓGICA

Para compreender de que forma a sociologia figuracional nos permite desenvolver um argu-
mento acerca da ligação entre o tipo de controlo que os seres humanos exercem sobre a natu-
reza externa e o graude controlo que exercem sobre os processos sociais que coletivamente 
constituem, é preciso analisar aquela que Elias considera ser uma das principais dinâmicas 
de desenvolvimento dos processos sociais, o “mecanismo de monopólio”. O conceito é defi-
nido como o processo segundo o qual: 

Se, numa unidade social maior, um grande número de unidades mais pequenas, que pela 
sua interdependência, constituem uma maior, possuem poder social equivalente e são assim 
capazes de competir livremente – sem estarem condicionadas por monopólios previamente 
existentes – pelos meios de poder social […] a probabilidade é elevada que algumas sejam 
vitoriosas e outras vencidas, e que gradualmente, como resultado, cada vez menos unida-
des irão controlar cada vez mais oportunidades, e cada vez mais unidades sejam elimina-
das da competição, tornando-se direta ou indiretamente dependentes de um número cada 
vez mais pequeno (ELIAS, 2012, p. 302).

Como tal, as relações sociais sob condições de competição livre tendem a lentamente 
“aproximar-se de um estado em que todas as oportunidades sejam controladas por uma única 
autoridade” (ELIAS, 2012, p. 302).

Segundo Elias, a operação do mecanismo de monopólio pode ser vista tanto na forma-
ção histórica de estados que monopolizam o uso legítimo da força e o direito a aplicar impos-
tos, como na tendência geral dos sistemas econômicos baseados na competição entre agentes 
econômicos num mercado livre para a formação de grandes conglomerados monopolistas 
(ELIAS, 2012, p. 481).58 Neste contexto, Elias recupera a sua concepção de ciclo vicioso e a 

58 Deve-se notar neste contexto que Elias (2012, p. 136) considera a conceção de uma separação entre a 
esfera política e a esfera econômica como inadequada do ponto de vista sociológico. É preferível falar antes 
de processos de integração e desintegração correspondentes a diferentes perspetivas de um mesmo com-
plexo funcional, na medida em que a monopolização de oportunidades econômicas e políticas se encontra 
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aplica à análise do mecanismo de monopólio, de forma a evidenciar as profundas ligações 
entre a formação de monopólios e o desenvolvimento da capacidade de os seres humanos 
exercerem controlo sobre os seus processos sociais. 

Fazendo referencia especificamente ao que podemos descrever como monopólios de 
caráter político, ou seja, à monopolização do uso legítimo da força, Elias observa como, 
quando os meios de violência ainda não se encontram monopolizados por um único centro, 
mas estão antes distribuídos entre vários grupos em competição livre entre si, estes grupos 
— ou “unidades de sobrevivência” na linguagem figuracional — constituem uma fonte cons-
tante de ameaça e perigo mútuo. Sob estas condições, o reduzido grau de controlo que cada 
unidade tem sobre as suas condições de existência implica um reduzido grau de controlo, 
da parte das pessoas que a constituem, sobre os seus impulsos e emoções. Como no caso 
das relações com a natureza não-humana, este reduzido grau de controlo sobre emoções, 
como o medo ou impulsos de agressividade ou fuga, pode constituir uma vantagem na luta 
pela sobrevivência, e na competição por recursos com as outras unidades de sobrevivência 
que constituem um perigo para o individuo e para a sua comunidade (ELIAS, 2012, p. 307).

Elias também nota que à reduzida capacidade de as pessoas autocontrolarem os seus 
impulsos quando experienciam condições sociais de ameaça mútua corresponde um balanço 
entre envolvimento e distanciamento, nas suas perspectivas do mundo social, caracterizado 
por uma predominância de orientações mais envolvidas. Consequentemente, os seus mode-
los explicativos dos processos sociais também tendem a ser mais envolvidos e egocêntricos, 
focados na interpretação do seu significado para as preocupações mais imediatas das suas 
comunidades; ou seja, para a competição que travam com outras unidades de sobrevivência 
e para como poderão ganhar controlo sobre o seu contexto social por via da vitória sobre 
o(s) adversários (ELIAS, 2007, p. 138). Deste modo, os modelos explicativos de processos 
sociais marcados por uma orientação predominantemente envolvida, frequentemente assu-
mem a forma daquilo a que van den Bergh chama “narrativas de culpa”, em que unidades 
de sobrevivência opositoras se retratam mutuamente como as causadores das condições de 
perigo e ameaça mútua em que todas se encontram (VAN DEN BERGH, 1986, p. 109-135). 
A função destas narrativas como meio de orientação nas relações sociais significa que pos-
turas agressivas, com vista à contenção ou subjugação das unidades opositoras, frequente-
mente aparecem como uma forma adequada e razoável de cada unidade de sobrevivência 

historicamente ligada. Contudo, para propósitos de clareza do argumento, neste artigo optamos por nos 
referirmos a processos de caráter político no que concerne à monopolização do uso legítimo da força e a 
processos de caráter econômico no que se refere a atividades produtivas, e sua monopolização, por via da 
intervenção na natureza não-humana. 
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tentar adquirir um maior grau de controlo sobre os processos sociais dos quais faz parte(E-
LIAS, 2007, p. 138).

Contudo, tal comportamento frequentemente se revela como provocando respostas 
equivalentes por partes das outras unidades em competição, reforçando as ameaças que se 
colocam mutuamente e o caráter descontrolado das suas relações sociais.59 O maior grau 
de envolvimento nas orientações face ao mundo social tranca assim os seres humanos em 
ciclos viciosos de falta de controlo sobre os processos sociais, situações de perigo mútuo, 
menor controlo sobre as suas emoções e consequente reforço de perspetivas mais envolvi-
das. Ciclos viciosos que bloqueiam a capacidade de aceder a uma compreensão mais distan-
ciada das suas condições coletivas de existência, com base na qual possam melhor se orientar 
acerca de como obterem um maior grau de controlo sobre os processos sociais; nomeada-
mente, através da redução consciente e voluntária das ameaças que diferentes unidades de 
sobrevivência se colocam mutuamente (ELIAS, 2007, p. 149).

Consequentemente, apesar da constituição de estados com um monopólio sobre o uso 
legítimo da força ter historicamente assegurado a pacificação das relações sociais internas 
às suas fronteiras, no âmbito das relações internacionais mantém-se uma situação na qual o 
mecanismo de monopólio continua a operar de uma forma que continua a trancar a huma-
nidade neste ciclo vicioso face aos seus processos sociais (ELIAS, 2010, p. 126). Embora a 
operação do mecanismo de monopólio, ao nível das relações internacionais, não seja intei-
ramente livre dado o grau, reduzido, de controlo coletivo que organizações internacionais 
como as Nações Unidas permitem sobre as suas dinâmicas, a debilidade deste controlo sig-
nifica que uma condição de pacificação global continua a estar fora do alcance da sociedade 
internacional. Uma condição que só é reforçada pelo próprio sucesso no controlo sobre a 
natureza não-humana, o qual permitiu que o desenvolvimento da tecnologia militar tenha 
aumentado — como é claramente expresso pela invenção da bomba atômica — de forma rev-
olucionária a capacidade destrutiva e, consequentemente, o grau de ameaça que as unida-
des de sobrevivência humanas são capazes de se colocar mutuamente (ELIAS, 2007, p. 114).

Uma observação adicional que importa fazer neste contexto é que esta falta de controlo 
coletivo sobre processos sociais de caráter político à escala global é concomitante, e está 

59  A noção de “ciclo vicioso” de Elias, quando aplicada ao estudo das relações internacionais, tem impor-
tantes paralelos com a noção de “dilema de segurança”, o qual se refere ao efeito de espiral descendente pro-
duzido, na ausência de um monopólio global sobre o uso legítimo da força, pela corrida às armas levada a 
cabo por unidades de sobrevivência em competição. Contudo, a própria corrida às armas também com-
promete a sua segurança e reforça os níveis de ameaça e medo que estas unidades se colocam mutuamente. 
Uma situação à qual estas unidades frequentemente respondem reforçando ainda mais os seus esforços na 
corrida às armas. Conferir em Linklater (2011) e Booth (2008).
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diretamente implicada, na falta de controlo sobre processos sociais de caráter econômico. 
Como Elias nota, no campo das relações sociais econômicas também opera o mecanismo 
de monopólio, conforme diferentes unidades econômicas competem entre si por mercados 
e pelos recursos necessários à sua atividade produtiva (ELIAS, 2012, p. 481). Contudo, a 
ausência de um monopólio político global também significa que a operação do mecanismo 
de monopólio no campo econômico continua a ocorrer de forma mais ou menos livre ao 
nível internacional, o que tem importantes consequências para o tipo de controlo exercido 
pelos seres humanos na sua relação com a natureza não-humana. 

Historicamente, na ordem interna dos estados, regulada pelo seu monopólio soberano 
sobre o uso legítimo da força e aplicação de impostos, foi possível obter um significativo 
grau de controlo coletivo e democrático sobre a atividade produtiva destas unidades eco-
nômicas, por via do estabelecimento de quadros legais cujo respeito se encontrava assegu-
rado pelo monopólio estadual. Contudo, no plano das relações internacionais, a ausência 
de um monopólio político global significa uma menor capacidade de implementar as nor-
mas internacionais existentes com vista à regulação da operação das unidades econômicas. 
Como tal, neste contexto, estas unidades podem competir de forma muito mais livre entre si. 

Este reduzido grau de controlo sobre processos sociais de caráter político e econômico 
à escala global tem importantes consequências para o tipo de controlo que os seres huma-
nos exercem sobre a natureza não-humana. Nomeadamente, implica que este controlo, ape-
sar de baseado numa orientação mais distanciada face à natureza não-humana, encontra-se 
integrado, e é posto ao serviço de orientações mais envolvidas ao nível das relações sociais. 
Isto contribui para que o controlo sobre a natureza não-humana continue, apesar de tudo, 
a demonstrar um caráter envolvido na sua operacionalização, o qual, argumentamos, con-
tribui diretamente para o desenvolvimento da crise ecológica contemporânea. Duas obser-
vações devem ser feitas neste contexto de forma a suportar este argumento.

Primeiro, considerando apenas a dimensão dos processos sociais de caráter econôm-
ico, podemos observar que, no presente, em que a maioria das sociedades humanas têm um 
modelo de organização econômica capitalista, a mediação da relação dos seres humanos com 
a natureza não-humana para o desenvolvimento da atividade produtiva da qual a sua sobrevi-
vência depende ocorre principalmente por via de unidades econômicas que assumem predo-
minantemente a forma de empresas multinacionais. O controlo exercido por estas unidades 
econômicas sobre os processos naturais e espécies não-humanas expressa o tipo de orien-
tação distanciada que mencionamos na segunda secção deste artigo. Contudo, o exercício 
deste controlo também se encontra integrado num padrão de relações econômicas à escala 
global caraterizado por unidades econômicas em mais ou menos livre competição entre si, 
na qual a medida de sucesso é a sua capacidade para gerar lucro, ocupar mais espaço de mer-
cado e, em última análise, assimilar as unidades competidoras. 
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As unidades econômicas que medeiam a relação humana com o mundo natural 
se encontramtrancadas num ciclo vicioso de luta pela sobrevivência, o qual tem as 
consequências já mencionadas em termos do grau de envolvimento das suas orientações 
face aos processos sociais de que fazem parte. Consequentemente, o controlo da natureza 
não-humana, levado a cabo por estas unidades econômicas, encontra-se enquadrado em 
orientações face ao mundo social de caráter predominantemente envolvido, que têm 
em vista a maximização do lucro de forma a assegurar a sua sobrevivência e sucesso nas 
lutas de eliminação que travam umas com as outras à escala global. Isto significa que o 
tipode controlo da natureza não-humana por elas exercido, ao se encontrar orientado 
predominantemente para objetivos mais envolvidos — ligados à maximização do lucro 
e à competição econômica — assume necessariamente um caráter predominantemente 
instrumental e utilitário. Trata-se assim de um tipo de controlo que se revela, em última 
análise, insustentável e conducente à crise ecológica contemporânea, na medida em que 
não é capaz de operacionalizar o grau de distanciamento que seria necessário para um 
controlo mais reflexivo da natureza não-humana. Ou seja, um controlo que assegurasse 
uma gestão integrada, à escala global, da relação dos seres humanos com o mundo natural 
e que, simultaneamente, satisfizesse as necessidades físicas humanas sem ultrapassar os 
limites ecológicos de renovação e sustentação dos ecossistemas. O acesso a esse tipo de 
controlo mais reflexivo encontra-se efetivamente bloqueado pelo ciclo vicioso das relações 
econômicas humanas à escala global que impõem, em nome da sobrevivência das unidades 
econômicas particulares, a integração da relação com a natureza não-humana na lógica 
competitiva de geração de lucro e expansão de mercados.

Esta tendência é apenas reforçada pela segunda observação que importa fazer neste 
contexto, a qual se refere à integração entre as relações sociais de caráter econômico 
com as de caráter político. O já mencionado reduzido controlo, ao nível das relações 
internacionais, sobre a operação das unidades econômicas, significa que estas ao se 
moverem livremente entre estados, conseguem desequilibrar a seu favor o balanço de 
poder com os estados, ameaçando deslocar investimentos e empregos para aqueles que 
lhes ofereçam condições mais favoráveis. A competição entre unidades econômicas por 
condições mais favoráveis que as beneficiem na sua luta por mercados e maximização do 
lucro é assim integrada na competição, de caráter político e militar, entre estados, pois 
os leva a competirem entre si pela atração destes investimentos. Esta competição pelo 
investimento privado de multinacionais é frequentemente assegurada em detrimento 
do respeito e implementação de normas, que foram acordadas na sua ordem interna 
soberana, e que deveriam regular as operações destas multinacionais no seu território. 
Nomeadamente, é frequente encontrar-se um relaxamento nos limites legais à utilização, 
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exploração e privatização de recursos e ecossistemas naturais em nome da atração de 
investimento privado.

A configuração das redes sociais globais de interdependência humana, tanto na sua 
dimensão política como na sua dimensão econômica, promove assim um ciclo vicioso 
que tem dois efeitos principais. Por um lado, significa que o controlo que as sociedades 
humanas são capazes de exercer sobre a natureza não-humana — graças às orientações 
mais distanciadas que historicamente conquistaram nesse contexto — é frequentemente 
colocado ao serviço de objetivos enformados por orientações mais envolvidas e egocên-
tricas face ao mundo social, correspondentes às lutas por sobrevivência nas quais tanto 
estados como unidades econômicas se encontram envolvidos à escala global. Por outro 
lado, este ciclo vicioso tranca a própria interação com a natureza não-humana em orien-
tações cujo nível de distanciamento, apesar de garantirem a predominância humana entre 
a comunidade biótica terrestre, continua a se revelar insuficiente para informar um tipo 
alternativode controlo do mundo natural. Um tipo de controlo que seja mais reflexivo 
e, portanto, mais sustentável na medida em que compreenda os complexos processos de 
interdependência dos ecossistemas naturais e seja capaz de neles intervir sem compro-
meter a sua regeneração. 

Este ciclo vicioso verificado ao nível dos processos sociais pode vir inclusive a condu-
zir a uma situação futura em que a emergência de processos não planeados de destruição 
ecológica, suscitados pelo tipo de controlo que tem vindo a ser exercido sobre a natureza 
externa, pode empurrar os seres humanos de volta para um novo ciclo vicioso também nas 
suas relações com o mundo natural. Um ciclo caracterizado por um aumento das ameaças 
colocadas por processos naturais fora de controlo, associadas à destruição de ecossistemas e 
ao aumento da competição entre sociedades humanas, e outras espécies, por recursos cada 
vez mais escassos. Neste contexto, podemos antecipar uma diminuição na capacidade de 
os seres humanos controlarem as suas emoções e impulsos nas interações com a natureza 
externa, assim como um consequente reforço de perspetivas mais envolvidas, e associada 
diminuição do controlo sobre a mesma. 

A sociologia figuracional reúne assim um conjunto de ferramentas teóricas e concep-
tuais que permitem capturar com particular profundidade a forma como a atual crise ecoló-
gica global se encontra intimamente ligada aos padrões das redes de interdependência social 
da espécie humana à escala global. Neste contexto, é colocadauma questão adicional que 
importa abordar brevemente. Nomeadamente, se a capacidade analítica da sociologia figu-
racional, que nos permite identificar o ciclo vicioso em que a espécie humana se encontra 
trancada, também nos poderá orientar acerca de se, e como, este ciclo poderá vir a ser ultra-
passado no futuro. É para a consideração dessa questão que nos viramos, de forma muito 
breve e preliminar, na última secção deste artigo. 
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ESCAPANDO AO CICLO VICIOSO

Como vimos na secção anterior, uma análise figuracional da crise ecológica contemporânea 
revela como esta se encontra ligada à falta de controlo que os seres humanos exercem sobre 
os processos sociais que coletivamente constituem à escala global. Consequentemente, de 
uma perspetiva figuracional, o desenvolvimento de um tipo alternativo de relações com 
a natureza não-humana passará necessariamente pelo concomitante desenvolvimento de 
um maior grau de controlo sobre processos sociais de caráter político e econômico. Só 
assim será possível o desenvolvimento de orientações mais distanciadas face ao mundo 
social, que enquadrem o controlo da natureza não-humana em objetivos sociais menos 
egocêntricos e menos associados às necessidades imediatas de unidades de sobrevivência 
em competição. Para investigar como este maior grau de controlo sobre processos sociais 
poderá vir a ser desenvolvido no futuro de uma forma que permita um diferente tipo de 
controlo da natureza não-humana vale a pena considerarmos novamente as reflexões de 
Elias sobre a operação do mecanismo de monopólio.

Como vimos acima, Elias considera que a constituição de monopólios na ordem 
interna dos estados assegurou historicamente algum grau de controlo coletivo e demo-
crático sobre os processos sociais internos às suas fronteiras. Porém, não devemos igno-
rar como a constituição histórica desses monopólios ocorreu predominantemente por 
via de elevados níveis de violência entre grupos humanos envolvidos em lutas hege-
mônicas e concursos eliminatórios. Segundo Elias, a continuada operação do mecanismo 
de monopólio por via destas lutas hegemônicas encontra-se efetivamente bloqueada ao 
nível das relações internacionais. Por um lado, o nível de capacidade destrutiva obtido 
pelo desenvolvimento tecnológico faz com que respostas a conflitos entre unidades de 
sobrevivência por via da derrota militar das unidades oponentes, e sua consequente 
assimilação num monopólio mais alargado, chegaram efetivamente “ao fim da estrada” 
(ELIAS, 2010b, p. 126). Nomeadamente, porque o seu resultado mais provável seria 
a “morte mais ou menos agonizante não apenas da maioria da população [dos estados 
em conflito], mas de uma porção considerável da humanidade, ao mesmo tempo que 
uma parte significativa da Terra, senão mesmo todo o planeta, se tornaria inabitável” 
(ELIAS, 2010, p. 126). Por outro lado, Elias também argumenta que a teia da huma-
nidade se tornou 

[...] demasiado abrangente, e o número de estados, grandes e pequenos, que estão habi-
tuados à sua independência tornou-se demasiado considerável para que um único estado,
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 ou grupos de estado, tenha uma real hipótese de estabelecer um domínio econômico-mi-
litar de longo prazo sobre toda a humanidade (ELIAS, 2012, p. 134).60

Deste modo, o desenvolvimento das sociedades humanas levou-as a um momento his-
tórico em que o desafio de ultrapassarem o ciclo vicioso em que se encontram, e que ameaça 
a sua sobrevivência futura, as confronta “pela primeira vez, com a tarefa de se organizarem 
globalmente – isto é, como humanidade” (ELIAS, 2010, p. 120). Qualquer hipótese de sucesso 
neste contexto dependerá, em última análise, da capacidade dos seres humanos em desen-
volverem orientações face ao mundo social que evidenciem maior distanciamento, e per-
mitam o abandono de narrativas de culpa mais envolvidas e egocêntricas, como o meio de 
orientação predominante nas relações internacionais. Só assim poderão os seres humanos 
desenvolver uma compreensão mais adequada dos seus processos sociais, que reconheça que 
a interdependência global da espécie significa que “as chances de sobrevivência [passaram] 
a depender do que acontece no plano global [e que, consequentemente] é toda a humani-
dade que agora constitui a última unidade de sobrevivência efetiva” (ELIAS, 2010, p. 202).

Neste contexto, Elias argumenta que as ciências sociais desempenham um papel essen-
cial em promover estas formas mais distanciadas de orientação. Nomeadamente, cabe às 
ciências sociais a produção de modelos explicativos mais distanciados das dinâmicas de desen-
volvimento dos processos sociais que definem as condições de existência da humanidade 
globalizada e assim orientar os seres humanos acerca de como poderão intervir de forma 
mais consciente nestes processos com o objetivo de melhor os controlar. Neste contexto, 
Elias avança a ideia de que para se ultrapassar o ciclo vicioso em que a espécie se encontra, 
e expandir o controlo dos seres humanos sobre os seus processos sociais, é necessário que 
as várias unidades de sobrevivência em que a espécie se encontra dividida venham a com-
preender a necessidade de, de forma consciente e voluntária, “renunciarem gradualmente 
às suas instituições guerreiras através de autolimitação e […] submissão à arbitragem da 

60 Godfried van Bentham van den Bergh, trabalhando dentro da abordagem figuracional, propõe que o 
balanço nuclear entre grandes poderes estaduais de fato parece cumprir o papel, ao nível das relações inter-
nacionais, de um substituto funcional de um monopólio sobre o uso da força. A ameaça de aniquilação 
nuclear à escala global coloca aos seres humanos, organizados enquanto estados, um importante constran-
gimento externo para exercerem maior autocontrolo na sua política externa e na forma como esta mani-
festa certos impulsos mais agressivos ou competitivos que os poderiam, na ausência da ameaça nuclear, 
facilmente empurrar para conflitos armados. Como tal, Van Den Bergh argumenta que a revolução nuclear, 
apesar de implicar um aumento da capacidade destrutiva humana, também age como uma compulsão para 
o desenvolvimento de estruturas de personalidade com um maior grau de autocontrolo, como uma con-
dição de sobrevivência das pessoas presas nas dinâmicas de destruição mútua garantida.  Conferir em Van 
Den Bergh (1992) e Mennell (1990).
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humanidade” (ELIAS, 2010, p. 145).61 Em última análise, tal submissão tem em vista a futura 
constituição de uma 

[...] confederação global e pacífica de estados baseada na sua voluntária associação, uma 
confederação que possua as agências efetivas para resolver os conflitos entre estados e cas-
tigar aqueles que violem a paz. Esta é a alternativa à corrida de armas entre poderes hege-
mônicos, à sua dominação, e frequente paralisia dos percursores de tal confederação, e 
é certamente a alternativa à hegemonia de um único poder sobre os estados do mundo. 
(ELIAS, 2010, p. 146)

Tal confederação permitiria aos seres humanos exercerem um maior grau de controlo 
coletivo e democrático tanto sobre às dinâmicas das relações interestaduais como sobre a 
operação, à escala global, das unidades econômicas que medeiam a sua interação com a natu-
reza não-humana. Deste modo, o ciclo vicioso no qual a humanidade se encontra trancada 
no presente poderia ser ultrapassado de uma forma que permitiria o exercício de um con-
trolo coletivo mais democrático e reflexivo tanto sobre as redes globais de interdependên-
cia humana como no contexto das relações com a natureza não-humana. Hipoteticamente 
inauguraria uma fase do desenvolvimento coletivo da espécie em que a sua interação com a 
parte não-humana do planeta poderia ser caraterizada por relações mais sustentáveis e con-
ducentes à regeneração e manutenção dos ecossistemas terrestres dos quais toda a vida no 
planeta depende. 

CONCLUSÃO

Este artigo procurou demonstrar como a sociologia figuracional reúne um conjunto de fer-
ramentas teóricas e conceptuais que tornam possível obter uma compreensão mais apro-
fundada das dinâmicas subjacentes à crise ecológica queconfronta atualmente a comunidade 

61 De acordo com Kilminster (2000, p. 103), a sociologia processual de Elias tem como um dos seus objeti-
vos a produção de “meios de orientação” capazes de operar uma mudança na ênfase analítica da sociologia 
do plano das relações intraestaduais para considerar a humanidade como um todo. Esta mudança pro-
cura proteger contra a intrusão de orientações mais envolvidas e egocêntricas, associadas a autoimagens 
nacionais, que podem comprometer o desenvolvimento de uma perspetiva mais distanciada da condição 
humana a qual é considerada como essencial para “compreender, e potencialmente ajudar a sobrevivên-
cia, na próxima fase do desenvolvimento da humanidade à escala global”. Conferir ainda em Kilminster, 
(2007, p. 144). Contudo, Kilminster também nota que apesar da mudança de perspetiva para se pensar na 
humanidade como um todo poderá ser auxiliada pela intensificação da interdependência global da espé-
cie, esta permanece um sério desafio à “imaginação sociológica”.
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biótica terrestre. Nomeadamente, uma abordagem figuracional revela como o caráter insus-
tentável da relação humana com o mundo natural resulta não apenas dos contornos que 
esta relação assume, mas também do fato de estar enquadrada num determinado padrão 
de relações sociais entre sociedades humanas. Em particular, torna-se possível identificar 
como o tipo de controlo exercido sobre a natureza não-humana assume um caráter predo-
minantemente instrumental e utilitário. Se encontra intimamente associado ao fato de estar 
enquadrado, e de ser posto ao serviço, de objetivos sociais mais envolvidos e egocêntricos 
relacionados com o particular padrão que as relações sociais humanas assumem à escala glo-
bal devido ao reduzido graude controlo que os seres humanos exercem sobre os processos 
sociais que coletivamente constituem.

Deste modo, a sociologia figuracional demonstra como abordagens ambientalistas 
tradicionais — que procurem soluções para a crise ecológica por via da promoção de 
mudanças ao nível das relações dos seres humanos com o mundo natural, através do 
desenvolvimento de modos de vida e padrões de consumo mais sustentáveis, mas que não 
enquadrem essas iniciativas em projetos mais alargados que contemplem uma concomitante 
transformação das relações sociais da espécie à escala global — estão, em última análise, 
condenadas a constituir apenas soluções temporárias e de remendo,em face deum problema 
que se revela profundamente mais complexo e que não pode ser reduzido a uma questão 
de comportamentos individuais dos cidadãos e consumidores. Alternativamente, uma 
abordagem ambientalista informada pela sociologia figuracional deverá compreender como 
a transformação das relações com a natureza não-humana numa direção mais sustentável 
depende essencialmente de uma transformação concomitante das relações sociais à escala 
global. O controlo da natureza externa só se poderá tornar mais reflexivo, sustentável e 
racional se paralelamente os seres humanos estenderem o seu controlo coletivo e democrático 
às suas relações sociais, regulando as dinâmicas sociais que empurram o seu controlo sobre 
a natureza não-humana para objetivos mais egocêntricos, utilitários e de curto-prazo.

Como notamos ao longo do artigo, permanece em aberto se os seres humanos consegui-
rão escapar ao ciclo vicioso que experienciam no campo das suas relações sociais e sobreviver 
à crise ecológica que este espoleta nas suas interações com outras espécies e com o ecossis-
tema planetário. Contudo, um importante papel cabe às ciências sociais neste contexto, o 
qual depende da sua capacidade para produzirem meios de orientação mais distanciados que 
permitam uma melhor compreensão da interligação entre a crise ecológica contemporânea 
e o contexto social que enforma as condições de existência da espécie humana. Um projeto 
para o qual a sociologia processual, como demonstramos neste artigo, muito tem a contribuir. 
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A monarquia portuguesa e o 

mecanismo monopolista

Luiz Francisco Albuquerque de Miranda

O objetivo deste texto é averiguar se alguns conceitos do sociólogo Norbert Elias referentes à 
formação do Estado moderno podem ajudar a interpretar a história da monarquia portuguesa. 
Elias, na segunda parte do Processo civilizador, investigou a “sociogênese” do Estado na França. A 
interpretação eliasiana contribui, em alguma medida, para a compreensão do caso português? 
Antes de enfrentar a questão, convém esboçar os principais elementos dessa interpretação.

Segundo o sociólogo alemão, os reis franceses teriam concentrado em suas mãos o 
uso da força física e os meios de arrecadação de impostos no interior de seu reino. Em uma 
seção do texto intitulada “Sobre o mecanismo monopolista”, o autor caracteriza os resulta-
dos desse longo processo: 

O livre emprego de armas militares é vedado ao indivíduo e reservado a uma autoridade 
central, qualquer que seja seu tipo, e de igual modo a tributação da propriedade ou da renda 
de pessoas concentra-se em suas mãos. Os meios financeiros arrecadados pela autoridade 
sustentam-lhe o monopólio da força militar, o que, por seu lado, mantém o monopólio da 
tributação. Nenhum dos dois tem, em qualquer sentido, precedência sobre o outro, pois 
são dois lados do mesmo monopólio. (ELIAS, 1993, p. 97-98) 

Investigando como surge a “estrutura monopolista”, Elias estuda o processo de consoli-
dação das monarquias francesa e inglesa a partir do século XII. Me limito a uma breve exposi-
ção de sua análise. No início, durante a Baixa Idade Média, as casas senhoriais independentes 
predominavam na área da atual França e disputavam livremente os recursos materiais e as 
oportunidades de prestígio. A sequência de conflitos entre elas provocou a eliminação de 
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algumas e a ascensão de outras, configurando uma competição secular entre as principais 
famílias da nobreza. Na etapa inicial do percurso competitivo, a dinastia dos Capeto, a prin-
cípio capaz de controlar apenas a Ilê de France e a região circunvizinha, conquistou, entre os 
séculos XII e XIII, grande parte do atual território francês. No século XIV, o complexo dos 
Capeto ainda parecia “um domínio territorial de família, cujas partes separadas eram man-
tidas juntas menos por dependência recíproca, ou por divisão de funções, do que pela pes-
soa do dono” (ELIAS, 1993, p. 116). Porém, naquele século já começava a se configurar o 
“mecanismo monopolista”, pois no contexto da Guerra dos Cem Anos contra os monarcas 
ingleses, um dos ramos familiares dos Capeto, os Valois, impôs, pela força das armas, sua 
autoridade na região. Para as outras casas de senhores guerreiros, “a possibilidade de obter 
novas terras por iniciativa própria numa livre competição estava praticamente fechada e, 
com ela, a possibilidade de uma ascensão independente na sociedade” (ELIAS, 1993, p. 117). 
Os Valois não governaram sem problemas e contestações ao longo dos séculos XIV, XV e 
XVI. Elias não perde de vista os conflitos no seio da monarquia francesa e a instabilidade 
que eles provocaram. Todavia, entre recuos e avanços, a “situação básica de livre compe-
tição” entre as casas de nobres guerreiros foi desaparecendo e a monopolização do poder 
político, depois de um longo processo histórico, tornava o monarca capaz de “regulamen-
tar a distribuição de oportunidades”, criando laços de dependência entre os grupos de pri-
vilegiados (ELIAS, 1993, p. 133-134). 

A nobreza não desapareceu, ao contrário, redefiniu sua superioridade social ao se estabelecer 
nas cortes dos monarcas. As antigas casas de nobres guerreiros perderam a autonomia militar e, 
em boa medida, a independência econômica, pois os reis Valois – depois os Bourbon no século 
XVII e XVIII – controlavam cada vez mais a tributação e a força bélica. De uma ameaça para 
essas casas, o monarca se transformou em seu protetor e sustentáculo financeiro. 

Cortesã, a alta nobreza de França, aos poucos, deixava de desafiar militarmente o rei, 
ainda que o poder deste último provocasse ressentimentos e críticas. Por outro lado, a cons-
tituição de uma monarquia estável, capaz de legislar e garantir a paz no interior do reino, 
favorecia a fortuna de grupos de plebeus até então incontestavelmente inferiores. Além de 
enriquecer, parte dos plebeus se instruiu e obteve postos importantes no aparelho adminis-
trativo e jurídico da monarquia, pois o “mecanismo monopolista” só poderia subsistir com 
o auxílio de uma rede de administradores e juízes. O exército permanente e o sistema de 
arrecadação de impostos eram indispensáveis para monopólio do monarca. Eles não pode-
riam subsistir sem um sistema de gestão eficaz, conduzido por funcionários especializados. 
Daí a necessidade do recrutamento de plebeus letrados que estivessem dispostos a trabalhar 
em tempo integral para a monarquia, pois os nobres cortesãos raramente estavam disponí-
veis ou tecnicamente preparados para a tarefa. Portanto, uma nova camada de privilegia-
dos foi se consolidando com o processo de monopolização: a burguesia a serviço do Estado. 
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Na França dos séculos XVI e XVII, a monarquia facultou para os estratos superiores 
desse grupo a possibilidade de enobrecer, ou seja, de adquirir cargos vitalícios e hereditá-
rios que alteravam a condição social de seus ocupantes. De maneira paulatina, no topo da 
hierarquia social, surgiam dois grandes grupos de privilegiados: a “nobreza de sangue” (de 
origem senhorial e guerreira) e a “nobreza de robe” (de origem burguesa). Ambas se desen-
volveram com a formação do monopólio real.

Os privilegiados franceses dos séculos XVI e XVII — as duas “nobrezas” — mantinham 
laços estreitos e decisivos com a coroa. Sua superioridade hierárquica — seu prestígio — 
e econômica — suas receitas — dependiam desses laços, pois o monopólio monárquico, 
para Elias, não produziu apenas um rei poderoso, mas também esses estratos das elites 
modernas. Os benefícios da monopolização foram compartilhados pelas duas “nobrezas”. 
As antigas casas de nobres de “sangue” receberam sua parte, pois conseguiram pensões, 
cargos militares, vantagens legais, deferência de tratamento etc. No período de Luís XIV 
(1643-1715), por exemplo, a “nobreza de sangue” não competia mais com a casa real, 
mas podia usufruir das vantagens simbólicas e materiais de pertencer à corte e ter acesso 
direto ao rei. Quanto às camadas mais elevadas de plebeus, vimos que se transformavam 
em “servidores” da monarquia, assumindo funções governativas da maior importância 
(magistraturas, encargos fiscais, secretarias etc.), o que lhes possibilitava oportunidades 
econômicas e políticas e, em alguns casos, o enobrecimento. Na França dos séculos XVII 
e XVIII, a ascensão social e a decadência dos indivíduos e das famílias podiam ser con-
troladas e dirigidas a partir da “posição do rei”, pois o monarca, por meio de benefícios 
simbólicos e materiais (pensões, cargos etc.), tinha a possibilidade de salvar uma família 
nobre da ruína econômica e da queda de status (ELIAS, 2001, p. 89-90).

O rei e sua corte assumiram o papel de “centro coordenador e regulador supremo” dessa 
constelação social (ELIAS, 1993, p. 143). A corte era a “estrutura de dominação” pela qual o 
monarca governava o Estado (ELIAS, 2001, p. 133). Mas o rei não tinha um poder de mando 
absoluto. Encontrava-se “preso” a uma “vasta e autônoma rede de cadeias de ações” capaz 
de lhe impor compromissos e comportamentos. No interior dessa “rede”, as relações entre 
os grupos de privilegiados apresentavam “dualidade ou mesmo multiplicidade de interesses 
específicos”, pois os membros das elites “eram amigos, aliados ou parceiros em potencial; 
e, ao mesmo tempo, adversários, concorrentes ou inimigos em potencial” (ELIAS, 1993, p. 
145). No interior da corte, “homens e grupos humanos interdependentes” concorriam por 
recursos e prestígio (ELIAS, 2001, p. 133-134). Configurou-se uma “ambivalência de inte-
resses” entre indivíduos e grupos que compartilhavam e disputavam as diversas oportuni-
dades oferecidas pelo monopólio político do monarca. Assim, no topo da hierarquia social, 
os homens eram rivais e parceiros: 
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Nas lutas de sociedades bastante complexas cada rival e adversário é, ao mesmo tempo, 
um parceiro na linha de produção da mesma maquinaria, toda mudança súbita e radical 
num setor dessa rede inevitavelmente provoca perturbação e mudança em outro. (ELIAS, 
1993, p. 146. Grifo meu)

Portanto, a elite da monarquia se organizava a partir de uma trama de conexões ten-
sas e complementares que se mantinha graças a um certo equilíbrio entre os participantes, 
algo que exigia a intervenção reguladora do monarca.

Na França dos Bourbon (séculos XVII e XVIII), os privilegiados (as duas “nobrezas”) 
eram parceiros-rivais e oscilavam entre a busca de superar os adversários e o medo de arrui-
nar a constelação social vantajosa para todos. A peculiar situação favorecia o monarca: 

A hora da forte autoridade central na sociedade altamente diferenciada soa quando a ambi-
valência de interesses dos mais importantes grupos funcionais se torna tão grande, e o poder 
é tão uniformemente distribuído entre eles, que não pode haver nem uma solução conci-
liatória decisiva nem um conflito decisivo entre eles. (ELIAS, 1993, p. 148) 

O rei e sua corte, enquanto “centro coordenador e regulador”, mediavam as relações 
entre os privilegiados interdependentes: arbitravam conflitos ou limitavam a sua extensão, 
impondo regras de relacionamento – leis e etiquetas – que modelavam hábitos e interesses; 
ao mesmo tempo, respondiam ao “desejo de segregação” desses grupos, distribuindo benesses 
materiais e simbólicas que reforçavam sua superioridade diante dos outros súditos (ELIAS, 
2001, p. 97-131). O rei – em especial a partir de Luís XIV – “dividia e governava”, pois pro-
movia “um balanceamento cuidadoso do equilíbrio de tensões” no seio da corte, manobrando 
com “as tendências divergentes dos cortesãos” (ELIAS, 2001, p. 134-135). As “nobrezas” da 
França dependiam dele, pois sua mediação evitava um confronto brutal entre elas, além de 
atender parte considerável de suas demandas econômicas e simbólicas. Para Elias, foi esse 
papel de “coordenador e regulador” que estabilizou, por muitas décadas, o poder do monarca 
francês. Este nunca foi um Leviatã capaz de se fazer obedecer sem contestações. Parecia 
mais um articulador e um juiz, por vezes um provedor, tentando balancear os benefícios e 
os privilégios concedidos aos grupos encastelados no topo da hierarquia social. Os “nobres” 
obedeceram mais por medo da desarticulação da ordem hierárquica do que pelo receio da 
força coercitiva do monarca. A convivência no interior das “redes” nobiliárquicas e a eficá-
cia das hierarquias sociais necessitavam do rei. Lembremos que para Elias, como assinalou 
Chartier (ELIAS, 2001, p. 13, prefácio), uma configuração social, como as cortes das gran-
des monarquias europeias, se caracteriza pela ligação dos indivíduos “por um modo especí-
fico de dependências recíprocas”, cuja reprodução “supõe um equilíbrio móvel de tensões”. 
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O modelo explicativo proposto por Elias ajuda a compreender a monarquia portuguesa 
dos séculos XVII e XVIII? É possível identificar no Império lusitano algo similar ao “meca-
nismo monopolista” ou ao “equilíbrio de tensões” entre parceiros-rivais? Para responder as 
questões, será necessário analisar o que vários historiadores portugueses e brasileiros defi-
niram como a estrutura corporativa da monarquia lusitana. 

Nas últimas décadas, esses pesquisadores salientaram o quanto foi difícil para o rei de 
Portugal, entre os séculos XV e XVIII, submeter os “corpos” da sociedade que detinham algum 
tipo de direito de jurisdição (como a Igreja, os fidalgos, os magistrados letrados etc.), pois 
suas prerrogativas e privilégios tendiam a limitar a ação da coroa. Analisando o “complexo 
orgânico” dessa monarquia, Hespanha (1994) verificou que sua ordem institucional era con-
cebida a partir da “teoria corporativa”, segundo a qual o rei era a “cabeça” do “corpo” social 
e, além de assegurar sua unidade, deveria atribuir a cada parte “aquilo que lhe é próprio”, 
garantindo a harmonia do todo. Assim, realizar a “justiça”, no sentido que a palavra tinha 
no início da modernidade, era manter a “ordem social e política estabelecida”, ordem esta 
hierárquica e desigual. Como cada “corpo” tinha sua função, era imprescindível lhe confe-
rir a autonomia necessária para que a desempenhasse com eficiência. 

Se aceitava, nos tribunais e na corte, que cidades e senhores locais compartilhassem com 
o monarca a ius civile, segundo a qual as “jurisdições” regionais tinham o direito de legislar, 
nomear magistrados, “julgar conflitos” e “emitir comando” (HESPANHA, 1994, p. 300-301). 
Clero, nobreza, magistrados, professores universitários, oficiais do exército e da administra-
ção detinham diversos tipos de privilégios (quanto à justiça, às rendas, aos impostos, à dis-
tinção social, etc.) e postos de comando que dificilmente podiam ser contestados pela coroa 
sem custosa luta jurídica (HESPANHA, 1994, p. 324-351). Por outro lado, o domínio da vida 
local caia nas mãos de uma “elite econômica” que controlava as câmaras municipais, sob a 
qual o poder da coroa tinha pouco controle, o que sugere a ideia do Reino como “república 
das repúblicas”, ou seja, um conjunto policêntrico de “pequenos espaços políticos tirânicos, 
sem quaisquer condições de liberdade ou de democracia no seu interior”, de “caráter franca-
mente elitista”. Na prática, a autonomia desses poderes periféricos (as câmaras municipais, 
por exemplo) se sustentava no isolamento das localidades e na falta de recursos da coroa, 
que se contentava em obter alguns impostos e “manter uma nominal supremacia simbólica” 
(HESPANHA, 1994, p. 374-380). 

No Reino (no território europeu de Portugal), as atribuições do principal oficial monár-
quico responsável pela superintendência das comarcas, o corregedor, evidenciavam os limites do 
poder central. Ele deveria fiscalizar a observância da lei e a atividade judiciária em cada região, 
mas não detinha um “verdadeiro poder hierárquico” sobre juízes e oficiais ligados às câmaras 
das principais cidades. Não podia, por exemplo, instruir ou substituir as autoridades camarárias. 
Por outro lado, ao contrário dos intendentes franceses, não interferia nas finanças públicas e 
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na organização militar, ou seja, não operava como um governante de província. Assim, “a efi-
cácia dos corregedores como instrumentos de subordinação político-administrativa do Reino 
era relativamente modesta, pelo menos em confronto com outras experiências europeias de 
constituição de níveis periféricos da administração régia” (HESPANHA, 1994, p. 201-203).

Os próprios representantes do monarca, os oficiais por ele nomeados para desempe-
nhar uma função pública, também possuíam considerável independência. Tribunais superio-
res, conselhos palatinos e autoridades da administração periférica conservavam “autonomia 
de decisão” conferida por seu estatuto: detinham o poder de “conformação” do direito, sub-
metiam as decisões régias a embargos e exigiam ser consultados em questões importantes 
de sua alçada. A fiscalização de suas funções ficava a cargo de uma sindicância sob “controle 
interno ao corpo dos letrados, em que jogavam a fundo todas as solidariedades corporati-
vas”. Mesmo os oficiais subalternos (secretários e notários) participavam do poder: eram os 
“intermediários forçosos de toda atividade política, jurídica e administrativa”, dominavam 
a “memória da ordem estabelecida” e dos processos em curso, mantendo ligações múltiplas 
com a “gente da governança”, pois os funcionários reais, em geral pouco habituados com 
os tramites administrativos regionais, dependiam deles para operar (HESPANHA, 1994 p. 
515-522). Quanto aos conselhos palatinos (Desembargo do paço, Conselho de Estado, Con-
selho da Fazenda, as Relações, etc.), pelo menos no século XVII, apresentavam um “regime 
polissinodal” e cada um dispunha de “prerrogativas quase soberanas”, como “o poder de dis-
pensar leis ou o de derrogar o direito estrito”. Em algumas circunstâncias, foram capazes de 
emperrar as decisões da corte e, acima de tudo, eram frequentes os conflitos de competência 
entre eles, pois “o Conselho de Estado (refere-se sobretudo ao século XVII) não desempe-
nha, em Portugal, nenhum papel relevante de coordenação” (HESPANHA, 1994, p. 287-289).

A ausência de coordenação se nota também na estrutura militar da monarquia. Até o 
final do século XVII, as tropas locais, pequenas milícias na maior parte dos casos, “não esta-
vam integradas em qualquer cadeia permanente e organizada de comando”. Seus oficiais não 
eram pagos pelo monarca e só em alguns pontos nevrálgicos da costa portuguesa existiam 
fortes com soldados e sargentos mercenários e, portanto, sujeitos a um comando centrali-
zado inequívoco (HESPANHA, 1994, p. 181-192). As observações do autor português ana-
lisam a situação no Reino, mas se aproximam da avaliação que historiador britânico Charles 
Boxer fez da força militar das possessões lusitanas na Ásia. 

Durante mais de 150 anos depois da conquista de Goa por Albuquerque, os soldados por-
tugueses no Oriente (e, aliás, também na África) não estavam organizados num exército 
regular, e sim em companhias e pequenas unidades que recebiam vários nomes, como 
estâncias, bandeiras e as citadas companhias, mobilizadas ou desmobilizadas conforme a 
necessidade (BOXER, 2002, p. 310).
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Apesar de remuneradas, as tropas portuguesas na Índia eram reduzidas, recebiam seus 
vencimentos com muito atraso e sofriam muitas deserções, manifestando “indisciplina 
notória” (BOXER, 2002, p. 311-312). Em todo Oriente, a participação de escravos africa-
nos na marinha e no exército português foi decisiva para a defesa das “conquistas”. Apenas 
no século XVIII, o Império começou a organizar uma força militar com comando central e 
profissional, ainda assim com muitas limitações.

Diante do quadro, a conclusão de Hespanha parece obstruir a possibilidade de recorrer 
ao modelo de “monopólio de poder” de Elias para explicar Portugal: ali, não se nota o domí-
nio político “concentrado (monopolizado) num só polo”, mas um “sistema em que o poder 
está internamente repartido por corpos autônomos, embora hierarquizados e reduzidos 
simbolicamente à unidade”. Portugal, pelo menos nos séculos XVI e XVII, ainda se organi-
zava a partir da “concepção corporativa de sociedade” de raiz medieval, na qual “a unidade 
não exige a absorção pelo centro dos poderes da periferia, mas apenas o reconhecimento de 
uma preeminência simbólica” (HESPANHA, 1994, p. 525-527).

Hespanha procurou mostrar como seu esquema explicativo poderia ser útil para inter-
pretar a situação colonial, ausente do campo de observação do texto acima referido, Às 

vésperas do Leviathan. Insistiu na “falta de homogeneidade, de centralidade e de hierarquias 
rígidas” da “moldura institucional” de todo Império português: a “pluralidade de laços polí-
ticos” (entre governadores, câmaras, Igreja, magistrados etc.) “impedia o estabelecimento de 
uma regra uniforme de governo” e implicava na “estrutura administrativa centrífuga”, limi-
tante do poder da coroa (HESPANHA, 2001, p. 170-187). 

Em textos mais recentes, pensando no Reino e nas “conquistas” conjuntamente, o autor 
definiu as características da “monarquia corporativa” nos seguintes termos: o poder real 
dividia o espaço político com poderes inferiores e superiores; a lei estatutária era limitada 
pela doutrina jurídica, pela religião e pela ética do período; os deveres políticos e jurídicos 
cediam diante de deveres morais (graça, gratidão, misericórdia, etc.) ou afetivos; os oficiais 
da monarquia gozavam de efetiva proteção de seus direitos frente às ordens régias (HESPA-
NHA, 2010, p. 46). Para ele, os domínios coloniais portugueses eram “compostos de vários 
modelos”, cada um vivendo de maneira quase autônoma até o século XIX, ou seja, inexistia 
uma “constituição colonial unificada” (HESPANHA, 2010, p. 49-59). Mas isto não produ-
ziu forças desagregadoras, pois a “cultura política dominante” continuou a ser a corporativa: 
esponjosa, ela foi capaz de absorver elementos estranhos e de convertê-los “aos modelos e 
figuras familiares da tradição política europeia” (HESPANHA, 2010, p. 74-75). Saliente-se 
que as tensões existentes no interior dessa organização social supostamente “frouxa e aberta” 
não receberam grande destaque nos textos do pesquisador português.

De qualquer forma, a tese de que a monarquia (Reino e Império) se caracterizava por 
uma estrutura corporativa centrífuga teve forte impacto sobre a historiografia brasileira. Não 
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pretendo fazer aqui um balanço exaustivo da recepção da obra de Hespanha. Indico apenas 
algumas críticas e apropriações. Certamente, sua obra ajudou a questionar a tese que define 
a monarquia portuguesa como um Estado centralizado capaz de monopolizar, em favor da 
coroa, a arrecadação de impostos e a atividade militar.

É seguro, por exemplo, que as câmaras municipais, em Portugal e nas colônias, 
absorviam parte dos impostos e assumiam a responsabilidade da defesa militar de suas regiões 
(BICALHO, 2001, p. 189-221). É bem verdade que, entre finais do século XVII e início 
do XVIII, Portugal parece experimentar “um lento e contínuo processo de centralização 
do poder monárquico”, com a adoção matizada das concepções da “razão de Estado” e a 
crescente autoridade de órgãos de gestão global, como o Conselho Ultramarino (BICALHO, 
2010, p. 351-361), o que matiza a caracterização da “monarquia corporativa” proposta por 
Hespanha. Todavia, seria arriscado afirmar que as mudanças instauraram o completo 
monopólio da coroa sobre a tributação e a força física no conjunto do Império. Ao longo 
do século XVIII, o poder central buscou aperfeiçoar os sistemas tributário e militar, mas 
as dificuldades com a arrecadação fiscal na América portuguesa, especialmente em Minas 
Gerais, ou com a organização de um complexo defensivo seguro na fronteira do Mato Grosso 
evidenciam os limites das realizações da coroa. Limites, aliás, que os historiadores notaram 
há muito tempo (PRADO JR, 1992, p. 269-377) e que foram amplamente documentados 
pela historiografia atual. 

O trabalho de Hespanha e dos historiadores que assimilaram algumas de suas teses 
receberam críticas que merecem atenção. Para Laura de Melo e Souza, em O sol e a sombra 
(2006), Hespanha conferiu pouca atenção às diferenças no interior do Império e enfraqueceu 
“excessivamente o papel do Estado”, desconsiderando que “tudo se fazia em nome do rei”. A 
historiadora acredita que é possível pensar a monarquia lusitana como um “Estado em que 
as racionalidades eram outras” em face do Estado contemporâneo, mas recusa a tese que o 
apresenta como um complexo político no qual a estrutura estatal estava ausente, tal como 
sugere o historiador português (SOUZA, 2006, p. 49-51). Este teria supervalorizado os 
textos jurídicos e os limites do rei, e não atentou para o fato de que “a América portuguesa 
se assentou na escravidão”, pois “tudo teve, no Brasil, que se medir com o escravismo” 
(SOUZA, 2006, p. 56-57). Sobretudo, o “calcanhar-de-Aquiles” da obra de Hespanha seria 
“a pouca atenção dada à especificidade dos diferentes contextos imperiais” (SOUZA, 2006, 
p. 48), pois se filia a correntes historiográficas alemãs e italianas que dedicam pouca atenção 
aos Estados com impérios coloniais. No caso português, porém, as estruturas imperiais 
contaram muito no delineamento de suas peculiaridades. Assimilando esses pressupostos 
historiográficos, alguns historiadores brasileiros (como os autores de Antigo Regime nos 

trópicos, publicado em 2001) tendem a minimizar a importância do capitalismo comercial, 
do escravismo e do Estado centralizador na constituição de um “sistema colonial” que 
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produziu crescentes contradições entre a metrópole e suas “conquistas” (SOUZA, 2006, p. 
58-69). Na perspectiva da historiadora brasileira, as fortes tensões no interior do mundo 
imperial não devem ser subestimadas.

Sem recusar o “paradigma corporativista” de Hespanha, Maria de Fátima Gouvêa defen-
deu que, desde o fim do século XVII, as “redes governativas” ligadas à coroa portuguesa ten-
deram a reforçar as “centralidades régias”. Essas “redes” interpessoais articulavam autoridades 
de origem nobre, funcionários letrados e mercadores atuantes em diversos pontos do Impé-
rio e, nelas, os indivíduos compartilhavam interesses econômicos, indicações para cargos, 
responsabilidades administrativas e relações de compadrio e parentesco. Eram compostas 
por fidalgos e plebeus bem-sucedidos e, em vários aspectos, se assemelhavam às “redes” de 
privilegiados que Elias estudou no Processo civilizador.

A peculiaridade portuguesa é que seus participantes dependiam do domínio imperial 
e, por vezes, propunham reformas em favor de sua eficácia, como o fez em 1700 o secre-
tário de governo em Goa, Guerreiro Coelho, que enfatizou a necessidade de aprimorar o 
controle da Fazenda real e o recrutamento de oficiais régios (GOUVÊA, 2010, p. 176-179). 
A proposta de Coelho deixa transparecer certa inquietação com as deficiências administra-
tivas do Império. Seja como for, a “centralidade da coroa”, segundo a historiadora, residia 
no poder do monarca de confirmar a posição hierárquica desse grupo de privilegiados, pois 
decretava os regimentos que codificavam “toda essa complexa engrenagem governativa”, 
além de conferir vigência à “lógica de prestígio”, pois o soberano determinava os “serviços” 
e os súditos que deveriam ser recompensados (GOUVÊA, 2010, p. 181). Como Hespanha, 
ela afirma que essas ligações político-administrativas se orientavam pelo “paradigma cor-
porativista”, mas a coroa, depois da Guerra da Restauração (1640-1660), atrelou sua polí-
tica de mercês à “apresentação de serviços ultramarinos” e submeteu, no interior da corte, 
as principais linhagens aristocráticas a um processo disciplinar (GOUVÊA, 2010, p. 184). 
Assim, enquanto ampliava a ação dos membros das “redes governativas”, ela intensificava 
o controle sobre eles. 

O governo no ultramar precisava dessas “redes” de privilegiados, porém, elas estavam 
profundamente comprometidas com o sucesso imperial, o que afetava, sem dúvida, a inde-
pendência dos fidalgos e a ascensão dos plebeus. Vimos que a ideia de uma nobreza crescen-
temente submetida à corte, disposta a servir o rei e dependente de sua “graça” foi proposta 
por Elias ao analisar a monarquia francesa. É aceitável afirmar que, ainda na segunda metade 
do século XVIII, os “corpos” continuavam com suas funções tradicionais e o monarca por-
tuguês não monopolizava completamente o fisco e as armas, mas para atrelar a nobreza e 
os plebeus bem-sucedidos aos destinos do Império era necessário incrementar a adminis-
tração central, ou seja, criar dispositivos institucionais capazes de conferir certa coesão às 
iniciativas da coroa. 
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Isto parece ter acontecido ao longo do século XVIII. É inegável o crescimento da inter-
venção da coroa nas áreas coloniais e em suas instituições, mesmo admitindo a permanência 
do “paradigma corporativo”. Nuno Monteiro lembra que Portugal não era uma “monarquia 
compósita” como a Espanha, ou seja, não se dividida em vários reinos. Não se nota no Reino 
e nas “conquistas” direitos regionais ou instituições provinciais específicas. As instituições 
mais relevantes da monarquia se localizavam em Lisboa e “eram abrangidas em larga medida 
pelas teias da sociedade de corte”. De passagem, note-se a referência ao conceito clássico de 
Elias. Para Monteiro, os poderes municipais ofereciam um contraponto ao centro político, 
mas diminuíram sua capacidade de intervenção durante os Setecentos, quando as “cortes” 
deixaram de se reunir. Ao contrário de Hespanha, Monteiro avalia que o Conselho Ultra-
marino esboçou uma “política colonial mais ou menos sistemática, embora sujeita à ratifi-
cação”. De resto, o Brasil, depois da descoberta do ouro, estava no centro das atenções das 
elites portuguesas (MONTEIRO, 2014, p. 113-118). Tanto para a coroa como para a nobreza, 
a manutenção do Império era vital. Para os cargos mais importantes da administração peri-
férica, como o governo das capitanias, nomeou-se apenas os membros da alta nobreza do 
Reino. Nos demais ofícios (desembargadores, bispos, etc.), a participação de luso america-
nos cresceu depois da Restauração de 1640. 

“Em nenhum Estado europeu as elites possuíam uma experiência do Império com-
parável à portuguesa” (MONTEIRO, 2014, p. 125). Lembra ainda o imenso peso da Amé-
rica nas receitas da monarquia, ou seja, os impostos coloniais sustentavam boa parte das 
mercês concedidas pelo monarca. Quanto ao período pombalino, o historiador português 
acredita que a administração manteve as “orientações já antes traçadas” durante a primeira 
metade do século XVIII (MONTEIRO, 2014, p. 132-134), apesar de apontar algumas inova-
ções no plano econômico e na política externa. Antes de Pombal, o Império já comportava 
um centro político capaz de propor políticas globais, ainda que negociasse com instâncias 
múltiplas de poder.

Como sugeri acima, o quadro traçado por Monteiro aponta para um incremento da 
estrutura administrativa da monarquia que, aos poucos, mobilizou as elites portuguesas para 
a gestão imperial. Cada vez mais, elas estavam a serviço do monarca e precisavam do reco-
nhecimento régio para assegurar seu prestígio social. Todavia, mesmo admitindo a crescente 
capacidade da coroa em cooptar as principais linhagens do Reino, ainda assim é necessário 
admitir que o “paradigma corporativo”, durante o século XVIII, continuava a orientar a for-
mação das “redes governativas”. A administração se tornava mais complexa e ampliava sua 
interferência nas múltiplas regiões do Império, mas os “corpos” não desapareceram, e man-
tiveram muitas de suas prerrogativas tradicionais mesmo no período pombalino.

Em face do exposto, acredito que o conceito de “monopólio de poder”, tal como pro-
posto por Elias, não defina perfeitamente a situação da monarquia portuguesa nos séculos 
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XVI, XVII e XVIII, mesmo admitindo que, depois da Restauração de 1640, sua máquina 
administrava cresceu e se tornou mais sofisticada. Lisboa jamais teve sob seu estrito controle 
todos os instrumentos fiscais e militares existentes no Império. Câmaras, nobres, autorida-
des eclesiásticas e inquisitoriais, “corpos” de magistrados e senhores domésticos (fidalgos, 
senhores de engenho, bandeirantes, etc.), recorreram às armas na defesa de seus interesses 
e/ou taxaram seus subalternos por longos períodos, tanto em Portugal como nas colônias. 
Talvez fosse possível identificar uma tendência monopolista que se acentuou ao longo dos 
séculos XVII e XVIII, quando a fidalguia portuguesa e a elite de letrados dependiam cada 
vez mais do Império, pois este oferecia a maior parte dos cargos e das receitas das “redes” 
de privilegiados. Nota-se, entre eles, uma crescente consciência da necessidade de aperfei-
çoar e ampliar as instituições régias em face dos desafios da competição internacional, pois 
durante o século XVII surgiram os impérios ultramarinos da Inglaterra, Holanda e França, 
ameaçando seriamente as possessões ibéricas (NOVAIS, 2011, p. 17-56).

Entretanto, a consciência da necessidade de um Estado mais eficaz parece ter sido insufi-
ciente para liquidar as estruturas “corporativas” que limitavam o poder do rei. “Monopólio de 
poder”, a meu ver, não define com precisão o resultado do processo de formação da monar-
quia portuguesa até o final do século XVIII. O que não implica em descartar completamente 
o modelo explicativo de Elias, pois outros aspectos de sua análise ajudam a pensar as rela-
ções políticas no Império lusitano, em especial depois da Restauração de 1640. 

Vimos acima que Elias investiga como a nobreza cortesã, e os setores superiores da bur-
guesia (os que tinham a expectativa de enobrecer), se comportavam como parceiros-rivais 
na França dos séculos XVI e XVII, pois competiam por benefícios e compartilhavam privi-
légios concedidos pelo monarca. Manifestava-se entre eles certa “ambivalência de interes-
ses”. A “rede” formada por esses grupos de privilegiados, no topo da hierarquia social, não 
poderia existir sem o rei e sua corte, que operavam como mediadores das tensões internas e, 
em última instância, conferiam proteção contra ameaças externas. Não seria possível iden-
tificar “redes” de parceiros-rivais semelhantes nas monarquias ibéricas? Os reis de Portugal, 
mesmo sem controlar inteiramente a força física e os impostos, também não funcionavam 
como “coordenadores e reguladores” de interesses ambivalentes?

Talvez seja incorreto encontrar em Portugal — ou mesmo na França — uma oposição 
sistemática entre nobreza e burguesia tal como Elias parece indicar nas cortes dos Valois e 
dos Bourbon. Seu esquema bipolar de identificação das classes parece questionável quando se 
toma conhecimento de um conjunto de relações sociais bem mais complexo nas monarquias 
dos séculos XVI, XVII e XVIII. Como lembrou Furet (1989, p. 116-130), na França, o 
Estado tendeu a desarticular a sociedade de ordens e as distinções precisas entre nobreza e 
burguesia, impossibilitando a homogeneidade social e econômica no interior de cada uma 
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delas. Assim, no período em tela, ocorreram vários tipos de “conflitos nobilitários” pelas 
oportunidades oferecidas pela monarquia. 

Entretanto, se matizarmos o esquema bipolar, é possível recorrer ao modelo de Elias 
para interpretar os “conflitos nobilitários”. Me parece instigante e sugestiva a tese de que no 
topo da hierarquia social — incluindo as elites regionais — existia certa “ambivalência de inte-
resses” entre os privilegiados. Talvez seja correto afirmar que o rei de Portugal e seus prin-
cipais conselheiros operavam como mediadores capazes de conferir estabilidade às “redes” 
de rivais-parceiros. “Redes governativas”, como as estudadas por Gouvêa, nem sempre eram 
harmônicas, pois comportavam disputas e desavenças mesmo quando alicerçadas em rela-
ções de amizade e parentesco. Uma “rede” também podia competir por oportunidades eco-
nômicas e simbólicas com outras “redes”. Estas se dividiam ou se reunificavam dependendo 
do contexto. Não precisamos buscar uma luta sistemática entre nobreza e burguesia para 
admitir e considerar todas essas tensões coexistindo com a interdependência.

Convém considerar um caso específico: as relações ambivalentes entre autoridades 
metropolitanas e lideranças coloniais no mundo português. No século XVIII, os postos mais 
elevados do Império eram ocupados pela fidalguia europeia (MONTEIRO, 2014, p. 113-
118). Mas a América portuguesa já tinha uma elite de poder considerável que controlava 
cargos menores da administração e as câmaras municipais, além de mobilizarem numerosas 
clientelas capazes, inclusive, de agir com violência quando necessário (HESPANHA, 2001, 
p. 180-187; BICALHO, 2005, p. 23-33). Os conflitos eclodiam não apenas entre os admi-
nistradores portugueses e as elites locais, como evidenciam os conflitos fiscais em Minas 
Gerais durante todo século XVIII, mas também entre facções da liderança colonial, como 
na Guerra dos Mascastes em Pernambuco. Por outro lado, todos esses grupos precisavam 
da monarquia para garantir seus privilégios e legitimar seu poder. Eles se beneficiavam do 
trabalho escravo e pretendiam manter os indígenas pacíficos e submissos. Portanto, todos 
esperavam que a força coercitiva coordenada pelas autoridades monárquicas reprimisse 
os “índios bravos” e os escravos rebeldes. Precisavam que a marinha e as tropas da coroa 
impedissem ataques estrangeiros, como o saque do Rio de Janeiro pelos franceses em 1711. 
Todos usufruíam, em maior ou menor grau, dos benefícios simbólicos legados pela monar-
quia, que conferia títulos (como os das Ordens Militares ou do oficialato das milícias) pelos 
quais os membros dessas elites, mesmo quando não eram fidalgos, viam reconhecidos sua 
superioridade social, sua “nobreza”. Assim, se fidalgos governadores de capitanias e senho-
res americanos eram rivais quando se tratava de impostos e proeminências, eram parceiros 
para reprimir os subalternos e garantir a ordem social hierárquica, ou seja, manifestavam 
“ambivalência de interesses”.

A fidalguia da metrópole e os líderes coloniais necessitavam da coroa para “coordenar 
e regular” essa complexa situação que atingia uma escala oceânica. Não que o rei português 
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tivesse a sua disposição uma sofisticada e ampla burocracia para administrar o Império. Con-
tava com a nobreza, os letrados e as elites locais e, portanto, fazia uma série de concessões 
importantes. Jamais foi um monarca “absoluto”, mesmo no tempo de Pombal. Todavia, ele 
era vital para todos esses grupos, pois reconhecia e legitimava a superioridade hierárquica 
de seus principais vassalos, lhes concedendo cargos, “honras” e benefícios materiais. Mesmo 
não monopolizando a força física, também era, em última instância, o coordenador das 
operações militares de grande porte, como as guerras estrangeiras. Sobretudo, funcionava 
como a “balança” que regulava as relações por vezes muito tensas entre súditos e autoridades 
régias, assim como entre as lideranças americanas. Se, de um lado, as “redes” de privilegia-
dos tinham prerrogativas “corporativas” e limitavam o poder da coroa, por outro, também 
dependiam do monarca para garantir uma ordem social vantajosa. Fidalgos, letrados e eli-
tes locais, parceiros-rivais, tinham no rei o eixo nodal que ligava suas “redes” e clientelas. 
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El uso de los pronombres personales 

en los testimonios sobre violencia

Gina Zabludovsky Kuper

El objetivo del presente trabajo es acercarse a los testimonios sobre las experiencias de vio-
lencia a partir del uso que en ellos se hace de los pronombres personales.Como lo señala Nor-
bert Elias, desde el punto de vista sociológico, el uso de los pronombres permite acercarse 
a las coordenadas y entramados de una figuración particular, y alejarse así de los manuales 
de sociología que se yerguen sobre “imágenes aparentemente impersonales”, olvidando que 
los hombres tienen contornos precisos. 

La existencia de los pronombres personales es una manifestación evidente de que resulta 
imposible concebir a los seres humanos de forma aislada, permite comprender el carácter 
de perspectiva de los entramados sociales de interdependencia que arrancan desde la niñez 
temprana, y a la vez constituye una manifestación del grado de diferenciación de una socie-
dad (AGOFF; CASTRO, 2009, p. 470; ELIAS, 1995, p. 151-154).

En la medida en que, como lo apunta nuestro autor, “el despertar de la conciencia de la 
propia existencia es idéntica a la existencia de otras personas” (ELIAS, 1995, p. 151), la serie de 
los pronombres personales -donde el “yo” está en estrecha relación con el “tú” y el “ nosotros”- 
es la expresión más elemental de la vinculación fundamental de todo hombre con los demás 
y permite que el análisis sociológico no se concentre únicamente en las roles y las posiciones 
jerárquicas, sino que tome en cuenta el conjunto de las relaciones sociales. Como lo señala Elias, 
no hay un “yo” sin un “tú”, “el” o “ella” sin “nosotros”, “vosotros” o “ellos” (ELIAS, 1995, p. 149).

Así, como el mismo autor señala,

El conjunto de los pronombres personales representa la serie más elemental de coordena-
das que pueden aplicarse a todos los grupos humanos, a todas las sociedades. Los hombres 
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se agrupan entre sí en su comunicaciones directas e indirectas como hombres con rela-
ción a lo que dicen sobre sí mismos con relación a aquellos con los que se comunican, de 
allí la importancia del uso del “yo” o “nosotros”, “tú” o “vosotros” como coordenadas de las 
sociedades que permiten visualizar la singularidad y peculiaridad las formas de conexión 
vigentes en el plano de integración humana. (ELIAS,1995, 148-149) 

Desde esta perspectiva Elias observa cómo el pronombre “nosotros” da cuenta de afilia-
ciones múltiples con referencias a la familia, a su localidad, a sus ciudades onaciones (JAU-
REGUI, 2013, p.218). Como también lo sostiene Zygmunt Bauman en una recuperación que 
hace de las tesis de Elias, desde los pequeños grupos de pertenencia (como la familia) hasta 
los más extensos (como la clase sociales, el sexo o la nación): “la distinción entre ‘nosotros’ y 
‘ellos’” representa una diferencia fundamental que marca los límites de pertenencia y exclu-
sión. Estos términos constituyen una oposición imaginara de la cual cada grupo obtiene 
“identidad, cohesión, solidaridad interna y seguridad emocional” (BAUMAN, 1999, p.45). 

Entre los proyectos académicos que han analizado los relatos de la violencia a partir del 
uso de los pronombres, se encuentra el estudio de Agoff y Castro (2009)sobre los mecanis-
mos de control y auto-control de las emociones que desarrollan las entrevistadoras del Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística de México-INEGI- en su trabajo con las mujeres 
que sufren violencia doméstica. 

El texto muestra cómo el uso de los pronombres “nosotras” y “ellas” permite fijar cla-
ramente los límites entre los dos grupos y se convierte en un mecanismo de diferenciación 
y distanciamiento mediante el cual las entrevistadoras dominan su propio sentimiento de 
impotencia a partir de la justificación de una práctica que, para ser “verdaderamente cientí-
fica”, tiene que ser neutral (AGOFF; CASTRO, 2009. p. 458 462).

Como resultado del entrenamiento, al terminar su trabajo, las mujeres que aplican el 
cuestionario suelen tener una percepción sobre el combate a la violencia de género que –lejos 
remitirse a una dimensión colectiva- parece responder a la perspectiva de la creciente indivi-
dualización en las sociedades modernas (ELIAS, 1990a; SIMMEL, 2015; SABIDO; ZABLU-
DOVSKY, 2014; ZABLUDOVSKY, 2011; 2014). En este marco, no es raro que, a partir de 
la concepción de que el problema debe atacarse en términos personales, se asuma una expli-
cación voluntarista de la acción que descansa en la convicción de que la mujer maltratada 
debe “echarle ganas” y “no dejarse” para así poder salir adelante por sus propios esfuerzos.

Además de las explicaciones que hacen énfasis en las actitudes de las víctimas, los dis-
cursos también dan cuenta de la defensa de posiciones deterministas que llevan a “natura-
lizar la violencia” considerándola como una expresión de marginación social. En la medida 
en que las entrevistadoras suelen ser mujeres de clases media con estudios de licenciatura, 
en su diferenciación con los “otros” opinan que los que ejercen violencia contra las mujeres 
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son únicamente los hombres que se encuentran en los sectores más pobres (AGOFF; CAS-
TRO, 2009, p. 462-470).

La investigación muestra cómo algunos de los mecanismos de control son aprendi-
dos a partir de los Manuales de la entrevistadora (INEGI, 2003), instrumento elaborado por 
el INEGI para dominar las emociones como prerrequisito para lograr el debido adiestra-
miento técnico. Con este objetivo, se indica que nunca deben incorporar en su lenguaje el 
pronombre de segunda persona ya que el hacerlo podría llevarlas a “enfrentar situaciones 
dolorosas y experimentar conflictos internos” como confusión, rabia, compasión, indigna-
ción, impotencia o frustración (INEGI, 2003 apud AGOFF; CASTRO, 2009, p. 457-462).

En la medida en que este tipo de “negociación de la neutralidad” a partir de un “man-
dato externo” también ocurre en otro tipo de relaciones sociales, los autores afirman que la 
dinámica entrevistadora–entrevistada recrea en el plano de lo “micro” algunos de los con-
dicionamientos que suelen activarse en la vida cotidiana a nivel macro, frente al problema 
de la violencia (AGOFF; CASTRO, 2009, p. 460).

La forma en que se utilizan los pronombres en estos testimonios también ha sido 
objeto de atención de varios trabajos sobre historia y memoria que parten de relatos orales 
o escritos. Así, por ejemplo, en su estudio sobre las situaciones traumáticas vividas en el 
ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, Clark y Padilla (2005), encuentran que 
mientras en el discurso oficial prevalece el uso de la oposición entre “ellos” (los atacantes) 
y “nosotros” (las víctimas), en el lenguaje de los que vivieron más de cerca la experiencia, 
el uso de los pronombres varía. 

En términos generales, una gran parte de las víctimas hablan en primera persona. Sin 
embargo, en algunos casos, el uso del “tú” resulta útil para deslindarse de la carga emocio-
nal por no haber podido salvar a los otros. Así lo muestra el testimonio de un conductor 
de ambulancias que, al contar su experiencia, cambia los pronombres de primera a segunda 
persona para explicar por qué no brindó auxilio a alguien que finalmente murió: “Tenías 
que dejarlo, y cuando conducías para huir de allí, pasabas encima de lo que podían ser per-
sonas, pero no lo sabías” (CLARK; PADILLA, 2005, p. 161). Las autoras del estudio mues-
tran cómo esta afirmación se contradice con otra observación previa del mismo individuo 
quien había descrito a la víctima como alguien que sufría coma diabético y era necesario 
ayudar.Así, el uso de la segunda persona en parte de su discurso le permitió aliviar parcial-
mente su culpa dejando una parte de sí mismo que lo llevaba a confrontar el hecho. (CLARK; 
PADILLA, 2005, p 161).

En otras circunstancias muy distintas, se ha observado cómo, en el caso de los perpe-
tradores, es común utilizar la segunda persona para insultar y denigrar a las víctimas, parti-
cularmente en algunos idiomas como el español donde las diferencias entre el tú y el “usted” 
marca, de entrada, diferencias jerárquicas y actitudes de respeto o desprecio. Así, por ejemplo, 
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en una serie de testimonios sobre el lenguaje utilizado por los asesinos del cantante Víctor 
Jara, que se llevó a cabo unos días después del Golpe Militar de 1973, los testigos han seña-
lado cómo, “antes que le cortaran los dedos y le machacaran las manos para que no pudiera 
volver a cantar y a tocar la guitarra, el suboficial a cargo del caso se encargaba de denigrarlo 
hasta donde le fuera posible. Conforme le golpeaba la cabeza, lo derribaba, y le pateaba el 
vientre y las costillas no paraba de gritarle; ‘Tú eres ese maldito cantante ¿no?... canta ahora 
si puedes, hijo de puta’” (J Turner viuda de V Jara, citado en Buren, 2015). En el mismo sen-
tido se puede entender el que al parecer fue el último escrito de Jara, en él se observa un 
reflejo claro del lenguaje y uso del “nosotros”como forma de expresar fuerza y resistencia. 

Somos cinco mil 
en esta pequeña parte de la ciudad. 
Somos cinco mil 
¿Cuántos seremos en total 
en las ciudades y en todo el país? 
Solo aquí diez mil manos siembran 
y hacen andar las fábricas.
[…]
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! 
Llevan a cabo sus planes con precisión artera 
Sin importarles nada. 
La sangre para ellos son medallas. 
La matanza es acto de heroísmo 
¿Es este el mundo que creaste, dios mío? 
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?
[…]
¿Y México, Cuba y el mundo? 
¡Que griten esta ignominia! 
Somos diez mil manos menos 
que no producen. 

¿Cuántos somos en toda la Patria? 
La sangre del compañero Presidente 
golpea más fuerte que bombas y metrallas 
Así golpeará nuestro puño nuevamente.
(JARA, 1973)
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Más allá de la expresión “Somos cinco mil”, que no determina las cifras exactas de per-
tenencia a un grupo, lo que importa es que la frase alude las personas que están en la misma 
condición, el pronombre “ellos” alude al grupo opositor de los represores para los cuales “la 
sangre es su medalla”. Por último, podemos identificar un tercer grupo que no es “nosotros”, ni 
“ustedes”, sino aquellos “que griten ignominia”, los cuales tienen una perspectiva más amplia de 
la situación y son capaces de tomar partido y denunciar las causas de alguno de estos sectores.

La importancia del uso de los pronombres para la manifestación de los sentimientos y 
las situaciones de cercanía y distanciamiento social es manejada con maestría por los grandes 
escritores de literatura, de hecho, en sus tesis sobre el proceso de civilización, Elias concede 
un gran peso a la literatura como fuente para explicar los desarrollos históricos. Al respecto, 
José M. González García observa cómo, de forma recurrente, Elias se apoya en textos lite-
rarios, “como forma de aclarar conceptos sociológicos, como modelo explicativo de formas 
de conducta o de relaciones y entrelazamientos constantes de los individuos” (GONZÁ-
LEZ, 1994),62 los cambios en los códigos de comportamiento, el control social cada vez más 
estricto, y los mecanismos sociales de configuración de las emocionesy la afectividadanali-
zan con base a un material inmensoproporcionado por poesías populares y anónimas de los 
trovadores y loslibros de cortesía (GONZÁLEZ, 1994).

Para los fines del presente trabajo, algunos autores han señalado la importancia que en 
Chile tuvieron algunos poemas “que pudieron escabullirse de los lugares de detención y le 
dieron forma en el lenguaje a la comunidad acechada” (FISHER, 2010, p. 167-168). En un 
estudio en torno al poema Imrri de Raúl Zurita (2004). María Luisa Fisher muestra como en 
la última parte, la utilización del “tú” permite reconstruir una visión utópica sanadora que 
posibilita que el otro aparezca y reviva (FISHER, 2010, p. 174):

Así como las piedras hablan, así como la tierra
habla, así yo te hablo. Y la ceguera de mis dedos
hablándote recorren tu cráneo, tus narices,
las fosas de tus ojos, y de bruces es el infinito del
cielo que habla levantándose de las fosas

62 Asi, por ejemplo, en el libro Compromiso y distanciamiento, Ensayos de sociología del conocimiento, el segundo 
artículo sobre los pescadores de Maelström, es un homenaje directo a un cuento de Edgar Allan Poe, y 
a partir de éste se ejemplifica la dialéctica entre compromiso y distanciamiento, así como el concepto de 
“doble vínculo” o “enlace doble” que traduce la expresión inglesa dobulebind. Por otra parte, en La sociedad 

de los individuos, Elias recurre a citas de Goethe y Rilke para exponer sus puntos de vista. De igual forma, 
para la descripción de la “buena sociedad” propia de la “Sociedad cortesana en Francia”, Elias se nutre de 
las obras de autores como Balzac, Flaubert, y Maupasant (Garcia; Elias, Compromiso y Distanciamiento, El 

proceso de civilización, La sociedad cortesana)  
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agusanadas de tus ojos.
Y como un paisaje de tierra levantándose con la tierra nuestros rostros
se van alzando desde nuestros rostros nuestros y
entonces así, como las piedras hablan, como 
la tierra habla, yo te hablo cadáver de mí, amor de 
mi, huesos de mí, pequeña pupila redonda de 
todo el amor que sube, y el canto de los ojos
de ti mirándome. (ZURITA, 2004)

El manejo de los pronombres personales se muestra aún con mayor evidencia en los 
novelistas, que los incorporan como parte de su técnica literaria para desarrollar la voz del 
narrador y marcar el tono sentimental del texto.Mientras el uso de la primera persona remite 
a una visión personal más cercana con un mayor involucramiento emocional, el de la ter-
cera corresponde al del narrador omnisciente, que es capaz de dar cuenta de un ámbito más 
amplio de la realidad, con un tono más objetivo. 

Algunos análisis de crítica literaria en América Latina, han incorporado el uso de los 
pronombres para dar cuenta de las experiencias de violencia a partir de las relaciones entre 
memoria, trauma y lenguaje en las novelas históricas.Desde esta perspectiva, en un inte-
resante artículo Moira Álvarez (2012) analiza la voz de la narradora de la obra de Roberto 
Bolaño Amuleto (publicada en 1999). Se trata de Auxilio Lacorutures, una poeta uruguaya 
que vive en la ciudad de México y permanece encerrada en un baño de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, del 18 de septiembre al 1 de octubre de 1968, durante el tiempo en que el ejér-
cito mexicano tiene tomada la UNAM (ÁLVAREZ, 2012). 

Álvarez observa como la narración se caracteriza por una fuerte y repetitiva utilización 
de la primera persona del singular como lo evidencian las siguientes citas: “Yo lo conocí. Yo 
lo conocí en una ensordecedora reunión. Así que yo me hice amiga de él. Yo creo que fue 
porque éramos los únicos sudamericanos en medio de tantos mexicanos. Yo me hice amiga 
de él…” (ÁLVAREZ, 2012, p. 424) o la siguiente: Yo no puedo olvidar nada. Dicen que es mi 
problema. Yo soy la madre de los poetas en México. Yo soy la única que aguantó en la Uni-
versidad en 1968, cuando los granaderos del ejército entraron. Yo me quedé sola en la Facul-
tad, encerrada en un baño… Yo me dispuse a resistir (BOLAÑO, 2007, p.144-145). 

El uso repetido de la primera persona en los relatos de la narradora se debe a sus inten-
tos para contrarrestar la situación que vive. Como se muestra en otras líneas, en realidad 
Auxilio tiene dudas de lo que recuerda y cómo lo recuerda. (ÁLVAREZ, 2012): “YO lle-
gue a México Distrito Federal en el año 1967 o tal vez en el año 1965 o 1962. YO ya no me 
acuerdo ni de las fechas, ni de los peregrinajes…” (BOLAÑO, 2007, p.12).
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La insistencia en el “yo” también permite que la voz de la narradora se vaya actuali-
zando constantemente. La uruguaya ha pasado por un momento traumático en México y el 
uso reiterativo que hace del pronombre “yo” se transforma en su propio amuleto contra el 
olvido (ÁLVAREZ, 2012).

A pesar del empleo constante del pronombre “Yo”, en esta misma novela, la narradora 
recurre a la segunda persona cuando se da consejos a sí misma para encontrar su propia 
fuerza: “No permitas, nunca que te lleven presa, Quédate aquí Auxilio, no entres volunta-
riamente en esta película, nena, si te quieren meter que se tomen el trabajo de encontrarte” 
(BOLAÑOapud ÁLVAREZ, 2012, p. 429). Por otra parte, aunque no hay nadie que pueda 
escuchar su voz, y Auxilio lo sabe, ella también recurre a la primera persona del plural para 
dar cuenta de un fenómeno colectivo “Queríamos pobres de nosotros, pedir auxilio, pero 
no había nadie para venir en nuestra ayuda” (BOLAÑO apud ÁLVAREZ, 2012, p. 438).

El análisis sobre el uso de los pronombres puede constituir una clave fundamental el 
estudio de los testimonios de las víctimas del nazismo, sin duda uno de los mayores episo-
dios de violencia colectiva del siglo XX.Uno de los textos que destaca por el acercamiento 
y la memoria de situaciones de violencia colectiva es el libro del escritor ruso Vasili Gross-
man Vida y destino que, por razones de censura en la ex Unión Soviética sólo pudo ser publi-
cado después de la muerte del autor.En especial me detendré en una carta donde la madre 
de uno de los protagonistas le escribe al hijo para relatarle las realidades del gueto donde 
ha sido confinada por los nazis por su ascendencia judía (a pesar de que ella nunca se había 
identificado como tal). 

En este mensaje, el uso de los pronombres es sumamente rico. Además, de la primera 
y segunda persona del singular, propia de la literatura epistolar, la primera persona del plu-
ral aparece reiteradamente. Como lo muestra la siguiente cita, lo que verdaderamente da 
fuerza para seguir adelante la constante referencia a “nosotros” que es propio la resistencia 
colectiva. Así, la mujer que escribe dirigiéndose a su hijo se expresa de la siguiente forma. 

Sin lógica alguna nos resistimos “al terrible hecho de que todos vamos a perecer sin 
dejar rastro… ¿es posible que todos nosotros seamos sentenciados a la muerte, que estemos 
a punto de ser ejecutados? Y, sin embargo “en ningún lugar del mundo hay más esperanza 
que en el gueto…” “En este redil todos llevamos el sello con el que nos han marcado los fas-
cistas, por esta razón el sello no me quema tanto el alma […]”. Aquí, ya no me siento como 
una bestia privada de derechos, sino como una mujer desdichada. Y es más fácil de sobre-
llevar” (GROSSMAN, 20006, p. 105).

Al referirse a las otras personas que viven en el gueto, esta mujer relata como el senti-
miento de nosotros se transforma en esperanza, y hace que incluso se llegue a creer que la 
persecución de los judíos era temporal y que cesaría pronto. (GROSSMAN, WASILLI,2013, 
p. 103). El sentimiento de nosotros y el uso del pronombre de forma reiterativa es lo que 
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permitió a los integrantes del gueto pudieran tener fuerzas para organizar una escuela, una 
enfermería e incluso una boda y poder vivir “como si les quedaran varios años por delante” 
(GROSSMAN, 2006, p. 104-105).

El instinto de vida del gueto y el uso constante del pronombre de nosotros es lo que 
da fuerza “sin lógica alguna” nos resistíamos al terrible hecho de que todos vamos a perecer 
sin dejar rastro, ¿es posible que todos nosotros seamos sentenciados a la muerte, que este-
mos a punto de ser ejecutados? Los peluqueros, los zapateros, los sastres, los médicos, los 
fumistas… todos siguen trabajando… se prepara la comida, los niños van a la escuela desde 
el primero de septiembre y las madres preguntan a los maestros sobre las notas de sus hijos” 
(GROSSMAN, 2006,p. 104).

Si volteamos a otras experiencias del Holocausto, esta vez apoyándonos en los pro-
pios testimonios de las víctimas y no en ninguna ficción, resulta muy significativos el uso 
de los pronombres que hace la sobreviviente de Auschwitz Buba Weiz. Como en el caso 
de la madre del protagonista de la novela de Grossman, esta mujer, tatuada con el Numero 
A_11147, utiliza casi siempre el pronombre “nosotros” para compartir sus memorias, “Con-
vivimos en este espacio con los grupos de personas que serían deportados. Nos divertíamos 
todo el tiempo, quizá resistiéndonos a acepar la realidad. Teníamos conversaciones impor-
tantes o reíamos” (WEISZ, 2013, p. 12). Lo mismo ocurre en otras partes de su testimonio: 

Auschwitz. Dos de la mañana. Plena oscuridad. Sólo se veía, en un taburete ilumi-
nado, al Dr. Menguele. Nuestro único consuelo fue estar los cuatro juntos toma-
dos de la mano. No duró mucho tiempo el alivio:
Apiadas como ganado, viajamos con rumbo desconocido durante cinco días y 
cinco noches en el “tren de la muerte” Llegamos en plena oscuridad a la espectral 
noche de Auschwitz.
Al bajar del tren, nos encontramos con filas y filas de gente. Separaron a los hom-
bres de las mujeres. 
Nos habían dicho que nos separarían de los mayores porque ellos iban a ir más 
cómodos en el camión mientras nosotras íbamos a pie. (WEISZ, 2015)

Después de este testimonio, esta mujer cambia del “nosotros” al “yo” cuando se enfrenta 
sus sentimientos frente a la separación obligada de su madre quien sería aniquilada en el 
campo de exterminio.“Aún ahora, después de 68 años, me sigo sintiendo culpable. No puedo 
perdonar que mi madre se haya quedado sola” (WEIZ, 2013, p. 18-19).

Como lo han mencionado algunos estudios de corte psicológicos dedicados a la narra-
tiva postraumática- el uso que se hace de los pronombres personales en los relatos de las 
víctimas permite diagnosticar los grados de disociación emocional y de responsabilidad que 
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asumen y el empleo excesivo del “yo “puede asociarse a sentimientos de culpabilidad (JAE-
GER; LINDLOM, 2014, p. 473-481).

En lo que respecta al uso de la primera persona del plural, ésta también puede ser una 
manifestación de la falta de anonimato y anulación de la propia personalidad. Como lo 
narra la Buba Weiz “Estábamos despojadas de identidad y de nombre. El humo de los cre-
matorios, cubriendo el cielo, era lo único que nos situaba en la realidad. Una de tintes apo-
calípticos. Nos desgarramos del alma y de sentimientos, en realidad no queríamos sentir…” 
(WEIZ, 2015, p. 36).

Esta situación de falta de identidad, también se ha hecho evidente en los relatos de las 
experiencias de violencia más reciente como fue el caso del atentado a Chabdie Hebdo (Paris, 
7 de enero de 2015). En el testimonio de Catherine Meurisse, una mujer que tenía diez años 
en la revista y quien, refiriéndose a la reacción de un compañero de trabajo que publicó la 
novela gráfica Catharsis, señala: El atentado nos apiñó, nos convirtió en nosotros… y fue Luz 
quien al sacar Catharsis empezó a decir yo. Al principio creí que Luz nos abandonaba, pero 
enseguida me di cuenta de que tenía razón, que después de nosotros había que decir yo para 
recuperar nuestra propia identidad (MEURISSE appud ANDUJAR, 2016, p. 7).

Por los límites del presente texto no me es posible continuar exponiendo los múltiples 
usos de los pronombres en los testimonios de violencia. Debido a la fuerza que tienen los 
mismos en el lenguaje de las propias víctimas y sobrevivientes, es difícil también concluir 
con un tono académico que, como las entrevistadoras del INEGI, en la búsqueda de neutra-
lidad, quizá nos llevaría a un distanciamiento excesivo. Es por esto, que prefiero terminar 
enfatizando el uso que pude tener la segunda persona del plural para dirigirse a aquellos que 
no han conocido las experiencia de extrema violencia como lo fueron los campos de exter-
minio nazisPor la importancia que la memoria tiene para que evitar el olvido entre nue-
vas generaciones, prefiero darle la palabra final a Primo Levi (2001) quien en su conocido 
libroSi esto es un hombre… utiliza la segunda palabra del plural para dirigirse a los que no han 
vivido en carne propia estas tragedias. 

Los que vivís seguros 
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontraís al volver por la tarde
La comida caliente y los rostros amigos
Considerar si esto es un hombre.
[…]
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
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Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras
Grabadlas en vuestros corazones.
Al estar en la casa, al ir por la calle
Al acostaros, al levantaros
Repetídselas a vuestros hijos
O que vuestra casa se derrumbe
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro. (PRIMO LEVI, 2001)
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Sobre a natureza humana e a 

teoria dos processos civilizadores

Célio Juvenal Costa

INTRODUÇÃO 

O que não dizer dos outros homens?  

Percebemos aos outros como elementos da natureza?  

Nunca! Os outros seres humanos são habitantes irremovíveis do mundo humano.  

Essa prisão é inescapável. Não há lado de fora dessa fortaleza.  

Uma vez humanos e aculturados, só existimos do lado de dentro da humanidade.  

Só podemos ser humanos, com todos os preços a pagar –  

e o principal é enfrentarmos a nossa própria desumanidade.

(ÁVILA, 2007, p. 38)

O objetivo deste capítulo é iniciar uma discussão em torno do conceito de natureza humana 
em Norbert Elias e em Cas Wouters, mais especificamente a segunda natureza no primeiro 
e, no segundo, a terceira natureza. Na teoria eliasiana são vários os conceitos considerados 
chaves para entender e acompanhar seu pensamento. Figuração social, poder, jogos, rede 
de interdependência, Sociedade de Corte e processo civilizador estão entre os mais difundi-
dos e estudados. Eu creio, no entanto, que tais conceitos podem ser separados apenas meto-
dologicamente, pois estão absolutamente entrelaçados no grande objetivo que é entender 
como a sociedade funciona. Bem, dentre os conceitos há um que julgo fundamental para se 
entender a estrutura teórica de Elias:o conceito de ser humano. 
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Se eu fui um bom leitor de Norbert Elias e de Cas Wouters, o homem, ou numa lingua-
gem mais moderna, o ser humano, tem, além de sua natureza animal (sua natureza bioló-
gica), uma segunda natureza, que é social, que lhe permitiu fazer um controle interno das suas 
pulsões para viver na Sociedade de Corte (Elias), e, também, uma terceira natureza, que lhe 
confere uma tomada de consciência do seu papel social e das relações de autoridade próprias 
da pós-modernidade (Wouters). O texto que segue quer discutir, criticamente, tanto o con-
ceito de segunda natureza como o de terceira natureza, propondo suas impertinências teóricas.

Se trata, aqui, de trazer os conceitos de segunda e terceira naturezas para uma discus-
são sobre o próprio conceito de natureza humana, distanciando da busca de uma crítica ou 
mesmo oposição à teoria de Norbert Elias, divulgada, estudada e aperfeiçoada por Cas Wou-
ters. É no interior da própria teoria, na sua valorização enquanto ferramenta de leitura da 
sociedade e, portanto, da vida (pois não creio em teoria que se descola do cotidiano pes-
soal), que este texto se insere. 

NOBERT ELIAS E CAS WOUTERS: SEGUNDA  
E TERCEIRA NATUREZAS HUMANAS

O ponto de partida para iniciar esta discussão são alguns excertos retirados de dois capítulos 
do livro O controle das emoções, organizado por Ademir Gebara e Cas Wouters (2009) e dos 
dois volumes de O processo Civilizador(1994). As palavras de Norbert Elias são do artigo Sobre 

os seres humanos e suas emoções e de O Processo Civilizador, e as de Wouters são de Mudanças 

nos regimes de costumes e emoções. Comecemos por Elias: 

Porém, como os seres humanos poderiam aprender alguma coisa se eles não fossem natu-
ral e/ou biologicamente equipados para isso? (ELIAS, 2009, p. 28)

A ideia central, como já foi dita anteriormente, é que os seres humanos não só podem, 
mas devem aprender de forma a se tornarem totalmente funcionais como humanos. 
(ELIAS, 2009, p. 29)

O aprendizado infantil da linguagem é possibilitado pelo entrelaçamento de dois pro-
cessos: um processo biológico de maturação e um processo social de aprendizagem. 
(ELIAS, 2009, p. 29)

Sua constituição natural [do ser humano] também faz com que seja imprescindível que 
adquiram alguns tipos de conhecimento no tempo certo e, pode-se dizer embora não se 
possa dissertar sobre o assunto aqui, na maneira certa. (ELIAS, 2009, p. 31)



197

A face humana, comparada à face dos macacos, é, como foi, prova viva do maior papel 
desempenhado, comparado aos movimentos corporais, que os componentes comportamen-
tais faciais assumiram na vida grupal humana. A característica inata de tais sinais indica, 
uma vez mais, que no caso humano natureza e sociedade estão estreitamente inter-rela-
cionados. (ELIAS, 2009, p. 42-43)

As emoções e os referidos movimentos ou “expressões” são, em resumo, uma das indi-
cações que os seres humanos são por natureza constituídos para viver na companhia de 
outros, para a vida em sociedade. (ELIAS, 2009, p. 46)

No estágio das cortes feudais, e ainda mais nas dos monarcas absolutos, elas próprias desem-
penhavam em grande parte essa função para a classe alta. No estágio posterior, boa parte do 
que se tornou segunda naturezapara nós não havia sido ainda inculcado dessa forma, como 
um autocontrole automático um hábito que, dentro de certos limites, funciona também 
quando a pessoa está sozinha. (ELIAS, 1994, v. 1, p. 142, grifo do autor)

A conotação peculiarmente emocional tão amiúde ligada a exigências morais, à severidade 
agressiva e ameaçadora com que são freqüentemente defendidas, refletem a ameaça que 
qualquer desafio às proibições representa para o equilíbrio instável de todos aqueles a cujos 
olhos o padrão de comportamento da sociedade se tornou mais ou menos uma “segunda 

natureza”. (ELIAS, 1994, v. 1, p. 170, sem grifos no original)

Só com a formação desse tipo relativamente estável de monopólios é que as sociedades 
adquirem realmente essas características, em decorrência das quais os indivíduos que as 
compõem sintonizam-se, desde a infância, com um padrão altamente regulado e diferen-
ciado de autocontrole; só em combinação com tais monopólios é que esse tipo de autol-
imitação requer um grau mais elevado de automatismo, e se torna, por assim dizer, uma 
“segunda natureza”. (ELIAS, 1994, v. 2, p. 191, grifo do autor) 

Agora, Cas Wouters: 

Até o final do século XIX havia uma tendência consistente em direção à formalização dos 
costumes e à disciplinarização das pessoas. Durante esse período o código de costumes 
tornou-se cada vez mais rigorosos e detalhados, desenvolvimento que corresponde à pro-
pagação de um tipo de personalidade com um modo bastante rigoroso de autorregulação 
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e uma consciência muito rígida, funcionando de forma mais ou menos automática como 
uma“segunda natureza”. (WOUTERS, 2009, p. 92, sem grifo no original)
Na medida em que essas coações (as boas maneiras corteses) se tornaram auto-coações que 
funcionam de forma mais ou menos automática, esses padrões de comportamento torna-
ram-se “segunda natureza”. (WOUTERS, 2009, p. 100, sem grifo no original)
Sem controle rigoroso, a “primeira natureza” tomaria a frente. [...] A tendência à forma-
lização alcançou seu auge na era Vitoriana, desde a metade do século XIX até sua última 
década; a metáfora do dedo em riste indicava as maneiras de uma forma de auto-controle 
rituais, fortemente ancorado em uma consciência autoritária e que funcionava mais ou 
menos automaticamente como “segunda natureza”. Particularmente nas últimas décadas 
do século XIX, a domesticação da natureza, aí incluída a “primeira natureza” de cada um, 
desafiou cada vez mais tanto a experiência de uma “alienação da natureza” quanto um novo 
desejo romântico por naturalidade. (WOUTERS, 2009, p. 108, sem grifos no original)
Assim que as fronteiras, grupos sociais e funções psíquicas tornaram-se mais integradas 
ou, em outras palavras, a comunicação e a ligação tanto entre os grupos sociais e entre as 
funções psíquicas tornaram-se mais correntes e flexíveis. Voilá! Eis a sócio e psicogênese 
da “personalidade de terceira natureza”. (WOUTERS, 2009)
Introduzi os termos “terceira natureza”e“personalidade de terceira natureza” como concei-
tos sensitivizadores para iluminar essas mudanças. O termo “segunda natureza” refere-se à 
consciência auto-regulada que, em grande medida, funciona de forma automática. O termo 
“terceira natureza” refere-se ao desenvolvimento de uma auto-regulação mais reflexiva e 
flexível. Idealmente, para alguém que age na base da terceira natureza, torna-se “natural” 
sintonizar-se com os fluxos e refluxos da primeira e segunda naturezas, assim como dos 
perigos e possibilidades, de curto e longo prazo, de qualquer situação particular ou rela-
cionamento. Assim como os processos nacional, continental e global exercem pressão por 
um regime de maneiras cada vez mais diferenciado, eles também exercem pressão por um 
regime de auto-regulação cada vez mais reflexivo e flexível. (WOUTERS, 2009, p. 114-
115, grifo do autor)

Fica claro, pelas citações acima que, no caso da segunda natureza, ela se constitui, em 
síntese, a partir da introjeção por parte do indivíduo de regras sociais que ele tem que seguir 
em sociedade, especialmente reprimindo seu instinto natural; e, no caso da terceira natureza, 
uma consciência da auto-repressão e um comportamento menos conservador. Em todo caso, 
o fato do ser humano viver em sociedade faz com que ele deixe de ser apenas um animal, 
guiado pelas suas pulsões primitivas, para se tornar um ser sociável.
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A partir daqui, proponho uma reflexão de que ser humano significa, já em sua essência, 
ser social e, portanto, o animal primitivo nem sequer chega a ser humano. Assim, não se trata 
de uma segunda ou terceira natureza, mas, sim, a própria e única natureza do ser humano.

NATUREZA HUMANA: SOCIAL, HISTÓRICA, TRANSITÓRIA

A capacidade humana de se perceber diferente dos outros animais, sua capacidade de comu-
nicação bastante complexa, sua capacidade intelectual de compreender, reproduzir, criar e 
recriar as coisas, sua capacidade avaliativa das situações e a sua capacidade gregária confe-
rem ao ser humano características que o distingue dos outros animais, tornando-o único, 
capaz de intervir de tal forma na natureza, modificando-a em seu benefício, conhecendo, 
inventando, experienciando, inovando, enfim, criando artefatos que nenhum outro animal 
pode fazer até hoje. Tanta é a capacidade humana de transformar a natureza que somente 
este animal pode, inclusive, destruí-la.

Talvez a capacidade mais interessante e singular do ser humano seja a autopercepção. 
Como um ser que se percebe e, também, percebe os outros, ele pode se desenvolver, cons-
truir costumes, instituir regras de relacionamento, definir virtudes e vícios tanto indivi-
duais como sociais. Ele se percebe como um ser que é único, mas ao mesmo tempo social, 
pois dependente dos outros de sua espécie. Em se percebendo e em percebendo os outros, 
ele se define com um ser que aprende e que, portanto, pode ensinar também, pois ele per-
cebe que o aprendizado é um processo longo e difícil e, portanto, se percebe como um ser 
que tem capacidade para aprender.

O aparelho biológico, especialmente as partes neural e motora, possibilita o ser humano 
se diferenciar, qualitativamente, dos outros animais, pois com ele, ou por seu intermédio, 
todas as possibilidades de trabalho se fizeram; todas as possibilidades de transformação da 
natureza se fizeram; todos os progressos científicos foram possíveis; todos os recordes espor-
tivos aconteceram. A velocidade, a destreza e a força, foram alçados sempre para frente, 
desenvolvidos e aperfeiçoados com o tempo, com a tradição, com as máquinas, com a ciên-
cia; desenvolvimento e aprimoramento possibilitados, antes de qualquer artefato, pela pró-
pria aparelhagem biológica inerente ao ser humano.

A passagem do animal bípede, com patas dianteiras diferentes das patas traseiras, mamí-
fero, onívoro, semiereto, dependente do seu instinto, para o animal gregário, dominador e 
transformador da natureza, criador de normas e regras sociais, criador da religião, se deu, 
em minha opinião, com o domínio da técnica de fabricar o fogo. Johan Goudsblom, em seu 
texto sobre o processo civilizador e a domesticação do fogo, já mostrou a importância que 
este evento teve no processo evolutivo da humanidade. 
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A técnica de fazer o fogo trouxe àquele ser uma independência de clima e local que até 
então não havia sido experimentada; trouxe a possibilidade da aplicação do fogo em outras 
técnicas como o cozimento do barro, diferenciação e o enriquecimento alimentar, inven-
ção de novas e mais potentes armas; mas o que, em minha opinião, marcou como grande 
diferencial foi a possibilidade da vida em sociedade e, como correspondência, a instituição 
de regras para a nova vida. Fico imaginando o quanto da capacidade humana de invenção 
não foi possibilitada pelo domínio de algo que até então era absolutamente ocasional. Tal-
vez esse tenha sido o grande processo evolutivo da humanidade. Não é à toa que a mitologia 
eternizou tal ato com a punição de Prometeu, pois com o fogo, roubado da forja de Hefesto, 
“os homens puderam sair das cavernas, nas quais viviam tais como formigas”, e, com ele, 
“puderam criar artes sem fim”, como escreveu Ésquilo (1964).

A partir desse momento, do salto qualitativo que aquele ser teve, a história passou a 
registrar a presença do que conhecemos hoje como ser humano. Ou seja, a partir do momento 
em que o homem, por pura necessidade, mas precedido de observação, experiência, repetição, 
avaliação e aprendizagem, dominou a técnica de fazer o fogo, o domesticando e o colocando 
a seu serviço, passou a usar a aparelhagem biológica que possuía, vivendo de forma dife-
renciada dos outros animais, ou seja, passou a existir como ser humano. A partir daí, a sua 
natureza mudou; não era mais animal, instintivo, repetitivo, limitado por sua biologia; o 
homem passou a ser social.

Aristóteles (1988), na Política, define o homem como “animal social”, “animal político”, 
“animal naturalmente civilizado” (dependendo da edição que se leia; eu prefiro a última defi-
nição), como “o único capaz de, conscientemente, fazer o bem e o mal”, e assevera que “o 
homem que vive isolado dos outros ou é um animal selvagem ou uma espécie de Deus”, ou 
seja, afastado do convívio social (do convívio da pólis) o ser humano não se realiza enquanto 
tal; afastado do convívio dos outros o ser humano nem realiza sua natureza. É importante, 
creio, anotar que por natureza de algo, Aristóteles entende seu estágio final, ou seja, somente 
no estágio do amadurecimento é que algo concretiza sua natureza; o ovo, por exemplo, é 
potencialmente um frango, o qual, em ato, ou seja, enquanto frango, realiza sua natureza 
galinácea. É somente no estágio final, segundo Aristóteles, que todas as potencialidades se 
realizam e que, portanto, a natureza de algo se realiza de fato.

O estágio final do ser humano se dá quando ele consegue desenvolver todas as suas 
potencialidades e, desta forma, é somente aí que realiza sua natureza. Por isso Aristóteles 
define o homem como ser político e como ser civilizado. Somente no convívio social é que 
o ser humano aprende, de fato, a ser humano, pois somente nesse meio é que ele pode, com 
ajuda dos outros seus semelhantes, atualizar toda a sua potencialidade.

Quando penso nestas questões me vem à mente a lenda do Tarzan. Criado por Edgar 
Rice Burroughs, a história, como sabemos, narra a vida de uma criança que naufraga junto 
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com os pais na costa africana e, ainda bebê, é criada por uma macaca, pois seus pais acaba-
ram morrendo. A gorila, que havia perdido seu filhote, nutre seu instinto materno e cria 
Tarzan como sefosse seu filho. E assim passam mais ou menos vinte anos, até que o jovem 
é encontrado por ingleses que o levam de volta para Londres onde descobre que ele é her-
deiro de uma grande fortuna. O jovem Tarzan se apaixona por uma jovem e, com a difícil 
adaptação à vida na cidade, acaba por voltar ao seu “lar”, a selva africana. 

Pois bem, do ponto de vista aristotélico, é simplesmente impossível a existência de um 
personagem como Tarzan, pois se uma criança humana tivesse sido realmente criada por 
macacos, macaco ela seria depois de adulto, e o que é pior, um macaco portador de necessi-
dades especiais, pois deficiente. Sua aparelhagem biológica o prepara, por assim dizer, para se 
tornar um ser humano, como animal ereto e bípede, além do aparelho linguístico, mas, para 
isso, ele precisa da convivência do seu semelhante para aprender a usar o que a sua consti-
tuição animal o dotou. Sem isso, a criança vai tentar imitar aqueles com os quais ele convive, 
ou seja, no caso, os macacos, e como ele não vai conseguir subir em árvores com destreza, 
caçar igualmente com destreza, se proteger de forma satisfatória, vai requerer uma atenção 
especial dos seus; isto se os macacos não o descartarem antes. E mais, com vinte anos convi-
vendo entre os macacos, tentando aprender a ser um deles, a parte da vida em que se podia 
aprender a ser humano passou e, dessa forma, seria impossível para ele ter se reconhecido 
homem e haver qualquer tipo de identificação com os outros seres humanos que o encon-
traram na selva; da mesma forma que seria impossível, portanto, ele ter ido com os outros 
humanos para a civilização e, ainda, ter se apaixonado e ter desenvolvido um sentimento 
consciente de que o seu “lar” seria sua vida entre os macacos. O sentimento do amor, a cons-
ciência de “lar” são, já, atividades do cérebro humano, ou, mais precisamente, humanizado. 
Tarzan, encontrado com vinte anos, seria, como afirmei, um macaco com sérias deficiên-
cias, e nunca um ser humano. Tal fantasia só é possível porque nós seres humanos gosta-
mos de antropomorfizar os seres diferentes de nós, bastando, para isto, ver os filmes em 
que animais (formigas, cachorros, gatos, cavalos etc.) se tornam engraçados porque foram 
transformados em seres humanos. 

Em contraposição à lenda do Tarzan, temos o caso das meninas-lobo, Amala e Kamala, 
descobertas na Índia em 1920, que ilustram a argumentação acima com dados concretos. As 
duas foram encontradas junto a uma matilha de lobos; Amala tinha um ano e meio e Kamala 
tinha oito anos. Os relatos apresentam as duas meninas como tendo o comportamento dos 
lobos, não andando eretas, não falando, não comendo com as mãos, enfim, nada tinham de 
humanidade. Seus aparelhos biológicos não foram usados de forma a tornarem-nas mulhe-
res, ficando, assim, no seu estágio inicial de animalidade. Os relatos sobre as meninas-lobo 
mostram que Amala morreu logo em seguida e Kamala viveu mais alguns anos, mas nem 
uma, nem outra, conseguiram se tornar ser humano. O necessário para a realização de sua 



202

natureza, que é o estágio final da humanidade, não aconteceu para elas e, dessa forma, eram 
lobas, com o adendo sinistro de serem deficientes perante a matilha.

O ser humano só aprende ser, humano, no contato com outros seres, igualmente huma-
nos. Diferente é o caso dos cachorros, por exemplo, que aprendem ser cães sem a neces-
sidade do contato com seus iguais. Se pegarmos, por exemplo, um filhotinho de cachorro 
recém-nascido e o acolhermos, darmos comida, atenção e abrigo, ele vai crescer como nós 
esperávamos, ou seja, vai se tornar um cachorro. A natureza biológica da grande maioria 
dos animais, seus aparelhos motores e mentais, se desenvolvem automaticamente, de forma 
individual, mesmo o animal sendo gregário. Inexiste, ao que parece, qualquer possibilidade 
de um filhote animal, por exemplo de uma cobra ou um inseto, não se desenvolverem como 
cobra ou como inseto na ausência de seus pares.

Com o homem, com o ser humano, é diferente. Sem o ensinamento, sem o exemplo, 
sem a motivação, sem a repetição, sem, enfim, o contato com outros seres humanos, ele 
não crescerá como ser humano. Lembro das minhas aulas de Biologia no então segundo 
grau, a professora explicando que o ser humano é o animal que mais demora para se tor-
nar independente dos seus pais, pois em média demora um ano para andar e para falar; o 
cavalo, na contraposição apresentada na mesma aula, já se coloca em pé, apoiado nas suas 
quatro patas, quase que imediatamente ao seu nascimento. O ano, em média, que o animal 
humano precisa para conseguir o mínimo de independência (isto sem contar, por exemplo, 
que a criança demora, em média, dois anos e meio para controlar seu esfíncter) é um ano de 
intenso aprendizado a se tornar humano; e estou me referindo aqui especificamente à apa-
relhagem biológica.

Penso ter deixado claro até aqui o conceito básico destas reflexões. Penso ter assentado 
que o ser humano se faz, em sua humanidade, no contato com os outros seres humanos na 
família, na rua, na escola, na sociedade. Talvez seja o único animal que precisa de um apren-
dizado muito específico e lento para se tornar um da sua espécie. Voltando a Aristóteles, o 
homem é um animal naturalmente civilizado.

Continuando, partilho da concepção de muitos de que a natureza humana é histórica e, 
como consequência, é impossível a existência de uma natureza humana que seja igual a todos 
os homens em todos os tempos. Falar genericamente em ser humano ao longo da história é 
referir-se, tão-somente, a pessoas com características biológicas e sociais parecidas, mas de 
comportamentos sociais tão diversos como diversas foram as sociedades. O homem grego, 
o homem romano, o homem medieval são tão diferentes entre si como o habitante do Bra-
sil do século XVI o é daquele que vive aqui na atualidade. Cada sociedade, a partir de inú-
meros fatores, cria o tipo social que se pretende mais adequado e, em contrapartida, aqueles 
comportamentos individuais e socialmente indesejáveis. Cada sociedade, ao longo da his-
tória, define o que serão as virtudes a serem ensinadas e os vícios a serem evitados. Cada 
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sociedade cria suas regras de vivência e convivência; regras essas que não são seguidas pela 
totalidade das pessoas e, com isso, define-se, inclusive, os marginais sociais.

Está claro, no entanto, que apesar das diferenças históricas, existe uma espécie de ligação 
cultural entre as sociedades na história. Nós do Ocidente nos sentimos ligados aos gre-
gos antigos, aos romanos dos primeiros séculos da era cristã, aos medievais e renascentis-
tas; temos traços em comum em nossa cultura que nos torna conhecidos e até próximos: as 
leis, a democracia, a filosofia, a ciência, a educação, a arte, a religião, o comércio, as classes 
sociais, enfim, poderíamos pensar em outros inúmeros institutos e instituições que forma-
ram a nossa cultura na atualidade e que foram produzidas no passado. Por isso, pelo fato de 
que os seres humanos viveram sempre em sociedades, é que nos sentimos pertencendo à 
uma história que remonta à saída dos homens das cavernas. 

Temos, cada um de nós, uma história muito mais longa que a nossa própria e temos, 
por isso, obrigação de conhecê-la, pois, dessa forma, estamos nos conhecendo um pouco 
mais. Porém, somos pessoas do nosso tempo, com as nossas questões, nossos problemas, nos-
sas virtudes e nossos vícios. Por mais que eu gostasse da ideia, seria completamente fora de 
propósito (e, talvez, fora do juízo) criar templos em homenagem a Zeus, Prometeu, Atenas 
etc., hoje em dia; seria inconcebível querer agir como um bárbaro viking medieval lutando, 
raptando e violando ao meu redor; seria ridículo querer ser um nobre da sociedade de corte 
numa sociedade que não tem mais a desigualdade jurídica para lhe dar sustento e justifica-
ção. Enfim, o que define minha natureza individual é ser um membro da sociedade na qual 
vivo; nela aprendo, nela cresço, nela participo e dela me aproximo ou me afasto.

Toda forma de sociedade, na história, cria a sua natureza humana esperada, ou seja, ine-
xiste, a rigor, algo que possamos chamar de natureza humana ou uma essência humana que 
seja igual sempre, pois se o ser humano é um animal político, se ele é um animal naturalmente 
civilizado e, ainda, se realiza sua natureza no seu estágio final, ele vai ser diferente sempre. E, 
dessa forma, toda sociedade vai criar parâmetros julgados adequados para a vivência social 
e criar mecanismos que levem as pessoas a introjetarem comportamentos, os quais, com o 
passar do tempo, vão sempre parecer naturais àquelas pessoas e àquela sociedade. Quando 
uma determinada sociedade prioriza, por alguma razão, o espaço público em detrimento do 
privado, tanto mais o comportamento social cerceia atitudes individuais tidas como incon-
venientes. E, quanto mais a sociedade naturaliza a vivência do espaço público, mais as pes-
soas, em geral, naturalizam suas atitudes.

A meu ver, numa síntese um tanto apressada, é isto o que Norbert Elias procura demons-
trar em Processo Civilizador e em Sociedade de Corte (ELIAS, 1987). A sociedade centralizada na 
figura do rei, que cria e naturaliza o espaço público da corte, é resultado de mudanças sociais 
significativas e de mudanças profundas no comportamento individual das pessoas. A socio-
gênese e a psicogênese da sociedade de corte são as mudanças pelas quais tanto a sociedade 
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como os indivíduos passaram. No entanto, a necessidade do controle interno das pulsões 
por parte das pessoas, num claro processo civilizador, não significa, necessariamente, como 
Elias dá a entender, uma espécie de segunda pele que o ser humano, então medieval, passou 
a vestir; não significou uma segunda natureza humana a caracterizar o homem que deixou 
de se preocupar somente com seu espaço privado e passou a se relacionar, cotidianamente, 
num espaço público, o qual requereu uma mudança radical no seu comportamento. Defen-
dendo, aqui, que a mudança no comportamento individual atualizou, de certa forma, a pró-
pria natureza humana, que historicamente se modificou, porque a sociedade se alterou em 
seus fundamentos psíquicos e comportamentais. A natureza humana guerreira, própria do 
medievo feudal, com todos os acessórios que lhe foram inerentes, foi deixando, aos poucos, 
de ser socialmente interessante e, portanto, uma nova natureza humana passou a ser cons-
truída, a natureza humana cortesã.

O que Elias chama de segunda natureza,63 ou segunda pele, para caracterizar o homem 
da corte, que vai, paulatinamente, exercendo um autocontrole das suas pulsões biológicas, 
ocorreu em outras sociedades de épocas distintas; não, talvez, com a mesma intensidade e 
generalidade, mas para fazer parte, por exemplo, da corte romana, era necessário seguir um 
certo “protocolo” de atitudes que eram aceitáveis e recomendáveis64. Para entender tal ques-
tão, creio que é necessário trabalhar, aqui, com uma nova “definição” de natureza humana: a 
natureza humana é, além de histórica (e por sua decorrência), dinâmica e transitória. 

Creio que é possível afirmar que nenhuma sociedade é estática; todas elas passam por 
mudanças, evoluções, involuções, transformações no seu processo de existência, ainda mais 
se trabalharmos com a perspectiva da história de longa duração. A sociedade grega, por 
exemplo, teve algumas características estáveis que nos permitem chamá-la, genericamente, 
de grega, mas, se formos analisar, por exemplo, os séculos V e IV a.C., num relativo curto 
período, vemos mudanças bastante visíveis na forma de sua organização. E, podemos perceber 

63  Nas edições em português de O Processo Civilizador, bem como nos artigos trabalhados aqui os termos 
segunda natureza e terceira natureza são sempre escritos entre aspas, o que pode significar que tanto para 
Elias como para Wouters não se trata de conceitos fechados, mas de uma explicação mais didática sobre 
a mudança do comportamento das pessoas durante a formação da sociedade capitalista (Elias) e no século 
XXI (Wouters). Entretanto, mesmo com aspas os termos aparecem nos escritos deles o que, por si só, 
merecem ser problematizados.
64  Esta não é uma crítica a Elias, apenas uma extensão do conceito de natureza humana. Tenho claro 
que Elias está se referindo ao movimento de nascimento da moderna sociedade capitalista europeia, pois 
é isto o que o interessa, por isso ele não faz menção ao processo civilizador em outros momentos da his-
tória e nem em outros lugares do planeta, como o Oriente. É o conhecimento da dinâmica de construção 
da sociedade em que viveu por quase cem anos que sempre interessou ao sociólogo alemão, e é, de fato, o 
que me interessa aqui também.
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isto pela poesia: num primeiro momento, as tragédias de Ésquilo e Sófocles, século V, como 
expressão poética da grandeza daquele momento histórico, o qual Hegel (2004) define como 
sendo de grande objetividade; de outro, as comédias de Aristófanes, no final do século V 
e no século IV, expressando uma sociedade que ri de si mesma, ri de sua crise, em que as 
subjetividades passam a ser valorizadas. Uma sociedade que, no século V, criou e procurou 
salvaguardar a democracia, mas que, no século seguinte, passou a ser dominada por outras 
cidades, até passar integrar o grande império macedônico. Uma sociedade que valorizava, 
na quinta centúria, o homem político e que, na quarta, passou a pensar o homem em sua 
individualidade. Enfim, a mesma sociedade, a grega, passou por fases distintas, momen-
tos diferentes, que apontavam a necessidade de comportamentos humanos diferenciados. 
O que era “natureza humana” em Aristóteles deixou de ter a mesma importância em Epi-
curo, por exemplo. A dinâmica social, a transitoriedade interna da sociedade, requereu das 
pessoas outros comportamentos, outras atitudes, mudando, de certa forma, o habitus social. 

Penso que a mesma reflexão pode ser feita para o período da sociedade de corte. Pen-
sar que os homens na mudança de seu habitus no processo de construção do espaço público 
da corte do rei tiveram que, paulatinamente, desenvolver uma segunda natureza talvez seja, 
nos limites de uma apreensão teórica, negar a própria natureza humana como social. Penso 
que não foi este o propósito de Elias, pois criada um paradoxo com o restante de sua teoria. 
No entanto, me parece que a ideia da segunda natureza para expressar o homem da corte, 
tal como se fosse uma segunda pele a revestir a primeira, acaba por considerar que o homem 
guerreiro, típico da sociedade feudal, tinha sua natureza humana mais próxima de um ani-
mal do que, realmente, de um humano. A corte, ou mais propriamente, a sociedade de corte 
criou um tipo de pessoa adequada àquela relação social. O controle das pulsões, internali-
zado ao longo do tempo, formatando um superego ativo e vigilante, possibilitou, aí sim, 
talvez pela primeira vez na história, uma autopercepção humana, a partir da racionalização 
e da psicologização do indivíduo, de que o papel a desempenhar no âmbito público deve-
ria ser completamente diferente daquele do ambiente privado. O risco de se perder, e havia 
muito o que se perder, especialmente a honra, forçava o indivíduo a recolher seus instintos 
violentos, dominá-los para atuar de forma diferente. 

Finalmente, a “segunda natureza” entendida como, de fato, a própria natureza 
humana, que se modifica historicamente, contribui para que a Teoria dos Processos 
Civilizadores não seja teleológica. O processo civilizador, tão bem identificado por 
Elias, é parte da nossa história, é a compreensão da historicidade da nossa sociedade, 
numa perspectiva sociológica de longa duração. O ser humano moderno é, quer queira 
ou não, civilizado. A questão que fica é: qual a compreensão de civilização no futuro? 
Numa visão utópica a sociedade caminhará, cada vez mais rapidamente, para um con-
ceito de civilização que inclua todas as pessoas num patamar de dignidade humana e 
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que a tecnologia servirá de instrumento de distribuição equânime dos bens; numa visão 
distópica, a sociedade caminha, a passos largos, para um conceito de barbárie social, em 
que a cisão social entre as pessoas, entre as classes, será de tal monta que muros, sim-
bólicos e reais, irão naturalizar a segmentação social, e aí o conceito de civilizado, tal 
como pensamos hoje, perderá o significado. De qualquer forma, seja um meio termo 
entre a utopia e a distopia, como vivemos hoje, as pessoas, no seu conjunto, de forma 
menos planejada e consciente (como muito bem afirma Elias em se tratando da forma-
ção da sociedade moderna) do que se possa imaginar e/ou querer, as pessoas irão forma-
tar um tipo social ideal, que será tido como padrão de civilizado, mas que, assim como 
hoje, nem todas as pessoas irão querer se tornar.

CONCLUINDO

Na antiguidade, civilizado para os gregos era o próprio grego; para os romanos era o próprio 
romano; para os persas era o persa, e assim por diante. O bárbaro, contraponto de civilizado, 
foi um conceito criado pelos gregos e difundido pelos romanos para designar os estrangei-
ros. Bem mais tarde, na Europa cristã é que os conceitos civilizado e bárbaro adquiriram um 
sentido moral. Por isso é que o comportamento polido, não guerreiro, cristão, foi valorado. 
E, neste sentido, identificar o processo de formação da nossa sociedade como processo civi-
lizador, é mais do que adequado; é uma chave para entendermos a nós próprios.

Em Sociedade dos Indivíduos (1993), Elias faz uma discussão extremamente aprofundada 
e complexa da relação simbiótica existente entre o indivíduo e a sociedade. Apesar de ser 
tentador, não é o caso aqui (ainda) trazer para a discussão a teoria defendida por Elias nesse 
texto, pois demandaria, com certeza, um espaço muito maior do que este, no entanto, a refle-
xão sobre os elos invisíveis que ligam os indivíduos na sociedade exemplifica que, para ele 
não há como pensar o indivíduo separado da sociedade e nem a sociedade sem indivíduos: 

[...] Deste modo, cada ser humano encontra-se na verdade numa situação de ligação; está 
ligado pelo facto de viver constantemente em dependência funcional de outras pessoas; 
representa um elo nas correntes formadas por outros seres humanos. Qualquer um dos 
outros é – directa ou indirectamente – um elo nas correntes pelas quais ele próprio está 
ligado. Estas correntes não são de igual modo visíveis e palpáveis como correntes de ferro. 
São mais elásticas, variáveis e transformáveis; mas não deixam de ser menos reais, não são 
concerteza menos fortes. É esta conexão de funções que os seres humanos têm uns para com 
os outros, unicamente esta teia de funções que constitui aquilo que chamamos “sociedade”. 
Ela representa uma existência muito particular. As suas estruturas são aquilo que chamamos 
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“estruturas sociais”. E quando falamos de “regularidades sociais” o que na realidade visa-
mos é o seguinte: a regulares própria das relações entre os indivíduos. (ELIAS, 1993, p. 34)

Os elos de dependência que ligam os indivíduos são invisíveis e, nem por isso, menos 
fortes, ao contrário. A própria definição de natureza humana que eu trato aqui de problema-
tizar encerra os dois polos, o indivíduo e a sociedade. O indivíduo humano só assim se torna 
porque ele nasce, cresce, aprende, vive, ensina, em sociedade. Discutir natureza humana a 
partir do próprio ser individual carece de base, vira pura metafísica sem qualquer valor real, 
é como, a rigor, discutir entre os bizantinos o sexo dos anjos, pois anjo e indivíduo humano 
sem sociedade são seres inexistentes na realidade perceptível, sensorial e, portanto, racional.

Assim, espero ter dado conta de demonstrar que, enquanto conceitos, os termos segunda 

natureza, terceira natureza, personalidade de segunda natureza e personalidade de terceira natu-

reza, se apresentam frágeis, pois existe, a rigor, uma única natureza humana, cuja personali-
dade humana se modifica sempre que a sociedade, em seu conjunto, dispõe, de forma lenta 
e não sem conflitos, um novo tipo social ideal.

As reflexões aqui desenvolvidas ainda carecem de mais aprofundamento. Este texto, 
caro leitor, é uma primeira iniciativa de discutir um tema que para mim é caro, tanto que 
desde a primeira vez que li os termos segunda e terceira naturezas humanas houve uma inquie-
tação teórica. Creio que a inquietação é o que nos move, é o que talvez mais nos diferen-
cie dos outros animais, pois a partir dela podemos elaborar novas coisas, pensar e repensar 
nossa própria vida individual e pensar e repensar sobre quem nós somos enquanto huma-
nos. O interessante é que, a meu ver, a inquietação faz parte do nosso aparelho biológico 
que, se bem encaminhado durante nossa infância e juventude, pode nos tornar indivíduos 
adultos com muita capacidade crítica.
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La estrategia psicogenética 

ante la neurobiología: una 

operación de control

Vera Weiler

I

La sociología de Norbert Elias se nutre en gran medida de la constatación empírica de un 
proceso psicogenético en la historia de la humanidad. Es cierto que en sus propias investi-
gaciones Elias sistematizó pruebas solo de un segmento de este proceso, pero es igualmente 
cierto que de los problemas que enfrentaba en sus propias indagaciones no esperaba que 
fueran peculiares del área geográfico y cultural bajo escrutinio, ni que lo fueran de un seg-
mento temporal específico únicamente. Sencillamente había escogido para su propio trabajo 
un segmento de la historia de la humanidad en el que las transformaciones cuya naturaleza 
le interesaba esclarecer cobraron un ritmo mayor y se hacían más notorias que nunca antes. 
Seguro por amplios conocimientos previos (WEILER, 2011) de que la historia encierra un 
proceso psicogenético, Elias esperaba poder encontrar los mecanismos que gobernaron la 
conformación de las pautas de comportamiento de las élites laicas de las sociedades agra-
rias de organización estatal absolutista en el periodo previo a la era de la industrialización. 
Los primeros resultados de esta averiguación los puso en negro sobre blanco en su estu-
dio sobre La sociedad cortesana (ELIAS, 1982) y en el que trata de El proceso de la civilización 
(ELIAS, 1987). En el prefacio que Elias escribió en 1936 para el segundo de estos estudios 
(1987) señalaba que se había propuesto en primera instancia retomar el trabajo de ilustrar 
que lo que denominaría proceso psicogenético era un proceso observable en la realidad. A 
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esto dedicó todo el primer tomo de la edición original de la obra que en su título destaca 
precisamente este proceso. Pero con este tema Elias no solo se inició como sociólogo, los 
esfuerzos por esclarecer el desarrollo psicogenético en la historia atraviesan toda su obra. 

No obstante, el proceso psicogenético es el asunto más cuestionado de la sociología 
que Elias desarrolló. Fue así desde el comienzo (WEILER, 2008; 2011). Solo un puñado de 
investigadores ha tratado de seguir una estrategia psicogenética en el estudio de la historia. 
No hay consenso ni siquiera sobre si tal proceso se ha dado realmente, se tiende más bien a 
rechazar la sola noción, al menos en la acepción eliasiana que apunta a la organización psí-
quica en principio indivisible de las personas, en términos de unas estructuras identifica-
bles que en el largo plazo han cambiado en el nivel de los adultos en determinada dirección. 
Pero resulta impensable la teoría esbozada por Elias sin esa noción, de hecho, se trata de un 
eje irreductible de esa teoría. Así que ella no tendría sentido si no tuviera un referente en 
la realidad el concepto de psicogénesis. Si bien no fue del todo afortunado llamarla teoría 
de la civilización (o del proceso civilizatorio), esta denominación era apropiada para enfo-
car la atención sobre el proceso psicogenético. Y con éste Elias había tomado en la mira el 
terreno en el que advertía la posibilidad de superar los impases de la epistemología filosó-
fica-absolutista, en este terreno pensó avanzar hacia la solución al moderno problema del 
sujeto (WEILER, 2012). De modo que los esfuerzos que dirigió hacia el esclarecimiento de 
los mecanismos que gobiernan el proceso psicogenético en la historia no pueden ser vistos 
como un asunto marginal de la sociología eliasiana, sino que constituyen su columna ver-
trebral. Esta sociología, así como la teoría esbozada por Elias, en consecuencia, habría que 
abandonarla en caso de que se llegara a probar que la constitución natural de nuestra espe-
cie simplemente no deja lugar para un proceso psicogenético en la historia. Esto sería el caso 
por ejemplo si los ejemplares de la especie llegaran al mundo con una organización psíquica 
definida de antemano o bien con un programa que define independientemente de las con-
diciones externas de sus vivencias la que han de presentar en el curso de sus vidas. Pruebas 
contrarias a su vez confirmarían la fertilidad cognitiva al menos de la senda ensayada por 
Elias, constituyendo al mismo tiempo un verdadero reto a cualquier teoría social que pase 
por alto o incluso niegue la sola posibilidad de que un proceso psicogenético sea un rasgo 
(por demás fundamental) de la historia de la humanidad. El presente ensayo por ello dirige el 
interés hacia las posibilidades de ganar elementos de control que facilitan una decisión entre 
las dos opciones que al final resultan incompatibles y por tanto efectivamente nos enfren-
tan a la necesidad de tal decisión. La resistencia persistente, no contra todas las ideas de Elias 
sino contra lo que ha sido su cometido central y el terreno al que se refería cuando indicaba 
que si hubiera necesidad de colgarle una etiqueta a su sociología ésta debiera ser la de socio-
logía procesual (ELIAS, 1998), constituye un verdadero reto. Tropezamos a este respecto 
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con una auténtica trampa de doble enlace en la que interviene una alta carga afectiva (ELIAS, 
1990) que, aunque se manifiesta en formas socialmente legitimadas, es parte del problema. 

II

Hoy se tiene una idea más clara que antes, o al menos se la puede tener, de que de la 
resistencia a la que me he referido son responsables las estructuras cognitivas que ope-
ran como organizadoras de nuestras percepciones y reflexiones. Se trata de las estructu-
ras básicas de nuestra visión del mundo, que como unas formaletas definen el formato 
que adoptan para nosotros las cosas que van entrando en nuestro campo de visión y que 
eventualmente se vuelven objeto de nuestra reflexión (DUX, 2012). El punto crítico del 
que es un poderoso indicio la resistencia contra el registro por ejemplo del proceso psi-
cogenético en la historia consiste en que las estructuras con que habitualmente venimos 
reflexionando sobre los hombres y el ámbito socio-humano tienden a imponernos una 
lógica que no es apropiada para captar a éstos en un formato procesual. Y, como hemos 
anotado ya, también se resisten a ceder el campo, lo hacen además con una firmeza que 
se puede haber consolidado en gracia al éxito práctico de las ciencias naturales y rele-
vantes para el desarrollo tecnológico. Tratamos de aplicar las estructuras habituales a 
todos los datos nuevos que vamos obteniendo, es decir nos vemos forzados a asimilar a 
éstos al formato habitual disponible. Al menos en tiempos modernos este procedimiento 
tiene ciertos límites: no todos los hechos que se han ido estableciendo con algún grado 
de certeza se dejan asimilar al esquema con que nos hemos hecho accesible el mundo 
hasta ahora, o al menos no todos lo permiten sin que se violenten conocimientos en 
los que se sustenta el control sobre la naturaleza revolucionado en tiempos modernos. 
Así que finalmente hace falta adaptar la estructura con que pensamos, al formato del 
conjunto de los datos disponibles. Según parece, esto no es posible sin que nos ocupe-
mos de esa estructura, conozcamos su naturaleza y sepamos por qué mantiene atrapado 
nuestro pensamiento. Asumir este reto cognitivo no es fácil. Lo que advertimos en el 
punto del desarrollo que hemos alcanzado es que está lejos un consenso siquiera sobre 
con qué criterio evaluar nuestro estado actual. Son todavía impopulares los términos 
en que lo estoy caracterizando en las presentes líneas. Pero son igualmente notorios los 
indicios de que se nos está dificultando la asimilación de ciertos hechos ante los cuales 
por otra parte nos resulta difícil ya cerrar los ojos. De ahí que en algunos casos resulta 
verdaderamente increíble la negativa a admitirlos como hechos reales. Las estructuras 
resistentes se presentan ligadas a una alta carga afectiva, responsable del efecto inmu-
nizador al que me acabo de referir. 



213

III

Tanto esta alta carga afectiva como el hecho de que ella se muestra ligada a las estructuras 
básicas que gobiernan las reflexiones sobre la condición humana aún en el marco de la visión 
del mundo modernamente surgida son hechos que solo hasta hace poco comenzaron a esta-
blecerse. Son decisivos, después de los pasos pioneros que Elias dio en este campo, los tra-
bajos del sociólogo alemán Günter Dux. Dux emprendió la reconstrucción empíricamente 
controlada de la formación primaria y el posterior desarrollo de las estructuras cognitivas 
por los seres humanos a lo largo de su historia. Y sus resultados, que dieron lugar a la Teoría 

histórico-genética de la cultura permiten entender mejor la naturaleza de los problemas enfren-
tados por Elias en el terreno que hemos señalado como centro de sus preocupaciones, pre-
sentando avances más agudos que éste acerca de las estructuras cognitivas.

La reconstrucción histórico-procesual realizada hasta ahora sugiere que la resistencia 
que hemos identificado como resistencia contra la noción mismo de un proceso psicogené-
tico en la historia, evidentemente no proviene del ámbito de los objetos, sino que es propia 
de los sujetos. Pues en realidad es la que oponen a su propia transformación las estructuras 
categoriales que los sujetos mismos han formado en su temprana ontogénesis. Son estruc-
turas mentales que se deben a las condiciones de las más tempranas experiencias de cada 
ejemplar de la especie humana y que son las mismas condiciones bajo las cuales en su pro-
ceso de enculturación éste adquiere mundo mentalmente. Gracias a este proceso construc-
tivo cada ejemplar de la especie logra su integración efectiva en el mundo, en esto consiste 
la adquisición de competencia de acción. La formación de las estructuras en cuestión, le ha 
permitido el acoplamiento que le ha permitido vivir. 

¿Cabe realmente la posibilidad de que estas mismas estructuras nos hagan difícil seguir a 
Elias? Así es. A lo largo de la historia se ha producido la sucesiva reducción del ámbito de domi-
nio directo de esas estructuras (DUX, 2012). No cabe analizar el largo y complejo proceso en 
el contexto de la presente exposición. Pero no hay duda de que la revolución científico-natu-
ral constituye un hito en este proceso, porque en su curso se llega a concebir el ámbito que los 
modernos llamamos naturaleza en un campo que se estudia en términos sistémicos, y final-
mente procesuales. Lo que aquí no se puede obviar es el hecho de que las estructuras cuyo 
proceso de formación hoy se puede hacer transparente han llegado a presentar el problema 
que arriba hemos visto como resistencia manifiesta contra la aceptación de un proceso psi-
cogenético en la historia, ahora podemos registrar que el problema radica en que: un pensa-
miento en esas estructuras no permite alcanzar reflexivamente al proceso al que se debe. Pues 
las estructuras en que primero experimentan el mundo los seres humanos presentan al igual 
que el formato de las acciones humanas dos polos, de ahí que la lógica basada en este esquema 
se ha denominado también lógica de (la) acción. Lo cierto es que un pensamiento gobernado 
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por una estructura así se ve forzado a concebir los fenómenos que registra como emanacio-
nes de un origen que ya los contiene en esencia, es decir siempre han estado ahí de alguna 
manera. Bajo esa condición el pensamiento concibe su origen como esencialmente idéntico 
a las emanaciones que pudieron brotar posteriormente del mismo. La lógica subyacente a la 
que estábamos aludiendo es la que nos lleva una y otra vez a explicar espíritu a partir de espí-
ritu, no importa cuán variadas sean las digresiones que sobre este esquema hayamos elevado.

IV

Por mucho tiempo no hubo mayor urgencia práctica de resolver este problema. En realidad, 
el proceso de construcción de conocimiento se ha dado hasta nuestros tiempos sin que se 
entendiera cómo ha sido posible. Por lo visto no hacía falta saberlo. Pero esto, finalmente, 
parece haber cambiado. No sólo viene cambiando rápidamente el conocimiento disponible, 
sino que se ha tornado urgente también poner de acuerdo con él a nuestra visión del hom-
bre y esclarecer cómo ha sido posible la continuidad de la especie hasta ahora. El diagnóstico 
histórico-procesual permite reconocer que tal exigencia representa una necesidad de desar-
rollo de nuestra manera de pensar y percibir. El reto, identificado también por Elias, se dirige 
a las estructuras cognitivas en que habitualmente aprehendemos el mundo en sus diversas 
dimensiones. Pues son unas estructuras que equivalen a un molde o esquema en que no hay 
lugar para el surgimiento del modo específicamente humano de vida a partir de unas con-
diciones empíricas identificables que no lo contienen ya, ni pueden presuponerlo en modo 
alguno. El formato habitual, en consecuencia, resulta inapropiado también para aprehen-
der la procesualidad de la formación de las formas de organización de la vida humana en la 
Historia y el presente. Pero como ya se ha mencionado, nos cuesta mucho organizar nues-
tra percepción y reflexión en un formato distinto al que nos ha traído hasta aquí no sólo en 
nuestras trayectorias como organismos individuales sino también como facilitador de la con-
tinuidad de la especie. Esta historia de éxitos ha de proporcionarnos las claves para desci-
frar la firmeza que han adquirido las estructuras que no nos dejan abordar el mundo en una 
lógica procesual que es la que permitiría concebir la emergencia de auténticas novedades a 
lo largo del tiempo, como lo ha sido y lo sigue siendo en cada nuevo ejemplar de la especie 
el surgimiento del modo espiritual específicamente humano de la vida. 

V

El descubrimiento de la línea divisoria entre la lógica subjetivista y una lógica procesual, que se 
desprende de la reconstrucción histórico-procesual especialmente del surgimiento de la espi-
ritualidad humana, arroja un haz de luz muy urgente en el callejón sin salida epistemológico 
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en que se encuentran atrapadas las ciencias del hombre, las históricas entre ellas, desde hace 
tiempos. Hoy la apremiante dificultad la delata la resucitación sorprendentemente ruidosa de 
juicios explícitamente morales, donde modernamente se esperaría el examen de hechos reales 
y del conocimiento sobre los mismos. En la reflexión sobre los asuntos humanos se ha difun-
dido la confusión entre unos hechos y las personas que los registran y que reflexionan sobre 
ellos. Por supuesto que esa confusión no se está admitiendo en todos los campos del conoci-
miento. Pero en ciertos casos y en relación con cierto tipo de fenómenos la confusión entre 
los observadores y lo que observan sigue un esquema de simpleza desconcertante, como si la 
percepción fuera una función de las cualidades morales de los sujetos. Así pueden las personas 
que piensan de un modo que se está considerando políticamente correcto quitarse de encima 
la realidad (HALLPIKE, 20011. De hecho, se torna una obligación moral evadirla. Pues bien, 
la historia conoce de sobra razonamientos que siguen el molde que estamos advirtiendo. Si 
estuviéramos viviendo en tiempos anteriores al surgimiento de un orden social sostenido en 
la revolución científico-técnica en que llevamos hoy nuestras vidas no habría de qué sorpren-
derse. Pero en el siglo XXI cabe la pregunta por cómo llegó a reinstalarse, ahora en el ámbito 
de la ciencia que antaño ni siquiera había existía, la idea de que es útil y moralmente lícito vol-
tearle la espalda a la realidad. Pues estamos llevando nuestras vidas de un modo que no hemos 
escogido, pero que, en todo caso nos impide ser consecuentes con la renuncia a la ciencia. 
La caracterización de la organización social del presente como sociedad del conocimiento de 
alguna manera recoge esta condición. Pero en nuestra reflexión sobre el ámbito socio-hu-
mano simultáneamente acortamos deliberadamente nuestras posibilidades cognitivas en aras 
de unos valores que nada tienen que ver con los hechos a entender. Al menos quienes vemos 
esta evolución con preocupación tenemos la necesidad de entender cómo se ha llegado a admi-
tir que se agiten valores heterónomos para hacer desaparecer de nuestro campo de visión unos 
hechos que habían entrado a éste en gracia al mismo desarrollo histórico al que nos debemos, 
y cómo ha podido ganar credenciales de sumo decoro intelectual la presunción de superiori-
dad moral desde cuyas alturas la seguera autoimpuesta se defiende. 

El hecho de que los procedimientos del tipo al que he aludido, en el presente no sea 
aplicado a todos los campos del conocimiento preserva e incluso incrementa las oportuni-
dades cognitivas que podemos aprovechar, al tiempo que torna particularmente interesante 
identificar aquel en que esos procedimientos todavía no son tolerados o incluso exigidos.

VI

Este último asoma en general cuando en nuestras reflexiones pasamos del ámbito reservado 
para las ciencias naturales al socio-humano, lo hace en particular cuando, tratando del ámbito 
socio-humano, pasamos del plano en el que registramos experiencias concretas palpables 
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– como las diversas prácticas culturales, por ejemplo - a considerar la historia de la huma-
nidad en toda su extensión temporal, especialmente cuando nos enfrentamos al proceso de 
desarrollo histórico de las estructuras de la cognición humana. Referirse a un proceso his-
tórico de la organización psíquica en su conjunto resulta aún más espinoso: súbitamente 
se prenden las alarmas y se hacen oír rechazos de un tono inadmisible normalmente en los 
ámbitos de la ciencia, tonos que llaman a la memoria grandes cruzadas. Algo similar ocurre 
en el ya largo debate, evidentemente fundamental para cualquier consideración sobre la pro-
cesualidad de la historia de la humanidad, acerca de la existencia y naturaleza de las socieda-
des primitivas, de su percepción, pensamiento y emociones. Y pocas veces se muestran tan 
a las claras las consecuencias de la dificultad de aceptar lo que está demostrado como en la 
línea que de la negativa a reconocer el pensamiento primitivo como hecho empíricamente 
demostrado ha llevado a negar incluso la existencia de un orden social primitivo.

El antropólogo Christopher Hallpike se ha referido a la peculiar afectividad que con 
gran regularidad dificulta la comunicación sobre este tipo de asuntos, en numerosos pasa-
jes de su libro On primitive society and other forbidden topics. El siguiente es apenas uno de los 
apartados ilustrativos en este sentido:

If the ideas of primitive society and social evolution are bad enough, the suggestion that 
there could be such a thing as `primitive thought` has generated near-hysteria: one leading 
anthropologist has described the notion as a `stain` on the subject´s reputation; accord-
ing to Hamill (1990), anyone who doubts that members of all cultures understand the syl-
logism of formal logic, for example, is a ´colonialist`, and Malcolm Crick described my 
Foundations of Primitive Thought as offensively racist and a piece of European academic 
arrogance. (HALLPIKE, 2011, p. 16)

Quienes han estado atentos a los debates alrededor de la teoría de Elias, recordarán la 
tormenta que en su momento desencadenó el descubrimiento de que esa teoría es una teo-
ría del desarrollo histórico que encierra determinada visión de las sociedades primitivas, que 
evidentemente comienza por reconocer que tal cosa realmente existe o al menos ha existido 
(WEILER, 2008). Nótese que la ofensiva contra la visión que Elias tenía de las sociedades 
'más simples' y de su manera de pensar se dio por iniciativa de unos antropólogos que, aun-
que hablaron como autoridad profesional de la materia en discusión, arrojaron cuestiona-
mientos morales contra Elias quien resultó estigmatizado incluso como racista (WEILER, 
2008). Amerita Hallpike la atención de los eliasianos no solo porque disiente del parecer 
de la mayoría de sus colegas con respecto al pensamiento primitivo, sino porque además 
ha sido objeto de críticas similares a las que renombrados antropólogos formularon contra 
Elias. Solo que a diferencia de este Hallpike es un antropólogo de formación, procedente 
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de la cuna de la antropología clásica, y no puede ser despachado por sus colegas del mismo 
modo que Elias. Hallpike es un antropólogo social de larga trayectoria, trabajos de campo 
que cumplen con los más altos estándares profesionales de su metiers y amplia erudición, 
que por cierto cuestiona enérgicamente el abandono casi generalizado por la antropolo-
gía de las sociedades primitivas, que son las que fueron su tradicional objeto de investiga-
ción y que de los investigadores demandan determinada preparación (HALLPIKE, 2011, 
p. 7-8). Respecto al tono de la crítica formulada a Elias en el momento del que hice memo-
ria ocurrió algo muy similar a lo que Hallpike pone de presente en el pasaje citado: un aca-
loramiento que denota la intervención en los debates sobre las sociedades primitivas de una 
alta carga afectiva. El hecho de que ese acaloramiento se repite siguiendo determinadas pau-
tas temáticas y de enfoque (generalmente asociadas a una perspectiva de desarrollo) induce 
a pensar que hemos de referirlo a las estructuras cognitivas a la base de las posiciones que se 
presentan, antes que al talante personal de quienes participan en los debates. De momento 
no podemos pasar por alto que las cuestiones centrales para Elias resultaron apartadas de 
la agenda fashionable incluso del grueso de los eliasianos. Richard Killminster constató hace 
unos años ya que por esta senda el legado de Elias ha cobrado un formato más popular a la 
vez que cognitivamente poco relevante (KILMINSTER, 2007). Pero también Elias mismo 
se percató de esa evolución. 

VII

No es un secreto que los desarrollos arriba reseñados por algunos son vistos como adversos 
a un avance cognitivo. Mientras tanto para otros ese criterio no parece tener importancia o 
desaparece sometido a malabrismos discursivos.Desaparacida la evaluación del desarrollo del 
conocimiento como desarrollo cognitivo lo sucedido aparece como avance político-moral. 
La eliminación del tablero de los objetos lícitos de tópicos como sociedad primitiva, pen-
samiento primitivo, desarrollo humano o desarrollo sociocultural se acompaña de la admi-
sión de la creencia de que todas las sociedades (culturas) son diferentes, pero esencialmente 
iguales. No son entre los científicos sociales pocas las personas que ven en esa creencia un 
auténtico logro de la academia de nuestros días, en lugar de un indicio de una dificultad cog-
nitiva seria. En ausencia de criterios claros para identificar logros cognitivos en el campo 
en cuestión y en general, en realidad no se plantea tal valoración, se celebra más bien una 
mejora moral. El caso paradigmático es la idea de que los antropólogos habrían visto socie-
dades primitivas en el pasado en gracia a su pensamiento colonial y que ahora no ven lo que 
antes creían poder observar porque han dejado de partidarios de prácticas abiertamente colo-
nialistas respaldadas directa o indirectamente por sus colegas antropólogos en el pasado. Por 
un camino así desvanece el esfuerzo por una comprensión científica del conocimiento, en 
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lugar de ella se abren paso unos supuestos supremamente normativos sobre las propieda-
des morales de los diversos “saberes”. 

Lo cierto es que los tópicos espinozos cuya suspensión hoy se quiere abonar a un 
supuesto progreso en la disposición ética de los científicos sociales, inducido por el arre-
pentimiento de los antropólogos antaño colonialistas, son los mismos que suscitaron reac-
ciones de resistencia altamente emotivas ya a comienzos del siglo XX (WEILER, 2010), es 
decir en tiempos de gran euforia nacionalista y colonialista. La aprobación como política-
mente correctas de posturas que en el presente no gozan de buena prensa, no solo por la 
opinión pública sino también por la mayoría de los científicos, hace dudar seriamente de la 
idea de que podría ser una mejora moral la responsable de la determinación sobre cuáles han 
de ser considerados entre nosotros temas y enfoques admisibles. Resulta más probable que 
el “veto moral” a ciertos hechos empíricamente establecidos encubra problemas del desar-
rollo del pensamiento pendientes desde hace tiempo. No es que no se hayan dado avances 
reales en el plano cognitivo. Así por ejemplo durante buena parte del siglo XIX resultaba 
difícil para los científicos admitir que la historia muestra modos sociales de organización 
económica social surgidos en un orden de sucesión discernible. Pocos decenios después ya 
resultaba difícil entender que tal sucesión, al menos a nivel de la historia de la humanidad, 
pudo haber sido controvertida. Pero simultáneamente con esa nueva certeza se experimen-
taba una dificultad similar con respecto al ámbito mental. Y ésta es la que nos ocupa por-
que alienta las principales reservas contra la estrategia psicogenética no solo de Elias sino en 
general, a pesar de que no disponemos de otra estrategia que permita integrar en una teo-
ría coherente el enorme cúmulo de datos allegados por investigaciones de las diversas dis-
ciplinas ocupadas del hombre. Los datos por cierto confirman las tempranas intuiciones en 
particular sobre el proceso psicogenético en la historia. 

Si nos resistimos a integrarlos esto indica que la dificultad cognitiva que se opone a 
hacerlo se ha mantenido, los cambios que entretanto ha experimentado el mundo no han 
llevado en modo alguno a su reducción. La continuidad que se advierte por su parte refuerza 
la hipótesis de que la resistencia o inhibición que asoma con regularidad en relación con las 
cuestiones que hemos encontrado como críticas en nuestro propio desarrollo está vinculada 
efectivamente con la continuidad de unas estructuras mentales, que son precisamente aquel-
las que todos los sujetos forman a muy temprana edad, en el mismo formato de las accio-
nes humanas y que por ello se ha identificado como el de la lógica de la acción. El hecho de 
que la resistencia contra la observación del proceso psicogenético en la historia se presente 
como defensa de valores socialmente validados pesa enormemente sobre los esfuerzos por 
trascender el punto crítico alcanzado, probablemente hoy más que en el pasado. Ciertamente 
el desarrollo de los valores morales mismos de este modo continúa inaccesible, en lugar de 
convertirse en objeto de reflexiones que estén acordes con los conocimientos modernamente 
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disponibles acaso aparece una diversidad de valores o de sistemas de valores cual sustancia 
ligada a las diversas culturas (DUX, 2012). 

La carga afectiva que muestran las estructuras en cuestión ha de ser, al igual que esas 
estructuras, construida, o aprendida si se prefiere conservar la dicción de Elias. No puede 
ella ser anterior a la experiencia, sino que ha de formarse igualmente en gracia a las con-
diciones empíricas de la misma y en el mejor de los casos al tiempo con ella. Recordemos 
que las estructuras de cuyo valor afectivo hablamos resultaron accesibles gracias al proce-
dimiento dictado por la lógica procesual que consiste en la reconstrucción de su forma-
ción y posterior desarrollo a través de la identificación de las condiciones empíricas bajo las 
cuales tuvieron lugar. Lo esperable es que la posibilidad de comprender cómo esas estructu-
ras adquieren un valor afectivo se abra mediante procedimiento similar. De modo que aquí 
también es necesario comenzar por cómo, ante la obligación vital de desarrollar la compe-
tencia de acción impuesta por las condiciones dadas a los seres humanos, éstos logran conec-
tarse primeramente con el mundo respondiendo precisamente a esas condiciones. No veo 
cómo más se podrá develar cómo adquieren las estructuras de tan temprana formación una 
carga afectiva y cómo ésta llega a cobrar para los sujetos la fuerza de una barrera aparente-
mente infranqueable, que al menos por ahora logra competir de manera bastante eficaz con 
la necesidad cognitiva y práctica de ajustar nuestra autoimagen como especie a la procesua-
lidad a la que nos debemos. 

Contamos con unas experiencias que ofrecen pistas sobre cómo proceder. Si siguiendo 
una lógica procesual se puede reconstruir el camino de modo que muestra que es efectiva-
mente posible hallar las huellas que a través de la historia llevan a encontrarnos a nosotros 
mismos (DUX, 2012), entonces también ha de ser posible descubrir por qué se ha tornado 
tan difícil querer también seguir esta huella, es decir por qué no estamos dispuestos a aco-
ger sin más rodeos esa posibilidad. 

Si lograramos aprovecharla, la crítica a las condiciones del mundo como es hoy llega-
ría a incorporar un autodiagnóstico basado en una autoimagen más realista de los sujetos. 
Y el proceso histórico-genético de los sujetos proporciona razones de sobra para pensar que 
esto, a la larga, puede redundar en beneficio del aumento de su competencia de acción que 
ha de medirse necesariamente contra el mundo en que les toca vivir. 

VIII

Al inicio de la presente exposición mencioné como terreno de control y en cierta medida 
de una decisión estratégica primera sobre las visiones en disputa la constitución natural de 
la especie. Elias mismo sugirió tal prueba, su alegato de que las teorías sociales debieran 
ajustarse a lo que sobre la constitución biológica de la especie humana se sabe la encierra 
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(ELIAS, 1994).Voy a retomar ese alegato en la forma que cobró en los últimos escritos de 
Elias (ELIAS, 1994, 2010) para pasar luego a considerar la prueba propuesta a la luz de cono-
cimientos que no alcanzaron a consolidarse en vida de Elias.

Comencemos por la ilustración del peso que Elias le atribuía a la concordancia de nues-
tra visión de los asuntos humanos con la condición natural de la especie. Afirmaba al res-
pecto que, a pesar de que estuvieron dados los conocimientos que hacían posible y necesario 
desarrollar una visión procesual del hombre, el sentido común y también las ciencias sociales 
continuaban parado sobre unas bases que no están acordes con esos conocimientos (ELIAS, 
1994). En vida de Elias al igual que en el presente sobre esa discordancia raras veces refle-
xionan los científicos sociales, probablemente pocos la registran. Pero una discordancia así 
indica una relación problemática de los sujetos con la realidad, que en la práctica ésta, en 
razón a su primacía, termina por cobrar.Elias se percató de las consecuencias. Su insisten-
cia en la necesidad de un esfuerzo específico para lograr el desarrollo de medios de orienta-
ción más acordes con la realidad encierra entre otros ajustes el de nuestra autoimagen a la 
constitución biológica de la especie (ELIAS, 1994, 1995). Este ajuste nos obligaría necesaria-
mente a desarrollar una concepción procesual de nosotros mismos. De hecho, Elias advirtió 
en diversas ocasiones que una mayor competencia práctica sobre la organización de la socie-
dad no se podría lograr sin la reorganización de nuestra manera de percibir, pensar y sen-
tir en primer lugar con respecto a nosotros mismos. La prueba de fuego de una sociología 
procesual sería precisamente su capacidad de concebir la organización mental de los seres 
humanos en términos procesuales, en lugar de tratarla como esencia inmutable derivada de 
un origen de fondo insondable y formato absolutista que no se ajusta a la constitución bio-
lógica de la especie (ELIAS, 1998 [1989]). Pero la resistencia frente a la noción misma de 
un proceso psicogenético en la historia ha sido generalizada y, como ya hemos registrado 
persiste. Desde cuando hacia finales del siglo XIX el historiador Karl Lamprecht identificó 
tal proceso por primera vez explícitamente con claridad (WEILER, 2010), esa resistencia se 
ha presentado revestida de argumentos variados, pero el efecto ha sido siempre el mismo: 
todas las veces de nuevo quedó bloqueada la transición a una lógica procesual de nuestra 
visión del ámbito socio-humano. 

Anotaba Elias al final de su vida en La teoría del símbolo, que la imagen del hombre 
sobre la cual están construidas las ciencias sociales no se ajusta a lo que sabemos a ciencias 
cierta acerca de la constitución biológica de la especie humana. En este problema también 
radica la dificultad de concebir como fenómenos pertenecientes al mismo universo a los de 
la historia natural y los de la cultura. La solución está pendiente desde la pérdida de la uni-
dad arcáica del mundo, impulsada por la revolución científica-natural. La dicotomía en que 
el pensamiento moderno aprisionó a naturaleza y cultura equivale a un impedimento que 
engendra otras dicotomías igualmente problemáticas (ELIAS, 1994). A este punto también 
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se dirigió la crítica de la noción de sociedad de Freud en que Elias se ocupó hasta pocos días 
antes de morir. Hacía énfasis en esos últimos escritos en que es la condición natural de los 
seres humanos lo que les obliga a generar pensamiento, lenguaje y sociedad, lo que habría 
sucedido en realidad en gracia a la constitución biológica de la especie y tiene a ésta como 
condición empírica de posibilidad. Se trata de las condiciones bajo las cuales todo comienza, 
la vida de cada ejemplar individual y la historia cultural de la especie (ELIAS, 1994; DUX, 
2012). El énfasis específico que puso Elias en la necesidad de ajustar la teoría social a lo que 
sobre estas condiciones sabemos, además del contexto argumentativo en que lo formuló, me 
llevan a pensar que advertía una conexión fundamental entre nuestra visión del comienzo 
y de lo que a partir de las condiciones iniciales surge. La posibilidad de concebir la existen-
cia humana en su procesualidad estaría condicionada en medida decisiva por cómo conce-
bimos los comienzos. Bien, a las condiciones iniciales precisamente se refiere la afirmación 
de que las estamos concibiendo de un modo que no concuerda con los datos seguros dispo-
nibles sobre ellas y la de que a la demanda de ajuste que de ahí se deriva se opone una resis-
tencia significativa de parte de los sujetos mismos que la deberían asumir.

Elias ya había advertido en la autoimagen que tenemos de nosotros como especie la 
manifestación de la contradicción diagnosticada. Desde luego que no sólo las teorías aca-
démicas están en conflicto con la constitución biológica de la especie, lo mismo vale para la 
visión que tiene el público general de las condiciones de la especie y que está anclada en la 
autoimagen compartida del mismo. Vale la pena recordar que Elias estuvo atento a este pro-
blema desde cuando en sus investigaciones sobre la sociedad cortesana en Francia encontró 
que la autoimagen de los cortesanos se formaba en el proceso de adaptación de las personas 
a las condiciones que les imponía la figuración en que crecían y que el resultado de este pro-
ceso en los adultos encerraba un sentido de identidad de enorme poder sobre las personas 
concernidas: un poder con efectos paralizantes (ELIAS, 1982). En cuanto a nuestra propia 
autoimagen (como especie) Elias no era muy optimista, pero no descartaba la posibilidad de 
superarla reflexivamente (ELIAS, 1990, 1995). Y lo que había encontrado sobre los cambios 
del equilibrio entre compromiso y distanciamiento en la historia alentaba su expectativa de 
que serían los conocimientos seguros acumulados sobre nuestra constitución biológica el 
vehículo que nos podría impulsar fuera de la trampa de doble enlace que nos tiene atrapados.

IX

Si proponemos traducir en una operación de control la insistencia de Elias en que la ciencia 
del hombre debe comenzar el esfuerzo por ajustarse a la realidad por la constitución bioló-
gica de la especie, se plantea la pregunta de si la idea que él mismo se había formado de esa 
condición todavía es sostenible. Esta pregunta cobra interés especial en la medida en que 
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Elias se formó su idea de la constitución natural de los seres humanos con anterioridad a la 
revolución de la neurobiología. Estos desarrollos deben mucho a una revolución tecnoló-
gica de las herramientas que facilitan la visualización de los procesos de organización neu-
ronal. El salto decisivo en esta materia se dio cuando la vida de Elias ya había terminado. Si 
buscamos aprovechar los conocimientos nuevos o recientemente consolidados sobre el cere-
bro también retomamos un interés específico de Elias. Pues en sus cursos de extensión en 
Londres Elias ya había integrado sesiones dedicadas a la anatomía y el funcionamiento del 
sistema nervioso central, y, hasta donde era conocido en aquel tiempo el desarrollo de sus 
partes en la trayectoria vital de cada individuo, Elias lo expuso en sus clases. Luego, a cargo 
del curso de introducción a la sociología en la universidad de Leicester, llevaba a ciertas cla-
ses una maqueta desmontable del cerebro humano. Algún conocimiento sobre este órgano 
prepararía a sus pupilos para saber que las relaciones sociales no se dan entre ejemplares de 
un ficticio homo clausus sino entre organismos de organización interna relativamente abierta. 

Los neurobiólogos solos no pueden hacerse cargo de la historia, la revolución de los 
conocimientos sobre el cerebro humano de hecho aprovecha técnicas no invasivas que son 
aplicables solamente a organismos vivos. Esta es solo una de las razones por las que los neu-
robiolólogos no pueden asumir la reconstrucción de la historia.65 Pero pueden ellos averi-
guar en qué medida depende la organización cerebral de la experiencia de interacción del 
organismo con su entorno y así acotar potenciales biológicos de su desarrollo. En este sen-
tido y partiendo de que la especie que ha hecho la historia es una misma se puede convertir 
la neurobiología puede convertirse en herramienta de control sobre la visión del hombre con 
que se estudia la historia. Si en lugar de confirmar la plasticidad sináptica los estudios sobre 
el cerebro humano hubieran establecido por ejemplo que los seres humanos nacen con una 
organización neuronal y sináptica definida para toda su vida, habría que corregir en medida 
significativa los supuestos que nutren la teoría de Elias. Las pautas de explicación admisi-
bles para la historia serían muy distintas, los cambios en las pautas de conducta observados 
por Elias de inmediato plantearían un gran interrogante. Debido a las funciones que cum-
ple la organización neuronal en la coordinación del organismo con el mundo en que le toca 
vivir (HÜTHER, 2015, p. 62), una organización neuronal fija representaría una contradic-
ción sin solución con los cambios observados en la organización del comportamiento de los 

65  Pero pueden los neurobiólogos cooperar perfectamente con investigadores de las disciplinas histó-
ricas, como lo muestran ejemplos referidos al proceso conocido como neolitización. El médico y neuro-
biólogo Joachim Bauer e Benz (2014) por ejemplo presenta un capítulo entero sobre condiciones previas 
y posteriores al neolítico en Mesopotamia (2011), y fue editor invitado de un número especial de Neo-Li-

thics, una revista especializada en la arqueología de la misma región. Para la asimilación de datos genera-
dos por la neurobiología por algunos arqueólogos ver también Watkins 2014.
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individuos, en realidad no habría lugar para ellos y en consecuencia tampoco para un pro-
ceso psicogenético en la historia. No tendría sentido tampoco la hipótesis de unas influen-
cias mutuas entre el desarrollo psicogenético y el de las estructuras de la sociedad, de modo 
que toda la estrategia investigativa desplegada por Elias en El proceso de la civilización que-
daría sin piso. Algo en última instancia similar también hubiera sucedido si los neurobió-
logos hubieran encontrado que los cambios en el comportamiento ligados a cambios en la 
organización neuronal de las personas se rigen de principio a fin por un programa bioló-
gico que se despliega de forma automática independientemente de las experiencias vividas 
por cada organismo. 

Pero los hallazgos de la neurobiología en lugar de obligar a abandonar a Elias se mues-
tran plenamente compatibles con la visión que Elias tenía de la naturaleza humana (BAUER, 
2011, 2013; HÜTHER, 2014, 2015). Y en esta medida no sorprende que confirmen igual-
mente la compatibilidad de un proceso psicogenético en la historia con la constitución bio-
lógica de la especie. Hay que insistir en que no pueden confirmar que tal proceso realmente 
se presenta, pues no es competencia de la neurobiología hacerlo, sino que lo que se ha de 
considerar comprobado es que la constitución biológica de la especie permite que tal pro-
ceso tenga lugar. 

X

Consideremos los hallazgos de la neurobiología en función de la operación de control pro-
puesta. De la mayor importancia en esta perspectiva es la procesualidad de la autoorgani-
zación del cerebro humano (HÜTHER, 2009, 2014, 2015). Salta a la vista la relevancia de 
algunas de sus características en relación con el tema que nos ocupa. Destacaría las siguientes: 

El proceso de autoorganización del cerebro presenta una fase prenatal, pero en su parte 
absolutamente mayor tiene lugar a partir del nacimiento, es decir bajo la condición de sepa-
ración del organismo materno (HÜTHER, 2014, p. 63-81). A partir de este momento el 
organismo se ve obligado a integrarse con su comportamiento a un mundo al que no estuvo 
expuesto previamente en forma directa. Pero internamente no está organizado el nuevo orga-
nismo todavía para tal comportamiento. Pendientes en cierto modo de adquirir una orga-
nización que coordine al organismo con el mundo externo son las neuronas disponibles en 
enormes cantidades y potencialmente aptas para la conexión entre sí, el comportamiento 
del organismo debenderá de las conexiones que se produzcan y estabilicen realmente. La 
organización del cerebro consiste básicamente en la generación y estabilización de ese tipo 
de conexiones (HÜTHER en todos). Se entiende que en este proceso el organismo siempre 
preserva la necesidad vital de conservar su equilibrio interno, de modo que la generación de 
nuevas conexiones sinápticas y, ante todo, su eventual estabilización tiene por contraparte 
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la necesidad de integrar y jerarquizar del conjunto, en un proceso de continua actualización 
(HÜTHER, 2009b, 2014, 2015). 

Este proceso de autoorganización es necesario para el organismo porque si bien nace 
con algunas conexiones con éstas no basta para vivir en el mundo que encuentra al nacer. 
Su cerebro tiene que formar las conexiones neuronales que permitirán la coordinación del 
organismo con el mundo en que le toca vivir. Esto ocurre en gracia a las experiencias de 
interacción precisamente con ese mundo. A este respecto los neurobiólogos han confir-
mado que las experiencias de interacción con otros seres humanos son las decisivas para el 
proceso en cuestión (BAUER, 2011, 2013; HÜTHER, 2015). Para el comienzo del proceso 
ontogenético esto no sorprende, dada la prolongada dependencia de los neonatos de nues-
tra especie del cuidado de una persona competente. No es un hecho asumido con la misma 
naturalidad que las experiencias sociales de las personas sean claves para su organización 
neuronal durante toda la vida (HÜTHER, 2014). Nótese que lo que acabamos de registrar 
tiene su fundamento en la capacidad del cerebro a una reorganización estructural. 

Que la organización sináptica-neuronal se desarrolla en primer lugar en gracia a las expe-
riencias de interacción social puede tener diversos efectos. Pueden esas experiencias impul-
sar por ejemplo la generación de nuevas conexiones y la organización más compleja de éstas, 
cosa que tiende a ocurrir cuando las experiencias vividas por las personas son muy variadas y 
representan exigencias diversas a las que no es posible responder en los esquemas ya forma-
dos y habitualmente empleados. Pero si se está ante condiciones de experiencia muy estables 
y más o menos uniformes el organismo puede responder eficazmente activando conexiones 
ya generadas y estabilizadas en gracia a su frecuente empleo existoso anterior (HÜTHER, 
2009, 2014). Esto es lo que en efecto tiende a hacer en tales condiciones, cosa que redunda 
en la consolidan de las conexiones ya generadas y tal vez ejercitadas ya muchas veces y siem-
pre o casi siempre exitosamente. Conductas socialmente premiadas evidentemente pueden 
jugar el papel de condiciones de experiencia estables con los efectos comentados.

Lo que hemos registrado como dos direcciones que pueden presentarse en el proceso de 
organización neuronal en gracia a las experiencias vividas por el organismo es realmente un 
asunto de doble filo. Evidentemente no puede seguir tan abierto como se muestra al nacer el 
organismo obligado a desarrollar la competencia de acción, así que la producción de cone-
xiones neuronales que retengan las vivencias del organismo y las traduzcan en pautas de 
coordinación del organismo con el mundo es funcional a las necesidades vitales del mismo. 
Algún grado de estabilidad de la organización interna del organismo siempre será una con-
dición de su acoplamiento al mundo. Pero la estabilización también presenta un poten-
cial conservador para cuya observación ofrecen una oportunidad privilegiada experiencias 
demasiado novedosas o de peligro para la integridad física. Para considerar lo que en estos 
casos sucede conviene resumir las notas dispersas hasta ahora sobre mecanismos generales. 
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Las conexiones neuronales adquieren firmeza en gracia básicamente a tres factores, que 
son su antigüedad, su uso exitoso y la frecuencia con que se usan. El neurobiólogo Gerhard 
Hüther, para ilustrar cómo obra el mecanismo general que nos interesa, emplea la imagen de 
un camino que se va haciendo, caminando por una senda con frecuencia, hasta que se ensan-
che y eventualmente lo volvamos una calle, carretera o incluso autopista (HÜTHER, 2009b). 

He aquí el rasgo conservador. La imagen usada por Hüther ayuda a entender que expe-
riencias alarmantes fuerzan al cerebro a procesarlas con celeridad, una vez que se halle en 
estado de alerta en lugar de comenzar por abrir trochas nuevas preferirá usar autopistas. En 
situaciones de amenaza vital de hecho tienden a activarse las más antiguas conexiones neu-
ronales presentes. Para esas ocasiones están disponibles incluso conexiones generadas en 
fases filogenéticamente anteriores a nuestra especie. Y, éstas tienden a entrar en acción sin 
mayor intermediación especialmente cuando para las situaciones a enfrentar no se han pro-
ducido otras o ningunas que faciliten una rápida decisión sobre la acción a tomar en situa-
ción de peligro. En definitiva, no son los momentos de altas dosis de miedo los de la mayor 
creatividad de nuestro cerebro (HÜTHER, 2009b; BAUER, 2013). 

Esto es así, a pesar de que las posibilidades de generar nuevas conexiones basadas en 
nuevas experiencias estén basadas en un potencial que nunca se ha agotado. Sugiere lo obser-
vado también que lo posible en un momento dado se define en función de los resultados del 
proceso previamente vivido. Discontinuidades absolutas no son posibles.

XI

Para concluir se puede resumir la anterior exposición en una forma concentrada en la visión 
del hombre y la noción de psicogénesis de Elias. Habíamos constatado que la segunda depende 
de la primera y que Elias por ello se mostró insistente sobre la condición natural de los seres 
humanos como hecho fundamental para las ciencias sociales. En cierto modo Elias finalmente 
había alegado que el proceso psicogenético se escapa del campo de visión al que piensa en la 
historia como si se tratara de la de seres distintos a los que la han hecho. 

Es claramente afirmativa la respuesta a la pregunta de si a la luz de los hallazgos de la 
moderna neurobiología es sostenible (todavía) la imagen del hombre en que se sustenta la 
teoría de Elias. Son organismos abiertos en los dos aspectos que Elias tenía presentes: lo son 
al nacer en el sentido de que efectivamente no presentan una organización neuronal que les 
permita defenderse por si mismos en el mundo, sino que todavía la tienen que adquirir. Y 
son abiertos también en el sentido de que pueden desarrollar lo que les permitirá valerse de 
si mismos solo en base a experiencias propias efectivas de interacción con otros ejempla-
res de la especie, a través de una procesualidad continua. El condicionamiento de la orga-
nización neuronal por la interacción social se muestra ambivalente también a la luz de la 
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neurobiología, a que el proceso no solo arranca en gracia a la interacción social, sino que 
también se detiene cuando de ella se desprenden le sañales que le indican al individuo que 
se encuentra en equilibrio con sus semejantes. Los mecanismos de estabilización ligados a la 
centralidad de las experiencias sociales para la organización del comportamiento del orga-
nismo por el medio de la autoorganización neuronal sugieren que la neurobiología está en 
condiciones de aportar conocimientos que ayudan a entender mejor cómo es posible que 
en sucesivas épocas de la historia los adultos presenten diferencias sistemáticas en la orga-
nización de su comportamiento. Que tales diferencias resulten observables lo hacen espe-
rables los hallazgos de la neurobiología antes que controvertirlas. 
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Reflexões eliasianas sobre 

violência e os Guarani e kaiowá 

de Mato grosso do Sul

Maria Beatriz Rocha Ferreira 

Marina Vinha

INTRODUÇÃO

Nossa motivação para a escrita deste texto “reflexões eliasianas sobre violência e os Guarani 
e Kaiowá de Mato Grosso do Sul” é a de buscar compreender melhor o universo desta etnia, 
o qual se traduz num mundo convivendo simultaneamente com o conhecimento ancestral 
mitológico e o de origem ocidental (eurocêntrico), iniciado a partir da chegada dos coloni-
zadores. Outro motivo deste estudo, é o fato de trabalharmos com formação destes indíge-
nas-professores e percebermos que a questão da violência, por ser muitas vezes um tabu e 
pouco conversada fora do meio familiar, é silenciada ou não recebe a importância devida 
em locais públicos. Essa discussão remete também ao delicado tema das relações políticas 
entre parentelas, correndo o risco de gerar acusações recíprocas e de fazer emergir tensões 
latentes, resultantes da convivência compulsória da população de diversas comunidades, e 
mesmo de distintas etnias, no espaço de confinamento das reservas.66

66  Reservas indígenas - terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se desti-
nam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, 
mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que 
foram reservadas pelos Estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, que 
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Os Guarani e Kaiowá estão aldeados em pequenas extensões, num total aproximado 
de 31 terras indígenas localizadas próximas às cidades do sul do Estado de Mato Grosso 
do Sul, no centro-oeste brasileiro. Esta população apresenta um panorama de violência 
com assassinatos de líderes indígenas que lutam pela retomada das suas terras, por estu-
pros de suas mulheres realizados pelos próprios indígenas e por não indígenas, por sui-
cídios individuais e sequenciais, dentre outros fatores. Embora as agências nacionais e 
internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), as organizações indíge-
nas a exemplo da Aty Guasu,

67 líderes indígenas, redes sociais e organizações de direitos 
humanos clamem por justiça, o processo para resolução dos problemas transcorre numa 
morosidade de longo prazo.

O presente texto é um ensaio sobre a violência que permeia a vida dos Guarani e 
Kaiowá estudado na ótica da teoria de Norbert Elias. Por se tratar de uma primeira tenta-
tiva de aproximar este objeto de estudo com a teoria figuracional de Norbert Elias, as con-
clusões são preliminares. 

Na visão do autor (ELIAS, 1999) a percepção da violência está entrelaçada no pro-
cesso histórico a longo prazo e inserido nas relações de interdependências dos Estados-
nações. Ao enfatizar a violência circunscrita a um grupo indígena, tocamos em um problema 
cujas figurações são extensas e complexas, o que nos leva a refletir sem indicar verdades ou 
apontar soluções. 

As informações neste texto são fundamentadas em pesquisas bibliográficas, documen-
tais e na vivência em pesquisas das autoras que atuam há mais de uma década com os Gua-
rani e Kaiowá. Os conceitos sobre habitus social, poder, redes de interdependência subsidiam 
a discussão nos seguintes tópicos: (i) origem dos guarani e kaiowá; (ii) impacto da polí-
tica governamental do SPI e da FUNAI, e a vinda dos Terena; (iii) a cosmovisão guarani e 
kaiowá; e (iv) retrato atual dos guarani e kaiowá.  Os dados sobre violência entre os Gua-
rani e Kaiowá de MS foram obtidos no Relatório sobre violência indígena no sítio do Con-
selho Indigenista Missionário (CIMI, 2012).

FUNDAMENTAÇÃO – TEORIA FIGURACIONAL DE NORBERT ELIAS

A análise sociológica de Norbert Elias é fundamentada numa lógica relacional, isto é, as pessoas 

são reconhecidas como de ocupação tradicional. Disponível em: https://www.funai.gov.br/index.php/
indios-no-brasil/terras-indigenas. 
67 Aty Guasu – Grande Assembleia Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Disponível em: https://www.
facebook.com/aty.guasu/ e http://atyguasu.blogspot.com.br.
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[...] através das suas disposições e inclinações básicas são orientadas umas para as outras 
e unidas umas às outras nas mais diversas maneiras. Elas constituem teias de interdepen-
dências ou figurações68 de muitos tipos, tais como famílias, escolas, cidades, estratos sociais 
ou Estados. (ELIAS, 1999, p. 15) 

As figurações não são estáticas, passam por mudanças de ordens diversas – algumas 
rápidas e efêmeras e outras mais lentas e profundas marcando na história da humanidade.

O poder em Elias é um atributo intrínseco nas relações pessoais, nas figurações e não 
está centrado e congelado nas mesmas pessoas e/ou grupos, e/ou instituições. Este se desloca 
à medida que ocorrem novas informações, pressões externas e internas, enfim, no próprio 
processo de mudanças sociais. Todos nós temos poder na sociedade, sendo que a natureza 
e a extensão da área para decisões dependem das estruturas e das figurações históricas da 
sociedade na qual nós moramos e atuamos. O autor argumenta que o 

[...] poder não é nada mais do que uma expressão um tanto rígida e indiferenciada para 
designar a extensão especial da margem individual de ação associada a certas posições sociais, 
expressão designativa de uma oportunidade social particularmente ampla de influenciar a 
auto-regulação e o destino de outras pessoas. (ELIAS, 1994b, p. 50) 

No livro Introdução à Sociologia, o autor diz

[...] no seio das configurações mutáveis – que constitui o próprio centro do processo de 
configuração – há um equilíbrio flutuante e elástico, e um equilíbrio de poder, que se 
move para diante e pra trás, inclinando-se primeiro para um lado e depois para o outro. 
Este tipo de equilíbrio flutuante é uma característica estrutural do fluxo de cada configu-
ração (ELIAS, 1999, p. 143). 

Além do mais “o poder, tal como de um modo geral as relações humanas, é pelo menos 
bipolar e, usualmente, multipolar” (ELIAS, 1999, p. 80). A formação do Estado é fundamental 

68  Elias usa o termo configuração ou figuração na sua obra. Nos últimos textos publicados houve uma ten-
dência pela utilização de figuração. Num resumo dos princípios básicos da obra de Elias, Landini (2005) 
traz elementos de entrevista realizada com Stephen Mennell, Eric Dunning e Johan Goudsblom e diz “o 
ponto que incomodava Elias é que, no latim, o prefixo con significa exatamente “com”, ou seja, se figura-
ção (figuration) quer dizer padrão (em inglês, pattern), configuração (configuration) queria dizer com padrão 
(with pattern). Entretanto, como o objetivo do autor era entender o padrão em si, o prefixo con passou a 
ser visto como redundante e ele passou a preferir o uso de figuração. No texto foi usado o termo figura-
ção, a não ser quando for tradução integral de citações de Elias.
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para compreender a concentração de poder, que é justificada através da cobrança de impos-
tos, do uso da força física e outros instrumentos que são progressivamente centralizados e 
monopolizados (WOUTERS, 2009, p. 100). 

Elias chama a atenção para o fato de que os Estados estão organizados 

[...] com base nas diferenças de sua relação de poder que se forma a partir da combina-
ção de um certo número de determinantes básicos. Entre eles, estão mão-de-obra, capital 
social, recursos de matérias-primas, posição estratégicas em relação às técnicas militares, 
nível de produtividade, de educação e de integração (ELIAS, 1998, p. 206). 

Em seguida ele diz que um dos determinantes chave na classificação dos Estados é 
“o potencial de violência, a capacidade que um Estado tem para empregar violência física 
nas relações com outros como forma de manter ou melhorar sua posição na hierarquia” 
(ELIAS, 1998, p. 207). 

O processo de formação do Estado na Europa teve características específicas e dife-
renciadas do Estado brasileiro. Elias estuda as mudanças comportamentais e formação do 
Estado a partir da idade média aos tempos atuais. Enfatiza a mudança de comportamento da 
passagem do guerreiro para o gentlemen, processo de pacificação, do controle da violência 
pelas sociedades. O volume 2 do livro O processo civilizador trata especificamente da forma-
ção do Estado, enfatizando os processos de mudanças sociais da monarquia, da feudalização 
à democratização (ELIAS, 1993).

No caso brasileiro a formação do Estado-Nação foi complexa e institucionalmente orga-
nizada a partir da chegada dos Portugueses. Quando esses chegaram no território, atualmente 
Brasil, não havia indícios de um Estado-Nação, pois os povos originários viviam em diferen-
tes espaços territoriais e muitos sem conexão com o outro. Cada povo vivia de acordo com 
os próprios critérios, religiões, cultivos, conhecimentos a serem transmitidos para os mais 
jovens, concentração de poder por uma elite de caciques, pajés e outros líderes. E, por conse-
guinte, não aceitaram uma normatização vinda dos colonizadores (MONTEIRO, 2001). De 
acordo com Cunha (1992, p. 11) estas sociedades (sem Estado) foram consideradas “primi-
tivas, condenadas a uma eterna infância” na teoria ocidental, influenciada pelo positivismo 
do século XIX. E ficaram “invisíveis” no processo de construção histórica do país, embora 
tivessem um papel fundamental nas alianças e retaliações com os europeus.

Num panorama geral, a partir da chegada dos colonizadores, podemos pensar uma rela-
ção conflituosa entre os povos originários e a colonização portuguesa. O país passou por 
diferentes momentos visando o domínio do território, como as capitanias hereditárias, o 
desenvolvimento do extrativismo e comércio, a aliança com a igreja católica, a vinda e insta-
lação da família Real Portuguesa em 1808 no Rio de Janeiro, a Proclamação da Independência 
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e em 1889 a proclamação da república com a criação da Federação do Brasileira e a conso-
lidação da primeira Constituição Republicana, de 1891. 

No processo histórico, a necessidade de mão de obra desencadeou inicialmente a 
escravidão dos indígenas e depois dos africanos. Não vamos nos aprofundar na organização 
do Estado brasileiro, mas queremos enfatizar a ideia subjacente do comportamento dos 
colonizadores. 

Em Elias (1994), o habitus social é entendido como o resultado de processos psicogê-
nicos e sociogênicos, numa dada figuração social e subjugado às relações de poder, as quais 
contribuem na internalização de conhecimentos, significados, valores e comportamentos. 
Nesta perspectiva, os colonizadores tinham incorporado o habitus social europeu de civiliza-
ção, uma ideia interiorizada de serem povos civilizados, seres superiores e, por conseguinte, 
atribuíram aos povos originários a condição de bárbaros, atrasados e inferiores. Este fato os 
justificara pelos comportamentos de aniquilação, evangelização e escravidão. 

Pela própria necessidade de sobrevivência os povos originários (antes da chegada dos 
europeus) conviviam com a “violência” entre eles. No habitus social das sociedades desses 
povos, a formação de homens jovens para guerreiros era prioridade na educação. Ainda 
atualmente em algumas etnias podemos observar esses ritos de passagens. Os Kamayura, 

povos de Roraima, praticam a reclusão em locais específicos durante a fase da puberdade, 
submetem os jovens a provas físicas de alto desempenho, são submetidos à escarificações 
corporais, a ingestão de eméticos, aconselhamentos pelos mais velhos, entre outros proce-
dimentos (TAVARES, 1994). 

A força do processo colonizador provocou violências de vários tipos, como a destrui-
ção dos ritos desses povos, a desintegração de vários grupos, até o desaparecimento de mui-
tos deles. Elias enfatiza que um dos mais radicais processos de informalização desse tipo foi 
a destruição dos rituais que davam significado à vida e sustentavam modelos de vida cole-
tiva entre os povos mais simples. O autor diz: 

Um dos mais extremos exemplos da desvalorização de um código que fornece significado 
e orientação a um grupo em ligação com a perda de poder do seu grupo portador é a eli-
minação das classes superiores nas Américas Central e do Sul, no decorrer da colonização 
e imposição do cristianismo pelos espanhóis e portugueses (ELIAS, 1997, p.77). 

A resistência dos grupos indígenas ocorreu desde a chegada dos colonizadores. Entre-
tanto para que haja mudanças sociais, a interdependências dos grupos/instituições preci-
saram crescer e se tornarem razoavelmente estáveis para que possam ser estabelecidas e 
se inter-relacionarem com outras áreas da sociedade (WOUTERS, 2009). Algumas etnias 
conseguiram se organizar e resistirem ao extermínio, mas outras foram exterminadas. O 
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processo dessas mudanças a longo prazo não pode ser determinado ou previsto. Elias (1994) 
denomina de processo “cego”, devido às diferentes inter-relações e fatores que influenciam 
as mudanças sociais.

O autor enfatiza que com a perda de poder, os membros duvidam do significado e valor 
de si mesmos. E o grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as carac-
terísticas “ruins” de sua porção “pior” – de sua minoria anômica. Em contraste, a autoima-
gem do grupo estabelecido tende a se modelar em seu setor exemplar, mais “nômico” ou 
normativo – na minoria de seus “melhores” membros (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 22-23). 

O caso brasileiro é uma indicação de um governo centralizado que desfuncionalizou as 
interdependências comunitárias indígenas impondo a presença do Estado de maneira multi-
facetada, no cotidiano étnico do grupo. A “violência e, ou, a tolerância foramracionalmente 
utilizadas, quer para dominar os índios, quer, para conquistar o território, mais especifica-
mente a fronteira agrária em expansão” (GEBARA, 2009, p. 30). 

 Além da força física, diferentes mecanismos são utilizados na sociedade para coibir ou 
acelerar mudanças comportamentais. Por exemplo, a vergonha é um dos sentimentos pode-
rosos utilizado nos processos de mudanças comportamentais. Esta se associa a um senti-
mento de inferioridade, tanto da pessoa, como da família e da sociedade mais ampla. Este 
sentimento vai sendo interiorizado a longo prazo no processo civilizador (GOUDSBLOM, 
2009). O sentimento de ser indígena aumentava em desvalia e vergonha. E, portanto, aumen-
tava os processos de exclusão do diferente, sem direitos à cidadania. 

OS GUARANI E KAIOWÁ

I. Origem dos Guarani e Kaiowá

Estudos arqueológicos indicam que os Guarani têm origem nas florestas tropicais das bacias 
do Alto Paraná, do Alto Uruguai (SUSNIK, 1982). Os estudos indicam ainda que nos anos 
1000/1200, depois da era cristã, se expandiram ao sul, a partir de regiões hoje localizadas 
no oeste brasileiro (cabeceiras dos rios Araguaia, Xingu, Arinos, Paraguai). Grupos de cul-
tura guarani ocuparam territórios compreendidos pelo atual sul do Brasil, norte da Argen-
tina e a Região Oriental do Paraguai (ISA, 2018). 

O povo Guarani no Brasil atualmente está classificado em três subgrupos: Mbya, Ñan-

deva e Kaiowá e habitam diferentes regiões do país. Há diferenças culturais entre os sub-
grupos, mas há elementos comuns, como por exemplo: formas linguísticas, práticas rituais, 
organização política e social, e orientação religiosa. As diferenças ocorrem mais nas formas 



236

de interpretar a realidade vivida e de interagir, segundo as situações em suas histórias, nos 
ambientes e nas figurações atuais (ISA, 2015).

No Mato Grosso do Sul encontram-se os “Guarani Kaiowá” (ka’aguygua que se consi-
deram povo da mata) e os “Guarani Ñandeva” (que se denominam guerreiros). Os “Guarani 
Kaiowá” são em maior número e por questão de autodenominação e diferenciação com os 
outros subgrupos se autodenominam Kaiowá, segundo Ferreira (2007).

Os “Guarani Kaiowá” descendem do povo Guarani do Itatin; enquanto os “Guarani 
Ñandeva” são povos das províncias do Paraná e Guairá, atual Estado do Paraná. Na chegada 
dos europeus esta população já ocupava o litoral sul, de Cananéia ao Rio Grande do Sul, 
infiltrando-se pelo interior, nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. O processo de 
diferenciação entre os Guarani e os Kaiowá merece uma atenção, pois a separação pode ter 
sido influenciada por diferentes fatores e ocorrida numa fase anterior à chegada dos colo-
nizadores. A autodenominação do “Guarani Kaiowá” (povo da mata) e os “Guarani Ñan-

deva” (guerreiros) denota uma separação identitária que ainda permanece atéos dias atuais. 
As separações dos grupos são advindas de tensões entre os próprios indígenas, mas, atual-
mente, ambos os grupos se juntam em várias ocasiões, para se contraporem aos poderes que 
os assolam nas relações de interdependência com outras sociedades indígenas ou não indíg-
enas (MONTEIRO, 1992).

No passado, as tensões entre esses grupos podem ser caracterizadas com um tipo de 
interdependência denominada “competição primária”, segundo a teoria eliasiana. Esta é uma 
“competição real e mortal entre dois grupos e não é de modo algum um jogo” (ELIAS, 1999, 
p. 80-82). Ocorre quando os movimentos de um grupo determinam os movimentos do outro 
grupo e vice-versa. Por exemplo, se organizam com a estrutura do que “cada grupo pensa 
que o outro irá fazer”, em outras palavras, desempenham uma função recíproca, fundamen-
tada na coerção que exercem mutuamente, devido às suas interdependências. A competi-
ção primária pode ser considerada um caso de fronteira, pois um dos lados objetiva “privar 
o outro não só das funções sociais, mas da sua própria vida” (ELIAS, 1999, p. 86).

Com a chegada do colonizador, as figurações de poder do tipo competição primária 
(ELIAS, 1999) passaram por mudanças a longo prazo. Os jesuítas tiveram papel fundamen-
tal nas relações com os indígenas por desejarem catequizá-los e os colonizadores por escra-
vizá-los, conforme mencionado anteriormente. Suas terras, muito cobiçadas, tornaram 
palco de lutas e embates com os portugueses e espanhóis, durante os Séculos XVI e XVII. 
Para sobreviver, a maior parte das comunidades formou redes de resistências se aliando aos 
jesuítas, especialmente contra os “bandeirantes”,69 os quais adentravam as matas na região 

69  Conferir Monteiro (2001) sobre o fato de que homens formavam expedições nos séculos XVI e XVII 
financiados por particulares, principalmente paulistas. Atuavam em três frentes: captura de negros fugitivos, 
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sul e centro-oeste do país. Esta aliança entre indígenas e jesuítas favoreceu a diminuição das 
diferenças entre eles. Os jesuítas tiveram mais acesso aos indígenas, mas estes se tornaram 
parcialmente dependentes dos primeiros. Esta nova figuração fortaleceu a ambos contra os 
bandeirantes e aventureiros da época, embora a violência ainda perpetuasse.

A resistência aos bandeirantes e as fugas os levaram às novas figurações. A fuga os levou 
a migrarem para locais distantes e o subgrupo “Guarani Kaiowá” (povo da mata) cruzou na 
segunda metade do Século XVII o Rio Apa, localizado no atual Mato Grosso do Sul (ISA, 
2015). Fixados no sul do Mato Grosso,70 a partir de meados do Século XVII permanecem 
até os dias atuais no mesmo território. 

 De acordo com Ferreira (2007) no decorrer destes mais de 250 anos, a vida dos Kaiowá 
e Guarani está continuamente conflituosa devido a luta pela posse das terras tradicioanais, 
embora esse processo histórico de confinamento, carregado de violências contra esses povos 
é pouco conhecido. A autora explica que o confinamento é uma expressão das últimas déca-
das para se referir ao cerco gradualmente promovido por forças políticas violentas que os 
encurralam, cada vez mais, em diminutos espaços físicos.

Para fins de delimitação do presente estudo, a partir deste momento, focamos o pro-
cesso de violência a que estão submetidos a partir de 1882 (pouco mais de 210 anos). “Defla-
grada a guerra entre o Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai (1865 -1870), conhecida como 
a Guerra do Paraguai, a mobilização das tropas trouxe conseqüências determinantes para a 
sobrevivência de diversos grupos indígenas”. Com o fim desses conflitos, a região frontei-
riça passou a ser muito disputada, devido aos seus ervais nativos (FERREIRA, 2007, p. 27).

Naquele período, o Brasil vivia o final do seu Período Imperial, ainda sob o jugo da 
Coroa Portuguesa, governado por Dom Pedro II (1840-1889). Foi por meio de um Decreto 
Imperial, em 1882, que o então empresário Tomáz Laranjeira inicia a exploração da erva 
mate por meio de arrendamento cria a empresa Matte Laranjeira, mantendo o monopólio 
por cinco décadas, de 1902 a 1952 (FERREIRA, 2007). Importante observar que a conces-
são imperial de uma década se estendeu por mais 50 anos, de forma a radicar a exploração 
da erva mate por todo o território indígena. 

Para os autores, mesmo com a mudança no sistema político brasileiro (do Reinado para 
República), a concessão do usufruto da Matte Laranjeira nas terras indígenas perdurou ainda 
por 50 anos. Esta indústria da erva mate explorou este povo nos seus próprios domínios. Os 

aprisionamento de indígenas e procura de pedras e metais preciosos no interior do Brasil. Andavam arma-
dos e usavam de violência nas capturas.
70  Mato Grosso era um Estado único. Em 1977 houve uma divisão, ficando Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.
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Guarani e Kaiowá serviram de mão de obra por meio século, sem direito à sua própria terra. 
Portanto, de estabelecidos em suas terras ficaram outsiders, no sentido eliasiano. 

 Diante das políticas de expansão agrícola e da anulação da concessão à Matte Laran-
jeira, 300 mil hectares foram retirados dos indígenas em 1943, para a criação da “Colônia 
Agrícola Nacional de Dourados” (Cand). Na sequência, chegaram os empreendimentos agro-
pecuários e muitas terras foram atribuídas às famílias particulares, ignorando as famílias 
dos moradores originais. Outro fator, a especulação imobiliária caracterizada pela revenda 
das terras para terceiros. Nesse processo, os Guarani e Kaiowá foram deslocados dos seus 
tekohá (territórios) tradicionais, cada vez mais, devido ao avanço da ocupação agropastoril, 
na região de Mato Grosso do Sul, fato que perdurou até aproximadamente o ano de 1980. A 
consequência mais brutal foi a desestruturação do modo tradicional de viver, cuja raiz está 
na cosmologia tupi-guarani (FERREIRA, 2007).

Os fatos relatados apontam um processo de desequilíbrio na balança de poder, favore-
cendo os colonizadores. As mudanças culturais, linguísticas e demográficas tiveram profundas 
consequências negativas para os povos indígenas. Apesar das várias iniciativas de resistên-
cia desses povos em estabelecer os acordos de paz e nas negociações com os não indígenas, 
muitas vezes imperceptíveis, na história brasileira (MONTEIRO, 2001).

Vale ressaltar que no entremeio desse processo regional, o Estado brasileiro criou dois 
órgãos oficiais governamentais para tratar das questões indígenas: o Serviço de Proteção do 
Índio (SPI), de 1910 (extinto em 1967) e a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
em 1967. Ambos são bastante complexos para serem compreendidos, e, no decorrer do texto, 
pontuamos alguns fatores visando esclarecer fatos relativos à violência. 

II. Impacto da política governamental SPI e FUNAI e a vinda dos Terena

A primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824 por Dom Pedro I, ignorou comple-
tamente a existência das sociedades indígenas. A ideia predominante era de que a sociedade 
brasileira era “homogênea”. A diversidade étnica e cultural do país foi desconsiderada. Pas-
sados dez anos, o “Ato Institucional de 1834” designou como competência das Províncias, a 
de catequisar e manter os indígenas em estabelecimentos coloniais com o objetivo de faci-
litar a apropriação de suas terras por não indígenas (BRASIL, 2015). 

Ainda de acordo com as informações da FUNAI (BRASIL, 2015) “as ideias positivistas 
permearam a política do Estado brasileiro na maior parte do século XX”. De acordo com este 
pensamento estabeleceram a chamada “política de integração”, em que o índio era reconhecido 
como “sujeito transitório”, em preparação para ingressar na “civilização”. A política de inte-
gração apontava para o fim da diversidade étnica e cultural, reconhecida como um estágio de 
desenvolvimento, a ser superado com incorporação do índio, já civilizado, à sociedade nacional. 
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Elias (1994, p. 23) destaca que o termo “civilização” é bastante complexo por represen-
tar “a consciência de que o Ocidente tem de si mesmo”. A dicotomia entre “civilizado” x “não 
civilizado” (selvagem) marcou profundamente o ethos indígena e simultaneamente crista-
lizou a certeza nas mentes dos não indígenas, de que estes povos eram inferiores. Fortale-
cidos pela política nacional de integração, o modo de pensar dos colonizadores e do Estado 
trouxeram repercussões que perduraram como verdades nos séculos passados, chegando 
pouco abrandada atualmente.

Cunha (1992) registrou que no final do século XVIII e meados do século XIX foram rea-
lizados diversos debates questionando se o Estado deveria efetivar o extermínio dos “índios 
bravos”, realizando uma desinfestação dos sertões brasileiros. O governo brasileiro daquele 
período criou em 1910 uma instituição, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), cujo obje-
tivo era o de ser o órgão do Governo Federal encarregado de executar a política indigenista. 
Sua finalidade foi a de proteger os “índios” e assegurar a ocupação territorial do País, man-
tendo o objetivo central integracionista. 

O processo de organização territorial em execução pelo SPI teve um impacto impor-
tante nas sociedades indígenas, pois a estratégia era a de instalar as aldeias próximas às cida-
des, atendendo o objetivo de integrar os indígenas ao Estado nacional. As consequências 
dessa política foram desastrosas para as populações indígenas abalando as questões da saúde, 
cultura, educação e visão de mundo (LIMA, 1992). 

As Constituições de 1937 e de 1946 mantiveram esses aspectos da política indigenista, 
expondo a decadência administrativa e ideológica do SPI, o que levou o órgão à extinção em 
1967. Neste mesmo ano, outro órgão foi criado, a Fundação Nacional do Índio (Funai), vin-
culado ao Ministério da Justiça. A Funai está, ainda hoje, responsável pelo estabelecimento 
e execução da política indigenista brasileira em cumprimento ao que determina a Consti-
tuição de 1988 (BRASIL, 2015). 

Apesar de aparentemente figurar um novo contexto, a Funai mostrava vestígios do 
“processo colonizador” no estilo SPI. Os interesses políticos vindos do agronegócio e de 
outros setores da sociedade mais ampla se organizam em uma figuração cujas forças mos-
tram uma relação de poder assimétrica, emperrando o desenvolvimento de ações que pudes-
sem priorizar os indígenas.

Foi neste contexto que ocorreu a “vinda da etnia Terena” para a região sul do Mato 
Grosso do Sul. Uma das ações do antigo SPI foi a de dividir a terra indígena guarani em 
“lotes”, estes foram distribuídos entre as famílias indígenas guarani e algumas famílias da 
etnia terena. Pereira (2011, p. 4) explicou que em 1917, o território era dos Kaiowá, mas os 
Guarani já viviam também na região e interagiam frequentemente com os Kaiowá nos acam-
pamentos de coleta da erva mate. Este convívio levou os Guarani a acompanhar os deslo-
camentos de famílias kaiowá para o interior das reservas. O mesmo ocorreu com algumas 
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famílias Terena, as quais foram também inseridas nas formas de ocupação econômica, intro-
duzidas pelas frentes de expansão promovidas pelo órgão federal daquele período. Este pro-
cesso influenciou a acomodação das três etnias em uma das áreas, próxima ao município de 
Dourados (Reserva Indígena de Dourados), produzindo um sistema multiétnico tenso que 
dura quase um século. Em termos históricos, esse recolhimento obrigatório de três grupos 
étnicos distintos no espaço exíguo da reserva e a impossibilidade de construir módulos orga-
nizacionais autônomos, atuam como propulsores do conflito.

Estando as três etnias — Guarani, Kaiowá e Terena — convivendo no mesmo territó-
rio, os conflitos não tardaram a se manifestar. Os Terena são subgrupos dos índios Guaná, 
falantes da língua Terena, da família Aruak. As terras terena estão situadas na região do Pan-
tanal Sul mato-grossense, onde habitam próximos a vários municípios do Mato Grosso do 
Sul, tais como: Miranda, Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Nioa-
que, Rochedo, dentre outros (PEREIRA, 2011). 

Com um triste histórico de sobrevivência, o povo Terena participou na guerra entre o 
Paraguai e Brasil. No decorrer, e após esta guerra, suas aldeias foram desagregadas, queima-
das e destruídas. Em busca de sobrevivência, a população Terena se espalhou pelas fazendas 
da região, pela Serra da Bodoquena e Maracaju e alguns membros do grupo se deslocaram 
para a Reserva de Dourados. Há ambiguidades sobre essa presença Terena: uns afirmam 
que a vinda foi ocasionada por conta dos parentes que já estavam na Reserva Indígena de 
Dourados, e outros afirmam que houve também uma “ação civilizatória” promovida pelo 
antigo SPI, com o objetivo de que os Terena ensinassem a agricultura aos Guarani e Kaiowá 
(PEREIRA, 2011).

De qualquer forma, a situação influenciou a divisão da Reserva de Dourados em duas 
áreas: uma denominada “Aldeia Jaguapiru” (onde reside grande parte das famílias Terena e 
algumas famílias Guarani) e “Aldeia Bororó” (onde reside a maioria das famílias Kaiowá). O 
conflito mais intenso entre os grupos tem raiz na posição de superioridade dos Terena, fun-
damentada no fato de que dominam a agricultura e mantém uma rede de inter-relações mais 
amplas com diferentes entidades e governos. Esta posição desencadeou, e ainda desenca-
deia, desconforto, lutas políticas internas e brigas físicas entre os jovens. Até os dias de hoje 
a convivência entre os grupos requer mediações (TROQUEZ, 2006).

III. Cosmovisão Guarani e Kaiowá 

A cosmovisão Guarani e Kaiowá tem característica de atemporalidade e de poética. A sabe-
doria ancestral, para ser transmitida, requer cerimônias de iniciação e celebrações, visando 
“limpar a mente e para compreender a ‘tradição’, que é aprender a ler os ensinamentos regis-
trados na natureza interna do Ser. O ensinamento da tradição começa sempre pelo nome das 
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coisas e do modo como são nomeadas” (OLIVEIRA, 2012, p. 6). A seguir, um trecho sobre 
a importância da palavra e dos nomes.

Toda palavra possui um espírito. Um nome é uma alma provida de um assento. É uma 
vida entoada em uma forma. Vida é o espírito em movimento. Espírito é silêncio e som. 
O silêncio-som tem um ritmo, um tom, cujo corpo é a cor. Quando o espírito é entoado, 
passa a ser, ou seja, possui um tom. Tudo que existe entoa. Pedra, planta, animal, homem, 
céu, terra. As vidas assim acontecem. Grandes entidades da natureza cuidam da harmonia 
de forma para compor tudo que entoa. (OLIVEIRA, 2012, p. 4) 

A cosmovisão guarani e as entidades da natureza como elementos estruturantes da iden-
tidade dessa etnia podem ser analisadas na teoria eliasiana. Segundo Elias (1993, p. 198) as 
sociedades vinculadas a um mundo mágico vivem em confronto com outro mundo (não 
mágico), detentor de “um conjunto inteiro de meios cuja monopolização permite ao homem, 
como grupo ou indivíduo, impor sua vontade aos demais” (ELIAS, 1993, p. 198). O mono-
pólio da força - seja ela física, da produção, da economia, do modo de vida - muda o compor-
tamento e a constituição afetiva das pessoas. Nas sociedades em que não há um monopólio 
de força constituído, a exemplo das sociedades indígenas, ficam mais fragilizadas diante do 
Estado, o qual detém o monopólio de poder e as desfuncionaliza.

Apesar dos processos de desfuncionalização das sociedades indígenas por parte do 
Estado, estes detêm uma resistência enraizada nas suas cosmologias. De acordo com Oli-
veira (2012, p. 6), o forte núcleo da resistência identitária dos Guarani e Kaiowá se relaciona 
às “grandes entidades da natureza”. Por exemplo, nos ciclos que movimentam a vida. Inde-
pendente das vontades pessoais, está no centro deste movimento a Nandecy, a Mãe Terra, e 
seu poder se reflete em provas, desafios, aprendizados para todos os reinos, com o objetivo 
de “amadurecimento das tribos humanas”. São 4 ciclos norteadores do viver, guiados pela 
Mãe Terra: ciclo da Aranha, do Fogo, do Tupã e o da Grande Mãe, inter-relacionados com 
todos os reinos da vida (mineral, vegetal, animal, humano, supra-humano e divino) que “se 
entremeiam e formam o mundo que vemos”. Fazendo uma analogia com a teoria eliasiana, 
estes ciclos de figurações se movimentam, ampliam e ressignificam o viver.

Compreendemos que os seres humanos perpassados por esta significativa cosmologia, 
resumidamente apresentada neste estudo, têm no real de suas vidas tensões vindas do con-
fronto intercultural, cuja balança de poder enraizada na visão de mundo guiada por valores 
econômicos é implacável. Segundo Grubits, Freire e Noriega (2011) a proximidade com a 
sociedade capitalista, a delimitação territorial das reservas, a poluição do meio ambiente onde 
estão localizados, a imposição de novas religiões principalmente as pentecostais, a imposi-
ção da cultura não indígena com costumes alheios aos deles, quer na maneira de se vestir e 
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de se comportar quer na própria concepção de trabalho com o objetivo de educá-los, foram 
um conjunto de ações, uma figuração que leva os Guarani e Kaiowá a processos de desagre-
gação, em ambas as sociedades.

Na perspectiva processual eliasiana são as interdependências entrelaçadas e as alterações 
na balança de poder os fatores que permeiam os vários tipos de violência. Elias (1994, p. 15) 
frisa que “nenhum ser humano chega civilizado ao mundo e que o processo civilizador indi-
vidual que ele obrigatoriamente sofre é uma função do processo civilizador social”, isto é, do 
entrelaçar da psicogênese e sociogênese. Lembra que a pessoa (em sua curta história de vida) 
passa através de alguns dos processos que a sociedade experimentou em sua longa história. 

A construção da psicogênese e sociogênese dos Guarani e Kaiowá é complexa e sofrida 
com a chegada dos colonizadores (época que se tem mais informações). Passaram pelo impacto 
da escravidão, dizimação, religião e ideias euro centradas. As políticas integralistas da Coroa 
Portuguesa e mais tarde do Estado brasileiro, associados com o pouco conhecimento e des-
respeito pelos povos indígenas desencadearam “feridas” até então difíceis de serem curadas. 
Ainda assim, anciãos procuram transmitir o conhecimento ancestral e mais recentemente 
registram (indígenas e pesquisadores) a memória desse povo para que continue viva e valo-
rizada pelos Guarani e Kaiowá. Caso contrário o conhecimento mitológico indígena ficaria 
cada vez mais deslocado diante dos valores da modernidade (eurocêntricos).

Os relatos dos pais, professores e líderes Guarani e Kaiowá sintetizados por Machado 
(2016, p. 100) apontam que na Reserva de Dourados (MS) não há quase mais interesse em 
aprender o “tradicional”, e o que se tornou importante é o saber não indígena, em função 
da conquista de algo melhor para a família como casa boa, moto ou carro, além de roupas e 
celular. As crianças e jovens estão cada vez mais expostos aos problemas da cidade, aos pre-
conceitos, às drogas, ao uso de bebida alcoólica (MACHADO, 2016, p. 86). Em outro relato, 
uma mãe diz para Machado: “o costume do branco é que está acabando com a gente e as 
crianças e jovens não querem mais ser índio por causa disso” (MACHADO, 2016, p. 101). 

 Apesar do impacto civilizador nos povos Guarani e Kaiowá, eles têm como 
referência a “busca da terra sem males”, fato que marca o ethos desses povos. Sha-
den (1974, p. 161) pontua que a resistência guarani é tão intensa que mesmo 
com a convivência por quase dois séculos com religiosos jesuítas, estes povos 
se fundamentam na sua cosmologia e tem uma visão comum de vida e morte. 
Nimuendaju (1987) narra que “diante da morte, o Guarani tem três atitudes: o medo dos 
falecidos, uma conformidade perante a morte e um profundo desejo de chegar à ‘terra sem 
males’”. O medo dos falecidos aparenta ambiguidade, pois temem a morte e simultaneamente 
desejam encontrá-la. Este temor oculta o “medo da alma que saiu do corpo, a anguêry”, ou 
seja, “a alma animal, responsável pelas más inclinações e que fica na terra por um tempo 
depois da morte, assombrando os vivos”. As outras duas almas: nhe’enguê, alma boa, não afeta 



243

os vivos e vai para o além quando a pessoa morre; e a avyu-kuê, a alma sombra, uma cópia 
imperfeita da pessoa, não incomoda os vivos e fica nos ares. Por isso, o lugar onde ocorre 
uma morte súbita deve ser evitado, pois a alma boa (nhe’ enguê) não teve tempo de se pre-
parar para sair do corpo, portanto fica vagando naquele lugar. O sentimento de desejar a 
morte foi classificado por Schaden (1974, p. 75) “tanatomania” (desejo de morrer), e signi-
fica libertação para encontrar a “terra sem males”, de forma que a morte não é vista como 
uma “dolorosa ruptura da vida presente”. 

O suposto desejo de morte pode também ser interpretado como o desejo de superação 
da condição de imperfeição presente nas figurações sociais humanas. Tal desejo aumenta 
na proporção que as condições de vida se deterioram e a figuração fica mais imperfeita. Isto 
aponta para o tema clássico do cataclismo guarani, da ameaça perpétua de destruição da 
terra, não para extinguir definitivamente a vida, inclusive humana, mas para que ela possa 
passar por um novo recomeço, revigorada em seus princípios vitais. Na cosmologia Kaiowá 
e Guarani isto já aconteceu muitas vezes, os vestígios dessas destruições e recomeços estão 
inscritos nas narrativas míticas e nos elementos da natureza, como regista Pereira (2004).

Estudos contemporâneos acerca do suicídio indígena buscam compreender este fenômeno 
através do ponto de vista desses povos, do xamanismo e de suas cosmologias. Para um maior 
esclarecimento para o leitor, fazemos uma breve explicação sobre xamanismo, por ter papel 
articulador no discurso nativo, acerca da violência e do suicídio. De acordo com Langdon (2011, 
p. 162) o xamanismo é “um sistema cultural que transforma ao longo da história” e precisa ser 
estudado reconhecendo as interferências locais e globais. A autora pesquisou o xamanismo 
durante quarenta anos e relata a multiplicidade de fatores que contribuem para a revitalização 
dos xamãs. Embora estes tenham um papel central nas relações sociais, o xamanismo, pode se 
manifestar na vida cotidiana sem os xamãs, como o caso dos indígenas Siona, através do dis-
curso e dos rituais ligados às enfermidades graves ou acidentes mortais. (LANGDON, 2011). 

O processo de revitalização para a formação de xamãs se relaciona com fatores da cul-
tura local, mas também global, como a influência da mídia. O xamã Pancho estudado por 
Langdon (2011) foi reconhecido como “o maior e mais respeitado xamã Siona”. Este fato, 
no entanto, na visão da autora é mais um reflexo da modernidade — ou da pós-moderni-
dade, se quisermos usar esse termo — e de forças que estão do lado de fora da comunidade 
nativa. Neste sentido, os atributos para a formação dos xamãs e mesmo o reconhecimento 
de suas habilidades estão inseridos numa rede social mais ampla.

Os xamanismos guarani e kaiowá são realizados através dos cantos. As doenças são 
vistas como uma agressão — seja de um ser sobrenatural ou de um inimigo, por meio de 
feitiços. Os xamãs são capazes de operar a cura de uma dor de cabeça, conflitos com não 
indígenas, afastar animais peçonhentos, solucionar conquistas amorosas, dentre outros.De 
acordo com Pimentel (2017, p. 294) “quando um xamã cura uma doença, ele está, muitas 
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vezes, contra-atacando um inimigo ou negociando com seres poderosos a liberação da pes-
soa — oscilando entre o campo militar e o diplomático”. 

O primeiro aspecto relacionado ao suicídio é o de negar que a responsabilidade tenha 
sido do próprio “morto”. “O angue, aspecto perambulante dos mortos” e os seres sobrena-
turais denominados “os donos da corda” são os primeiros suspeitos. Os feitiços são parte 
importante da vida coletiva, de forma que o auto enforcamento pode ser visto como fei-
tiço ou provocado pelas faltas da própria pessoa. Há que se considerar que as igrejas pente-
costais são bastante aceitas nas aldeias, por atuarem indicando ser “obra do Satanás” muitos 
dos acontecimentos cotidianos e inclusive o suicídio. Mesmo admitindo publicamente que 
a morte possa ter ocorrido por terceiros, por feitiço ou por ação da pessoa, o fato é que há 
lamentação sobre o suicídio e o temor de que outros membros da mesma família possam se 
suicidar por influência do fantasma do morto (PIMENTEL, 2017, p. 297).

Ao entrevistar as famílias, Pimentel (2017), classifica alguns estados emocionais que deter-
minaram os jovens a se suicidarem, como o sentimento de nhemyrõ, estado de desespero, raiva/
ira, contrariedade e tristeza ou pirraça. Em geral eles estão num estado de contrariedade, que 
frequentemente oscila entre a explosão e a prostração – aludindo a uma ausência de alegria. 

As visões cosmológicas apresentadas pelos autores acima mencionados são bastante 
complexas e foram sintetizadas no presente estudo. Estes relatos contêm argumentos que 
podem trazer um certo conforto sobre o suicídio, entretanto é fundamental ficarmos aten-
tos para a não acomodação intelectual diante dos direitos humanos.

Dito de outra forma, ao analisarmos os dados do Relatório sobre a Violência sobre os 
Povos Indígenas no Brasil (CIMI, 2014), organizado com os tipos de violência e seus des-
dobramentos no Quadro 1, nos aproximamos da compreensão das longas ramificações que 
deixam os Guarani e Kaiowá em situação de intensa vulnerabilidade.

Quadro 1: Tipos e Desdobramentos das violências 

Tipos de violência contra indígenas Desdobramentos

Violência contra a pessoa
Assassinato, tentativa de assassinato, homicídio culposo, ameaça 
de morte, ameaças várias, lesões corporais dolosas, abuso de 
poder, racismo e discriminação étnico culturais, violência sexual.

Violências provocadas por omissão do 
Poder Público

Suicídio, Desassistência na área de saúde, Morte por 
desassistência à saúde, Mortalidade na infância, Disseminação 
de bebida alcoólica e outras drogas, Desassistência na área de 
educação escolar indígena, Desassistência geral.

2 tipos 17 desdobramentos

Fonte: Adaptado do Relatório Violência sobre os povos indígenas no Brasil (CIMI, 2014).
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IV. Retrato atual dos Guarani e Kaiowá

Elias (1999) menciona algumas sociedades que possuem redes de inter-relações mais exten-
sas ou menos extensas, no sentido do quantitativo de pessoas e de instituições com quem se 
relacionam, portanto, neste sentido são mais ou menos complexas. As sociedades indíge-
nas, de forma geral, especialmente as mais distantes dos mundos urbanos, podem ser carac-
terizadas segundo Elias (1999) por sua rede de inter-relações menos extensas. No entanto, 
podemos dizer que no mundo atual, esta complexidade é relativa, em função da interferên-
cia do Estado e das agências internacionais, o que torna a vida indígena cada vez mais com-
plexa, independentemente de onde estejam.

O quadro atual dos Guarani e Kaiowá mostra que as redes pouco extensas de inter-re-
lações e interdependências do passado estão mais ampliadas e entrelaçadas com diferentes 
setores da sociedade. Tal fato se dá em decorrência dos contatos de trabalho, do consumo 
urbanizado, da frequência às escolas não indígenas, do uso de tecnologias de comunicação 
e de transporte, dentre outros. Com a extensão da rede de interdependência comunitária 
e pessoal, assim como de suas organizações étnicas com as instituições governamentais, os 
indígenas são “dependentes” e, simultaneamente, “influenciadores” da sociedade mais ampla.

A população atual Guarani e Kaiowá no MS, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2010) alcança aproximadamente 47 mil pessoas, dis-
tribuídas em 31 aldeias, em 19 municípios. As aldeias mais próximas do meio urbano estão 
na Reserva Indígena de Dourados, situada no perímetro urbano, onde vivem 13 mil indíge-
nas em 3,6 hectares de terra, caracterizando “a maior densidade populacional entre todas as 
comunidades tradicionais do país, e onde acontecem 18 dos 73 casos de suicídio no Estado 
em 2013”, registra Fasolo (2014, p. 1). 

Não obstante a ampla expansão das inter-relações, a situação territorial do povo gua-
rani e kaiowá é de confinamento, pois vivem em terras limitadas, consequência do pro-
cesso histórico realizado no estilo “competição primária” (ELIAS, 1999) com envolvimento 
governamental. Quando, tanto no período do reinado, quanto no Estado-nação suas terras 
foram distribuídas de forma arbitrária, violenta, não negociada, via relação de poder unila-
teral estabelecida por elites econômicas da região em que viviam/vivem. Passados os sécu-
los, embora a maioria do povo Guarani e Kaiowá de MS esteja nesta condição, ainda busca 
uma “resistência” pétrea na valorização e revitalização da sua cosmologia.

A hostilidade e preconceito dos habitantes das cidades próximas é uma situação corrente. 
Os que se sentem “estabelecidos” (não indígenas) discriminam os indígenas tratando-os por 
“sujos”, “delinquentes” e muitas vezes insensíveis aos sentimentos de paz e entrelaçamento 
com a natureza, próprios do seu ethos. Nas escolas da cidade, as crianças guaranis e kaiowás 
se sentem inferiorizadas, além de terem problemas na aprendizagem e consequentemente 
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sendo continuamente reprovadas. Como as famílias são cadastradas como de baixa renda, elas 
participam do “Programa Bolsa Família” e, portanto, os filhos devem permanecer na escola. 
As escolas das aldeias tentam minimizar esta realidade criando estruturas e gestão diferen-
ciada, mas ainda incipiente. Este movimento de educação diferenciada vem crescendo e se 
consolidando com o Programa Nacional dos “Territórios Etnoeducacionais (TEE)”71, uma 
política escolar indígena iniciada em 2009 (MACHADO, 2016). 

O cotidiano das “famílias extensas”, denominação para os grupos familiares, consiste 
em manter a vida na aldeia, as idas e vindas aos centros urbanos a pé ou guiando carroças 
lotadas com crianças, idosos e mulheres. Elas percorrem os bairros vendendo um pouco da 
colheita das roças ou em busca de alimento (VINHA, 2012). É comum as crianças baterem 
de porta em porta pedindo alimento, roupas e brinquedos. Esta rotina mostra que o princí-
pio da dignidade humana e a efetivação do direito indígena são temas ainda sem respostas. 
Martins (2005) reivindica em seu livro O direito ao pão novo para os Guarani e Kaiowá, em 
contraponto a súplica dos pedintes indígenas quando dizem “tem pão velho?”

Em agravantes ouve-se de tempos em tempos, mulheres que foram estupradas ou assas-
sinadas pelos próprios indígenas locais ou não indígenas da redondeza, mulheres e homens 
assassinados por questões políticas de terra a mando de fazendeiros. 

Os índices apontados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), pelo Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e divulgados pelo Conselho Indígena Missionáric 
(CIMI) mostram dados conforme o Quadro 2. Podemos observar que o índice de assassi-
natos por faixa etária é mais alto nas idades de 15 a 29 anos, mas surpreendentemente já 
aponta um índice de 3% na idade de 10 a 14 anos. E a maior incidência ocorre em Dourados 
e Amambai, localidades de maior concentração indígena.

Quadro 2 : Indígenas assassinados em Mato Grosso do Sul – 2015

Incidência por faixa etária

10-14 anos 15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos 40-49 anos anos >60 anos

3% 30% 36% 16% 3% 6% 6%

Fonte: DISEI - MS

71  Conferir Rossato (2016) a saber: os distritos visam dar visibilidade às relações entre as etnias, partindo 
das realidades concretas e das necessidades dos povos indígenas, e considerando as relações socioculturais. 
Os TEEs ultrapassam as fronteiras administrativas de estados e municípios.
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Incidência por Localidade

Dourados Amambai Caarapó Ant. João Bodoquena Iguatemi Aquidauana

38% 27% 8% 6% 6% 6% 3%

Fonte: DSEI-MS 

Assassinatos no Brasil e no Mato grosso do sul – 2003 a 2015
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As porcentagens de suicídios são altas em Amambai e Dourados comparadas com as 
outras localidades. Uma região de maior tensão por diferentes motivos, tais como a luta 
pelas terras associada à diversidade étnica (no caso de Dourados). Em relação as ocorrên-
cias desde 2000, houve uma variação de 38 a 53 casos, exceto no ano de 2013 com 73 casos, 
e também na faixa etária de 10 a 14 anos, embora a maior incidência ocorreu na faixa de 15 
a 19 anos, conforme dados do Quadro 3. 

Quadro 3: Índices de suicídios entre jovens guarani e Kaiowá.

Incidência por faixa etária

10-14 anos 15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos 40-49

24% 37% 22% 8% 4%

Fonte: DSEI-MS
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Incidência por localidade

Amambai Ant. João Caarapó Dourados Iguatemi Paranhos Tacuru Brasilândia

37% 2% 11% 17% 12% 7% 12% 2%

Fonte: DSEI-MS

Suicídios no período de 2000 a 2015

A
n

o
 

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

T
o

t
a

l
 

N
º
 
d

e
 

c
a

s
o

s

44 40 38 53 42 50 40 40 59 42 40 45 53 73 48 45 752

Fonte: DSEI-MS

A pesquisa de Machado (2016) sobre a Educação infantil: “Criança Guarani Kaiowá 
na Reserva Indígena de Dourados” mostra informações importantes sobre a violência na 
Reserva, como vemos abaixo:

Liderança política: É viver trancado em casa, ir pra escola só. As crianças não são mais 
livres, e muitas delas querem as coisas do branco e os pais não têm como dar, aí eles se 
revoltam, saem a noite. Até a língua eles não querem aprender, ir na reza então, ixii, nem 
querem saber. A gente vive pegando crianças andando a noite com facão e bêbado pelas 
estradas (MACHADO, 2016, p. 113).
Hoje não é bom. É perigoso, mas ainda tem família que cuida das crianças, que ensinam a 
língua, que cuida de verdade, mais tem muitos que não (MACHADO, 2016, p. 113).
Professor: Atualmente do jeito que nossa aldeia esta violenta, está mais seguro as crian-
ças irem para escola. Hoje as famílias não ficam mais em casa o tempo todo, precisam tra-
balhar e com isso as crianças ficam sozinhas em casa (MACHADO, 2016, p.87).
Pai: Perigoso. Hoje ser criança necessita de cuidado dos mais velhos. Existem muitas pes-
soas fazendo mal para as crianças, tem criança que trabalha muito cedo e não pode brin-
car, algumas não podem nem estudar (MACHADO, 2016, p. 83).
Mãe: Hoje a família tem que trabalhar e não tem quem vai cuidar das crianças, é perigoso dei-
xar as crianças sozinhas, então é bom eles irem pra escola mesmo (MACHADO, 2016, p. 102).

O retrato atual da violência pode ser consequência do entrelaçamento dos diversos fato-
res apontados neste estudo. Um dado de extrema relevância é a aproximação da Reserva de 
Dourados das cidades de Dourados e Itaporã. 
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Destacamos também a questão da terra. Hoje, 305 povos indígenas estão distribuídos 
pelo país e o principal conflito é a demarcação de terras. Os Guarani e Kaiowá constituem um 
dos povos mais sofridos neste sentido. No ano de 2012 foi publicado na mídia uma “Carta” 
com o suposto anúncio de um suicídio coletivo dos Guarani e Kaiowá. O CIMI (2012, p.1) 
contribuiu no esclarecimento sobre o teor desta Carta e publicou o seguinte texto:

Os Kaiowá e Guarani falam em morte coletiva (o que é diferente de suicídio coletivo) no 
contexto da luta pela terra, ou seja, se a Justiça e os pistoleiros contratados pelos fazendei-
ros insistirem em tirá-los de suas terras tradicionais, estão dispostos a morrerem todos nela, 
sem jamais abandoná-las. Vivos não sairão do chão dos antepassados. (CIMI, 2012, p.1) 

Retomando a questão da “tanatomania” e mesmo compreendendo “a ida para o Além como 
libertação” não fica justificado para nós a trágica destruição desse povo. Otoniel, liderança gua-
rani, citado por Fasolo (2014, p. 1) acredita que o motivo de tantos jovens cometerem suicídio é 
a falta de perspectiva. Ele diz os Guarani “Não têm futuro, não têm respeito, não têm trabalho e 
nem terra pra plantar e viver. Escolhem morrer porque na verdade já estão mortos por dentro”.

Frente a esta brutal realidade, a Comissão Nacional da Verdade (CIMI, 2014, p. 174) 
elaborou 13 recomendações, as quais cabem aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
encaminhá-las visando “reparar os povos indígenas e promover a demarcação de suas terras e 
o respeito a seus direitos junto a toda sociedade”. A primeira recomendação merece destaque: 

Pedido público de desculpas do Estado brasileiro aos povos indígenas pelo esbulho das 
terras tradicionais e pelas demais graves violações de direitos humanos ocorridos sob sua 
responsabilidade direta ou indireta no período investigado, visando “a instauração de um 
marco inicial de um processo reparatório amplo e de caráter coletivo a esses povos”. 
Comissões, conselhos, organizações pró indígenas, dentre outras formas de manifestação 
social são tentativas de repararem os prejuízos, das infrações violentas, advindos do processo 
colonizador. Em contrapartida, há também instituições paradoxalmente que lutam contra 
as demandas dos indígenas ou na tentativa ainda os “civilizarem”, numa sociedade cuja 
balança de poder está a favor dos que concentram maior poder economicamente e/ou 
politicamente. (CIMI, 2014)

Elias (1994, p. 162) esclarece que não “há um ponto zero na historicidade do 
desenvolvimento humano, da mesma forma que não há na socialidade, na interdependência 
social dos homens”. Os seres humanos precisam ensinar e aprender e não podem funcionar 
sem que os membros dos grupos deixassem de inculcar modelos de auto regulação e 
autodisciplina nos mais jovens.
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O pensamento hegemônico das políticas do passado teve impacto significativo no habi-

tus social desses povos. As tentativas de os transformarem em pessoas com autodisciplina, 
nos padrões racionalistas, sofreram resistências. Por um lado, a cosmovisão desses povos os 
coloca em outra dimensão, abarca a fauna, a flora, os humanos, e os espíritos guiados pela 
Mãe Terra. Esta pode ter sido a bússola do processo desses povos, de suas resistências aos 
processos violentos civilizadores. Os não indígenas, ao contrário, esperavam que eles tives-
sem outros rumos ou desaparecessem enquanto etnia, influenciados por uma visão unicista 
e ocidental. Por outro lado, as ações políticas das organizações não governamentais nacio-
nais e internacionais contribuíram para ampliar a autoconsciência e identidades dos Gua-
rani e Kaiowá, tais como o CIMI, as Nações Unidas, a equipe Socioambiental, dentre outras.

A anomia tratada por Elias e Scotson (2000, p. 177-179) pode também elucidar o Estado 
atual dos Guarani e Kaiowá. Os autores ampliam o conceito trazido por Durkheim, ao explicar 
em termos sociológicos, a reiterada regularidade estatística dos suicídios. O autor infere que 
algo na sociedade não está harmônico, há falta de coesão devido aos contextos de mudança 
repentina ou de instabilidade na sociedade e, portanto, influencia no desequilíbrio do com-
portamento dos indivíduos. 

Elias e Scotson (2000) explicam que não podemos ver de forma antagônica os grupos 
como anômicos ou nômicos, e as causas de maneira simplista, sem analisarmos as figura-
ções que levaram ao estado dos fatos. Nesta direção, entendemos que a situação atual dos 
Guarani e Kaiowá retratada por diferentes fatores como: o alcoolismo, desestruturação das 
famílias, interferência dos missionários evangélicos, busca pelo trabalho externo, diminui-
ção dos ritos e dos xamãs, falta de terra, violência, suicídios, entre outros, precisa ser com-
preendida num contexto amplo, influenciado por processos múltiplos de interferências, 
interdependências e de mudanças sociais. Seus dilemas são expressos em seus códigos cul-
turais, que também agregam os novos instrumentos e espaços institucionais aos quais tem 
acesso no tempo atual. No ambiente de mal-estar social das reservas, a violência interna e 
mesmo o suicídio tem sido o destino amargo de muitas pessoas, principalmente dos jovens. 

Enfatizamos que as políticas do Estado ainda são frágeis para a diminuição dos proble-
mas. O fortalecimento dos grupos familiares e tentativas de recuperação da posse de terri-
tórios considerados como de ocupação “tradicional”, a valorização da educação indígena, o 
ensino da língua materna, as negociações com o Estado-nação representam tentativas de 
fortalecimento dos Guarani e Kaiowá. 

NOTAS FINAIS

Ao buscarmos respostas para compreensão das figurações que deixam o coletivo Guarani 
e Kaiowá em situação de vulnerabilidade social e violência encontramos algumas pistas. O 
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processo colonizador incrustado das ideias civilizatórias euro-centradas teve um impacto 
violento na vida dos Guarani e Kaiowá. No processo histórico ocorreram alianças e separa-
ções com os colonizadores portugueses, missionários, bandeirantes e outros colonizadores. 

As divisões das etnias para formarem novos grupos, a aproximação com outras etnias, 
a partir do século XVI, ocorreram inicialmente como resistência aos colonizadores, e mais 
tarde pela implantação das políticas do Estado. Como por exemplo o caso da Reserva Indí-
gena de Dourados (RID) em que habitam os Guarani, Kaiowá e Terena.

O estado atual dos Guarani e Kaiowá reflete uma convivência tensa entre o modo de 
ser e de viver relacionado com à terra, a grande Mãe, as cosmologias e um mundo domi-
nado pelo poder econômico e político, com pouco reconhecimento pela cultura ameríndica. 

As políticas de Estado desconsideraram as cosmologias dos Guarani e Kaiowá e 
tiveram um impacto desfuncionalizador. As tensões entre Guarani, Kaiowá e Terena 
aumentaram a animosidade e dificuldades de se relacionarem atualmente, no dia 
a dia, na região de Dourados. No entanto, em muitas ocasiões, eles se unem e se reor-
ganizam frente a uma força maior, advinda do poder público ou das ameaças locais. 
Os grupos se organizam não somente em função das questões econômicas, mas por 
motivos cosmológicos, por casamentos interétnicos, festas, esporte, entre outros. 
Elias (1993) na sua teoria enfatiza acerca da monopolização da força do Estado, a qual per-
mite a determinadas sociedades, ou a grupos, imporem suas vontades aos demais e deses-
truturarem o modo de ser. Este é o caso dos Guarani e Kaiowá, uma sociedade claramente 
submetida a perdas e sofrimentos históricos. Entretanto, firmes em suas convicções, estes 
indígenas parecem aguardar no silêncio das suas dores e na força de suas resistências, que o 
mundo amadureça, que se torne uno com o cosmos e reconheça a centralidade da Grande 
Mãe. A revitalização da cosmovisão através dos ritos religiosos, da constituição do ser Gua-
rani e Kaiowá é o que os mantém unidos e diferenciados dos outros indígenas e dos não 
indígenas, embora esta relação seja tensa, conflituosa e violenta. Este fato não exime o Estado 
de desenvolver políticas públicas que propiciem a diminuição dos conflitos e tensões entre 
os Guarani, Kaiowá e Terena e os não indígenas.
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Orçamento público e prática docente 

na educação especial: perspectiva 

sociologico-figuracional

Reginaldo Celio Sobrinho

Edson Pantaleão

INTRODUÇÃO

Neste texto sistematizamos apontamentos eliasianos que vem subsidiando estudos e reflexões 
desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa “Políticas, gestão e inclusão escolar: contex-
tos e processos sociais” e que dizem respeito a relação prática docente e orçamento público 
no contexto de construção de uma escola para todos.

O interesse em estudar mais detidamente sobre a relação prática docente e orçamento 
público justifica-se, fundamentalmente, pela possibilidade de aprofundar questões que emer-
giram no estudo comparado internacional realizado entre 2014 e 2016 e que figuram como 
elementos importantes, senão centrais, no delineamento e na realização da pesquisa, em 
andamento, que coordenamos juntos aos membros do nosso grupo de pesquisa.

Tanto na primeira pesquisa, intitulada: “Políticas de acesso e de permanência de pessoas 
com deficiência no ensino comum: um estudo comparado de sistemas educativos brasileiros 
e mexicanos” (2014-2016), quanto na pesquisa que se encontra em andamento, intitulada: 
“Política orçamentária e trabalho docente na educação especial em realidades brasileiras e 
mexicanas”, objetivamos tecer compreensões e análises relativas à garantia do direito à edu-
cação de crianças e de adolescentes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvi-
mento e/ou com altas habilidades e/ou superdotação, em realidades brasileiras e mexicanas. 
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A relação prática docente e orçamento público se constitui, assim, como um fio condutor 
entre esses dois trabalhos investigativos, que emergem da cooperação técnico-científica que 
estabelecemos com profissionais que atuam na administração pública no Estado de Veracruz/
México, no Estado de Jalisco/México e no Estado do Espírito Santo/Brasil, bem como com 
pesquisadores da Universidad Veracruzana/México e da Universidad de Guadalajara/México.

Nosso trabalho investigativo segue sustentado nos pressupostos da Sociologia Figura-
cional, elaborada por Norbert Elias, em diálogo com a literatura que versa sobre as políticas 
educacionais e sobre a pertinência dos Estudos Comparados Internacionais em Educação 
(FERREIRA, 2008; CARVALHO, 2014). Por essa via, buscamos superar os modelos hege-
mônicos de comparação, eminentemente quantitativos, largamente utilizados pelos orga-
nismos internacionais, que estudam diferentes realidades, circunscrevendo-as num perfil 
cultural único e ideal e arregimentando elementos que legitimam uma política imperia-
lista e colonizadora. Desse modo, nossas reflexões se organizam em torno da perspectiva 
de que conhecer outras realidades nos ajuda a compreender o capítulo da história humana 
que escrevemos com os outros, e nos auxilia no debate relativo aos diferentes dispositivos 
de controle colocados em ação por órgãos e organismos internacionais no jogo que anun-
cia a inclusão social.

Cabe destacar que em Elias não encontraremos discussões mais específicas sobre os 
temas que constituem o foco das nossas reflexões, particularmente no campo da Educação 
e, também, da Educação Especial. A peculiar contribuição de suas elaborações reside no fato 
de ele colocar em discussão as questões políticas, econômicas, sociais e os processos de indi-
vidualização numa perspectiva interdisciplinar, buscando na dinâmica histórica os aspectos 
das regularidades gerais que orientam a compreensão do homem sobre si mesmo, sobre os 
“outros” e sobre o mundo. 

Atentos a essa questão e nos associando a um conjunto de autores que vêm buscando 
estudar e problematizar questões educacionais a partir dos pressupostos da sociologia figu-
racional (BRANDÃO, 2003; LEÃO, 2007; HUNGER, ROSSI, SOUZA NETO, 2011; VEIGA, 
2014; HONORATO, 2014), os apontamentos trazidos neste texto estão apoiados nas obras: 
A sociedade dos indivíduos (1994); O Processo Civilizador Volume II: Formação do Estado e Civili-

zação (1993); Envolvimento e alienação (1998); Introdução à sociologia (2008).

PRÁTICA DOCENTE E ORÇAMENTO PÚBLICO: APORTES EM ELIAS

Interessado no estudo das transformações sócio-históricas, Elias (1993, p. 37) destaca que 
“[...] na história, nenhum fato isolado jamais produz por si mesmo qualquer transformação, 
mas apenas em combinação com outros”. Complementarmente, alerta-nos que “[...] quando 
pesquisamos processos sociais, temos que examinar a rede de relacionamentos humanos, 
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a própria sociedade, a fim de identificar as compulsões que as conservam em movimento 
e lhes conferem forma e direção particulares […]” (ELIAS, 1993, p. 38).Assim é que em 
Elias (1993), termos como “absolutismo”, “capitalismo”, “economia de trocas”, “economia 
monetária” trazem sentidos históricos e sociais e que dizem respeito às mudanças nos rela-
cionamentos humanos e na constituição das próprias pessoas. 

Coerente com esse pressuposto, o autor desenvolve reflexões sobre a legitimação do 
Estado como forma de governo a partir da Idade Moderna, colocando em perspectiva e em 
associação diferentes eventos sociais, entre eles: a intensificação do uso da moeda; a dife-
renciação e especialização do trabalho;a formação de mercados; a monopolização estatal dos 
impostos e da força física; o excesso demográfico; a legitimação das competições não-livres; 
a instauração do regime democrático; o crescimento das cidades; o orçamento público como 
importante dispositivo governamental no Estado Moderno; a ambivalência declarada ou 
latente nos relacionamentos humanos e suas consequências na vida política e na constitui-
ção psicológica dos indivíduos (ELIAS, 1993).

Dessa indicação eliasiana, decorre uma importante orientação para as investigações 
desenvolvidas no campo das ciências sociais e das ciências humanas: o objeto de pesquisa pre-
cisa ser tematizado e/ou discutido considerando a processualidade histórica da interdependên-
cia entre a organização da vida em sociedade e constituição da personalidade dos indivíduos.

Essa orientação vem se constituindo como um importante e instigante exercício teó-
rico-metodológico para o grupo de pesquisa “Políticas, Gestão e Inclusão Escolar: contextos 
e processos sociais”, cujos trabalhos investigativos, conforme destacamos, ocupam-se dos 
processos inclusivos escolares vividos em diferentes localidades latino-americanas, particu-
larmente no Brasil e no Mexico.

Considerando essa nossa intencionalidade investigativa é importante destacar que: 
[…] A expansão da escola para todas as crianças era uma demanda social e política fun-
damental para a organização das nações e sociedades industriais do século XIX, embora 
a atenção a essa demanda fosse realizada de forma muito desigual. (VEIGA, 2014, p. 3)72

De fato, compreendida como espaço, por excelência, de socialização de saberes e de dis-
seminação dos ideais de nação e de pátria, paulatinamente, a universalização e a obrigatorie-
dade escolar foram estabelecendo-se como condição para o alcance do progresso social das 
nações modernas (HONORATO, 2014; VEIGA, 2014; GEBARA, 2014). 

72  Tradução: “[…] la ampliación de la escuela para todos los niños fue una demanda social y política fun-
damental para la organización de las naciones y sociedades industriales del siglo XIX, aunque la atención 
a esta demanda se llevó a cabo de manera muy desigual.”
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Nesse processo, diferentes eventos sociais contribuíram para que o Estado, como nova 
forma de governo, assumisse a monopolização da educação escolar, especialmente a par-
tir do final do século XIX (VEIGA, 2014). Desde então, crescentemente, a escola passou a 
constituir parte importante das responsabilidades da administração estatal devendo, por-
tanto, ser tutelada pelo Estado e, ao mesmo tempo, contemplada no orçamento público. 

Diferentes apontamentos trazidos por Elias (1993) instigam a discussão sobre o pro-
cesso de legitimação do orçamento público nas sociedades ocidentais e nos permitem com-
preender, entre outras questões, que o orçamento público não emergiu, necessariamente, 
em contraposição ao orçamento privado, exercido pelos senhores de terras ou pelos reis. 

De fato, estudando o processo de formação do Estado, Elias nos mostra que “[…] a ‘eco-
nomia nacional’ desenvolveu-se a partir da ‘economia privada’ das Casas feudais governan-
tes […]” (ELIAS, 1993, p. 101). Antes que se formassem os Estados, o monopolista privado 
(fosse ele o rei ou o suserano) era quem decidia como a arrecadação seria usada. 

Só muito lentamente, na medida em que o monopolista privado foi deixando de contro-
lar a arrecadação como renda pessoal e de sua família, se tornando funcionalmente depen-
dente da sociedade a que governava, essa “economia privada” se transformou em monopólio 
público, permitindo estabelecer uma diferença mais nítida entre as despesas “públicas” e as 
despesas “privadas”. Associado a outras mudanças sociais em curso, a crescente divisão do 
trabalho, a ampliação da participação das populações na arrecadação estatal, o menor dis-
tanciamento entre governantes e governados, a notável centralidade do uso da moeda numa 
sociedade que passou a se organizar em torno da “economia monetária” em substituição à 
“economia de trocas”, o orçamento público foi assumindo sentidos mais específicos e abso-
luta pertinência na consolidação das nações-estado (ELIAS, 1993). 

Não sem razão, o monopólio da tributação e da força militar, articulado ao surgimento 
de um aparelho especializado para sua administração, foram decisivos para a instauração do 
Estado como forma de governo nas Sociedades Ocidentais (ELIAS, 1993).

Nesse processo, o orçamento público passou a ser administrado mais rigorosamente, 
sobretudo, pela via da legalização dos atos das equipes de governo, cujos integrantes pas-
saram a atuar como funcionários da sociedade (ELIAS, 1993). Assim, no Estado Moderno, 
os mecanismos legais e a burocracia estatal desempenham um papel decisivo na constitui-
ção de uma máquina administrativa cada vez mais especializada que, crescentemente, vem 
se ocupando da gestão do orçamento público.

Em associação a outros eventos, Elias (1993) destaca que, curiosamente, com o 
estabelecimento dos Estados, gradativamente as questões impulsionadoras das tensões 
sociais deixavam de se referir à eliminação da forma de governo implementada, atribuindo 
centralidade e importância à preocupações sobre quem deve controlar o Estado, bem 
como sobre quais instrumentos poderiam ser utilizados para a constituição das equipes 
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governamentais e para a distribuição dos benefícios decorrentes dos monopólios, agora 
firmemente estabelecidos. 

Sem perder de vista o exame dos sentimentos e da conduta dos indivíduos, Elias (1993) 
observa, por exemplo, a emersão de uma ambivalência declarada ou latente nas inter-rela-
ções sociais, na constelação social, que marca o momento de consolidação nações-estados 
contemporâneas. Esclarece-nos o autor que, diferentemente do que ocorria em momentos 
anteriores, nessa fase, 

[…] as possibilidades de inimizade pura, inequívoca, diminuem e se evidencia mais e mais 
o quanto os atos cometidos contra um adversário ameaçam também a existência social de 
quem os perpetra, perturbando assim o mecanismo inteiro das cadeias de atos, das quais 
todos são partes […]. (ELIAS, 1993, p. 145)

Elias (1993) considera que essa ambivalência estrutural nas inter-relações sociais repre-
sentou um importante referente para a modelação das condutas humanas e para o estabele-
cimento de uma autoridade central baseada numa outra forma de governo. O autor, aponta, 
assim, um princípio geral que conforma centralização e ambivalência de interesses em um 
mesmo processo: 

[…] A hora da forte autoridade central na sociedade altamente diferenciada soa quando a 
ambivalência de interesses dos mais importantes grupos funcionais se torna tão grande e 
o poder é tão uniformemente distribuído entre eles, que não pode haver nem uma solução 
conciliatória decisiva nem um conflito decisivo entre eles. (ELIAS, 1993, p. 148)

De fato, num percurso histórico muito específico, particularmente nas sociedades oci-
dentais, crescentemente, 

[…] as atividades e funções de cada indivíduo dependem direta ou indiretamente das de 
muitos outros; só nelas o peso dessas muitas ações e interesses entrelaçados adquire tanta 
importancia que mesmo os poucos que exercem controle monopolista sobre possibilida-
des imensas não conseguem escapar de sua pressão. (ELIAS, 1993, p. 102)

Desse modo, se em nossas sociedades recentes o monopólio da tributação pelo Estado 
reserva aos governantes ampla possiblidade de escolha sobre onde, quando e quanto inves-
tir os recursos arrecadados, é importante considerar que, de alguma maneira, essas esco-
lhas governamentais precisam responder a uma multiplicidade de interesses específicos de 
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indivíduos e de instituições que participam direta ou indiretamente do complexo jogo social 
que orienta a elaboração da política orçamentária. 

Em vista dos principais resultados do estudo empreendido junto aos colegas mexicanos 
(2014-2016), compreendemos que a política orçamentária adotada pelas equipes de governo 
constitui um importante elemento a ser considerado nas práticas de ensino e de aprendiza-
gem na “Escola para todos”. Além disso, o orçamento público nos remeteà variados aspectos 
da estrutura social mais ampla que arregimentam diferentes concepções de inclusão escolar 
e de escolarização subsidiadoras do trabalho docente.

Essa nossa compreensão sustenta-se na perspectiva eliasiana que estuda as inter-re-
lações humanas, considerando e articulando diferentes dimensões da vida dos indivíduos 
em sociedade. De acordo com o autor, as relações humanas são delineadas por fenômenos 
sociais e individuais que se intercruzam por "[...] laços invisíveis, sejam esses laços de tra-
balho e propriedade, sejam de instintos ou afetos" (ELIAS, 1994, p. 22). 

Complementarmente, encontramos em Elias (1994) a indicação de que o indivíduo 
somente existe na relação com os outros. Ele se constitui “[…] a partir da história dessas 
relações, dessas dependências, e assim, num contexto mais amplo, da história de toda a rede 
humana em que cresce e vive […]” (ELIAS, 1994, p. 31) O autor nos adverte: 

[…] Não existe um grau zero da vinculabilidade social do indivíduo, um “começo” ou rup-
tura nítida em que ele ingresse na sociedade como que vindo de fora, como um ser não afe-
tado pela rede, e então comece a se vincular a outros seres humanos. (ELIAS, 1994, p. 31)

Dessa perspectiva depreende-se o fato de que as pessoas não se juntam, de repente, para 
decidirem suas funções (de policial, de pedreiro, de comerciante, de professor, de marce-
neiro, de médico, de juiz) expressando a vontade geral dentro de uma estrutura social está-
tica. A participação e o engajamento social de cada indivíduo tem estreita vinculação com o 
momento em que ele ingressa na complexa teia humana (ELIAS, 1994). 

Nesse sentido, para nós, embora a prática docente não seja simplesmente um puro 
reflexo do quanto e de como se investe em termos de recursos financeiros na Educação, 
acreditamos que o orçamento público destinado à garantia do direito à escolarização, deli-
neia, em grande medida, as lógicas de ensinar e de aprender na escola universalizada. Afi-
nal, é a partir do orçamento público que o Estado vai garantir remuneração, formação e 
qualificação profissional para os docentes; organizar arquitetonicamente os espaços edu-
cacionais; disponibilizar tecnologias de informação e da comunicação que contribuam 
para o trabalho escolar, garantir atividades complementares e/ou suplementares para os 
estudantes; ofertar recursos, materiais e serviços específicos facilitadores do processo de 
ensino e de aprendizagem. 
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Vale destacar que esses elementos, comumente caracterizados como condições objetivas, 
compõem o processo de individualização dos profissionais do ensino, atribuindo sentidos e 
significados bastante evidentes no modo como eles atuam e materializam suas concepções 
de ensino, de escola, de aprendizagem, de aluno e, consequentemente, de inclusão escolar.

Assim, diante do elevado grau de interdependência das pessoas e instituições em nossas 
sociedades recentes, acreditamos que a oferta de condições objetivas e subjetivas para a rea-
lização da prática docente tem implicações na constituição profissional dos trabalhadores da 
educação. Nesse aspecto é importante atentar que as relações laborais criam marcas na tra-
jetória de cada pessoa em particular, afinal, a pessoa se desenvolve, também, no interior da 
sua ocupação profissional. Discutindo o “ser professor” a partir dos aportes eliasianos, Hun-
ger; Rossi; Souza Neto (2011, p 708) nos parecem bastante elucidativos quando afirmam:

[...] O indivíduo (professor) é o que é porque pertence a um grupo social, pois tudo o 
que ele (professor) se torna dá-se em relação aos outros. Logo, o ser professor adquire 
sua característica individual a partir da história de suas relações, de suas dependências e, 
por fim, da história de toda a rede humana em que convive. (HUNGER; ROSSI; SOUZA 
NETO, 2011, p. 708).

Nesse debate, vale destacar que a monopolização dos tributos – um dos pilares para a 
legitimação do Estado Moderno – é que garante o financiamento da escola, uma das impor-
tantes instituições sociais constitutivas das atividades estatais. 

Assim, ao tematizar a relação orçamento público e trabalho docente, a partir dos apor-
tes eliasianos, ponderamos que, em nossas sociedades recentes, o orçamento público exerce 
evidente influência na constituição das pessoas delineando as crenças e os modos de agir 
com os outros, inclusive na intencionalidade educativa que orienta o trabalho docente. Essa 
é uma das questões que nos impulsiona considerar o orçamento público como importante 
dimensão da prática docente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elias (2008), adverte-nos que o avanço técnico, as Ciências, os Estados, a Economia e a Polí-
tica resultam de processos sociais, desse modo não podem ser tomados como entidades extra-
-humanas produzidas fora e independente da ação humana.

Concernente à discussão que trazemos, vale destacar que as esferas “econômicas”, “polí-
ticas” e “sociais” mantém relações recíprocas funcionais. Particularmente, as estruturas polí-
ticas e econômicas são aspectos diferentes da mesma teia de interdependências. Nos termos 
do autor “[…] o desenvolvimento da economia sem o correspondente desenvolvimento das 
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organizações estatais e políticas é tão absurdo como o destas sem o desenvolvimento da pri-
meira […]” (ELIAS, 2008, p. 156). Para avançar nesse debate, Elias (2008) sugere o afasta-
mento da imagem de sociedade como uma somatória de esferas distintas e não relacionadas 
dentro do contexto global da sociedade-estado.

Nesse sentido é que, tendo em vista o crescente debate sobre os custos públicos com 
a educação escolar e com outras ações governamentais orientadas para o atendimento aos 
direitos sociais, vimos trabalhando na perspectiva de que o orçamento público expressa um 
equilíbrio de poder na relação governantes e governados, com implicações nos processos 
de individualização e de socialização vividos em nossas sociedades ocidentais. Em outros 
termos, para nós, o orçamento público emerge e ganha sentido na balança de poder que 
orienta a dinâmica social.

Finalmente, importa dizer que a cadeia de relações que envolvem os profissionais da 
educação e que orienta as expectativas sobre si mesmo e sobre os outros no curso de sua 
constituição pessoal e profissional, não se restringem ao seu espaço de trabalho. Novamente 
recorrendo a Hunger, Rossi e Souza Neto (2011, p. 699), observamos:

[...] o professor é um ser eminentemente social e histórico. Ele não vive isolado e é inse-
parável do meio em que se encontra inserido; é um ser embriagado de cultura, e sua forma 
de pensar e agir são direcionadas, esteja ele consciente ou não, por suas percepções e mani-
festações diante do contexto sociocultural e histórico de seu tempo, que é fruto de todo 
um passado (HUNGER; ROSSI; SOUZA NETO, 2011, p. 699).

Esses autores nos lembram ainda que o professor constitui com os “outros” uma teia de 
interdependências e suas ações estão ligadas às circunstâncias, condições, crenças, expecta-
tivas, desejos que são gerados e nutridos em contexto e em processo social. Mais especifi-
camente, os profissionais da educação são pessoas envolvidas em uma trama complexa de 
relacionamentos que se realiza em tantas outras figurações sociais nas quais participa, como 
os grupos religiosos, os clubes, as festas, a comunidade, o comércio, a família. Nesses tan-
tos espaços, o orçamento público como dispositivo da política governamental estabelecida, 
assume importância sem precedentes. Um investimento governamental maior e mais siste-
mático na criação de condições objetivas que assegurem a concretização dos direitos sociais 
das pessoas com deficiência e/ou com transtornos globais do desenvolvimento e, portanto, 
sua participação mais ativa e qualificada em diferentes espaços coletivos, certamente mobi-
lizaria a constituição de expectativas mais positivas daqueles envolvidos pessoalmente e/ou 
profissionalmente nos processos de inclusão social. 
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O eu professor, o nós sociedade 

e o ela natureza: por e para 

compreensão da natureza da 

constituição de uma profissão(ões)

Gláucio Campos Gomes de Matos

INTRODUÇÃO

Buscar explicações, propor inovações, delinear atribuições, qualificações ou funções a uma 
categoria profissional que por séculos é parte da figuração sociedade, torna-se tarefa árdua. 
Falar da função de professor(a) a alguém de comunidades indígenas ou não indígenas, qui-
lombolas e não quilombolas ou para a espécie humana integrada é axiomático. Sabemos na 
essência que sua natureza é ensinar. Este conhecimento é imbricado no social, entendendo que 

O ser humano singular trabalha com conceitos extraídos de um vocabulário linguístico e 
conceitual preexistente, que ele aprende com outras pessoas. Se assim não fosse, a pessoa 
não poderia confiar em ser entendida pelas outras ao desenvolver uma língua existente e, 
portanto, os conceitos existentes. (ELIAS, 1994a, p. 132)

Hoje, espera-se que por volta dos três anos de idade o indivíduo comece a frequentar 
a escola, espaço de professor ensinar. As técnicas e estratégias de ensino, as metodologias, a 
didática, a linha condutora de suas reflexões, os ideais políticos, condições materiais no tra-
balho, as relações de poder vivida, formação continuada, história de vida, incorporação de 
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novos conhecimentos, saberes, tecnologias e tudo que é exigido do professor nos aspectos 
legais quanto a ser um agente de transformação e não um mero transmissor de conteúdo, 
muito já se sabe e continuamos a discutir e escrever sobre o assunto do nível elementar ao da 
graduação e pós-graduação. Está contido na natureza do ser professor, o aprender. Apren-
der mais de que outra espécie, para ensinar cada vez melhor à sua espécie.

Um professor sabe algo que os outros não entendem, provavelmente os alunos. O pro-
fessor pode transformar compreensão, habilidades de enfrentamento, atitudes ou valores 
desejados em representações e ações pedagógicas. Essas são formas de expressar, expor, 
organizar ou representar idéias, para que aqueles que não conhecem possam conhecer, 
aqueles que não entendam possam entender e discernir, e os inexperientes possam se tor-
nar especialistas. Assim, o processo de ensino começa necessariamente em uma circuns-
tância em que o professor entende o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado. Em 
seguida, prossegue através de uma série de atividades durante as quais os alunos apren-
dem conhecimentos específicos e oferecem oportunidades de aprendizado. (SHULMAN, 
2005, p. 9,tradução própria)

Neste trabalho convido o leitor para caminharmos à guisa de conceitos sociológicos 
para compreendermos a natureza da constituição do ser professor, pois a constituição do eu 
reverbera no nós e vice-versa. Nesse sentido, reconhecendo, assim como Shulman (2005), 
a função de ensinar do professor, não compartilho a ideia centrada à especificidade e muito 
menos à acepção do professor como epcêntrico do conhecimento. Assim, com a proposta 
compartilhada, as reflexões se ancoram na constituição do eu entrelaçada no ir e vir a um 
conjunto de saberes do nós conectada à natureza, para discorrer o tema “O eu professor, o 
nós sociedade e o ela natureza (por e para compreensão da constituição de uma profissão 
(ões)”, na compreensão de que essa constituição é processual.

O aprendiz no sistema institucionalizado e àquele que está à frente de sua formação – 
do elementar ao nível superior – é preparado para o mercado do trabalho e querendo ou 
não, torna-se um competidor em busca de alcançar uma posição social honrosa nas diver-
sas áreas das ciências exatas, biológicas, da saúde, agrária, ciências sociais aplicadas, huma-
nas, linguística, artes entre outras, frente ao curso de desenvolvimento das sociedades. Nesse 
processo de formação, a constituição do eu professor reverbera na constituição da(as) pro-
fissão(ões) e do nós. 

A tessitura do trabalho é de ênfase qualitativa, de caráter bibliográfico com a apropria-
ção da observação do fenômeno Covid-19, analisado por meio dos conceitos sociológicos 
propostos por Norbert Elias. Os fatos observados por meio das mídias telejornalísticas, inci-
tou um diálogo pela dedução e explicação, para aplicação prática no campo da constituição 
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de uma profissão(ões). Para sair do imaginário, o campo forneceu exemplos, que analisados 
e interpretados à luz dos conceitos contribuíram para essa discussão, na convicção de rever-
berar na constituição de profissões enquanto indivíduos, sociedade e humanos. 

NORBERT ELIAS – CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

Norbert Elias sociólogo de origem alemã cuja formação tem base na psicologia, medicina e 
sociologia que o conduziu, e a nós influencia, para uma análise sistêmica do objeto estudado 
num processo de longo prazo. 

Nas obras Sobre o Tempo (1998) e Teoria Simbólica (1994), Elias trata o desenvolvimento 
do conhecimento na sociedade ocidental. Ressalta que a evolução da sociedade não foi bio-
lógica e sim social, sendo nossa natureza um diferencial para aprendizagem. O tempo, um 
símbolo social de orientação, desacelerou na vida de muitos indivíduos na quarentena e o 
fez repensar a forma de viver. 

No Processo civilizador – uma história dos costumes (1994), mostra num processo de longo 
prazo mudanças nos modos de pensar e agir, repugnância à violência física, o controle das 
emoções e o autocontrole; a evolução das regras de etiquetas e boas maneiras. Sua assertiva 
é: dados os objetivos e metas individuais planejados, desencadeia-se um processo cego e não 
planejado. Para o autor, o processo civilizador iniciou nos primórdios da humanidade, não 
está finalizado e não tem fim à vista. 

A obra permite entender a formalização dos costumes e o que há em comum para cons-
tituir uma profissão(ões) e o Covid-19, proporcionar, como veremos, um diálogo entre teo-
ria e prática. As medidas higienistas registradas em cartilhas, folders de instituições oficiais, 
nas mídias e nas orientações do cotidiano, rompem com o padrão de formalidade. As eti-
quetas foram reelaboradas: a hospitalidade passou a ser da porta para fora; o aperto de mão, 
foi para o toque nos cotovelos e nas plantas de pés; abraçar, por enquanto foi erradicado, 
não é falta de educação; o espiro e a tosse é a articulação do cotovelo que deve conter a força 
das gotículas; após um aperto de mãos não é escárnio lavá-las. Isso serve de alerta, não per-
cebido por Cas Wouters (2009), que fatores ambientais, dado a figuração, a depender do 
tempo prolongado, podem incidir em procedimentos para a informalização ou flexibiliza-
ção de regras socialmente aceitas. 

Em O processo civilizador – formação do Estado e Civilização (1993) exibe a formação do 
Estado, ao qual lhe é atribuída a monopolização da força física, a arrecadação dos impostos 
e nos obriga à convivência junta, destacando transformações na forma de se comportar e 
agir. A obra corrobora para entendermos o papel do Estado no combate à Covid-19, deter-
minando o isolamento social, amparo econômico e medidas higiênicas. 
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Em Sociedade dos Indivíduos (1994) vemos como vai se dando o processo de individua-
lização, a diferenciação social e a divisão das funções, conduzindo a sociedade a um maior 
nível de interdependência funcional; o pêndulo que desequilibra do nós para o eu. A obra nos 
permite entender, na quarentena, a necessidade de estarmos com outro(os), assim como o 
papel e função da diversidade de profissionais interagindo com os indivíduos por meio de 
tecnologia. A leitura conduz a conjecturar que a interdependência, e a propensão para o ser 
independente e autossuficiente nas sociedades complexas de nossos dias, contribuiu para 
o avanço da Covid-19 a nível global.Por outro lado, um alerta, enquanto se apregoa que a 
sociedade deve tomar novos rumos com a aprendizagem provinda desse fenômeno, o traba-
lhar e estudar em casa, longe do contato com outros indivíduos, fortalece a individualização. 

Figuração, o centro de sua teoria, é estudada em Introdução à Sociologia (1980), e de forma 
incisiva, nos faz entender que os seres humanos vivem numa relação de interdependência 
funcional e que a sociedade é formada por o eu e os outros indivíduos em que o poder per-
meia as relações. Os pronomes pessoais como modelos figurais e processos sociais nos colo-
cam no centro dos planejamentos humanos. 

Os Estabelecidos e Outsiders (2000) de Elias e Scotson, é um trabalho de campo de cunho 
etnográfico, em que Elias identifica o carisma incondicional que sustenta o poder. A fofoca 
depreciativa e a elogiosa é o mecanismo usado pelo grupo estabelecido para se manter nas 
posições sociais privilegiadas. Idosos, sem tetos, imigrantes, favelados, o Covid 19 tornou 
visível em maior grau e intensidade. Esses outsiders clamam pela solidariedade e na interde-
pendência estão no lado baixo da balança de poder, porém o biológico necessita de nutrir 
o corpo e socialmente riem, choram, amam ou odeiam. Os estabelecidos, as corporações, 
detêm o poder econômico.

A Busca da Excitação (1992), em parceira com Eric Dunning propõe uma teoria do lazer 
e destaca-o na quebra de rotinas, ao vivenciar emoções prazerosas em público e na compa-
nhia do outro em um tempo desobstruído de obrigatoriedade. Na quarentena, nas sociedades 
hodiernas, a obra se mostra eficaz no entendimento de nossa constituição para o trabalho, 
quando as casas de shows, praias, cinemas, atividades esportivas e tudo referente à esfera 
mimética sofreram medidas restritivas e limitou os espaços de prazerosas emoções na com-
panhia de outros. 

Elias escreve a Sociedade de corte (2001); Os alemães (1997); A condição humana (1991); Envol-

vimento e alienação (1998); A solidão dos morimbundos (2001); Mozart – a sociologia de um gênio 
(1995); A peregrinação de Watteau à Ilha do Amor (2005), Nobert Elias por ele mesmo (2001) e outras.

Do legado de Norbert Elias, os conceitos de figuração, processo social, pronomes pes-
soais como modelos figuracionais, poder, lazer, diferenciação social, tempo, distanciamento, 
processo civilizador são incorporados nas ponderações, para uma compreensão da natureza 
da constituição de uma profissão(ões). 
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CONCEITOS SOCIOLÓGICOS – POR E PARA COMPREENSÃO DA 
CONSTITUIÇÃO NATUREZA DE UMA PROFISSÃO(ÕES)

Em Introdução à sociologia, destaco ponderações de Elias (1980), que julgo ser comum na cons-
tituição do nós. O autor denomina de trio dos controles básicos para averiguar o estágio de 
desenvolvimento da sociedade: 1) das hipóteses do controle dos “acontecimentos naturais”; 
2) das hipóteses de controle das relações inter-humanas, isto é, sobre aquilo a que nos refe-
rimos habitualmente como “relações sociais”; 3) do que cada membro individual aprendeu, 
desde a infância, no sentido de exercer o autocontrole (ELIAS, 1980, p. 171).

Estamos circunscritos em um tempo “natural” e outro simbólico, e em um espaço e suas 
dimensões de comprimento, altura, largura. No espaço e tempo vivido, a mídia registra – 
local, nacional e global – do ser cognoscente, um discurso de cunho político, econômico, 
religioso que está numa simples conversa na rua, praça, ou mais altos níveis dos debates, a 
dizer: “...estamos aprendendo muito com tudo que está acontecendo”. O verbo aprender não está 
sendo empregado por indivíduos, nesse momento histórico, àqueles que estão no espaço da 
escola e sob a orientação de quem ensina, o professor.É outro axioma, não precisa ser pro-
vado que o Covid-19 está a incitar, aos seres humanos e não mais a outra espécie, apren-
dizagem nas mais variadas áreas do conhecimento. Porém, estamos aprendendo sobre a 
constituição do nós.

O revelado ou omitido, um dia será conteúdo de alguma disciplina no contexto da escola. 
Conjecturando, no espaço institucionalizado, o professor, em qualquer parte do mundo, 
trará esse fato histórico, em forma de conteúdo para ensinar. A reflexão sistêmica lhe será 
exigida, dada sua dimensão ao atingir a humanidade em vários aspectos: político, religioso, 
econômico, saúde, tecnologia, ecologia.

Tsunamis, enchentes; gripe espanhola, asiática e coronavírus; as grandes guerras e 
outros fatos sociais e catástrofes naturais, são exemplos que mexeram com a humanidade, 
deixando rastros da irracionalidade da natureza e a espoliação da vida, genocídio, poder e 
medo dos humanos sobre os humanos e aprendizagem, 

A humanidade alcançou a supremacia sobre a maioria dos seus potenciais rivais e inimigos 
do mundo animal, embora, ao nível dos vírus e dos bacilos, a luta prossiga. Em outros níveis, 
os seres humanos estão, claramente, numa situação de controlo. Eles mataram, aprisio-
naram ou confinaram em reservas outras espécies animais e começam a aperceber-se de 
que o domínio sobre os outros implicam alguma responsabilidade a seu respeito (ELIAS, 
1994a, p. 101-102, grifo meu).
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Nossa constituição natural para aprender, mais de que qualquer outra espécie, não 
necessário se faz termos vivenciado os impactos ou catástrofes naturais. A escolarização, 
leituras, reportagens, documentários, atividades miméticas (filmes), conversas com outras 
pessoas são meios que proporcionam ao eu professor trazer à prática docente tudo o que foi 
aprendido sobre os fatos, enquanto objeto de reflexão, e incrementar na esfera mnemônica 
o assunto, considerando que o controle das relações inter-humanas e o autocontrole, são 
cambiantes. Ampliar as discussões, fazer as conexões, elevar o nível do conhecimento são 
motivos para que as barbáries, atrocidades desses acontecimentos não venham repetir com 
intensidades desastrosas para humanidade. Compete a nós, e não a outra espécie, essa con-
dição peculiar e intencional de salvar, amar ou destruir,

Se a humanidade não se destruir, se não for destruída por um meteoro ou por qualquer 
outra colisão [...] as condições naturais da sua existência darão aos seres humanos a opor-
tunidade de tentar resolver os problemas da sua vida conjunta na Terra, ou em qualquer 
outro local, durante um período muito longo. Um futuro de 4000 milhões de anos deve 
dar aos seres humanos a oportunidade de se desenredarem de diversos becos sem saída e 
de aprenderem a tornar a sua vida conjunta mais agradável, mais digna e com mais signifi-
cado. (ELIAS, 1994a, p. 147, grifos meus)

Na formação acadêmica muitos conteúdos e temas são apenas mencionados, pouco 
aprofundados e outros não vistos. O respaldo está na especificidade de cada área delegando 
a função a outras, como se ao conhecimento houvesse a necessidade de se impor fronteiras. 
Romper com os ditames impostos na academia, numa posição distanciada, julgo ser perti-
nente para incitar a refletir as lições aprendidas no caminhar da formação a qual não se vis-
lumbra um ponto de chegada definido e nunca alcançado. Nesse percurso, a incorporação de 
mais experiência são contributos para a constituição de uma profissão(ões), ao entender que

Por vezes é útil, para compreender melhor as questões da actualidade, afastarmo-nos delas 
em pensamento para depois, lentamente, a elas regressarmos. Compreendemo-las, então, 
melhor. Pois quem se embrenha apenas nas questões do momento, quem nunca olha para 
além delas, é praticamente cego. (ELIAS, 1991, p. 13)

Covid-19 e as duas Guerras, em uma análise ocorreu a ação humana de cooperação, 
porém com diferenças. Nas batalhas, a cooperação intencional foi unilateral de grupos para 
aniquilar o inimigo em sua natureza humana, em busca do poder máximo. Em nome da civi-
lização, o trunfo dos mais bem preparados nas estratégias de guerra, poderio bélico foi con-
firmado com a morte, de ambos os lados, de milhões de seres humanos. Em concomitância 
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ocorreu morte de milhões de não humanos. A natureza sentiu os efeitos das bombas, tan-
ques, navios de guerra e das ações dos humanos que fizeram dela, o palco de batalha na 
terra, no ar e na água, mas para ela isso não importa. Infelizmente, acompanhando o pen-
samento de Elias (1994a).

Os seres humanos precisam de percorrer um longo período de aprendizagem de modo 
de viver em paz uns com os outros. A nossa incerteza, a nossa incapacidade de eliminar a 
violência, são aspectos desse processo de aprendizagem. Não há, para tal, professores dispo-

níveis. (ELIAS, 1994a, grifo meu).

Pondera o autor, “As pessoas têm de aprender por si próprias como viver umas com as 
outras.” e adverte“[...]Por enquanto, ainda não sabemos como refrear ou eliminar, efetiva-
mente, a violência das relações humanas.” (ELIAS, 1994a, p. 148, grifo meu).

No momento histórico da Covid 19, a humanidade, apesar da bagagem acumulada 
ficou/está frente ao novo, uma natureza invisível por vir a ser domada, em seu efeito devas-
tador. Diferente da ciência, o senso comum passou acreditar quando se reificou ao se alojar 
em milhares de corpos humanos na escala global, eliminando-os. Mas, diferente das guerras, 
de cooperação intencional unilateral, o vírus impulsionou uma ação intencional da huma-
nidade em um esforço comum — uma cooperação global — para domar ela, a natureza não 
intencional, não racional que segue sem pedir licença.

Ao professor compete o domínio de seu conteúdo — matemática, português, história, 
geografia, arte... — mas é só isso? É, de bom grado, romper com os ditames das áreas e ver, 
ouvir, ou melhor, aguçar as percepções abafadas e sentir o universo humano e não humano, 
reconhecendo-os como componentes de sua constituição. Na escola, o indivíduo/aprendiz 
é orientado para o bem e não para o mal, da sociedade/humanidade. Porém, é no mesmo 
espaço que sai o bem e o malfeitor e, juntos constituem a sociedade/humanidade que nãoé 
harmoniosa e nem caridosa. 

A Covid-19 contribui nessas reflexões à compreensão da constituição do eu e do nós por 
intervenção do eu professor, do nós sociedade em detrimento do ela natureza. Do observado 
e vivenciado, não apenas por quem escreve, mas pelo nós, há uma sintonia no sentimento, 
não unanime a conjecturar mudanças em nossa forma de viver em sociedade, resultado de 
uma aprendizagem de longo prazo que nos constituiu implicando que esse processo decline 
e outro, reaprender viver, tenha ascenso. 

Para contribuir com as ponderações, elenco, dentre tantos, alguns pontos que o fenô-
meno nos revela: fustigou, apesar de resistências, a identidade eu para o nós humanos não 
apenas local, mas global, no esforço comum para superar a natureza do vírus em prol da 
humanidade; a nível global, a tecnização, um processo social, empodera os humanos no 
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combate e controle da natureza e os deixa mais conectados às informações e aos indivíduos 
em quarentena; salvo particularidades, a valorização do capital, em detrimento do ser bio-
lógico e social, colocou na balança a vida humana; na quarentena, o efeito do consumismo é 
notado e sem vendas as lojas ficam abarrotadas de produtos; tornou visível em grau e inten-
sidade os moribundos e outsiders e fragilidade dos mesmos, na economia, saúde e muito 
mais; a posição do Estado frente à responsabilidade social de resguardar à vida humana, libe-
rando suas reservas e assumir os “prejuízos”. Mas, espacialmente e geograficamente, reve-
lou a bandeira de chefes de Estado de negar a ciência, instigar indivíduos à batalha contra 
a natureza invisível em favor do capital o que representa, seguindo Elias (2006), uma visão 
da sociedade como sistema, para além do indivíduo; em quarentena, a constituição de seres 
autossuficientes, independentes, veio ao desespero em estar só; no caos, indivíduos se bene-
ficiando, mostra uma sociedade não harmoniosa e nem caridosa; revelou a dependência de 
nossa natureza humana para não só domar, mas compreendermos e conviermos com a natu-
reza em um mundo integrado.

A interdependência funcional — biológico e socialmente — foi o alicerce do Covid-19 
para mudar as rotinas nas lojas, bares, restaurantes, casas de shows, escolas, clubes de lazer, 
eventos científicos, fábricas, os autônomos disputando suas posições no mercado do traba-
lho. A mídia local, nacional e internacional notifica as mudanças repentinas nas vidas das 
pessoas, dado as incertezas trazidas pela força invisível da natureza. O cenário global desace-
lera e o indivíduo, submetido a uma formação de superação, de buscar a independência, ser 
competitivo, não perder tempo e dinheiro, sente o efeito na quarentena, que em sua consti-
tuição, conduzida para uma individualização, reflete um esfriamento emocionalmente frente 
ao outro, porém na interdependência afetiva “não” suporta o ficar só. O ser autossuficiente 
precisa de alguém para com ele rir, chorar, odiar ou amar, como explica Elias, (1980, p. 30), 
“Bastará apontar que é este modo de autopercepção e esta imagem da humanidade que dão 
poder e convicção à ideia de que a sociedade existe para além dos indivíduos ou que os indi-

víduos existem para além da sociedade.” (destaque do autor).
O fenômeno vislumbra o homo clausus, resultado de um longo processo de constitui-

ção por parte do eu e do nós, se perceber e se dar conta que não está só no mundo. De sua 
janela, com olhar para fora, sendo fustigado por uma voz que vem de dentro, lhe diz, aquilo 
lá fora é sociedade, mas você também é, esqueceu? Agora, o eu sozinho grita, ei, vocês aí 
fora, olhem eu aqui, mas estão distantes em suas janelas fechadas em si; aquilo lá fora é a 
natureza, você esqueceu. Esse “desespero” do indivíduo fechado, independente, mas com a 
necessidade emocional/social eminente de estar com ou na presença do outro é revelado na 
letra da música “Somos um só” composta e cantada por Bruna Ene,em meio a pandemia e 
dado a repercussão alcançada, representa o sentimento de muitos:
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E de repente tudo mudou
O mundo inteiro quase parou
Tudo que era de rotina
E eu conhecia no meu dia a dia então se transformou

Um inimigo se aproximou
E foi testando tudo que eu sou
A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé
Mas minha esperança
É maior que todo o medo
E eu sei que vai passar
Se a gente fizer tudo direito

Quero abraçar quem eu amo
Voltar a ter os meus planos
E acordar dos enganos
Que eu criei sem saber

Que a vida é mais que pensamos
E tudo que precisamos
É aprende com os danos
Que o mundo inteiro é um só

Cuide do seu corpo
Alimente a sua fé
Brinque com seus filhos
Faça tudo o que puder
Pra gente passar logo
Com essa dor que é do mundo
E a luta continua de segundo a segundo

Os anjos de jaleco
Estão se arriscando pra nos salvar
E cada vida em risco deve importar
Por todos nós
Por cada um de nós
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Faça sua parte
Porque nunca estamos sós

Quero abraçar quem eu amo
Voltar a ter os meus planos
E acordar dos enganos
Que eu criei sem saber

Que a vida é mais que pensamos
E tudo que precisamos
É aprende com os danos
Que o mundo inteiro é um só

Um só
O mundo inteiro é um só
Que o mundo inteiro é um só. (ENE, 2020)

Nas redes sociais as pessoas postam danças, desafiam-se, cantam das janelas, terraços, 
vivenciam a rotina em família, conversam com vizinhos e exemplos não se esgotam. Na 
esfera religiosa e eventos esportivos, os rituais continuam sem graça pela ausência dos fiéis 
nas procissões ou nas missas, amenizadas por fotografias de pessoas colocadas em bancos 
de igreja, porém não é Deus em sua onipresença a exigir tais procedimentos, esse é mais um 
ajuste para o eu não se sentir só.

O fenômeno contribui ao vislumbrar nos fatos abordados uma relação com constituição 
do eu professor que reverbera nas profissões e vice-versa. Da mesma forma, coloca sobre a 
mesa do avaliador, efeitos de ações pretéritas, que mexem com o momento vivido e sugere 
informações à posterioridade, para a humanidade tomar suas decisões. O efeito do fenômeno 
provoca tensões na formação do eu e no nós, enquanto ela, a natureza segue seu curso, sendo 
aniquilada ou não. Portanto, continua a valer a retórica que conhecemos e à luz dos conceitos 
sociológicos amparado por uma visão sistêmica, não termos dúvidas das indagações: "O que 
ensinar? Como ensinar? Para que e a quem ensinar? Quais os saberes da profissão?..." 

Elias (1994b, p. 67), esclarece ao eu e ao nós que “Toda sociedade humana consiste em 
indivíduos distintos e todo indivíduo humano só se humaniza ao aprender a agir, falar e 
sentir no convívio com outros”. Isso é uma condição do ser humano, está na natureza da 
constituição do indivíduo, tanto o aprender quanto o ensinar. Nesse entendimento, pon-
dera Elias (1994b, p. 26-27) que “Todo indivíduo nasce num grupo de pessoas que já exis-
tiam antes dele. E não é só isso: todo indivíduo constitui-se de tal maneira, por natureza, 
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que precisa de outras pessoas que existiam antes dele para poder crescer. Uma das condições 
fundamentais da existência humana é a presença simultânea de diversas pessoas inter-rela-
cionadas.” Em outras palavras, “A sua maturação biológica tem de ser complementada por 
um processo de aprendizagem social.” (ELIAS, 1994a, p. 7). Pois, “Em geral, afirma-se que 
um dos atributos biológicos da espécie humana é sua grande capacidade para mudar o seu 
modo de vida. Talvez o seu aspecto mais básico seja a capacidade quase ilimitada dos gru-
pos humanos para absorver, armazenar e digerir experiências novas sob a forma de símbo-
los.” (ELIAS, 1994a, p. 36). Assim, nos cabe, para uma constituição profissional dar atenção 
ao natural e ao cultural, na perspectiva de que “A constituição natural dos seres humanos 
prepara-os para aprenderem com outros, para viverem com outros, para serem mantidos 
por outros e para cuidarem de outros”. No contínuo do pensamento de Elias, vemos que a 
sociedade não evoluiu biologicamente, mas socialmente.

 Em Introdução à Sociologia, Elias (1980, p. 13), se dirige ao sociólogo argumentando: 
“Aquele que estuda e pensa a sociedade é ele próprio um dos seus membros”. Parafrasean-
do-o, aquele que ensina é biológico e socialmente membro da mesma sociedade. Carrega con-
sigo tensões e conflitos vividos nas figurações de diversos níveis, familiar, na esfera política, 
econômica, judicial, no mercado, feira. Convive sob pressão do tempo, das rotinas nas rela-
ções com os pares, sob exigências de ser produtivo e assim como outros indivíduos, planeja 
seu futuro, por vezes, sem dar-se conta que natureza é. Uma constituição sistêmica extra-
pola as especificidades e induz às conexões entre o eu, o nós e o ela natureza, para incorpo-
rar e transmitir conhecimento. Se o eu é epicentro é por estar na interdependência do nós 
e caminhando com ela.

Nos é vago, dado o processo longo de nossa constituição, o que o fenômeno Covid 19 
mostra, tanto na prática quanto no discurso que

[...] cada pessoa singular está realmente presa; está presa por viver em permanência depen-
dência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias que ligam outras pessoas, assim como 
todas as demais, direta ou indiretamente, são elos na cadeia que a prendem. Essas cadeias 
não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais 
mutáveis, porém não menos reais e de certo não menos fortes. E é a essa rede de funções 
que as pessoas desempenham umas em relação a outras, a ela e nada mais, que chamamos 
“sociedade”. (ELIAS, 1994b, p. 28)

As alegações de que a sociedade mudae as gerações são outras,são alicerçadas a um 
estado de repouso e em sua essência coloca indivíduo de um lado e sociedade do outro. 
Isso é um efeito do declínio do nós para o eu, e negligencia que o eu professor muda em sua 
prática docente. Essa visão surge em dinâmicas de grupo, alocação dos alunos em posições 
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diversas, em técnicas didáticas, mas no cerne, a concepção de que os indivíduos estão na 
interdependência uns dos outros é vago sendo amortizados por conceitos de inclusão, tra-
balhos em grupo e atividades de cooperação. Tais práticas mitigam e se arrastam, mas não 
curam. Estimular e educar o ser humano para ação de cooperar é desconsiderar queessa qua-
lidade não fosse parte da condição humana, está nos primórdios da humanidade, quer seja 
para o bem ou para o mal.

Em posição distanciada, corrobora nessa discussão as proposições de Elias (1994b) 
ao substituir, 

A imagem do homem como “personalidade fechada” pela de “personalidade aberta”, que 
possui um maior ou menor grau (mas nunca absoluto ou total) de autonomia face a de 
outras pessoas e que, na realidade, durante toda a vida é fundamentalmente orientada para 
outras pessoas e dependente delas. A rede de interdependências entre os seres humanos é o 
que os liga. Elas formam o nexo do que é aqui chamado configuração, ou seja, uma estru-
tura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. (ELIAS, 1994b, p. 249, grifo meu)

 Um avanço na constituição de uma profissão(ões), a contribuir na mudança de direção 
do homo clausus para o de homem aberto é assimilar que figuração/configuração é a relação 
de interdependência funcional que os indivíduos, em uma ordem invisível, mantêm uns 
com os outros, “Não há ninguém que nunca tenha estado inserido numa teia de pessoas” 
(ELIAS, 1980, p. 139).

Há figurações no trabalho, de pais e filhos, de amigos(as), professor(a) e alunos(as) e 
nelas há o entendimento de que “Um ser humano singular pode possuir uma liberdade de 
ação que lhe permita desligar-se de determinada figuração e introduzir-se em outra, mas se, 
e em que medida, isso é possível depende de fato das peculiaridades da figuração em ques-
tão” (ELIAS, 2006, p. 27). A ideia do autor nos remete ao conceito de autonomia que jul-
gamos fazer parte da constituição de uma profissão(ões). Porém, Elias vai nos conduzir à 
ideia de autonomia relativa à qual implica na condição do indivíduo, em não estando satisfeito 
com algo, posso sair de uma figuração e entrar noutra. Mas se ele não possuir competên-
cias legais e conhecimento, não lhe é permitido assumir uma função na figuração desejada. 

Quando o conceito de autonomia se mescla ao de autônomo, ou aquele que traba-
lha na informalidade, reduz a percepção de interdependência funcional e leva o indivíduo 
a poder fazer o quer, quando bem entender, na hora, como e para quem quiser,essa conce-
pção se torna uma “armadilha” ao homoclausus inserido no campo competitivo dos negócios. 
O indivíduo preparado para o campo do trabalho — Lei n. 9.394/96, § 2º“A educação escolar 
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1940) — deve aprender 
que o ser autônomo se sustenta quando amplia suas redes de relações de interdependências 
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funcionais e a condição de se dar bem na vida, conforme a tradição capitalista é que o indi-
víduo caminhe para a concepção de homines aperti, homem aberto às relações. Nessa inter-
dependência lhe é cobrado ética profissional, regras de etiqueta, boas maneiras, higiene, 
controle das emoções e autocontrole para que nas negociações tensas, ninguém saia ferido. 
Tais qualidades são exigidas na constituição do indivíduo/profissional independe qual seja. 

Essa constituição de independência, de um ser produtivo na esteira da autonomia, incidi 
ao longo do caminhar individual e coletivo à fase da aposentadoria e a marcha irreversível 
para velhice. Se inserir na figuração de aposentado implica em novos ajustes, entre eles o rea-
prender a lidar com elos que reduzem e a lidar com o desacelerar do tempo. Nessa figuração 
o indivíduo pode vir a se tornar, na linguagem de Elias (2001), moribundo, ao diminuir sua 
função social de trabalho e uma dependência maior aos mais novos ou ao cuidador de idoso.

 Às figurações é imanente o poder, conhecimento e emoções. Tanto o eu professor 
quanto os aprendizes que constituem uma figuração, irão ao longo da vida se inserir em 
outras de diversos níveis, nas quais o poder é um diferencial. Em um momento o professor 
está no poder, noutro na interdependência funcional, está sob a defesa ou acusação de um 
advogado, ex-aluno, ou respondendo a instâncias superiores por excesso de poder em sala 
de aula. Na dinâmica das figurações, o poder declina para um lado ou para o outro, mas ele 
não é, segundo Norbert Elias, vitalício, e nem um talismã.É um elemento integral, estrutural 
de todas as relações humanas. “O poder, pode ser distribuído muito desigualmente, porém, 
sejam grandes ou pequenas as diferenças de poder, o equilíbrio de poder está sempre pre-
sente onde quer que haja uma interdependência funcional entre pessoas” (ELIAS, 1980, p.80). 

Nas figurações, o poder se mostra no econômico, mas não só nele. Está na força física, no 
conhecimento, nos laços afetivos, ou seja, “as dificuldades que encontramos ao refletir sobre os 
problemas do poder, radicam na natureza polimorfa das suas origens” (ELIAS, 1980, p. 100). 
Portanto, é prudente ao eu alertar e orientar o nós e vice-versa, no sentido adequado para 
os problemas de poder. Na trilha da constituição de uma profissão(ões), Elias nos esclarece:

Dependemos dos outros; os outros dependem de nós. Na medida em que somos mais 
dependentes dos outros do que eles são de nós, em que somos mais dirigidos pelos outros 
do que eles são por nós, estes têm poder sobre nós, quer nos tenhamos tornado depen-
dentes deles pela utilização que fizeram da força bruta ou pela necessidade que tínhamos 
de ser amados, pela necessidade de dinheiro, de cura, de estatuto, de uma carreira ou sim-
plesmente de estímulo. (ELIAS 1980, p. 101)

O fenômeno Covid-19 nos proporciona visualizar exemplos do uso do poder, dentre eles, 
o da natureza enquanto vírus e enquanto morte, o econômico, o afetivo, o do conhecimento, 
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o político, porém, para nós espacialmente localizados, o poder resultado da fome sobre o 
eles ou nós, ainda não foi vivenciado. 

Na trilha dos conceitos, destaco os pronomes pessoais como modelos figuracionais que 
“são no seu conjunto uma expressão elementar do facto de que cada um se relaciona funda-
mentalmente com os outros e de que cada ser humano individual é essencialmente um ser 
social” (ELIAS, 1980, p. 135). Nessa acepção, colocar em discussão esse conceito no cen-
tro da constituição de uma profissão(ões) pode contribuir, numa visão ampliada, mas não 
ingênua e muito menos romântica, reverberar na constituição do ser individual e coletivo a 
pensar sua função que desempenha uns para com os outros e para com ela, a natureza, desta-
cando que “os pronomes pessoais representam o conjunto elementar de coordenadas com as 
quais podem esboçar todas as sociedades ou agrupamentos humanos.” (ELIAS, 1980, p. 134). 

Expressões como eu não fiz isso, ou, nossa quem será que está fazendo isso, ou, olha o que 

fizeram, ou, é triste ver o que estão fazendo com meio ambiente, eximem, nas mais das vezes o eu 
e coloca a culpa sempre no ele(a) o eles(as). Fica para gerações futuras vislumbrarem o per-
curso, em tempo de formação/constituição, que a sociedade/indivíduos em suas relações de 
interdependências funcionais, se mostrarão/mostraremos maduros/conscientes para expres-
sarem(mos) nós fizemos isso, ou eu fiz isso, eles não.

Por enquanto, os efeitos da constituição de uma profissão(ões) num processo social de 
longo prazo, não só no eu, mas no nós, é que:

No processo civilizador, o homem se individualizou e se tornou menos sensível ao ambiente. 
Atomizado, sentiu-se superior e se afastou da essência de suas origens naturais. Vivendo 
como um ser eminentemente sociocultural, virou as costas para o ambiente. Essa marca 
do processo civilizador o fez negar sua natureza e procurou domar a natureza e usufruir 
dela ao extremo. Perdeu-se ou quase se perde em seu empoderamento econômico, cien-
tífico e tecnológico. Mas vez ou outra percebe que não tem autonomia de sua existência. 
Para manter-se vivo, precisa, dentre outros elementos naturais, do mesmo ar que polui 
para respirar. Para hidratar o corpo, precisa de água, a mesma água que polui. Precisa de 
elementos naturais que, pela natureza da espécie humana, não tem autonomia de autos-
suficiência. (MATOS, 2015, p. 116-117)

Em retrospectiva olhamos para os resultados das ações humanas planejadas e como 
sábios julgamos seus resultados bons ou maus e argumentamos, se ele(es) tivesse(em) feito desse 

jeito seria melhor ou eu não faria assim.Colocar à reflexão o conceito de processo social traz 
para a compreensão da natureza da constituição de uma profissão(ões) um conhecimento 
ímpar que é assentar o indivíduo no centro dos acontecimentos desencadeados pelos huma-
nos em prol dos humanos, sendo bons ou ruins, não importa. Do exposto, Elias (2006, p. 27), 
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nos fala que, o “processo social refere-se às transformações amplas, contínuas, de longa dura-
ção. Ele pode ter caráter de uma ascensão, a outra de um declínio. Eles independem do fato 
de o respectivo observador os considerar bons ou ruins”. Para o autor, diferentemente do 
processo biológico de evolução, os processos sociais são reversíveis e acrescenta, “processos 
sociais e seres humanos singulares, logo também suas ações, são absolutamente inseparáv-
eis [...]. Se os seres humanos parassem de planejar e de agir, então não haveria mais nenhum 
processo social” (ELIAS, 2006, p. 31). Portanto, o fenômeno mostra resultados de nossos 
planejamentos de longo prazo.

No bojo de ser um entre e com o nós, constituímos figurações, fazemos parte de pro-
cessos sociais e somos os próprios pronomes pessoais como modelos figuracionais imbrica-
dos à constituição de uma profissão(ões), mediado pelo tempo, o qual nos é imputado desde 
criança, e cobrado nas relações de interdependências funcionais. Quem não incorpora con-
cepção do tempo à maneira do capital é (MATOS, 2015) penalizado socialmente, a exem-
plo daquele que vive a vida mais ociosa, fugindo da lógica acelerada do tempo e possuindo 
o necessário para manutenção da vida. 

Para Norbert Elias (1998), o tempo é antes de tudo um símbolo social, resultado de 
um longo processo de aprendizagem, expresso em calendário e no relógio que nos serve de 
meios de orientação nas relações sociais. Ele age de fora para dentro e de dentro para fora, 
de forma coercitiva, fazendo parte de nossa personalidade. 

O tempo como constructo simbólico serve-nos de alerta para pensarmos nossas ações 
progressivas de usurpação sobre a natureza, pois para ela o tempo e vida humana não impor-
tam. Ela não é vingativa e nem reage, isso é pensamento humano, ela segue seu curso sem 
pedir licença. Se uma espécie é extinta, surge outra ou nenhuma. Ela implodindo ou explo-
dindo, não importa quem esteja à frente, seja o eu ou o nós.

Na dinâmica social, inserido em figurações diversas, mediado pelo tempo, ir a um jogo, 
ao cinema, a um bar, a um show, a uma festa em busca de emoções prazerosas, na compa-
nhia do outro, é vivenciar, em seu tempo livre das obrigações sérias de trabalho, momentos 
de lazer, que é breve, porém importante na quebra de rotinas. Destacar o lazer na constitui-
ção de uma profissão(ões) pode não ser compreendido, pois espraia o juízo de valor ao qual 
é submetido. Numa sociedade capitalista, o trabalho ganha força e a orientação da formação 
do indivíduo é para que ele incorpore essa concepção e a adote se envolvendo no processo 
de diferenciação social que conduz a ocupar um lugar na escala social de valores. Nesse sen-
tido, a intenção é incrementar a teoria do lazer na constituição de uma profissão(ões), em 
prol do eu, do nós e do ela, anatureza.

É equivocada a concepção de que o lazer é compensador, isto é, recupera as energias e 
as tensões advindas do trabalho. Mas, é correto dizer que tanto um quanto o outro desen-
cadeiam tensões, algumas prazerosas, agradáveis outras não. Compreender a incorporação 
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desse conhecimento na formação tem dois fins. Um é estratégico, ao se apropriar dos pres-
supostos do lazer e tornar o espaço de trabalho, formal ou informal, mais prazeroso e menos 
rotineiro para renovar emoções e “aliviar” tensões sérias. O outro, e principalmente, que 
o indivíduo usufruindo o seu tempo livre, liberto das ocupações de trabalho, experimente 
momentos prazerosos nas atividades de lazer, entendendo que, “o tempo livre, de acordo 
com os actuais usos linguísticos, é todo o tempo liberto das ocupações de trabalho. Nas 
sociedades mais ordeiras e mais complexas como as nossas, só parte dele pode ser voltado 
às actividades de lazer” (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 107). Para os autores, lazer é a busca 
de emoções prazerosas, desobstruída de obrigatoriedade e cuja referência é o próprio indi-
víduo, diferente da esfera do trabalho, cuja referência é o outro. É o descontrole controlado 
das emoções socialmente consentidas. Se o trabalho pode ou não ser na companhia do outro, 
é estratégico tornar a companhia agradável na escola, na indústria ou qualquer espaço sério, 
pois “um elemento do prazer é o sentimento agradável vivido pelo fato de se estar na com-
panhia dos outros sem qualquer obrigação ou dever para com eles, para além daqueles que 
se têm voluntariamente” (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 179). 

No espaço de formação, de produção intelectual, no setor produtivo em que o homo 

faber não produz para si e sim para outros e na diversidade de atividades nos é exigido auto-
controle, cumprimento do tempo, controle das emoções, vivenciamos graus de rotinas em 
relação aos pares

[...] canais correntes de acção reforçada por interdependência com outros, e impondo 
ao indivíduo um grau bastante elevado de regularidade, estabilidade e controlo emocio-
nal na conduta, e que bloqueiam outras linhas de acção, mesmo que estas correspondam 
melhor à disposição, aos sentimentos, às necessidades emocionais do mesmo (ELIAS; 
DUNNING, 1992, p. 149).

Incrementar os pressupostos do lazer à constituição de uma profissão(ões) é saudável 
ao eu e para o nós, pois permite, de forma consciente e aceitável socialmente, desenvolver 
dinâmicas para quebrar rotinas e provocar agradáveis emoções no espaço de trabalho e de 
não trabalho, um ambiente prazeroso de convivência social fortalecendo o homines aperti.

As rotinas e estresse emocional são imputados ao sistema biológico no dia a dia do eu 
profissional. A pressão eleva, o coração bate mais forte ou mais fraco, os hormônios desenca-
deiam alterações no organismo, ocorre somatização e a natureza enfraquece, podendo pere-
cer. O ser social, no dizer popular é pau para toda obra, mas sua constituição natural não é. Se 
o indivíduo pode carregar 50kg, mas levanta 100kg, seus ossos se partem, os vasos rompem. 
O autocontrole, a contenção das emoções nas interdependências funcionais, parte de sua 
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constituição, a natureza desequilibra podendo a falecer. As atividades miméticas, de lazer, 
podem contribuir para equilibrar as tensões.

A Covid-19 excluiu da arena da sociabilidade as atividades miméticas, mas se há um 
show virtual vemos as centenas ou milhares de adesões compartilhadas nas rotinas do homo 

clausus. É dito que a emoção do jogo está na imprevisibilidade de seu resultado,essa visão 
concebe vida própria ao jogo. O fenômeno mostra que sem o espectador/torcedor, as emo-
ções do jogo, murcham, enfraquecem.

Diante as ponderações, a convicção de que, em prol da natureza, o que entendemos 
como meio ambiente, os preceitos do lazer trazem contribuições. Em Max (2002), o ser 
humano, em função do trabalho, se apropria de suas forças naturais para espoliar e trans-
formar a natureza. Diferentemente, advoga Matos (2015):

No lazer diferentemente do trabalho, a fonte primária deve ser conduzida pelo prisma da 
subjetividade, espiritualidade, tolerância, nostalgia, curiosidade para proporcionar emo-
ções prazerosas. É o momento de sensibilizar-se pelas formas de cipós, troncos e galhos 
de árvores; pelas cores de flores, anfíbios, tarântulas, répteis e de aves. Odores de madeira, 
flores, formas de vida; sons que vêm da mata e dos rios no coaxar de sapos, rãs, aves e inse-
tos. O indivíduo em momentos de lazer vem apreciar os momentos nostálgicos do raiar e 
pôr do sol e suas cores espetaculares; o indivíduo vem em busca de desafios, em áreas de 
rios e suas correntezas ou em área de mata (MATOS, 2015, p. 118).

Delegar, exigir e incitar qualidades à constituição, que é processual, de uma profis-
são(ões) implica ser sociedade e natureza. Essa imbricação ensina a ensinar e aprender onde 
houver seres humanos, dado as figurações e os processos sociais que fazem parte. Pois, como 
dito anteriormente, enquanto a natureza humana se experimenta, a natureza implodindo 
ou explodindo, segue seu rumo sem pedir licença. Se uma espécie for extinta, surge outra 
ou nenhuma. Se haverá vida, não importa, pois jamais saberemos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa figuração, convicto de reverberar no tempo e espaço essas reflexões, enquanto a 
natureza segue seu curso, a aprendizagem continua. Ficam as ponderações sobre a esteira 
da constituição de uma profissão(ões) que o eu, com a bagagem do nós e do vivido com e 
nela, registrou. Agora, retorno à retórica, com acréscimo: O que reaprender para reensinar? 
Como reaprender para reensinar? Para que reaprender e a quem reensinar? Incorporar 
saberes à profissão(ões) para o eu e o nós engendrar um processo social na direção da 
identidade nós humana em busca de vislumbrar o homines aperti e um maior nível de 
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sensibilidade à vida humana e não humana, exige distanciamento, que não menos deve 
ser aprendido e ensinado.

Estamos inseridos em figurações, no poder ou sobre a força dele. Os pronomes pessoais 
nos representam em nossas metas e objetivos individuais e constituímos processos sociais, 
em um tempo que nos coage. Conceber a constituição de uma profissão(ões) é constituir 
uma identidade nós, humana, extrapolando as especificidades em um percurso longo, não 
harmonioso e mostra ser doloroso.
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