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Encerramento da leitura do livro  O Processo Civilizador - uma história dos costumes Rio de 

janeiro, Ed. Zahar, 1990.

Caros alunos

Hoje encerramos a leitura  do volume 1 do livro  O Processo Civilizador – uma história dos  

costumes. 

É com grande satisfação que concluo essa discussão acerca de parte da obra de Norbert Elias 

enfatizando sempre sua originalidade. É com satisfação sincera que agradeço a vcs pelo auxílio 

que proporcionaram ao trazer para sala de aula, provocações ou reflexões oriundas do campo 

pedagógico.

Penso que os tópicos relativos à sexualidade e a agressividade, lidos para a aula de hoje, não 

traduzem de maneira especial seu pensamento, mas ao mesmo tempo, nos auxilia a retomar um 

conjunto de aspectos que nomeadamente demonstram a personalidade autoral de Elias.

Pensei em terminar essa etapa do curso sugerindo possibilidades de pesquisa que poderíamos 

desenvolver a partir do instrumental teórico e metodológico disponibilizado pelo autor.

Certamente, salientarei aqui as preocupações que nortearam essa disciplina. Ou seja, como um 

curso optativo na área da sociologia, busquei matizar as contribuições metodológicas de Norbert 

Elias e trouxe a discussão da temática socialização para por em prova esse instrumental teórico- 

metodológico. 

Minha intuição e meus planos parecem agora, estarem corretos. 

Ao  final  dessas  leituras,  tenho  clareza  que  os  processos  de  socialização  estão  na  base  do 

pensamento desenvolvido por Elias, desenhado, sobretudo, em seus escritos acerca das relações 

indivíduo e sociedade. 

Mais do que isso, penso que Elias deve ser colocado no panteão dos pensadores indispensáveis 

às investigações do campo da sociologia da educação, pois suas preocupações envolvem as artes 

de  ensinar,  de  aprender,  de  agir  e  pensar  como  um  amálgama  de  articulações  materiais  e 

simbólicas, objetivas e subjetivas, individuais ou institucionais.

As leituras parciais que fizemos dos livros Introdução à Sociologia, A sociedade dos Indivíduos, 

o volume 1 da obra O Processo Civilizador bem como sua biografia traçada em Norbert Elias  

por Ele Mesmo, principalmente, apresentaram um corpo conceitual, um método, um instrumental 



teórico, ou seja, uma espécie de caixa de ferramentas para se compreender os fenômenos sociais, 

a realidade social na sua complexidade, diacronia e imponderabilidade.

Inspirando-me em uma vasta tradição sociológica, julgo que o trabalho do cientista social é como 

a de um artesão e, como professora nessa área, devo trazer essas preocupações para a sala de 

aula. 

O cientista  social,  digo a  vcs,  deve fazer  uso de instrumentos  variados  – romances,  teorias, 

pinturas, manuais de etiqueta, revistas em quadrinho, atas de reuniões, cartas, etc – documentos 

trabalhados a partir de uma sensibilidade conceitual e estética a fim de tecer uma compreensão 

acerca das urdiduras do social. 

O trabalho  do cientista  das humanidades,  tal  como nos  ensina Elias  assemelha-se ao de um 

arqueólogo, investigar as marcas do passado para se compreender o processo que nos explica o 

presente e nos adianta o futuro.

Norbert Elias, a partir das leituras, seguramente, nos ofereceu essa caixa de ferramentas. Ele nos 

ensinou a fazer sociologia, ele nos treinou o olhar a fim de pensar as relações sociais como a 

matéria prima de nossa área – a sociologia. 

Para  desenvolver  esse  argumento  Elias  nos  convida  a  duvidar  dos  conceitos,  a  traçar  a 

sociogênese  das  categorias  do  pensamento.  Em  outras  palavras,  as  noções  sociológicas 

tradicionais, segundo Elias, estão por demais carregadas de sentido, e não estão mais ajudando a 

realizar nossa tarefa profissional. 

Nos  capítulos  iniciais  do  livro  OPC,  Elias  com a  discussão  acerca  das  categorias  Kultur e 

civilization,  dá  uma aula  de  como  se  desenvolve  a  sociogênese  dos  conceitos  com base  no 

conhecimento de morfologias sociais.

Para  ele,  todo fenômeno  social,  inclusive  a  elaboração  de  categorias  do pensamento,  é  uma 

realização da ação humana; todo fenômeno coletivo tem raízes na estrutura das relações entre 

indivíduos;  toda  ação  humana  se  desenvolve  com  base  na  dependência  funcional que  um 

indivíduo tem para com o outro, dependência essa expressa na noção de configuração. 

Ou seja, nos capítulos iniciais da obra OPC põe em prática, operacionaliza seu método de análise 

ao trazer naquelas paginas a configuração de duas formações sociais, a França e a Alemanha, 

mapeia  os  segmentos  sociais  que  compõem essa  estrutura;  formaliza  o  entendimento  que  é 

constitutivo das formações sociais, ou seja, sua transformação a partir de interesses endógenos, 

internos a ela mesma.



Ainda na linha das preocupações conceituais que move o pensamento de Elias, aprendemos com 

ele como devemos ler seu livro. Aprendemos o que para ele significa esse título  O Processo 

Civilizador. 

Seguindo o raciocínio  de  seu argumento  concluímos  a  leitura  certos  de  que  o rumo que  as 

sociedades ocidentais desenvolveram ao longo de séculos não se refere a uma evolução positiva 

ou a um desenvolvimento em direção a uma sociedade melhor. 

Para ele a civilização não encerra uma perspectiva de superioridade; devemos fugir dos juízos de 

valor  e  compreendermos  que  a  direção  à  civilização  abrange  uma  série  de  mudanças  no 

comportamento, circunscreve um aumento de nossas preocupações para com os outros, implica 

em um aumento de nossa capacidade reflexiva, de observação e precaução. 

Tornamo-nos mais cautelosos, menos espontâneos, mais preocupados com nossas atitudes, -  o 

que os outros vão pensar a respeito – ou seja, internalizamos um mecanismo de controle, um 

autocontrole, em função das relações de dependência que travamos com nossos semelhantes. 

Ainda que o estudo comparativo realizado por ele em muitos manuais de etiqueta, romances e 

imagens  pictóricas  tenha  identificado  um  avanço  do  nosso  patamar  de  vergonha,  medo  e 

repugnância, esse avanço se efetiva de maneira não linear, cheio de recuos, mas seguindo sempre 

uma direção.

O aumento do controle de nossos impulsos ou afetos, o desenvolvimento de uma sensibilidade 

em relação a tudo que envolva secreções humanas, práticas corporais, ou a preocupação com o 

trato social na mesa, na cama ou no trabalho reflete uma demanda social, reflete a distinção entre 

a vida privada e publica. Como diria ele, a curva da civilização nos leva a uma conspiração do 

silêncio.

A história dos costumes sexuais, relativos à agressividade ou sobre a polidez na mesa traduz um 

processo educativo homeopático, de interiorização de um autocontrole que tem início de maneira 

genérica  nos  agrupamentos  sociais,  se  transforma  em  instrumento  de  distinção  social,  se 

consolida no âmbito familiar e na cobrança impessoal de instituições como a escola e o mundo 

do trabalho, e, por fim, acaba por permanecer na inconsciência, no superego de cada um de nós.

A mudança de costumes, a proibição de escarrar, de usar a faca ou levar com as mãos o alimento 

à boca, de beber no mesmo copo, são expressões de um ritual social de coexistência, um ritual de 

interdependência,  que  estimula  a  obediência  às  regras  que  uma  dada  configuração  social 

prescreveu como sendo correto.



Ademais, para Norbert Elias, a noção de configuração surgiu da necessidade de firmar um novo 

paradigma sociológico que pressupunha as relações indissociáveis entre individuo e sociedade. 

Relações tensas e intensas provocadas por uma necessidade vital  de manutenção da vida em 

grupo, dos interesses e desejos dos grupos; movimento natural de competição e luta pelo poder, 

pela  posse  de  posições  de  autoridade  e  legitimidade;  poder  esse  compreendido  como  um 

elemento estrutural das formações humanas.  Poder que, segundo essa formulação, não se reduz 

aos  aspectos  de  dominação  ou  monopólio  econômico,  mas  que  encerra  uma  articulação  de 

domínios na esfera política e simbólica.

Assim, é possível afirmar mais uma vez, mas a cada vez com mais segurança e desembaraço que 

a sociologia de Elias é multidisciplinar, é processual, é dialética, é multidimensional. 

Com naturalidade desenvolve uma narrativa quase literária acerca da evolução comportamental, 

sócio-histórica das nações, França e Alemanha, num período de quatro séculos, a partir de fatos 

ordinários da vida cotidiana. Como diria Bourdieu, ele pinta bem o medíocre. 

Sua sociologia é adensada por uma perspectiva etnográfica, aquela que ele denomina de visão do 

nadador, mas ao mesmo tempo não abandona a perspectiva do todo, aquela característica do 

aviador, perspectiva do processo e sua lenta transformação. 

Para  ele  as  estruturas  sociais,  históricas  e  mentais  devem  ser  apreendidas  em  suas 

interdependências,  pois  somente  estando  imbuídos  dessa  inspiração  é  que  podemos  tecer  e 

entrever o constante movimento entre o social e o espírito humano nas suas múltiplas dimensões; 

em síntese, a dialética entre estruturas sociais e estruturas mentais, entre macro e micro, entre 

objetivo e subjetivo. 

Mas o que surpreende mesmo é que não se contentando em apresentar e comprovar com uma 

simplicidade seu argumento, Elias propõe pensar a dialética das interpenetrações do social com o 

individual a partir  da idéia de simultaneidade.  Individuo e sociedade se articulam a partir  da 

mediação de uma cultura, de um conjunto de símbolos sociais tecidos em um sistema reticular, 

as  configurações – isto é, a rede de sentidos, valores, representações e interesses individuais e 

grupais. 

Os processos de construção do social, segundo essa perspectiva, devem se valer de partes que 

compõem uma  única  realidade.  Em outras  palavras,  o  processo  civilizador  ou  os  processos 

sociais se compõem da articulação tensa e intensa de indivíduos, estrutura, sentido e história.



Mais  especificamente,  voltando-nos  para  a  operacionalização  temática  desse  paradigma, 

afirmaria  que  a  perspectiva  de  Elias  nos  ensina  a  ver  os  processos  socializadores,  ou  de 

construção  do  social  como  processos  tensos,  dinâmicos,  socialmente  datados  e  de  difícil 

previsão.

Processos que se desenvolvem em uma linha, em uma direção, ainda que não de forma linear ou 

generalizada em todas as formações sociais.

Processos que envolvem uma negociação intensa e extensa entre indivíduos e, entre indivíduos e 

instituições  sociais;  processos  que  precisam  ser  analisados  com  o  auxilio  do  conceito  de 

configuração, com o auxílio e compreensão das múltiplas e extensas redes de conexão que a vida 

social nos disponibiliza.

Os processos sociais bem como os processos socializadores envolvem relações entre diferentes 

indivíduos,  indivíduos  que  possuem  distintos  desejos  e  interesses,  indivíduos  que  também 

ocupam posições sociais de variado grau de poder; portanto, são processos que contam com uma 

dinâmica de equilíbrio de forças, conquista e ou jogo de poder.

Norbert Elias permite pensar que todo fenômeno social e, portanto a socialização é processual; 

seja esse fenômeno individual ou institucional. 

A  socialização  se  desenvolve  em um contínuo,  numa  constante  produção,  reprodução  e  ou 

transformação daquilo  que é proposto,  sejam valores,  interesses e ou necessidades de ordem 

material, simbólica ou afetiva.

Os  processos  socializadores  dependem,  pois  da  troca  intensa  de  símbolos  que  realizam  as 

satisfações  individuais  ou  grupais;  os  processos  socializadores  implicam necessariamente  na 

reciprocidade  de  entendimentos,  apreensão  ou  resistência  a  esses  mesmos  valores  sociais  e 

individuais; os processos socializadores são responsáveis pela construção das individualidades, 

das singularidades, a construção de um super ego, uma estrutura de personalidade, um conjunto 

de disposições culturais que moldam o comportamento, a ação e o pensamento humano.

O processo de construção do social  e ou os processos socializadores,  precisam de uma base 

epistemológica interdisciplinar; eles envolvem o individuo em suas esferas biológicas, sociais, 

históricas e políticas.

Por  fim,  a  leitura  de  Norbert  Elias  acerca  dos  fenômenos  humanos,  entre  eles  a  educação, 

provoca-nos  a  uma  perspectiva  detida  no  individuo,  mas  um  indivíduo  necessariamente  e 



essencialmente envolvido em uma trama de relações interdependentes, envolvido em uma trama 

de relações de força e ou de equilíbrio de poder.


