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TEMPO E LETRAMENTO NOS PROCESSOS CIVILIZADORES 

 

Ademir Gebara
1
 

Resumo 

Enquanto a Sociedade de Cortes se constituía na Europa mais ou menos entre 1300 e 1700 d.C., 

populações nativas habitavam a América sem, contudo, terem constituído instrumentos para a medição do 

tempo. Ampulhetas, relógios e calendários não eram objetos tão amplamente conhecidos aqui. O contato 

dos europeus com os nativos americanos, foi também o contato de diferentes perspectivas e maneiras de 

vivenciar o tempo, o processo de incorporação, ou imposição, da dimensão temporal dos colonizadores 

aos colonizados é um aspecto pouco estudado pela historiografia. Tanto mais complexo este problema ao 

observarmos que as colonizações americanas se iniciaram pelo litoral, caminhando gradualmente para o 

interior, fenômeno que, até hoje, tem se repetido, como é o caso mais recente do contato com os 

ianomâmis na Amazônia. Como compreender o encontro de diferentes histórias que se imbricam? 

Jacques Le Goff, em seu História e Memória, (1990, p. 115), 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 para registrar “dez formas desta colonização da história 

pelos ocidentais”, destas destacarei algumas que permitem um diálogo bastante produtivo com a Teoria 

dos Processos Civilizadores. 

 1 – A ambiguidade da noção, melhor dizendo, das noções de civilização. 2 –A concepção linear e única 

da história constituída de acordo com o modelo da história ocidental, por exemplo, os ameríndios 

equivalem, em suas histórias e experiências aos antepassados europeus. 3 – O letramento como critério de 

diferenciação entre culturas inferiores e superiores. 4 – A legitimação unilateral da escravidão, 

cristianização e intervenções (educação), bem como a imposição de uma periodização elaborada pelo 

Ocidente. O contato entre civilizações letradas e aquela de tradição oral é questão bastante relevante a se 

considerar, os europeus ocidentais, dominando a escrita, e a impressão de textos alterou os mecanismos 

de circulação e democratização da cultura. É bom lembrar que uma das fontes mais importantes para “O 

Processo Civilizador” de Elias foram justamente 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 onde suas experiências e achados eram transmitidos oralmente. Como este mesmo 

fenômeno de contato entre colonizadores e colonizados ocorre e é percebido no presente? Esta é a questão 

que pretendemos discutir neste SIPC, bem como suas repercussões na possibilidade de pensar o Processo 

Civilizador em espaços não europeus. 
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Natureza e Civilização 

Uma reflexão sobre o papel da sociologia figuracional enquanto ‘meio de 

orientação’ no Antropoceno  

André Saramago 

 

Esta apresentação trata-se de uma reflexão, ainda bastante preliminar, acerca do meu novo projeto de 

investigação que, para já, se pode descrever como estando estruturado em torno de duas temáticas 

centrais. Por um lado, pergunto de que forma a sociologia figuracional nos pode ajudar a compreender a 

emergência histórica do Antropoceno e da atual crise ecológica global. Por outro lado, pergunto de que 

forma a sociologia figuracional pode cumprir a função que Norbert Elias lhe atribui como um ‘meio de 

orientação’ que seja, nomeadamente, capaz de orientar as respostas das sociedades humanas à crise 

ecológica. Esta reflexão leva-me a considerar de forma mais aprofundada as implicações políticas da 

sociologia figuracional e o que estas poderão significar para o papel que os sociólogos podem, ou devem, 

assumir no âmbito de processos de desenvolvimento humano.  

O meu argumento central é que a sociologia figuracional oferece um conjunto de ferramentas conceptuais 

que se provam essenciais na compreensão da emergência histórica da crise ecológica global e na forma 

como esta está intimamente ligada a todas as dimensões do processo de desenvolvimento humano. 

Nomeadamente, destaco como a relação entre conceitos como a ‘tríade de controlos’ e ‘balanços de poder 

em relações de interdependência’ permite uma síntese analítica capaz de capturar os processos histórico-

psico-sociais através dos quais a espécie humana conquistou um lugar preponderante na comunidade 

biótica terrestre e, em paralelo, desencadeou a crise ecológica com que agora se confronta.  

Explorando em maior detalhe a interdependência de processos psicossociais nas três dimensões do 

processo civilizador, i.e., ao nível do individuo, das relações sociais – quer entre pessoas pertencentes a 

uma mesma comunidade política, quer entre diferentes comunidades políticas – e das relações com a 

natureza não-humana, podemos compreender como o controlo da ‘natureza’ é uma componente essencial 

do processo civilizador. Assim, o desenvolvimento de uma estrutura de personalidade ‘civilizada’ é 

compreendido como um processo de controlo da ‘natureza interna’ dos seres humanos, nomeadamente 

através da sublimação de impulsos agressivos. Tal controlo, ao permitir a autorregulação de impulsos, 

permite uma relação mais emocionalmente distanciada com a ‘natureza externa’ não-humana que é 

conducente ao aumento do controlo humano sobre a mesma. E finalmente, o controlo sobre as ‘naturezas 

interna e externa’ está intimamente ligado à extensão de controlo sobre processos sociais, nomeadamente 

por via do estabelecimento de monopólios de poder mais estáveis e sobre territórios mais vastos.  

Contudo, a sociologia figuracional também nos revela que a forma como este controlo é exercido, 

nomeadamente ao nível do seu grau de reflexividade, é muito variável de acordo com os balanços de 

poder que estruturam as relações de interdependência, quer entre grupos humanos, quer entre estes e a 

natureza não-humana. Num contexto em que as assimetrias de poder são muito acentuadas, os grupos 

humanos com um maior potencial de poder encontram-se frequentemente cegos, ou consideram que 

podem ignorar, as relações de interdependência que os unem tanto aos grupos com menor potencial de 

poder como à natureza não-humana. Existe, neste caso, uma legitimação de formas de controlo 

instrumental e utilitário, tanto das relações sociais como das ‘naturezas interna e externa’, com vista à 

maximização do poder político e económico dos grupos mais poderosos. Assim, por exemplo, o controlo 

da ‘natureza’, tanto ‘interna’ como ‘externa’, aparece como um aspeto essencial do projeto colonial 

Europeu, como pode ser visto pelos esforços dos colonizadores para dominar, usar e ‘civilizar’ a 

‘natureza selvagem’ encontrada tanto nos hábitos e sociedades indígenas como nas selvas dos territórios 

colonizados. Por outro lado, em contextos em que as assimetrias de poder são menores, todos os grupos 

humanos envolvidos são obrigados a levar em conta as relações de interdependência que os unem entre si, 

assim como à natureza não-humana, e a exercer um controlo mais reflexivo tanto das suas relações sociais 

como das ‘naturezas interna e externa’. Deste modo, desde 1945, os processos paralelos, e 
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interdependentes, de descolonização e de tomada de consciência do papel humano nas alterações 

climáticas e na destruição de ecossistemas, têm levado um número crescente de pessoas a colocar em 

causa os aspetos dominadores e instrumentais do modelo de controlo que caracterizou fases anteriores do 

processo civilizador. Temos assim assistido à emergência histórica de movimentos pela ‘emancipação’, 

tanto das relações sociais como das ‘naturezas interna e externa’, por via do reconhecimento e celebração 

da diversidade humana, da defesa da democratização da sociedade internacional, e de uma relação mais 

harmoniosa, reflexiva e menos dominadora com a natureza não-humana.  

Ao revelar esta relação entre balanços de poder e formas de controlo nas três dimensões que compõem o 

processo civilizador, a sociologia figuracional permite tornar este processo mais consciente de uma forma 

que não só permite uma melhor compreensão dos seus aspetos escondidos, mas que também apresenta um 

enorme potencial para orientar a ação política com vista a influenciar o seu futuro desenvolvimento. Isto 

traz-me ao segundo argumento desta apresentação, segundo o qual a sociologia figuracional, para realizar 

este potencial e efetivar o seu papel enquanto ‘meio de orientação’, nomeadamente no que concerne à 

crise ecológica global, necessita de assumir as implicações políticas da sua função de ‘destruidora de 

mitos’ de uma forma muito mais declarada do que tem feito até agora. Para tal, a sociologia figuracional 

necessita de combinar a sua tradicional posição ‘cientifico-analítica’, caracterizada pelo ‘distanciamento’ 

emocional e político, com uma posição ‘crítica’ caracterizada pela identificação das formas de 

‘envolvimento’ político e afetivo que são inerentes ao conhecimento cientifico-analítico por si gerado. 

Assim, por um lado, a posição ‘cientifico-analítica’ será responsável por trazer à consciência as relações 

de interdependência que unem os grupos humanos entre si e que os interligam à natureza não-humana, e 

por demonstrar as consequências de modelos de controlo social e das ‘naturezas interna e externa’ que se 

demonstrem pouco reflexivos e predominantemente instrumentais e dominadores. Por outro lado, a 

posição ‘crítica’ partirá das análises da posição ‘cientifico-analítica’ para ativamente desconstruir, criticar 

e demonstrar a falta de validade científica de ‘mitos’ sociais cujo principal propósito são a manutenção, 

ou o aprofundamento, de determinadas assimetrias de poder e formas de controlo herdadas de fases 

anteriores do processo civilizador. Uma manutenção que é garantida à custa da perpetuação de relações 

de desigualdade, e de violência social e ecológica que ameaçam o bem-estar humano global e a futura 

sustentabilidade ecológica do planeta.  
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Nature and Civilization 

A reflection on the role of figurational sociology as a ‘means of 

orientation’ in the Anthropocene  
André Saramago 

Presentation 

This presentation is a reflection, still very preliminary, about my new research project which, for the 

moment, can be described as being structured around two main themes. On the one hand, I ask in what 

way figurational sociology can help us understand the historical emergence of the Anthropocene and the 

current global ecological crisis. On the other hand, I ask in what way figuration sociology can fulfil the 

function that Norbert Elias attributes to it as a ‘means of orientation’ which is capable of, namely, 

orientate the response of human societies to the ecological crisis. This reflection leads me to consider in a 

deeper way the politics of figurational sociology and what these might mean for the role that sociologists 

can, or should, assume in the context of processes of human development.  

My main argument in that figuration sociology offers a set of conceptual tools that prove essential in 

understanding the historical emergence of the global ecological crisis and how it is intimately connected 

to all dimensions of the process of human development. Namely, I highlight how the relationship between 

concepts such as the ‘triad of controls’ and ‘balances of power in relations of interdependence’ allow an 

analytical synthesis which is capable of capturing the historical-psycho-social processes through which 

the human species has conquered for itself a preponderant position in the Earth’s biotic community and, 

simultaneously, unleashed the ecological crisis which it now faces. 

Exploring in greater detail the interdependence of psychosocial processes in the three dimensions of the 

civilizing process, i.e. at the individual level, at the level of social relations – both between people 

belonging to the same political community and between different political communities – and at the level 

of relations with non-human nature, we can understand how the control of ‘nature’ is a key component of 

the civilising process. The development of a ‘civilized’ personality structure is understood as a process of 

control of human beings’ ‘internal nature’, namely through the sublimation of more aggressive impulses. 

Such control, by allowing the self-regulation of drives, allows a more ‘detached’ relation with ‘external’ 

non-human nature, enabling human beings to increase control over it. And finally, the control over both 

‘internal and external nature’ is intimately connected with the increase of control over social processes, 

namely through the establishment of more stable and extensive monopolies of power.  

However, figurational sociology also reveals that the way in which this control is exercised, namely at the 

level of its degree of reflexivity, is very variable in accordance with the balances of power that structure 

relations of interdependence both between human groups, and between them and non-human nature. In a 

context in which power asymmetries are high, those human groups with a greater power potential are 

frequently blind, or believe they can ignore, the relations of interdependence that bind them both to the 

human groups with a lower power potential and to non-human nature. In these cases, there is a 

legitimation of forms of instrumental, dominating and utilitarian control of social relations and of 

‘internal and external nature’, with a view to further maximize the political and economic power potential 

of the more powerful groups. As such, for example, the control of ‘nature’, both ‘internal’ and ‘external’, 

appears as an essential component of the European colonial project, as can be seen by the efforts of the 

colonizers to dominate, use and ‘civilize’ the ‘savage, untamed nature’ which was found both in the 

habitus and societies of indigenous peoples as well as the jungles of the colonized territories. On the other 

hand, in contexts in which the asymmetries of power are lower, all involved human groups are obliged to 

take account of the relations of interdependence which bind them together to each other and to non-

human nature, and to exercise a more reflexive control both of their social relations and of ‘internal and 

external nature’. In this way, since 1945, the parallel, and interdependent, processes of decolonization and 

growing awareness of the role of human beings in climate change and the destruction of ecosystems, has 
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led a growing number of people to question the dominating and instrumental aspects of the model control 

that characterized earlier phases of the civilising process. As such, we have witnessed the historical 

emergence of social movements for ‘emancipation’, both of social relations and of ‘internal and external 

nature’, through the recognition and celebration of human diversity, the defence of the democratization of 

international society, and of a more harmonious, reflexive and less dominating relation with non-human 

nature. 

By revealing this relation between balances of power and the modes of control in the three dimensions 

that compose the civilising process, figurational sociology brings to consciousness hidden aspects of this 

process in a way that allows not only to better understand it, but also holds a great potential to orientate 

political action with a view to influence its future development. This observation brings me to the second 

argument of this presentation, according to which figuration sociology, in order to fulfil this potential and 

actualize its role as a ‘means of orientation’, namely on what concerns the global ecological crisis, needs 

to assume the political implications of its function as a ‘destroyer of myths’ in a much clearer and 

assertive manner than what it has done so far. In order to do so, figurational sociology needs to combine 

its traditional ‘scientific-analytical’ position, characterized by political and emotional ‘detachment’, with 

a ‘critical’ position characterized by the identification of the forms of political and affective 

‘involvement’ which are inherent to the scientific-analytic knowledge that itself produces. In this manner, 

on the one hand, the ‘scientific-analytic’ position will be responsible for bringing to consciousness the 

relations of interdependence that bind human groups amongst themselves and with non-human nature, 

and for revealing the consequences of models of social control and control of ‘internal and external 

nature’ which show little reflexivity and are predominantly instrumental and dominating. On the other 

hand, the ‘critical’ position will depart from the analysis of the ‘scientific-analytical’ position to actively 

deconstruct, criticize and demonstrate the lack of scientific validity of social ‘myths’ whose main purpose 

are the maintenance, or the reinforcement, of certain power asymmetries and modes of control inherited 

from earlier phases of the civilizing process. A maintenance which is guaranteed at the cost of the 

perpetuation of relations of inequality, and forms of social and ecological violence that threaten global 

human well-being and the future ecological sustainability of the planet.    
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On the Civilizing Dimension of Processes of Democratization and De-

Democratization 

Behrouz Alikhani
2
 

Presentation 

Political scientists tend to reduce long-term processes of democratization and de-democratization only to 

their institutional shell. In doing so, they do not just neglect the functional dimension of long-term 

processes of democratization, but also their civilizing or habitual dimension. Norbert Elias tried in his 

various studies, especially, in ‘The Civilizing Process’ and ‘The Studies on Germans’ to shed light on the 

direction of long-term transformations of people’s patterns of feeling and conduct in some western 

European societies which made the development and maintenance of such relatively newly emerged 

institutions possible. Through the increasing civilizing of interpersonal relationships in the course of 

processes of habitual democratization, physical violence as a principle of regulation of competition and 

elimination struggles for the available power and status opportunities became suspended from social life. 

More stable, all-embracing and even patterns of self-control as well as the ability of long-term view 

replaced the former affect and instinct driven patterns of feeling and behavior. According to Elias, 

without these long-term unintended and planned, however directed and structured processes the 

development of new democratic institutions like parties and parliaments would have been impossible. In 

this presentation, I would like to outline, based on my understanding of civilizing theory of Elias, a 

process-oriented model of democratization and de-democratization and thus develop further the theory of 

Elias by making a more systematic connection between these three civilizing, functional and institutional 

dimensions of processes of democratization and de-democratization. Based on different empirical 

examples from different structured societies, I will demonstrate why and how democratic institutions 

could fail due to the non-simultaneity of developments between these different dimensions. The concept 

‘drag effect of social habitus’, coined by Elias, will help to understand and explain processes of 

institutional de-democratization after a spurt of processes of institutional democratization. German 

society during the Weimar Republic (1918-1933), French society during the Second Republic (1848-

1852), Iranian society during Constitutional Monarchy (1906-1925) and Egyptian society after the ‘Arab 

Spring’ (2011-2013) will serve as empirical basis of this presentation. At the end, I will discuss about the 

main features of a ‘habitually democratic personality’ developed based on these four examples and draw 

attention to the connection between this type of personality structure with the structure of the state and the 

society. 
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A SOCIEDADE DE CORTE EM PORTUGAL: 

D. JOÃO III E AS REFORMAS EDUCACIONAIS 
 

Célio Juvenal Costa
3
 

Luciana de Araújo Nascimento Guaraldo
4
 

 

Resumo 

Norbert Elias mostra como se deu a formação da Sociedade de Corte europeia, destacando que o poder 

centralizado do rei se apoiava em um tenso equilíbrio de forças representadas basicamente pelas nobrezas 

de sangue e de toga. A necessidade de uma camada social que se responsabilizasse pela administração do 

reino resultou na formação da nobreza de toga – a novidade em relação à estrutura feudal –, que passou a 

rivalizar com a nobreza tradicional, a de sangue, nas conduções políticas da sociedade. A hipótese que 

vimos trabalhando nos últimos anos, e que já foi apresentada parcialmente nos últimos SIPC, é de que em 

Portugal, a Sociedade de Corte teve um impulso fundamental em sua formação no reinado de D. João III 

(1521-1557), o qual a partir das décadas de 1530 e 1540, empreendeu reformas educacionais que 

objetivaram a formação de uma elite administrativa que o ajudasse a conduzir as finanças do reino, tendo 

em vista, especialmente, a perseguição que os cristãos-novos estavam sujeitos após a expulsão dos judeus. 

A parte da pesquisa que estamos no momento refere-se à atuação do rei no “setor” educacional de 

Portugal, especialmente no que diz respeito à Universidade de Coimbra e ao Real Colégio das Artes de 

Coimbra. A primeira, fundada em 1290 por D. Dinis, teve em 1536 a sua principal reforma até então, na 

qual D. João III interferiu diretamente na sua autonomia, ditando a necessidade da formação com 

qualidade para os profissionais que, depois, iriam trabalhar, em parte pelo menos, na administração da 

corte. No SIPC deste ano de 2016 pretendemos apresentar mais detalhes especificamente sobre a Reforma 

da Universidade de Coimbra, por entender que a decisão de transferir o Estudo Geral lusitano de Lisboa 

para Coimbra não se deu somente por motivos de uma melhor estrutura em Coimbra, mas, pelo fato, 

especialmente, de que a reforma ocorreu no sentido de submeter a instituição aos ditames da Coroa, à 

medida em que o Rei passou a interferir diretamente nas liberdades que a universidade tinha até então. 

Neste sentido, entendemos que o estudo acerca do reinado de D. João III é fundamental para se entender a 

Sociedade de Corte em Portugal, mesmo que seja precário e prematuro afirmar que naquele reino se pode 

encontrar a mesma estrutura de corte que, por exemplo, na França; no entanto, nos parece inegável que o 

reinado joanino pode ser caracterizado como uma tentativa institucional de implementar as camadas e as 

características da Sociedade de Corte, a qual encontramos descritas e analisadas historicamente na obra de 

Norbert Elias. 

Palavras-chave: História da Educação; Portugal; Sociedade de Corte; Universidade de Coimbra 
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LA IDEA DE NORBERT ELIAS DE UN BLOQUEO EN EL 

PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO A LA LUZ DE LA 

NEUROBIOLOGÍA 

Carlos Daniel Pérez Ruiz
5
 
 

Resumo 

La pregunta que trata de responder esta ponencia es ¿hay sustento neurobiológico para el bloqueo 

diagnosticado por Elias en las ciencias sociales de su tiempo? Esta pregunta se suscita en relación con los 

grandes avances que se han producido en el conocimiento del cerebro en los últimos veinticinco años más 

o menos; el descubrimiento más espectacular en este campo es sin duda el de la plasticidad de la 

organización neuronal. Sin esta, por cierto, no se podría seguir pensando en un proceso psicogenético en 

la historia. En este punto los hallazgos de la neurobiología no contradicen a Elias. El asunto sobre el que 

dirige la atención esta ponencia, sin embargo, es la idea de que en el proceso psicogenético se 

presentarían estadios particularmente problemáticos en los cuales no se observa la simple continuidad 

sino que estarían marcados por dificultades de orden particular para continuar el proceso de desarrollo. 

Elias, para nuestra propia fase de desarrollo del pensamiento diagnosticó una situación así. La ha llamado 

en más de una ocasión bloqueo, refiriéndose a las capacidades de los hombres para comprender su propia 

condición en el mundo y a las consecuencias que esta limitación tiene para una ciencia moderna del 

hombre ¿Tiene esto cabida desde la óptica de la neurobiología? Está confirmado que la plasticidad es una 

característica del cerebro que se desarrolla con base en la experiencia de interacción del organismo con lo 

que no es él: el proceso en que se producen y se consolidan las redes neuronales se encuentra en relación 

con las experiencias. En este proceso unas conexiones se fijan con mayor fuerza que otras, de tal manera 

que en el cerebro ciertos enlaces llegan a consolidarse de acuerdo con el éxito experimentado. La 

neurobiología no sólo trata enlaces individuales sino que considera la organización neuronal como un 

conjunto jerarquizado. Este registro concuerda con la idea que Elias tenía de la inercia que presenta una 

arquitectura psíquica “acabada” en los adultos así como de los esfuerzos específicos que habría que 

emplear para superar la resistencia al cambio estructural que la caracteriza.  La ponencia se organizará en 

los siguientes puntos: 1. La noción del bloqueo que dificulta el surgimiento de una visión procesual del 

hombre 2. La relativa fijación de redes de conexiones neuronales en función de determinadas experiencias 

de los organismos 3. Conclusiones provisionales a partir de la integración de ambas perspectivas. 

Palabras clave: Bloqueo, conexiones neuronales, plasticidad, experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 E-mail: c88daniel21@hotmail.com - Universidad Nacional de Colombia 

 



 

558 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

 

FIELDS, WORLDS AND FIGURATIONS: CONCEPTUAL IMAGERY 

AND POLITICAL INVESTMENTS IN THE WORK OF BOURDIEU, 

BECKER AND ELIAS 

 

CAMPOS, MUNDOS E FIGURAÇÕES: IMAGENS CONCEPTUAIS E 

INVESTIMENTOS POLÍTICOS NO TRABALHO DE BOURDIEU, 

BECKER E ELIAS 

Jason Hughes 
 

Overview 

All sociological concepts are metaphors of sorts. Such metaphors typically invoke certain kinds of 

imagery. When sociologists use the term ‘structure’ and related terms such as ‘construction’, particular 

images come to mind – perhaps the architectural configuration of buildings; their load-bearing form and 

functions; their fabrication, and so forth. Similarly, a term such as ‘power’ has connotations of physical 

force; energy (electric, nuclear, etc.); physical control and operation. This ‘imagery’ is sometimes 

welcome and deliberate on the part of a theorist who intentionally employs a particular term. At other 

times, careful delineation must be undertaken to distinguish technical and normative images connoted by 

a particular concept: the term ‘culture’ is a particular case in point. Conceptual images typically carry a 

heavy theoretical load. They are, to employ another oft-use piece of imagery, the ‘building blocks’ or 

‘frameworks’ around which ideas are developed and conceptual schemes are ‘furnished’. Some enduring 

pieces of conceptual imagery have become so ingrained in the sociological canon that we no longer ‘see’ 

them. We typically discuss and debate the textual semantics and hermeneutics of particular concepts; 

rather more rarely do we consider and confront conceptual imagery itself. Yet this imagery has profound 

significance for the questions we ask of the social world, of the concepts we as sociologists use to make 

sense of it, and, ultimately, for the strategies we adopt in attempting to change it. 

One particularly piece of conceptual imagery, ‘depth’, is of particular significance to the discussion that 

follows. I am thinking here in particular of the oft-employed depiction of the social world as having 

‘layers’, some of which are ‘deeper’ than others. To over-simplify greatly: such imagery is often invoked 

conceptually to render a distrust of the ‘material’, the ‘surface’ of events, the ‘apparent’ ‘below’, 

‘behind’, or ‘underpinning’ which, as we might picture it, resides something deeper: ‘the real’. The 

spatial dimensions to this metaphor elegantly convey a link to an allied piece of imagery, ‘critique’ – a 

metaphor which itself warrants careful attention. For the moment, the link to critique is realised in the 

notion that access to the ‘deeper’ ‘layer’ or ‘realm’ of the social world is made possible only through 

questioning, interrogating, and through so doing, penetrating ‘below’ the surface that is amenable to the 

senses.  

Immediately, this piece of imagery steers our thinking towards the fundamental entanglement of ‘ideas’ 

and ‘things’, of ‘comprehending’ and ‘apprehending’, and ultimately, of ‘acting’ (analytically, politically, 

scientifically) and ‘seeing’. A focus on the question of ‘depth’ is thus particularly apt to the central 

purpose of this paper: that of centrally exploring the rather complex question of the politics of figurational 

sociology. In what follows, I commence this analysis, through a focus on the conceptual imagery 

employed in the work of Norbert Elias, in particular his concept of ‘figuration’. In order to highlight this 

piece of imagery, I contrast it with two others: the concept of ‘field’ in the work of Pierre Bourdieu, and 

the image of ‘worlds’ in the work of Howard Becker. This undertaking permits a primary engagement 

with how issues of power, structure and agency are conceptualised in the work of these respective 

theorists and, more centrally, the extent to which the work of each can be reconciled with a commitment 

to a ‘critical’ political agenda.  
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Commencing with a comparison of the concepts of ‘world’ and ‘field’, I pursue and explore the utility of 

a well-established line of critique: namely that, ‘on the surface of it’, a central problem with the work of 

theorists such as Becker – and by extension,  Elias – is that their work is unable to accommodate the 

operation of ‘deeper’ ‘structures’ which ‘undergird’ the ‘surface’ patterning of ‘worlds’ and ‘figurations’. 

The latter, so the argument goes, pertain solely to ‘events’, ‘interaction orders’ and ‘social systems’ rather 

than the ‘causal mechanisms’ which act upon them. The significance of this line of potential critique of 

Becker’s and Elias’s work is wide-ranging: firstly it means that these theorists are unable conceptually to 

accommodate how structures of inequality and domination – principally those relating to social class, 

gender and ethnicity – have a profound bearing on what we ‘see’ when we ‘look at’ society; secondly, it 

means that Becker and Elias can only describe and discuss how the social world is ‘produced’, not how 

and why it is ‘reproduced’ in particular ways across time and space; and finally, related to these 

shortcomings, the concepts of world and figuration are deemed politically ‘anaemic’ – unable to grasp the 

‘deep’ ‘causal’ mechanics of the social world, they provide no secure basis for effecting change in the 

very social relations to which they are oriented. Ostensibly then, the conceptual imagery of ‘worlds’ and 

‘figurations’ are politically conservative, and stand in contrast to Bourdieu’s imagery of ‘field’ which 

attunes analyses always to adversarial struggles of opposing forces which are not directly visible, but are 

nonetheless invariably at play.  

I shall offer a counter-critique to this well-rehearsed line of argument, and ultimately,  aim to turn this 

critique ‘on its head’ through a ‘critical’ review of the critically realist predicates it is founded upon. I 

show first how in the case of Becker, and rather more so in the case of Elias, both ‘world’ and ‘figuration’ 

offer considerably more than initially ‘meets the eye’ in terms of their capacity to accommodate the 

workings of ‘power’ and ‘deep structures’. Here I draw important distinctions between Becker and Elias, 

particularly with regard to Elias’s concept of interdependence in contrast to Becker’s focus on 

interaction. Moreover, I propose that the conceptual metaphor of ‘depth’ – particularly the notion of 

‘deep causal mechanisms’ common to several variants of critical realism – itself has serious shortcomings 

in relation to its utility for apprehending the social world. Chief among such shortcomings are the 

hangovers from Kantian apriorism, including the axiomatic divide between the ‘noumenal’, supposedly 

beyond the ken of observation and the ‘phenomenal’: the seemingly superficial empirical realm. Such 

imagery, which typically finds expression in variants of a ‘surface’–‘deep structure’ distinction, is, I 

propose, mechanistic, substantialist, and static – at best ‘clunky’ in its capacity to apprehend a fluid and 

dynamic social reality, and at worst a conceptual cul-de-sac that actively blinkers social analysts in their 

attempts to understand the world. I explore the alternatives to notions of ‘deep structure’ offered in Elias’s 

theoretical–empirical work, and consider the significance of these for the scope of, and potential for, 

emancipatory politics in figurational sociology. Here I revisit Elias’s arguments about the ‘detour via 

detachment’ and ‘secondary involvement’, reflecting upon the implications for his call for a model of 

‘alloys’ of involvement and detachment, exploring its potential as a basis from which to undertake 

interventions in the sphere of human figurations.  

 

Resumo 

Todos os conceitos sociológicos são, de certo modo, uma metáfora. Tais metáforas normalmente 

envolvem determinado tipo de imagética. Quando os sociólogos usam termos como ‘estrutura’, ou termos 

relacionados como ‘construção’, determinadas imagens são-nos suscitadas – talvez a configuração 

arquitetónica de edifícios; a sua capacidade de suporte; energia (elétrica, nuclear, etc.); controlo físico e 

operacional. Esta ‘imagética’ é por vezes bem-vinda e deliberada pelos teóricos que intencional 

implementam um determinado termo. Outra vezes, torna-se necessária uma cuidadosa delineação para 

distinguir as imagens técnicas das imagens normativas que estão associadas a um determinado conceito: o 

termo ‘cultura’ é um exemplo. Imagens conceptuais normalmente carregam uma elevada carga teórica. 

Elas são, para empregar outra imagem frequentemente usada, os ‘blocos de construção’ ou ‘andaimes’ em 

torno dos quais ideias são desenvolvidas e esquemas conceptuais são ‘construídos’. Algumas imagens 

conceptuais particularmente duradouras tornaram-se tão impregnadas no corpo conceptual sociológico 

que já não as conseguimos ‘ver’. Deste modo, com frequência discutimos e debatemos a semântica 
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textual e a hermenêutica de determinados conceitos, mas só muito raramente consideramos e 

confrontamos a imagética conceptual em si. Contudo, esta imagética tem um significado profundo para as 

questões que colocamos acerca do mundo social, para os conceitos que nós sociólogos usamos para 

fazermos sentido desse mundo e, em última análise, para as estratégias que adotamos para o transformar.  

A imagem de ‘profundidade’ reveste-se de particular importância para a discussão que se segue. Estou a 

pensar especificamente na frequente representação do mundo social como possuindo diversas ‘camadas’, 

algumas das quais são mais ‘profundas’ do que outras. Para sobre simplificar, tal imagem é 

frequentemente invocada conceptualmente para estabelecer uma desconfiança da ‘materialidade’, da 

‘superfície’ dos eventos, do ‘aparente’, ‘sob’ ou ‘por detrás’ ou ‘subjacente’ ao qual reside algo mais 

profundo. As dimensões espaciais desta metáfora elegantemente transmitem a ligação a uma imagem 

associada, ‘crítica’ – uma metáfora que em si mesma requer atenção. Nomeadamente, a capacidade crítica 

é realizada por via da noção de que o acesso a esta ‘camada’ ou ‘dimensão’ mais ‘profunda’ do mundo 

social é possível apenas pela interrogação, e por colocar em dúvida, e deste modo penetrar ‘abaixo’ da 

superfície que é imediatamente evidente aos sentidos.   

Imediatamente, esta imagética orienta o nosso pensamento para o emaranhamento entre ‘ideias’ e 

‘coisas’, entre ‘compreender’ e ‘apreender’, e, em última análise, entre ‘agir’ (analiticamente, 

politicamente, cientificamente) e ‘ver’. Um enfoque nas questões de ‘profundidade’ é assim 

particularmente apto ao propósito central desta apresentação, que consiste em explorar a complexa 

questão das implicações políticas da sociologia figuracional. No que se segue, eu início esta análise, 

através de um enfoque na imagética conceptual utilizada no trabalho de Norbert Elias, em particular o seu 

conceito de ‘figuração’. De forma a realçar esta imagem, irei contrastá-la com duas outras: o conceito de 

‘campo’ no trabalho de Pierre Bourdieu, e a imagem de ‘mundos’ no trabalho de Howard Becker. Isto 

permitir-me-á abordar como questões de poder, estrutura e agência são conceptualizadas no trabalho 

destes respetivos teóricos e, mais centralmente, até que ponto o trabalho de cada um deles pode ser 

reconciliado com uma agenda política ‘crítica’. 

Começando pela comparação entre os conceitos de ‘mundo’ e ‘campo’, eu exploro a utilidade de uma 

bem estabelecida linha de crítica, nomeadamente que ‘aparentemente’ o problema central com o trabalho 

de teóricos como Becker – e por extensão Elias – é que o seu trabalho é incapaz de acomodar a operação 

de ‘estruturas’ mais ‘profundas’ que estão ‘subjacentes’ à ‘superfície’ da padronização de ‘mundos’ e 

‘figurações’. De acordo com este argumento, estas imagens referem-se apenas a ‘eventos’, ‘ordens de 

interação’ e ‘sistemas sociais’ em vez de aos ‘mecanismos causais’ que agem sobre eles. A importância 

desta linha de potencial crítica do trabalho de Becker e Elias é de vasto alcance: primeiro, significa que 

estes teóricos são incapazes de acomodar conceptualmente como estruturas de desigualdade e dominação 

– principalmente aquelas relacionadas com classe social, género e etnicidade – têm um efeito profundo 

naquilo que ‘vemos’ quando ‘olhamos para’ a sociedade; segundo, significa que Becker e Elias apenas 

conseguem descrever e discutir como o mundo social é ‘produzido’, e não como ou porquê este é 

‘reproduzido’ de determinada maneira ao longo do tempo e do espaço; e finalmente, relacionado com 

estes insuficiências, os conceitos de mundo e figuração são considerados politicamente ‘anémicos’ – 

incapazes de capturar os ‘profundos mecanismos causais’ do mundo social, e assim incapazes de 

providenciar uma base segura para efetivar a transformação do mesmo mundo social para o qual estão 

orientados. Ostensivamente, a imagética conceptual de ‘mundos’ e ‘figurações’ é politicamente 

conservadora, e contrastante com a imagem de ‘campo’ de Bourdieu, a qual está sempre orientada para as 

lutas adversárias entre forças opostas que não são diretamente visíveis, mas que estão invariavelmente em 

jogo.  

Nesta apresentação ofereço uma contracrítica a esta bem ensaiada linha de argumentação, com o objetivo 

último de ‘virar’ esta crítica ‘sobre a sua própria cabeça’ através de uma análise ‘crítica’ dos predicados 

do realismo crítico nos quais esta se encontra fundamentada. Primeiro, demonstro como no caso de 

Becker, e ainda mais no caso de Elias, tanto ‘mundo’ como ‘figuração’ oferecem consideravelmente mais 

do que é inicialmente ‘aparente’ em termos da sua capacidade para acomodar relações de ‘poder’ e 

‘estruturas profundas’. Neste contexto, chamo a atenção para importante distinções entre Becker e Elias, 

particularmente no que diz respeito ao conceito de Elias de interdependência em contraste com o enfoque 

de Becker em interação. Para mais, proponho que a metáfora conceptual de ‘profundidade’ – em 
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particular a noção de ‘mecanismos causais profundos’ comum a várias variantes do realismo crítico – em 

si mesma possui importantes limitações que são ressacas do apriorismo Kantiano, incluindo a divisão 

axiomática entre ‘númeno’, supostamente para além da observação, e ‘fenómeno’, a dimensão superficial 

empírica. Tal imagética, que tipicamente encontra expressão em variantes da distinção entre ‘estruturas 

superficiais’ – ‘estruturas profundas’ é, eu proponho, mecanística, substancialista e estática, no mínimo 

‘desajeitada’ na sua capacidade de apreender o caráter fluído e dinâmico da realidade social, e no máximo 

um beco sem saída conceptual que ativamente ofusca os analistas sociais nas suas tentativas de 

compreender o mundo. Eu exploro as alternativas a noções de ‘estrutura profunda’ oferecidas pelo 

trabalho teórico-empírico de Elias, e considero o seu significado para uma política emancipatória baseada 

na sociologia figuracional. Neste contexto, revisito os argumentos de Elias sobre o ‘desvio via 

distanciamento’ e ‘envolvimento secundário’, refletindo sobre as implicações da sua defesa de um 

modelo de ‘ligas’ de envolvimento e distanciamento, explorando o seu potencial como uma base a partir 

da qual poderão ser levadas a cabo intervenções na esfera das figurações humanas.    
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HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DAS MULHERES: LEITURAS COM 

NORBERT ELIAS 

Magda Sarat
6 

FUNDECT/CAPES 
 

Norbert Elias ensina que, todos os processos sociais que envolvem os seres humanos são passíveis de 

investigação, logo todas as pessoas têm uma história que contribui socialmente. Destaca-se no momento 

uma história das mulheres e da sua educação na infância. Partindo desta premissa o objetivo deste 

trabalho é investigar as concepções acerca do lugar social das mulheres na educação da infância, 

abordando, quais os modos e os comportamentos específicos para a formação feminina, nas configurações 

familiares e escolares. Empiricamente, trabalha-se com fontes e documentos produzidos a partir da 

história oral, compostos por relatos de memórias de mulheres imigrantes, pertencentes a grupos de 

primeira e segunda geração, que viveram a infância na Europa e no Brasil em meados do século XX, 

entre as décadas de (1920-1950) e atualmente são residentes da região sul do Brasil. Não se trata de uma 

abordagem comparativa entre padrões civilizacionais brasileiros e europeus, embora as fontes apresentem 

a educação inicial destes grupos, apontando elementos e alguns aspectos de distinção. A ênfase, no 

entanto, recai na análise das normas que regulam e constituem os instrumentos de controle e autocontrole 

presentes na educação das meninas, especialmente na infância quando os adultos são os responsáveis 

pela continuidade geracional. E, a partir da análise de conceitos como: relações de poder, 

dependência e interdependência que são recorrentes nas histórias e memórias destes grupos, é possível 

revelar algumas perspectivas e mudanças históricas no processo civilizatório da qual estão imersas. A 

história da infância e da educação das mulheres, determinam relações sociais específicas entre os 

indivíduos e os grupos. Tais relações são pautadas por experiências de formação que revelam as 

concepções sociais de cada sociedade, pois os indivíduos trazem consigo ao longo da vida, pelo modo 

como se constituem individual e coletivamente, as marcas da educação recebida nas experiências vividas 

e nas histórias da sua formação. Nestes contextos, é fundamental não incorrer em generalizações, ao 

propor que houve determinados modelos de comportamento para todas as mulheres, mas investigar tais 

padrões como continuidades e descontinuidades, procurando dar visibilidade a referida temática em 

diversas perspectivas tanto culturais como sociais, conforme a documentação apresenta. A educação 

familiar e escolar marca as trajetórias e constituem modos específicos de um comportamento civilizado, 

por vezes, imposto, esperado, subvertido e flexibilizado na formação das meninas/mulheres, porém a 

história mostra que tais modos foram submetidos cultural e socialmente pelas gerações. Como diria Elias é 

sempre uma geração anterior que está na base da formação da geração posterior, e a história se caracteriza 

como um movimento de força que faz pressão de uns sobre outros. 

Palavras chaves: INFÂNCIA, HISTÓRIA DAS MULHERES, NORBERT ELIAS. 
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TECNOGÊNESE, WEBVIOLÊNCIA E PROCESSO 

DESCIVILIZADOR: UMA REFLEXÃO SOBRE INTOLERÂNCIA E 

VIOLÊNCIA EM REDES SOCIAIS 

Reinaldo dos Santos
7
 

Resumo 

O Brasil contemporâneo passa por um processo de ampliação de interações mediadas pelas Tecnologias 

da Informação e Comunicação, no qual as formas de socialização interpessoais diretas têm sido 

substituídas por relações interpessoais mediadas. As transformações no cotidiano das relações entre 

trabalho, estudos, lazer e outras interações sociais, provocou um aumento da importância da mídia, 

internet e redes sociais na construção de representações e relações do sujeito sobre as pessoas e o mundo. 

A percepção e a representação que o sujeito contemporâneo tem do mundo em que vive, “avatarizada” 

pelo para-anonimato de perfis em redes sociais, passou a ser marcada pelo extremismo de valores, pela 

intolerância e violência em formato virtual. Neste sentido, debruçar-se sobre as manifestações de 

preconceito, a intolerância e a violência de gênero, etnicorracial, socioeconômica, político-partidária-

ideológica, religiosa, cultural, estética, identitária como um todo, propalada por perfis de “haters” 

(“odiadores” em uma tradução livre, para se referir a pessoas/perfis radicais nos valores, comentários e 

ações nas redes sociais), sobretudo no facebook e em grupos de whats-app, é importante para a 

compreensão das complexos e rápidos metamorfoses por que passam categorias como vergonha, pudor, 

violência, diversidade, polidez, enfim, civilidade. Este trabalhou reflete sobre a recente onda de 

intolerância e violência virtual nas redes sociais, a partir de uma estratégia de abordagem que considera 

três movimentos: a) um vetor de processo civilizador preconizado por Norbert Elias, de 

controle/contenção de violência, despudor e sentimentos radicais do âmbito público para o privado, o 

íntimo, domiciliar, pessoal; b) de realocação de manifestações de violência, despudor e descortesia, de 

forma contida, no anonimato da web; c) de um novo movimento de exacerbação pública e radicalização 

de violência, despudor e intolerância, avatarizadas em perfis de redes sociais. Como conclusão, 

desenvolvemos o conceito de tecnogênese, que em paralelo aos de psicogênese e de sociogênese, 

apresentam um potencial de suporte teórico-analítico para explicar que a recente onda de descivilidade 

nas redes sociais está ligada à projeção de impessoalização de perfis agressores e agredidos, de alienação 

do mundo virtual como se ele não fosse reais, como se fosse de relações entre personagens e não pessoas, 

como em um game, RPG ou filme. 

Palavras-chave: violência.  redes sociais. processo civilizador. 
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NORBERT ELIAS A LA LUZ DE LA MODERNA NEUROBIOLOGÍA 

Vera Weiler
8
 

Resumo 

Norbert Elias señaló con frecuencia que su estudio sobre el proceso psicogenético  en la historia se basa 

en determinada visión de la constitución natural de los seres humanos. Se refería a una visión que se había 

formado con anterioridad a aquellos avances de la neurobiología a los que se debe el conocimiento actual 

sobre el cerebro humano. La ponencia busca averiguar si a la luz de lo que ahora se sabe sobre esta 

materia es sostenible aún la imagen del hombre en que Elias tanto insistió y que es la misma en la que se 

basan la teoría que esbozó así como sus incisivas críticas a casi todas las demás. Se plantea un control que 

no implica la pretensión que los neurobiólogos expliquen la historia, ni la condición que hoy presenta la 

humanidad. No lo podrían hacer. Lo cierto es, sin embargo, que si los neurobiólogos hubieran encontrado 

que los seres humanos nacen con una organización neuronal definida para toda la vida, tal descubrimiento 

definiría en considerable medida las pautas de explicación admisibles para la historia. Debido al papel 

que juega la organización neuronal para la coordinación del organismo con el mundo en que le toca vivir, 

no habría lugar para cambios en la organización del comportamiento de los ejemplares individuales de la 

especie. Habría que desechar la idea de un proceso psicogenético en la historia. El hallazgo más 

importante de la neurobiología para nuestra operación de control es el de la autoorganización del cerebro 

humano: la generación de las redes y conexiones en el cerebro de un modo que depende de cómo y para 

qué el cerebro se usa (neuroplasticidad dependiente de la experiencia). Concuerda este hallazgo con la 

visión que Elias tenía de la naturaleza humana, en particular con la imagen del hombre como un ser cuyo 

comportamiento se organiza de manera procesual de acuerdo con las experiencias relacionales vividas por 

el mismo. Los mecanismos de autoorganización del cerebro humano descubiertos por los neurobiólogos 

confirman que el cerebro en todos los ejemplares de la especie se organiza a partir de las experiencias 

propias de interacción con un mundo que no son ellos mismos. Las experiencias de interacción con otros 

seres humanos son las decisivas. Está claro también que el potencial del cerebro humano nunca se ha 

agotado, estamos lejos aún hoy de tropezar con un límite biológico de desarrollo. La ponencia se 

desarrolla en tres partes: 1º Se recogen las referencias explícitas de Elias a la condición natural de la 

especie. 2º Se compara con los hallazgos de la neurobiología en cuanto a confirmaciones y precisiones.3º 

Se presentan las conclusiones con respecto a la sociología de Elias y consecuencias que de ahí se 

desprenden para la estrategia psicogenética a propósito de la historia de la humanidad y también para 

estrategias de educación que persigan el propósito de contribuir al desarrollo efectivo de la competencia 

de acción sobre el mundo social de las poblaciones en general.  

Palabras-clave: condiciones naturales como condición de posibilidad de un proceso psicogenético, 

neurobiología, plasticidad del cerebro. 
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O ESPORTE E O LAZER NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE 

MODERNA: EXCITAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
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9
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10

 

Resumo 

O presente artigo aborda o esporte e o lazer na modernidade como constituintes do processo civilizador 

a partir do clássico “A Busca da Excitação”, escrito por Norbert Elias em parceria com Eric Dunning. O 

argumento central dessa reflexão é que o esporte e o lazer são temas centrais para análise sociológica na 

atualidade e que as categorias excitação e controle social configuram-se como chave para compreensão 

desses potenciais fenômenos da crítica social. O esporte e o lazer como atividades de ‘excitação’ 

revelam níveis toleráveis de exaltação e descontrole no contexto em que predominam o controle social e 

autodomínio sob a égide da subordinação à ordem. A polarização aparente da complexa e intrínseca rede 

de relações sociais e de valores tais como: competição e cooperação, conflito e harmonia geram a tensão 

prazerosa necessária à excitação no esporte. As atividades miméticas, em especial o esporte, configuram-

se na oportunidade de conciliação desmedida entre o real e o imaginário e permitem a liberação 

necessária de outras formas de atividades mentais que em nosso cotidiano são esgotadas pela 

monotonia do trabalho. Durante a situação de jogo, a distração/relaxamento frente a rotina não é o 

ingrediente que permite a abertura de outras formas de percepção da realidade, ao contrário, é o 

aumento da tensão que desestabiliza o “mais do mesmo”, provocando assim, a excitação prazerosa. 

Ao analisar esse fenômeno social consideramos os diferentes significados e contextos históricos que as 

estruturas das atividades esportivas e de recreação tiveram ao longo do seu desenvolvimento, sobretudo 

de sua relevância sociológica, pois, nenhuma sociedade existiu que não tivesse algo de equivalente ao 

esporte. O esporte e o lazer ao consagrar em suas práticas sociais à excitação, a diminuição e o controle 
da violência mediante mecanismos de sensibilização, constituíram-se como parte importante do processo 

civilizador que contou com uma progressiva intervenção do Estado como monopolizador da violência. 

Palavras chaves: Esporte. Lazer. Excitação. 

Abstract 

This article discusses the sports and leisure in modernity as constituents of the civilizing process from 

classic "The Quest for Excitement", written by Norbert Elias in partnership with Eric Dunning. The main 

argument of this reflection is that sport and leisure are central themes for sociological analysis 

nowadays and the excitement plus social control categories set up as the key to understanding the 

potential phenomena of social criticism. The sport and leisure as 'excitement' activities may demonstrate 

tolerable levels of exaltation and lack of control in the context where predominate social control and 

self-control under the aegis of subordination to the order. A visible polarization of complex and intrinsic 

social network relations and values such as competition and cooperation, conflict and harmony create a 

pleasant tension to the excitement in sport. As mimetic activities, especially sports, are configured in 

excessive conciliation opportunities between the real and the imaginary and the release  of  other  forms  

of mental activities in our daily activities are exhausted by the monotony of work routine. During a 

game situation, a distraction/relaxation compared to a routine isn’t the responsible to allow an 

opening of other forms of perception about the reality, unlike, it’s the increasing tension that 

destabilizes the "more of the same", resulting in a pleasant excitement.  Analyzing  this  social 

phenomenon and considering the different meanings and historical contexts as the structures of the 
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sport activities and recreation had their development, in the study of sociological relevance, sport and 

leisure were used to fix in their   own   social   excitement   practices,   reduction   and   control   of   

violence   through awareness-raising arrangements, constitution as an important part of the civilizing 

process that included a progressive State intervention like monopolizing violence. 

Keywords: Sport. Recreation. Excitement. 

 

Introdução 

Este artigo aborda a emergência da reflexão acerca do esporte e do lazer na modernidade como 

constituintes do processo civilizador mediante o clássico “A Busca da Excitação” (The Quest for 

Excitement) escrito por Norbert Elias em parceria com Eric Dunning, em 1986. A obra possui uma 

característica sociológica inaugural ao considerar que o desenvolvimento da estrutura e da organização do 

esporte e do lazer possibilitam descobrir orientações que são tão relevantes, quanto aquelas vistas na 

estrutura e organização do trabalho, como categoria que historicamente domina o campo de reflexão 

sociológica. 

Outro aspecto que vale destacar é que Elias e Dunning (1992) ao discorrerem sobre os estudos 

sociológicos criticam a relação causalista estabelecida entre industrialização e o desporto de modo que, 

a primeira é sempre considerada como causa enquanto a segunda efeito da primeira. Há nesta leitura 

uma percepção hierarquizada, como numa escala de valores que, na visão dos autores, impede que o 

esporte seja um tema potencial de estudo para a compreensão da sociedade. 

Ao considerar a interdependência entre indústria e esporte no quadro de transformação global das 

sociedades-Estado Elias e Dunning (1992), salientam o potencial do esporte e do lazer como temas 

importantes de investigação sociológica. Entretanto, identificam um desprezo por tais estudos e 

constatam investigações pouco exploradas em decorrência de em sua maioria, abordar objetos num 

contexto específico da educação do corpo e do esporte não privilegiando portanto, reflexões no campo 

das relações mais amplas. 

O pensamento ocidental, alvo da crítica Eliasiana, caracterizado como reducionista e dicotômico, 

identifica o esporte como um fenômeno vulgar, uma atividade de lazer orientada para o prazer com 

predomínio do corpo sobre a mente e, sem valor econômico. De modo que, o esporte não é compreendido 

como fenômeno ligado às questões sérias que representam significações sociais relevantes no plano 

econômico, político, social e cultural. 

A justificativa central relaciona-se a percepção de que o esporte ao perpassar a esfera do lazer e dos 

divertimentos não trata-se de conteúdo sério o bastante nem localiza-se como conteúdo universal do 

sistema social. 
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Observada esta perspectiva, é condição considerar os diferentes significados e contextos históricos que as 

estruturas das atividades esportivas e de recreação tiveram, sobretudo que, nenhuma sociedade existiu 

que não tivesse algo de equivalente ao esporte. A crítica à sociologia por não tratar o esporte com a 

centralidade que o tema merece, refere-se ao fato que os sociólogos não o entenderam como uma 

questão social séria no contexto “racional da vida” ao contrário, tomaram o campo do divertimento, do 

jogo e do prazer como dimensões da vida pautadas em tendências “irracionais” e “inconscientes” por 

isso, ao esporte coube um lugar pouco privilegiado nas investigações sociológicas. 

Torna-se importante sublinhar a representatividade do “esporte moderno” nas sociedades 

contemporâneas, ao tratar-se de um fenômeno unânime em adesão social e cultural. Segundo Dunning 

(2008), o esporte é ubíquo porque suas práticas, assistência e seus subprodutos se expandiram 

universalmente, ao mesmo tempo em toda parte, configurando-se em um fenômeno onipresente. 

Apresenta-se como um “idioma comum” a todos, de fato é praticamente impossível contestar a 

relevância, o impacto político e econômico dos Jogos Olímpicos e da Copa Mundo de Futebol enquanto 

fenômenos socioculturais mais assistidos no mundo contemporâneo. 

No esporte presencia-se uma complexa e intrínseca rede de relações sociais que constituem-se de 

valores que parecem estar em colisão como: competição e cooperação, conflito e harmonia, 

racionalidade e irracionalidade, rudez e gentileza, controle e descontrole. A mixagem entre uma sensação 

e outra que a priori, se apresentam como incompatíveis e, até mesmo opostas, é exatamente o que 

consagra o esporte como fenômeno que promove a tensão e descontrole geradores típicos do prazer e 

que por vezes, extrapolam quaisquer normas e níveis aceitáveis de civilidade veiculados normalmente 

pelo esporte. 

Historicamente, o esporte e a guerra envolvem formas de conflito engendradas sutilmente sob arranjos 

de interdependência, de cooperação na formação e identificação de ‘grupos  de  iguais’  ou    ‘grupo  do  

outro’.  Sendo que, qualquer um desses grupos que relacionam e disputam entre si a depender da 

exigência do jogo, podem desencadear um processo  ligado  às emoções de prazer e de sofrimento 

relacionadas a uma composição complexa e variável de comportamentos que transitam entre o 

“irracional” e o “racional” e que dependem do equilíbrio das tensões/distensões que representam a 

competitividade entre os grupos. 

A teoria Eliasiana permite compreender o significado social do esporte. Seus pressupostos fundamentam 

uma teoria sociológica das emoções que consiste no controle individual e social da violência como 

parâmetro de desenvolvimento social. Tal teoria está circunscrita aos valores globais do ser humano, 

evita compartimentalizar as pessoas e as sociedades em categorias como econômico, político e social, 

como se estas categorias por si só  não  compreendessem as  dimensões  biológicas,  psicológicas e 

sociais para a análise sociológica. Portanto, a crítica pauta-se à propensão constante de reificar e separar 
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indivíduos e sociedades, ocasionando uma redução de ambos a objetos isolados em estado de 

imobilidade. 

Dunning (2008) destaca que os processos civilizatórios conforme Elias os compreendeu, não são 

simples, lineares e “progressivos”, mas sim, formações complexas, que são como ondas, de diversos 

níveis e que ocorrem tanto no nível dos indivíduos quanto no das sociedades. A excitação prazerosa 

socialmente produzida pelas atividades de lazer e pelos esportes modernos emerge em primeiro lugar 

como parte de um “processo civilizador” e, em segundo, como possibilidade de criar processos de 

sociabilidades em uma variedade de formas e controladas, como por exemplo numa competição 

esportiva, na ginástica e a nas danças que além de permitir e formar identidades também as colocam à 

prova. 

A excitação e o controle social no Lazer e no Esporte 

O argumento central dessa reflexão é de que o esporte e o lazer se constituem como elementos 

intrínsecos ao processo civilizador, e que nesse contexto configura-se a excitação e o controle social da 

violência e dos níveis de sociabilidades enquanto categorias chave para compreensão e potencial de 

reflexão crítica e social na atualidade, consubstanciada no modelo de desenvolvimento global. 

Elias e Dunning (1992) afirmam que a excitação desejada no lazer é em certa medida, singular, implicada 

em emoções e sentimentos humanos, em geral trata-se de uma excitação agradável. Considerando que, a 

excitação coletiva se torna cada vez menos frequente em razão do controle rigoroso do tempo de 

trabalho e do tempo livre, do comportamento dos indivíduos e das coletividades com vistas ao processo 

civilizador, nas sociedades industriais avançadas a excitação é cada vez menos tolerada se comparadas a 

outras sociedades. 

Desta feita, o esporte configura-se como atividade privilegiada de excitação permitida no cotidiano dos 

processos de controle social e autodomínio voltados para sua regulação cujo objetivo é a subordinação à 

ordem em condições de normalidade. Por isso, ressalta-se que a excitação do esporte revela níveis 

toleráveis de exaltação, de febre e descontrole necessários ao equilíbrio das emoções e tensões sociais. 

Elias e Dunning (1992) alertam que, em situações de crise da humanidade, tais como: guerras, fome, 

epidemias, violência e extremo sofrimento, quando falha o Estado, ou falha a relação entre os Estados, o 

autodomínio da violência torna-se frágil e instável bem como, aqueles vistos nas sociedades-Estado 

menos desenvolvidas. Embora, nas situações de crises moderadas  o  autodomínio  interiorizado  pelos  

mecanismos  de  controle  externos  dos indivíduos  e  coletividades  produzem  defesas  contra  a 

elevação dos níveis de violência permitidos na vida real de modo que, o sentimento de culpa sobre os 

nossos próprios erros e a sensação de “má consciência” são sintomático dessa defesa. 
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Nas sociedades mais simples tinha-se a valorização dos rituais sociais (ou de passagem), nos quais 

permitia-se a excitação pública por exemplo, em casamentos e nascimento de crianças. Na atualidade 

apenas às crianças é permitido o descontrole e a excitação nas brincadeiras não contidas, no pânico do 

choro, no medo. 

A excitação propriamente dita circunscreve-se no excesso de agitação, alvoroço. Compete aos 

indivíduos e a coletividade estabelecerem o “equilíbrio” exato entre tensão e excitação, estímulo e 

resposta. Para manterem-se em condições de normalidade/estabilidade pessoal e social vários 

mecanismos são utilizados para a garantia da previsibilidade ou restabelecimento dos comportamentos 

quistos, por vezes a adesão aos farmacológicos contribuem ao criarem condições bioquímicas que 

impedem o excesso de felicidade ou tristeza. 

As instituições, o Estado e os grupos sociais produzem de modo interdependente, restrições e 

moralidades que transformam as estruturas sociais e individuais de acordo com seu estágio de 

desenvolvimento. Todavia, as atividades de lazer enquanto dimensão social de libertação do fazer 

cotidiano funcionam como remédio ao exercerem níveis aceitáveis de excitação para o alívio das tensões 

e do funcionamento harmonioso da sociedade. 

Com a exigência social de controle dos instintos e das paixões humanas não é impossível imaginar 

que os indivíduos de tão controlados dominam sua própria excitação, perdem sua identidade ao não 

revelar nada de si próprios. Tal controle exercido sobre si, de certo modo é automático. E, portanto, se o 

controle, já é automático, em parte já não está sob o  domínio  do  indivíduo, e sim configura-se num 

aspecto da estrutura profunda da sua personalidade (do inconsciente). 

Notadamente, as atividades de recreação, esportivas e de lazer configuram-se enquanto lugares 

importantes de sociabilidades que desencadeiam a libertação das restrições lógicas e rotineiras das 

atividades obrigatórias. 

Na antiguidade clássica, os festejos à Dionísio eram atividades religiosas que possuíam funções análogas 

às atividades de lazer que temos na atualidade, em particular as de  tipo  "mimético"  possuem  funções  

semelhantes  àquelas.  A categoria ‘mimesis’ está presente na maior parte das atividades de lazer (no 

teatro, nos jogos, na ginástica, nos esportes, na música, na dança, entre outras) que privilegiam o 

encontro com a excitação e entusiasmo. 

As atividades de lazer contemporâneas tem função de complementar relativamente, ou melhor dizendo, 

equilibradamente o controle e restrição da emoção manifesta na nossa vida ordinária. Neste sentido, a 

vida das obrigações depende da outra. 

Torna-se significativo destacar o problema da polarização contemporânea entre trabalho e lazer, 

evidenciado por Elias e Dunning (1992) sendo o primeiro desprovido de prazer e o segundo dominado 

por ele. Na sociedade atual não podermos desfrutar plenamente o tempo livre como lazer levando em 
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conta que, esse tempo é destinado dentre outras ações como a alimentação, o repouso, aos cuidados de 

si, as obrigações familiares e as tarefas domésticas. O fato é que a polarização lazer e trabalho na sua 

forma tradicional é inadequada, pois, sugere que todo o tempo livre ou seja, todo tempo que não é 

despendido no trabalho possa ser dedicado às atividades de lazer. 

A esfera mimética constitui uma parte diferente e ao mesmo tempo integral da "realidade", seria mal 

interpretada se significasse apenas “imitação” de situações da vida real por meio dos próprios fatos 

miméticos. Considera-se que esta relação é muito tênue, ao mesmo tempo que representa o 

complemento, a mimese é a antítese do trabalho e das premeditadas “rotinas racionais” da vida que 

potencializam a angústia e o sofrimento. 

O lazer e o esporte em especial, engendram-se na oportunidade de conciliação desmedida entre o real e o 

imaginário e permitem a liberação necessária de outras formas de atividades mentais que em nosso 

cotidiano são esgotadas pela monotonia do trabalho. Durante a situação de jogo, a 

distração/relaxamento frente a rotina não é o ingrediente que permitirá a abertura de outras formas de 

percepção da realidade, ao contrário, é o aumento da tensão que desestabiliza o “mais do mesmo”, 

provocando assim, uma excitação prazerosa. 

É preciso que as atividades miméticas sejam compreendidas como deleite de emoções e sensações que 

constituem-se como parte da vida integral dos indivíduos para além da vida séria portanto, 

imprescindíveis à saúde no sentido ampliado com ressonância emocional pois, é equivocado 

[...] considerar as atividades de lazer como um mero acessório do trabalho deve-se 

mais a sobrevivência de um esquema de valores tradicional do que a qualquer outro 

exame sistemático dos dois conceitos e das estruturas sociais e funções das atividades 

humanas a que se referem. (ELIAS; DUNNING, 1992, p.107). 

No âmbito das atividades miméticas o esporte tem sido o mais significativo, desde a prática em si até o 

seu consumo via subprodutos especialmente, enquanto forma passiva de lazer.  É importante localizar 

que enquanto fenômeno tipicamente moderno, o esporte origina-se dos jogos populares no contexto de 

urbanização e industrialização da Inglaterra, em que a vida passava por um processo de modificação e 

o tempo da natureza já não determinava a vida social. 

Os jogos ligados ao ritmo do fazer cotidiano/trabalho e das diversões das comunidades rurais e populares, 

são substituídos por uma outra forma de divertimento muito bem definida em oposição ao tempo de 

trabalho, que paulatinamente foi amparado por novos significados, sentidos, códigos e normas. É 

justamente nesse contexto, de modificação dos valores originais dos jogos que se constitui o processo 

de esportivização do qual emergem os valores agregados ao esporte tais como: o individualismo, a 

competição, o rendimento, a concorrência, o “record”, a “performance”, a produtividade e a 

cientificização que se ajustam de modo nunca antes visto às exigências da maneira capitalista de produção 

da vida. 
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Assim, tem-se um conjunto de práticas organizadas em escala mundial e rapidamente disseminadas na 

cultura ocidental. Todavia, o exercício do esporte era predominante entre a aristocracia e as classes 

altas, pois o ideário amador fundamenta-se em valores românticos, do cavalheirismo, do “fair play”, não 

se admitia remuneração para os jogadores, além disso, era temeroso conceber o esporte como produto 

vendável e portanto, passível de corrupção. Esses aspectos restringem fortemente o acesso das classes 

populares ao esporte institucionalizado, pois o limite entre o amadorismo e o profissionalismo localiza-

se na fronteira social e historicamente permitiu numa medida estreita, a inserção, o prestígio e a 

mobilidade de populares mais habilidosos, às concessões sociais entre patrão e trabalhador, ou entre 

grupos sociais distintos. 

É na Idade Média que ocorre o processo de estilização da vida, mediado por um esvaziamento da 

prática cotidiana e de contenção da violência. O esporte se origina e se desenvolve intrinsecamente 

relacionado a este contexto social e as necessidades de regulação das práticas de lazer das sociedades 

contemporâneas. 

Elias e Dunning (1992) problematizam o encantamento na tentativa ideológica de resgatar a perspectiva 

dos jogos da antiguidade sem a devida menção as tensões e rudez daquele tempo. Ao contrário disso, as 

reflexões necessitam assumir que a gênese e ascensão do movimento do esporte possuem certas 

características únicas que os distinguem dos outros tipos. 

Na antiguidade, os jogos atléticos de confronto, tais como: as lutas e o pugilismo admitiam níveis muito 

mais elevados de violência quando comparados aos esportes correspondentes dos Estados-Nações. No 

pugilismo por exemplo, prática que antecedeu o boxe, na antiguidade clássica, permitia-se golpear as 

pernas, na medida em que esta atividade incorporou novos códigos e finalidades vinculados ao sistema 

esportivo distanciou-se dos níveis habituais de violência praticados e admitidos no combate e na guerra, 

seu núcleo primordial. Assim sendo, aproximou-se muito mais do campo do divertimento, do lazer e 

especialmente, do esporte na forma de alto rendimento e espetáculo. 

Desta forma, um complexo sistema de práticas e de consumo se desenvolveram, elevou-se a 

sensibilidade à violência e a sensação de repugnância à atitudes que passam a ser entendidas como 

antidesportivas. Nesse processo, o boxe transformou-se a partir da higienização dos golpes que 

porventura pudessem provocar ferimentos graves, ou a morte do competidor, ocorreu a introdução das 

luvas e o seu acolchoamento e a demarcação prévia do tempo e espaço do combate, além da repulsa de se 

presenciar e cultuar a violência. 

Ao telespectador, compete comportamento amistoso, de excitação controlada já que a vitória a qualquer 

custo perde centralidade e a competitividade equilibrada supostamente em condições equivalentes, 

permite a tensão necessária para o prazer do jogo. Tais aspectos definiram progressivamente a 

diminuição da violência direta e indireta no esporte. 
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Além disso, os jogos da Antiguidade clássica pautavam-se na tradição e na oralidade enquanto que o 

esporte, a partir do sistema de regras e normas baseadas no costume da escrita, estabelece 

regulamentos em diversos níveis, que predominam o detalhamento, a verificação minuciosa e o exame 

crítico da eficiência técnica e científica em detrimento de habilidades como força e resistência. 

O Estado como maior responsável pela contenção e manutenção da violência, da ordem e 

disciplinamento individual e social e, consequentemente pelo seu próprio fortalecimento, ao longo da 

história moderna utilizou-se de vários mecanismos coercitivos para a interiorização dos tabus sociais 

contra a violência física, a formação de uma relativa e transitória consciência que através da ação 

controlada alimenta repugnância e o medo da violência, como exemplo disso podemos destacar os 

enforcamentos em praças públicas e as paradas/desfiles militares. 

As atividades de lazer e esportivas em geral, por meio de seu vigor e virilidade são consideradas como 

válvula de escape das tensões do cotidiano. Ao lado disso, as características do esporte se ajustam 

sobremaneira ao modo de produção industrial, e aos processos de controle do tempo livre dos 

trabalhadores pois, as formas de relação com o trabalho se espelham naquelas estabelecidas também no 

tempo de não trabalho, o que se faz extremamente conveniente para a consolidação das relações 

capitalistas. 

O desenvolvimento da estrutura de poder da sociedade inglesa transforma-se a medida em que os ciclos 

de violência necessariamente diminuem, assim, as diferenças, os conflitos passam a ser resolvidos por 

processos não violentos, segundo acordos e contratos sociais estabelecidos sob um sistema de 

regramento. 

O processo civilizador ocorre progressivamente na Inglaterra e se espalha para os demais  países  assim  

como,  o  esporte  moderno.  Ao mesmo tempo em que há o estabelecimento do “equilíbrio” das tensões 

entre grupos sociais antagônicos, investe-se na manutenção  do  jogo,  cujo  os  códigos  da competição, 

da tática e das regras tornam-se imperativos da negociação. Vale dizer que o equilíbrio anunciado 

tanto nas relações do cotidiano quanto no jogo propriamente dito, não expressam na realidade qualquer 

relação de equanimidade, ao contrário disso, ele revela as diferenças que precedem o jogo em questão, 

sob o imperativo das normas e da institucionalização, ratifica o lugar dos “vencidos” e dos 

“vencedores”. 

Considerando o imperativo da competitividade e ao seu lado a metáfora da guerra, nelas percutem o 

medo iminente da morte ou da perda da capacidade de sobreviver na disputa, seja por uma ação 

decorrente do confronto direto com o oponente, seja pela diminuição do rendimento esportivo e 

consequentemente, a substituição por um melhor resultado, “performance”.  Pode-se inferir que a 

exigência do domínio da violência não ocorreu num processo estanque mas sim, num processo 
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dinâmico decorrente do desenvolvimento social e um constante refinamento do controle e de 

manutenção de níveis toleráveis de violência. 

Assim, os processos de socialização decorrentes do esporte provocam a diminuição progressiva e o 

controle das práticas de violência mediante mecanismos de sensibilização reivindicados pelas 

instituições sociais e, amparados pela intervenção crescente do Estado como monopolizador da 

violência. Desse modo, o esporte e o lazer consagram em suas práticas sociais a excitação prazerosa 

como potencializadora de outras formas de atividades mentais que em geral encontram-se limitadas pela 

rotina do trabalho. 

Referências 

ELIAS, N.; DUNNING, E. A Busca da Excitação.The Quest for Excitement. Tradução: Maria Manoela 

Almeida e Silva. Memória e Sociedade. Difusão Editorial. 1992. 

DUNNING, E.; GASTALDO, É. Esporte, violência e civilização: uma entrevista com Eric Dunning. 

Revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 14, n. 30, p. 223-231. jul./dez. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

574 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

REFLEXÕES ELIASIANAS SOBRE VIOLÊNCIA E 

OS GUARANI E KAIOWÁ DE MATO GROSSO DO SUL 
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Introdução 

A violência nas aldeias Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul é um tema corrente na mídia, nos 

territórios indígenas, nos órgãos internacionais, nos órgãos nacionais, entre outros. O presente texto é um 

ensaio sobre a violência que permeia a vida dos Guarani e Kaiowá na ótica da teoria de Norbert Elias. Na 

visão do autor (ELIAS, 1980) a percepção da violência está entrelaçada no processo histórico a longo 

prazo, inserido nas relações de interdependências dos estados-nações.  

Jean-François Loudcher (2006) no artigo sobre “Pensar a violência em ciências sociais do esporte”, na 

ótica eliasiana, nos instiga a pensar em momento pode se dizer que existe a violência. A partir de quando, 

um ato transgressivo é um problema para a sociedade. A compreensão da violência associada a noção de 

integridade de ordem psicológica ou física, quando o corpo ou o espírito é alterado precisa ser melhor 

compreendida levando em consideração a natureza do ato, os países e épocas. Na atualidade a violência 

deve ser entendida como resultado de sociedades complexas. 

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, 

iniciado a partir da chegada dos colonizadores. Outro motivo é o fato de trabalharmos com formação 

destes indígenas-professores e percebermos que a questão da violência, por ser muitas vezes um tabu e 

pouco conversada fora do meio familiar, torna-se 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
13

. 

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 

                                                           
11

 UFGD 
12

 UFGD 
13

 Reservas indígenas - terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam 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 são reconhecidas como de ocupação 

tradicional (http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas).  
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lutam pela retomada das suas terras, por estupros de mulheres indígenas realizados pelos próprios 

indígenas e por não indígenas, por suicídios individuais e sequenciais, dentre outros fatores. Embora as 

agências nacionais e internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), as organizações 

indígenas, como exemplo a Aty Guasu
14

, líderes indígenas, redes sociais e organizações de direitos 

humanos clamem por justiça, o processo para resolução dos problemas transcorre numa morosidade de 

longo prazo. 

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. Elias não 

pesquisou sociedades indígenas, embora tenha mencionado, ao longo dos seus textos, noções de 

sociedades cujas redes de inter-relações eram mais circunscritas a determinado ambiente, fundamentado 

na sua vivência na África.  

A questão que embasa este trabalho é “quais as contribuições da teoria figuracional de Norbert Elias para 

a análise da violência dos Guarani e Kaiowá?” Neste estudo serão tratados os conceitos e discussões 

relatadas nas obras de Elias (1993, 1994, 1998, 1999) e Elias e Scotson (2000). 

As informações neste texto são fundamentadas em pesquisas bibliográficas, documentais e na vivência 

em pesquisas das autoras que atuam há mais de uma década com os Guarani e Kaiowá. Os conceitos 

sobre habitus social, poder, redes de interdependências subsidiam a discussão nos seguintes tópicos (i) o 

impacto do processo colonizador, a formação do estado nacional, política governamental do SPI e da 

FUNAI, iii) estabelecimento da etnia Terena, (iv) a cosmovisão guarani e kaiowá, e (v) o estado atual. Os 

dados sobre violência entre os Guarani e Kaiowá de MS foram obtidos no sítio do Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), no “Relatório sobre violência indígena”. 

Fundamentação da teoria figuracional de Nobert Elias 

A analise sociológica de Norbert Elias fundamenta-se numa lógica relacional, isto é as pessoas “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 interdependências ou figurações
15

 de muitos tipos, tais 

como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados” Elias (1999, p. 15). As figurações não são 

                                                           
14

 Aty Guasu – Grande Assembleia Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul (https://www.facebook.com/aty.guasu/; 

http://atyguasu.blogspot.com.br) 

15 Elias usa o termo configuração ou figuração na sua obra. Nos últimos textos publicados, houve uma tendência 

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 figuração (figuration) quer dizer padrão (em 

inglês, pattern), con-figuração (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 figuração, a não ser quando for tradução integral de citações de Elias. 
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estáticas, passam por mudanças de ordens diversas – algumas rápidas e efêmeras e outras mais lentas e 

profundas na história da humanidade. 

O poder é um atributo intrínseco nas relações pessoais, nas figurações e não está centrado e congelado nas 

mesmas pessoas e/ou grupos e/ou instituições, num processo a longo prazo. 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, e a natureza e a extensão da área para decisões dependem da 

estrutura e das figurações históricas da sociedade na qual nós moramos e atuamos.  

O autor diz 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 certa 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 configuração (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 para se compreender a concentração de poder, que se justifica 

através da cobrança de impostos, 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 

combinação 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 diferenciadas 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. No volume 2 do livro ‘O processo 

civilizador’ trata especificamente da formação do estado, enfatizando  os processos de mudanças sociais 

da monarquia,  feudalização,  à democratização.  

No caso Brasileiro a formação do Estado foi complexa. Num panorama geral,  a partir da chegada dos 

colonizadores, podemos pensar nos povos originários, na colonização portuguesa, desde o inicio do 
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domínio do território, as capitanias hereditárias, o desenvolvimento do extrativismo e comércio, a aliança 

com a igreja católica, a vinda e instalação da família Real Portuguesa em 1808 no Rio de Janeiro, a 

proclamação da independência em  (sem mudanças radicais no Estado, pois tratava-se do Estado colonial 

para Estado imperial, legalizado pela Constituição outorgada de 1824), e  em 1889 a proclamação da 

república com a criação da Federação do Brasileira  e a consolidação 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, o habitus social é entendido como o resultado de processos psicogênicos e sociogênicos, numa 

dada figuração social e subjugado às relações de poder, que contribuem na internalização de 

conhecimentos, significados, valores e comportamentos. Nesta perspectiva, os colonizadores tinham 

incorporado o habitus social europeu de civilização, 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  justificaram pelos comportamentos de aniquilação,  evangelização e escravidão.  

Quando os portugueses chegaram no território atualmente Brasil não havia um órgão que evidenciasse a 

existência de um Estado, pois os povos autóctones viviam em diferentes espaços territoriais e muitos sem 

conexão com o outro. Cada povo vivia de acordo com os próprios critérios, religiões, trocas, cultivos, 

conhecimentos a serem transmitidos para os mais jovens, concentração de poder por uma elite de  

caciques, pajés e outros líderes. E por conseguinte não aceitaram uma normatização, vindo dos 

colonizadores. (MONTEIRO, 2001). 

Pela própria necessidade de sobrevivência conviviam com a violência entre os diferente grupos 

[atualmente etnias]. No habitus social das sociedades dos nativos, a índole guerreira e a formação de 

jovens, homens, para guerreiros, visando a fase adulta era prioridade na educação ancestral. Eles eram 

reclusos em locais específicos durante a fase da puberdade, e submetidos à provas físicas de alto 

desempenho, submetidos a escarificações corporais, ingestão de remédios, aconselhamentos pelos mais 

velhos, entre outros procedimentos. Em algumas etnias atualmente ainda podemos observar esses 

processos de formação do guerreiro, da pessoa completa. (TAVARES, 1994).  

A força do processo colonizador provocou violência física, destruição dos rituais desses povos, 

desintegração de vários grupos, até o desaparecimento de muitos 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 coletiva 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 eliminação 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).  
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A resistência dos grupos indígenas ocorreu desde a chegada dos colonizadores. Entretanto para que haja 

mudanças sociais, a interdependências dos grupos/instituições precisaram crescer e se tornarem 

razoavelmente estáveis para que possam ser estabelecidas e se inter-relacionarem com outras áreas da 

sociedade. Algumas etnias conseguiram se organizar e resistirem ao extermínio, mas outras foram 

exterminadas. O processo dessas mudanças a longo prazo não pode ser determinado ou previsto. Elias 

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.  

O grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as características “ruins” de sua 

porção “pior” – de sua minoria anômica. Em contraste, a auto-imagem do grupo estabelecido tende a se 

modelar em seu setor exemplar, mais “nômico” ou normativo – na minoria de seus “melhores” membros 

(ELIAS, 2000, pp.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 multifacetada, no cotidiano étnico do 

grupo. A “violência e, ou, a tolerância foram racionalmente utilizadas, quer para dominar os índios, quer, 

para conquistar o território, mais especificamente a fronteira agrária em expansão” (GEBARA, 2011, 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 poderosos utilizado nos processos de 

mudanças comportamentais. Esta se associa a um sentimento 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, aumentava os processos de exclusão do diferente, sem direitos à cidadania. 

Como são 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, nas extremidades do planalto meridional e que no Século V eles já se 

diferenciavam dos Tupi, segundo  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 cultura guarani ocuparam territórios 

compreendidos pelo atual sul do Brasil, norte da Argentina e a Região Oriental do Paraguai (ISA, 2015). 

O povo Guarani atualmente está classificado em três subgrupos: Mbya, Ñandeva e Kaiowá e habitam 

diferentes regiões do país. Há diferenças culturais entre os subgrupos, mas há elementos comuns, como 
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por exemplo: formas linguísticas, práticas rituais, organização política e social, e orientação religiosa. As 

diferenças ocorrem mais nas formas 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 consideram 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. Por sua vez, os ‘Guarani Ñandeva’ se autodenominam Guarani (VINHA et al, 2013). 

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 colonizadores. A autodenominação do ‘Guarani Kaiowá’ [povo da mata] e os ‘Guarani 

Ñandeva’ [guerreiros] denota uma separação identitária que ainda permanece até os dias atuais. As 

separações dos grupos são advindas de tensões entre os próprios indígenas, mas, atualmente, 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 indígenas (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, fundamentada na coerção que exercem mutuamente, devido às suas 

interdependências. A competição 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” (1999, p. 86). 

Com a chegada do colonizador, as figurações de poder do tipo competição primária passaram por 

mudanças a longo prazo. Os jesuítas tiveram papel fundamental nas relações com os indígenas por 

desejarem catequizá-los e os colonizadores por escravizá-los, conforme mencionado anteriormente. Suas 

terras, muito cobiçadas, tornaram-se 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 

aliando-se aos jesuítas, especialmente contra os ‘bandeirantes
16

’, os quais adentravam as matas na região 

sul e centro-oeste do país. Esta aliança entre indígenas e jesuítas favoreceu a diminuição das diferenças 

                                                           
16

 Homens que formavam expedições, nos séculos XVI e XVII, financiados por particulares, principalmente 

paulistas. Atuavam em três frentes: captura de negros fugitivos, aprisionamento de indígenas e procura de pedras e 

metais preciosos no interior do Brasil. Andavam armados e usavam de violência nas capturas (MONTEIRO, 2001). 
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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
17

, a 

partir de meados do Século XVII permanecem até os dias atuais territorialmente sedentarizados. Portanto, 

no decorrer destes mais de 250 anos, a vida dos Kaiowá e Guarani está continuamente “marcada por 

conflitos e violências relacionados à posse de seu território tradicional”. No entanto, “esse processo 

histórico de confinamento, carregado de violências contra esses povos, é pouco conhecido”, citam os 

autores Brand & Ferreira (2007, p.117-118). O confinamento é uma expressão das últimas décadas 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 no texto, focamos o processo de 

violência a que estão submetidos a partir de 1882 [pouco mais de 210 anos], quando “[...] a indústria 

ervateira foi a primeira frente econômica de ocupação do território indígena” guarani e kaiowá, iniciada 

logo após a Guerra do Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai (1865-1870). Com o fim dos conflitos, esta 

região fronteiriça passou a ser muito disputada, devido aos seus ervais nativos (BRAND & FERREIRA, 

2007, p.117).   

Naquele período, o Brasil vivia o final do seu Período Imperial, ainda sob o jugo da Coroa Portuguesa, 

governado por Don Pedro II [1840 a 1889]. Foi por meio de um Decreto Imperial, em 1882, que o então 

empresário Tomáz Larangeira tornou-se “o primeiro concessionário legal para a exploração da erva mate 

nativa, abundante naquele território indígena [apropriado pelos Guarani há mais de dois séculos], por um 

período inicial de 10 anos, abrangendo uma área de aproximadamente 5.400.000 hectares”. No entanto, a 

concessão imperial de uma década se estendeu por mais 50 anos, de forma a radicar a exploração da erva 

mate por todo o território indígena. Os dados indicam que este tempo de exploração estendido foi obtido 

graças a “forte influência política dos acionistas da já criada Companhia Matte Laranjeira”, de acordo 

com Brand & Ferreira (2007, p. 117). 

O fato é que, mesmo com a mudança no sistema político brasileiro, a concessão do reinado que havia sido 

liberada nos seus últimos sete anos no poder, perdurou por 50 anos. A concessão imperial adentrou o 

novo sistema político do Estado-nação do Brasil, conquistado em 1889. Explorando a terra indígena por 

tanto tempo, a indústria da erva mate brutalizou este povo, explorando-o em seus próprios domínios! Os 

                                                           
17

 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. Mais uma 

vez, de estabelecidos em suas terras ficaram outsiders.  

 No entrelaçamento histórico, houve um movimento político do Estado-nação a partir de 1930, com a 

busca de terras para a colonização. Assim, em 1943, outros 300 mil hectares foram retirados dos 

indígenas para a criação da “Colônia Agrícola Nacional de Dourados” (CAND). Na sequência, chegaram 

os empreendimentos agropecuários 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. “Rapidamente, todo o território indígena é ocupado” e os Guarani e Kaiowá foram se 

deslocando 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 (BRAND & FERREIRA, 2007, p.117).   

Os fatos relatados apontam que a balança de poder foi favorável para os não indígenas, visto que as 

perdas culturais, linguísticas e demográficas foram maiores para as etnias indígenas, no caso os Guarani e 

Kaiowá. Entretanto, historiadores registraram várias iniciativas dos povos indígenas em estabelecer 

relações nas guerras, nos acordos de paz e  nas negociações com os não indígenas, e mesmo entre as 

etnias, embora tais fatos estejam muitas vezes imperceptível, 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), em 1910; e a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967. Ambos são bastante complexos para serem 

compreendidos e no decorrer do texto pontuamos alguns fatores que os caracterizaram. 

II. Impacto da política governamental SPI e FUNAI, e a vinda dos Terena 

A primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824 por Don Pedro I, ignorou completamente 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. Passados 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 facilitar a apropriação de suas terras por não indígenas 

(BRASIL, 2015).  

Ainda de acordo com as informações deste órgão governamental, ‘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 integração 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 representar “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 cristalizou a certeza nas mentes dos não indígenas, de 

que estes povos eram inferiores. Fortalecidos 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 nos dias atuais. 

Cunha (1992) registrou que no final do século XVIII e meados do século XIX foram realizados 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 objetivo 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, mantendo o objetivo central integracionista. O processo de organização 

territorial em execução pelo SPI teve um impacto importante nas sociedades indígenas, pois a estratégia 

era a de instalar as aldeias próximas às cidades, 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 mesmos aspectos da política indigenista, expondo 

a decadência administrativa e ideológica do SPI, o que levou o órgão à extinção em 1967. E neste mesmo 

ano, outro órgão foi criado, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), vinculado ao Ministério da Justiça. 

A FUNAI está, ainda hoje, responsável pelo estabelecimento e execução da política indigenista brasileira 

em cumprimento ao que determina a Constituição de 1988 (BRASIL, 2015). Apesar de aparentemente 

figurar um novo contexto, a FUNAI mostra vestígios do ‘processo colonizador’ no estilo SPI. Os 

interesses políticos vindos do agronegócio e de outros setores da sociedade mais ampla organizam-se em 

uma figuração cujas forças mostram uma relação de poder assimétrica, emperrando o desenvolvimento de 

ações que possam 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’, e 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 acampamentos de coleta da erva mate. Este convívio levou os 

Guarani a acompanhar os deslocamentos de famílias kaiowá para o interior das reservas. E o mesmo 

ocorreu com algumas famílias Terena, as quais foram também inseridas nas formas de ocupação 

econômica, introduzidas pelas frentes de expansão promovidas pelo órgão federal daquele período. Este 

processo 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 
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termos históricos, esse recolhimento obrigatório de três grupos étnicos distintos no espaço exíguo da 

reserva e a impossibilidade de construir módulos organizacionais autônomos, atuam como propulsores do 

conflito.      

Estando as três etnias – Guarani, Kaiowá e Terena – convivendo no mesmo território, 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 Pantanal Sul mato-grossense, onde habitam 

próximos a vários municípios do Mato Grosso do Sul, tais como: Miranda, Aquidauana, Anastácio, Dois 

Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Nioaque, Rochedo, dentre outros.  

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, queimadas 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.   

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, fundamentada 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 desencadeia 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 uma característica de atemporalidade e poética. A sabedoria 

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 registrados na natureza interna do 

Ser. O ensinamento da tradição começa sempre pelo nome das 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).  
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A cosmovisão guarani e as entidades da natureza como elementos estruturantes da identidade dessa etnia 

podem ser analisadas na teoria eliasiana. De uma certa maneira, a visão cosmológica, de entrelaçamento 

com a natureza, não bastou para que estes indígenas ficassem sujeitos aos desmandos das relações de 

poder não indígenas. 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”. O 

monopólio da força - seja ela física, da produção, da economia, do modo de vida - muda o 

comportamento e a constituição afetiva das pessoas. Nas sociedades em que não há um monopólio de 

força constituído, a exemplo das sociedades indígenas, “a divisão de funções é relativamente pequena, e 

relativamente curtas as cadeias de ações que ligam os indivíduos entre si”, explica o autor. 

Diferentemente, nas sociedades com monopólios mais estáveis das diferentes forças, a divisão das 

funções está mais ampliada, as “cadeias de ações que ligam os indivíduos são mais longas e maior a 

dependência funcional entre as pessoas”. Nestas, de forma geral, há mais proteção contra ataques súbitos 

e contra a violência física para com seus cidadãos. Nesses contextos diferentes, o processo civilizador, 

seja ele pouco ou muito violento, individual e/ou social, “segue em geral cegamente o seu curso” (ELIAS, 

1993, p. 204).  

As vulnerabilidades advindas do desequilíbrio de poder entre as sociedades consideradas mágicas e as 

sociedades de predominância racionalista são diversas. Entretanto, em que pese o processo colonizador e 

as políticas de estado, em diferentes períodos históricos, ambos tentaram formar um só povo, 

homogeneizar o povo brasileiro, mas os indígenas resistiram, resistem, revitalizam e marcam suas 

diferenças no tempo e espaço.  

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. Independente das vontades pessoais deles 

está no centro deste movimento a Nandecy, a Mãe Terra, e seu poder reflete-se 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”. Destacamos no presente trabalho apenas um 

destes ciclos, o primeiro, cujo símbolo é a “aranha”, a qual significa intercessão e entrelaçamento. A teia 

tecida pela aranha “representa os princípios da tradição” (OLIVEIRA, 2012, p. 6). Fazendo uma analogia 

com a teoria eliasiana, a teia de aranha pode ser sinônimo da rede de figurações que 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 confronto intercultural, cuja balança 

de poder enraizada na visão de mundo guiada por valores econômicos é implacável. Segundo Grubits et 
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al (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 

imposição da cultura não indígena com costumes alheios aos deles, quer na maneira de se vestir e 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 à desagregação, em ambas as sociedades.      

A desagregação referida acima pode ser quantificada no ‘Mapa da Violência’, relatado por Waiselfisz 

(2014, p. 1). Neste documento o autor parte da compreensão de que “a violência na vida social não é um 

fato que possa ser explicado e compreendido pela ação isolada dos indivíduos, seus temperamentos, 

irascibilidade ou ainda pelo uso de substâncias estimuladoras, como o álcool ou as drogas”.  

Na perspectiva processual eliasiana são as interdependências processuais 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 individual 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, ideias eurocentradas. A políticas integralistas da coroa portuguesa e mais tarde do 

estado brasileiro, associados com o pouco conhecimento e desrespeito 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 valorizada pelos Guarani e 

Kaiowá. Caso contrário o conhecimento mitológico indígena ficaria cada vez mais deslocado diante dos 

valores urbanos (escola, mídia, conhecimento, etc).  

Os relatos dos pais, professores e líderes Guarani e Kaiowá sintetizados por Micheli Alves Machado 

(2016, p. 100) apontam que na Reserva de Dourados em Mato Grosso do Sul não há 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 preconceitos, às drogas, ao uso de bebida 

alcoólica (p. 86). Em outro relato, uma mãe diz: o costume do branco é que está acabando com a gente e 

as crianças e jovens não querem mais ser índio por causa disso” (p. 101).  

 Prezia (1987, p.1) afirma que há muita diversidade cultural entre os indígenas brasileiros, mas os povos 

guarani – tronco linguístico dos Guarani e Kaiowá – têm em comum a mesma visão de vida e morte. Esta 

etnia tem como referência a “busca da terra sem males”, situada do outro lado do oceano, fato que marca 
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o ethos desses povos. Prezia reafirma a resistência guarani [efeito de trava] sendo tão intensa que mesmo 

com a convivência por quase dois séculos com religiosos jesuítas, estes povos não mudaram seu modo de 

ver a vida e a morte.  

Prezia (1987, p. 1) mostra que “diante da morte, o Guarani tem três atitudes: um grande 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. 

De fato, 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 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 preparar para sair do corpo, portanto fica vagando naquele lugar. Esse sentimento de 

desejar a morte foi classificado por Schaden (1954 citado por PREZIA, 1987, p. 2) “tanatomania” (desejo 

de morrer), significa libertação para encontrar a “terra sem males”, de forma que a morte não é vista 

como uma “dolorosa ruptura da vida presente”.  

A visão cosmológica apresentada por Shaden e Prezia nos conforta, entretanto precisamos atentar para 

não nos acomodar. Quando comparamos esta visão do desejo da morte libertadora em busca da terra boa, 

sem males, com os dados do Relatório sobre a Violência sobre os Povos Indígenas no Brasil (2014), o 

qual está organizado com os tipos de violência e os desdobramentos, detalhados no Quadro 1, nos 

aproximamos da compreensão das longas ramificações que deixam os Guarani e Kaiowá em situação de 

intensa vulnerabilidade.  

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, sendo que os vestígios dessas destruições e 

recomeços estão inscritos nas narrativas míticas e nos elementos da natureza, como regista Pereira (2004, 

cap. 4) 

Quadro 1. Tipos de violência e seus Desdobramentos 

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 
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de bebida alcoólica e outras drogas, Desassistência na área de 

educação escolar indígena, Desassistência geral. 

Violência contra Povos Indígenas Isolados e 

de pouco contato (este não é o caso dos 

Guarani e Kaiowá) 

Povos Isolados: vinculados ao futuro, Relação dos Povos 

Indígenas Isolados do Brasil 

 

Memória e Justiça 

Fazenda Guarani: outro presídio indígena em Minas Gerais; A 

não demarcação das terras é o foco central, gerador das graves 

violências.  

4  tipos 19 desdobramentos 

Fonte: Relatório sobre a violência sobre os povos indígenas no Brasil (CIMI, 2014). 

 

 

IV. Retrato atual dos Guarani e Kaiowá 

A omissão é o retrato da realidade dos povos indígenas no Brasil, portanto, faz parte da tradição do país a 

“impunidade, a lentidão dos processos judiciais e o despreparo do aparato de investigação policial”. Estes 

fatores “se somam para sinalizar à sociedade que a violência é tolerável em determinadas condições, de 

acordo com quem a pratica, contra quem, de que forma e em que lugar”, explica Waiselfisz (2014, p. 1).  

Esta realidade confirma o fato de que “a violência torna-se uma linguagem cujo uso é validado pela 

sociedade”. Portanto, seria omissão da sociedade, no sentido de isentar-se de normas e de políticas que 

possibilitam a “mediação para os conflitos que tencionam a vida cotidiana, aprofundam as desigualdades 

e promovem injustiças visíveis” (p.1). As afirmativas de Waiselfisz (2014) foram transpostas por nós para 

a atual condição indígena, por mostrar as consequências da balança de poder assimétrica recaindo sobre 

um grupo étnico.  

Elias (1999) cita que algumas sociedades possuem redes de inter-relações mais extensas 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 indígenas, de forma geral, especialmente as mais 

distantes dos mundos urbanos, podem ser caracterizadas 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 interferência do estado e das agências internacionais, o que torna a vida indígena cada vez 

mais complexa, independente de onde estejam.   

O quadro atual dos Guarani e Kaiowá mostra que independente das vontades destes indígenas, as redes 

pouco extensas de inter-relações e interdependências do passado estão bastante ampliadas. 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 se tornaram ‘dependentes’ e, simultaneamente, ‘influenciadores’ da 

sociedade mais ampla. 
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A população atual Guarani e Kaiowá no MS alcança aproximadamente 47 mil pessoas, distribuídas em 31 

aldeias, em 19 municípios. As aldeias mais próximas do meio urbano encontram-se no município de 

Dourados, Reserva Indígena de Dourados, situada no perímetro urbano, onde vivem 13 mil indígenas 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” (FASOLO, 2014, 

p. 1).  

Não obstante a ampla expansão das inter-relações, a situação territorial do povo guarani e kaiowá é de 

confinamento. Vivem em terras limitadas, consequência do processo histórico realizado no estilo 

‘competição primária’ [conforme mencionado acima - Elias, 1999). Quando, tanto no período do reinado, 

quanto no Estado-nação suas terras foram distribuídas de forma arbitrária, violenta, não negociada, via 

relação de poder unilateral estabelecida por elites econômicas da região em que viviam/vivem. Passados 

os séculos, embora a maioria do povo Guarani e Kaiowá de MS esteja nesta condição, sustenta 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 [os 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 guarani kaiowá se sentem inferiorizadas, além de terem 

problemas na aprendizagem e consequentemente 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 diferenciada, ainda incipiente. Este movimento de educação diferenciada vem crescendo e se 

consolidando com o ‘Programa Nacional dos Territórios Etno-educacionais’, 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 e idas e vindas aos centros urbanos guiando carroças lotadas com crianças, idosos e mulheres. Elas 

percorrem os bairros vendendo um pouco da colheita das roças ou em busca de alimento. É comum as 

crianças baterem de porta em porta pedindo alimento, roupas e brinquedos. Esta rotina mostra que o 

princípio da dignidade humana e a efetivação do direito indígena são temas ainda sem respostas. A jurista 

Tatiana Azambuja Ujacow 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 assassinadas pelos 

próprios indígenas locais ou não indígenas da redondeza, mulheres e homens  assassinados por questões 

políticas de terra a mando de fazendeiros.  



 

589 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

A pesquisa de Machado (2016) sobre a Educação infantil: criança Guarani Kaiowá na Reserva Indígena 

de Dourados revela 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 muitos delas querem as coisas do branco e os pais não tem como dar, ai eles se 

revoltam, saem a noite. Até a língua eles não querem aprender, ir na reza então, ixii, 

nem querem saber. Agente vive pegando crianças andando a noite com facão e bêbado 

pelas estradas. (p. 113) 

Hoje não é bom. É perigoso, mais ainda tem família que cuida das crianças, que 

ensinam a língua, que cuida de verdade, mais tem muitos que não. (p. 113) 

Professor: Atualmente do jeito que nossa aldeia esta violenta, está mais seguro as 

crianças irem para escola. Hoje as famílias não ficam mais em casa o tempo todo, 

precisam trabalhar e com isso as crianças ficam sozinhas em casa”. (p.87) 

Pai: Perigoso. Hoje ser criança necessita de cuidado dos mais velhos. Existem muitas 

pessoas fazendo mal para as crianças, tem criança que trabalha muito cedo e não pode 

brincar, algumas não podem nem estudar. (p. 83) 

Mãe: Hoje a família tem que trabalhar e não tem quem vai cuidar das crianças, é 

perigoso deixar as crianças sozinhas, então é bom eles irem pra escola mesmo (p. 102) 

O retrato atual da violência pode ser consequência do entrelaçamento dos diversos fatores apontados 

neste estudo. Uma compreensão, no entanto, não pode ficar sem destaque – 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 fazendeiros 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.  

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 guarani, 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:  

(i) 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”.  
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(ii) 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.  

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 do grupos deixassem de 

inculcar modelos de auto regulação e autodisciplina nos mais jovens. 

O pensamento hegemônico das políticas do passado teve impacto significativos no habitus 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 tivessem outros rumos ou desaparecessem enquanto etnia, influenciados 

por uma visão unicista e ocidental. E por outro lado, as ações políticas das organizações não 

governamentais nacionais e internacionais contribuíram para ampliar a autoconsciência e identidades dos 

Guarani 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) no livro ‘Os estabelecidos e outsiders’ pode 

também elucidar o estado atual dos Guarani e Kaiowá. Elias amplia o conceito trazido por Durkheim, i.e., 

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 comportamento dos indivíduos. 

Os autores explicam que não podemos ver de forma antagônica os grupos como sendo anômicos ou 

nômicos, e as causas de maneira simplista, sem analisarmos as figurações que levaram ao estado dos 

fatos. A situação atual dos Guarani e Kaiowá precisa se compreendida num contexto amplo, influenciado 

por processos múltiplos de interferências, interdependências e de mudanças sociais. Seus dilemas são 

expressos em seus códigos culturais, 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.  

As políticas do estado ainda são frágeis para a diminuição dos problemas. O fortalecimento dos grupos 

familiares e tentativas de recuperação da posse de territórios 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. 
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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 processo colonizador 

incrustado das idéias civilizatórias tiveram um impacto violento e desestruturaram a sociedade Guarani e 

Kaiowá. No processo histórico desencadearam alianças e separações com os colonizadores portugueses, 

missionários, alianças e guerras com os 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 RID em que habitam os Guarani, Kaiowá e Terena. 

O estado atual dos Guarani e Kaiowá aponta indícios de uma dissociação do modo de ser e de viver 

intrinsicamente inter-relacionado à terra, a grande Mãe, num mundo dominado pelo poder econômico e 

político, com pouco reconhecimento pela natureza, como apontam os atuais índices de poluição de 

destruição da fauna e da flora planetárias.  

As tentativas do Estado para a destruição cosmológica, não foram totalmente atingidas e desencadearam 

resistência dos Guarani e Kaiowá para sobreviverem. 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 reorganizam 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 outros motivos que os unem para manterem o status quo, conforme 

descrito no livro Estabelecidos e Outsider e The Maycon Model (ELIAS & SCOTSON, 2008). 

Elias na sua teoria enfatiza acerca da monopolização da força  do estado, a qual permite a determinadas 

sociedades, ou a grupos, imporem suas vontades aos demais e desestruturarem 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 rituais religiosos, da constituição 

do ser Guarani 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 com os não indígenas. 

As convicções e desejos dos Guarani, mencionados acima,  são indagações tratadas por Elias:  .... ser  

possível uma condição de coexistência humana em que o povo não precise ser contido para impedir o uso 

da violência em suas relações mutuas, mas que os membros sejam capazes de se apoiar inteiramente no 

autodomínio, sem necessidade de coerção externa, para observar as regras comuns que elaboraram no 
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curso das gerações a fim de regular sua vida coletiva”. Nesse caso, o autor enfatiza que o “autodomínio 

individual teria que ser forte e bastante confiável para dispensar qualquer força coercitiva de fora. Caso 

um dia exista, esse seria um estágio avançadíssimo da humanidade. Vigoraria um autocontrole individual 

tão grande que seria possível resolver de modo pacífico todas as disputas, entre os vários estratos e 

grupos, pela ampliação de suas “porções de poder”. (Elias, 1998, p. 209). Essas indagações de Elias, 

numa forma avançada de civilização, concretizariam as ideias dos Guarani e Kaiowá, que até o momento 

estão longes de se concretizarem. 
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EL FRACASO ESCOLAR NO ESTÁ EN EL CEREBRO. LA OBRA 

DE NOBERT ELIAS COMO ENFOQUE ALTERNATIVO A LA 

BIOLOGIZACIÓN DE LO SOCIAL 

Dra. Carina V. Kaplan
18

 

 

Vivimos bajo la creencia social de que se nace con un destino inmutable. Así, es habitual escuchar en 

conversaciones cotidianas que tal persona “nació para ser pianista”, que “nació para ser obrero” o bien, 

respecto de lo escolar, que “no nació para las matemáticas” o que “la cabeza no le da para el estudio”. 

Asimismo, proliferan discursos pseudo-científicos que se instalan en el sentido común sosteniendo ideas 

tales como que el cerebro rige los comportamientos sociales: “el cerebro aprende”, “el cerebro ama”, “el 

cerebro se emociona”. En lugar de sujetos que aprendemos, amamos y nos emocionamos, se coloca la 

fuente de los procesos cognitivo-académicos y emocionales en los fenómenos cerebrales como entidades 

autónomas escindiendo lo biológico y lo social.  Más aún, he observado que, en nombre de las 

neurobiologías trasladadas al campo educativo, se realizan distinciones del tipo: existen cerebros de niños 

ricos y cerebros de niños pobres. O lo que es más grave aún, se explicita que el cerebro de un niño en 

contexto de pobreza aprende de un modo peculiar, siempre en contraste con el cerebro del niño en 

situación de ventaja social.  

Estas creencias configuran una suerte de doxa determinista biologicista que produce veredictos sobre los 

límites y el futuro esperable de individuos y grupos.  El determinismo biologicista argumenta que 

fatalmente el orden social es reflejo de la biología. Para decirlo sencillamente, postula que las vidas y 

acciones humanas son consecuencias inevitables de propiedades bioquímicas de las células que 

constituyen a cada individuo, y estas a su vez están determinadas por los constituyentes de los genes que 

posee cada individuo. Así, la naturaleza humana estaría determinada exclusivamente por los genes. A 

nadie se le escapa el hecho de que las condiciones biológicas y los genes nos coaccionan y en cierto 

sentido nos determinan; eso todos lo sabemos. El punto central de las críticas al racismo biologicista se 

refieren al fatalismo que subyace a este tipo de miradas. 

El discurso reduccionista sobre los cerebros o sobre los genes se presenta como única vía de explicación 

de los comportamientos sociales. La gente termina así asumiendo, de forma inconsciente (en un sentido 

sociológico) que es la causa de su propio éxito o fracaso. Se interiorizan las categorías de fracaso como 

destino intrínseco dadas las marcas subjetivas. Subjetivamente, se experimenta como una conciencia de 

los límites con efecto de destino. La superioridad y la inferioridad se viven como la causa de las 

trayectorias.  

                                                           
18

 Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas. Argentina 
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A partir de una serie de herramientas analíticas de la sociología figuracional de Norbert Elias, en este 

escrito desarrollaré esbozos para un enfoque alternativo al del racismo académico de corte biologicista 

deconstruyendo nociones presentes en la voz de los docentes que entrevisté a lo largo de un extenso 

proceso de investigación tales como las de “don”, “genio” y “talento”. Precisamente, para Elias una de las 

funciones principales de la sociología como ciencia es la destrucción de mitos o de “representaciones 

fantasiosas” (Elias, 1999b: 25).  

Las explicaciones fantasiosas que los sujetos utilizamos en la cotidianeidad sirven para disimular miedos 

y miserias cuyas explicaciones reales nos son difíciles de asumir. Es además sintomático una 

característica del pensamiento contemporáneo y es que en general se intente “disimular las fantasías 

sociales con un velo científico-natural, biológico”. (Elias, 1999b: 31). Tal es el caso del miedo social a los 

extranjeros o a los discapacitados, por ejemplo. Cabe mencionar aquí que Elias distingue el papel 

completamente insustituible y altamente constructivo de las fantasías en la vida de los hombres de 

aquellas que ocupan un lugar errado en la vida social de los hombres.  

 

El racismo biologicista 

El interrogante que podemos formular es acerca de cómo operan las creencias que reducen todo lo social 

a la herencia biológica. Estas creencias se correlacionan con la denominada ideología hegemónica de los 

dones naturales o los talentos innatos; es decir, el supuesto de que existe por naturaleza un órgano de 

comprensión dado a unos y negado a otros -individuos y grupos.  

La ideología carismática del don posee un curioso efecto sociológico consistente en dividir a los sujetos 

en una suerte de castas antagónicas: unos que entienden y otros que no entienden; como dos variedades 

distintas de la especie humana. Es como si se tratara de un órgano de comprensión dado a unos, una 

minoría especialmente dotada y negado, por ende, a los otros, una mayoría con oscura conciencia de 

inferioridad (Bourdieu, 1991).  

Se trata de un supuesto falso desde un punto de vista teórico aunque eficaz como elemento de 

reproducción ideológica.  El asunto se complejiza aún más si consideramos que una parte de la ciencia 

hegemónica se sostiene sobre falsas medidas para dar cuenta de la desigualdad humana. Stephen Gould 

(1997) ha demostrado que se puede establecer una línea de continuidad histórica sobre falsas medidas de 

la desigualdad bajo un ropaje de cientificidad o racismo académico de matriz biologicista: craneología, 

criminología, CI y discurso de los genes. Al respecto, Bourdieu advierte sobre las consecuencias prácticas 

de estas falasias desde el sistema escolar: el efecto de destino.  

“El sistema escolar está organizado de tal modo que no puede prácticamente 

democratizar y todo lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer, es no reforzar la 

desigualdad, no redoblar, mediante su eficacia específica, esencialmente simbólica, las 

diferencias ya existentes entre los niños que son confiados. Hay una serie de 
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proposiciones que van en ese sentido: la más importante, desde este punto de vista, es la 

que consiste en poner en guardia contra el efecto de destino mediante el cual la 

institución escolar transforma las desigualdades sociales previas en desigualdades 

naturales. (Bourdieu, 1997: 161).  

Para contrarrestar este reduccionismo, la obra de Norbert Elias representa una superación epistemológica 

en el sentido de que se sitúa en una posición dialéctica entre lo social y lo personal para la comprensión 

de los comportamientos. Su posicionamiento puede leerse en su intento por demostrar la necesaria 

interdependencia entre la función de cuño –sello, calidad de garantía, denominador o medida del peso- y 

su función de moneda – uso, medio de circulación, intercambio (Elias, 2000:81): la individualidad y el 

condicionamiento social son dos funciones de los seres humanos en sus relaciones mutuas.  

En sociedades desiguales y excluyentes como las nuestras, se redobla la presencia de este tipo de 

discursos sociales que pretenden advertir que existe un límite infranqueable para el logro del éxito escolar 

de todos que está dado por la “base” que cada uno trae. Los supuestos “males” de la educación a combatir 

estarían en la “base cognitiva” o en la “familia de base”. En ambos casos, los fracasos serían hereditarios 

a la manera de naturalezas prefijadas e inalterables. Así, los destinos son interpretados como inexorables. 

Esta apelación al “basamento suele ser una forma eufemizada del racismo de la inteligencia o, más 

genéricamente, del racismo de clase. 

Recorramos primero ciertas sentencias muy internalizadas en nuestro pensamiento social como lo son: 

“Lo que natura non da, Salamanca non presta” o “el que nace para pito, nunca llega a corneta”. El sentido 

común nos viene a decir que ciertos individuos y grupos, desde el nacimiento, portan la marca de su 

destino. Estas ideas son falsas desde una perspectiva científica; pero terminamos creyéndolas, e incluso, 

asumiéndolas como propias. Más aún, si sumamos a estas concepciones afirmaciones muy extendidas 

como lo son “de padre repetidor, hijo repetidor” o bien que “de padre chorro, hijo chorro”, los destinos 

sociales parecen signados por una suerte de marca familiar. De este modo estaríamos destinados por 

nuestras marcas genéticas y familiares. Sin escapatoria. 

La voz de los docentes 

A continuación se presentan algunas de las ideas producidas por los profesores de educación secundaria 

de la Ciudad de Buenos Aires
19

 en relación al refrán “lo que natura nos da, Salamanca nos presta” que, 

como anticipamos, alude a la determinación ineludible del orden biológico.  

“En algunos casos sabés que es cierto. Cuando vos trabajás con chicos con muchas 

limitaciones, hay veces que sí, vos les estás hablando y son entes ... Hay chicos que 

no están capacitados para hacer una educación enciclopedista como en toda la escuela, 

¡¡ porque no les da!!
20

 

                                                           
19

 En el marco de una investigación que desarrollé sobre los representaciones de los profesores de educación 

secundaria sobre el talento y la inteligencia de los alumnos.  
20

 Docente hombre, 37 años, antigüedad docente 14 años, se desempeña en escuela de población de nivel socio-

económico medio bajo. 
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“Si lo planteás en el nivel de la inteligencia, estoy de acuerdo. Al que le falta un golpe 

de cocción no hay vuelta, no lo logra”.
21

 

Expresiones directas han brindado estos profesores, del tipo:  

“hay personas que tienen dones, un don de mando”. 

“hay alumnos que tienen muchas limitaciones; son entes”. 

“Al que le falta un golpe de cocción, no hay vuelta”. 

“La cabeza no le da”. 

Estas imágenes a las que recurren los docentes de nuestro estudio no son individuales sino que derivan de 

la práctica social. La práctica educativa, como práctica social específica, fabrica metáforas sociales, 

creencias figurativas. 

Este tipo de atribuciones de causalidad determinística le permiten  al profesor  introducir un sentido de los 

límites del aprendizaje de los alumnos, transformando a las diferencias en desigualdades naturales.  

Desde el punto de vista de los juicios docentes, el concebir a la inteligencia o al talento como una 

característica intrínseca o esencial del individuo, sustituye las condiciones sociales y escolares de 

producción del aprendizaje, que difieren según los contextos institucionales y los grupos sociales, por 

atributos naturales del estudiante. Al hacer esta operación, el docente coloca en la naturaleza individual el 

éxito o fracaso en el aprendizaje que es un proceso socio-psíquico.  

Resulta significativo comparar esta situación con el modo discursivo de los profesores que explícitamente 

rechazan la causalidad determinista biologicista de los destinos sociales y escolares. En estos casos, los 

profesores brindan argumentaciones en las que es precisamente la escuela el espacio social destinado a 

doblegar los destinos de los estudiantes pre-fijados por las condiciones de la existencia social. La noción 

de “torcer” los destinos que utilizan estos docentes es relevante en la medida en que, en este caso, 

significa curvar, desdecir, desmentir, cambiar; algo así como desestimar la “curva” de la normalidad 

social.  

 

La mirada relacional de Elias 

Para dar cuenta de la afirmación acerca de que la autonomía del individuo está condicionada en gran parte 

por la sociedad en la que se vive sin que ello implique la negación de los hombres particulares ni de las 

particularidades de cada hombre, Elias toma como ejemplos a Luis XIV y a Wolfang Mozart. Con Mozart 

relaciona “destino individual” y “existencia social” bajo el intento de articular las necesidades e 

inclinaciones personales y las exigencias de la existencia social, en tanto el margen de libertad de cada 

individuo depende de su posición en la estructura social de la que es partícipe.  

                                                           
21

 Docente mujer, 38 años, antigüedad docente 8 años, se desempeña en escuela de población de nivel socio-

económico bajo marginal.  
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Se desprende de este tipo de análisis que la noción de la existencia de talentos, desde un punto de vista 

socioeducativo que es en el que estamos situados en este trabajo, remite a la discusión sobre los 

determinismos o incertidumbres en referencia a dichas categorías, esto es, al par existencia social-

designio personal.  

Para poder analizar el caso de Mozart, Elias consideró fundamental investigar su lugar en el contexto 

social (la sociedad cortesana), rompiendo con la concepción de que un “genio” es el resultado de un 

proceso “interno”, innato y espontáneo independiente de la vida social que lo crea. 

Aquello que suele separarse mentalmente como si fueran dos sustancias distintas o dos 

capas distintas del ser humano, su “individualidad” y su “condicionamiento social”, no 

son en realidad más que dos distintas funciones de los seres humanos en sus relaciones 

mutuas, funciones que no pueden existir la una sin la otra. (Elias, 1999:80) 

Mozart recibió una estricta educación de su padre, convirtiéndose ésta en autodisciplina, transformando 

sus sueños en trabajo. A partir de esto Elias interpreta que:  

Para entender a un ser humano hay que saber cuáles son los deseos dominantes que 

anhela realizar. Que su vida tenga o no sentido para él mismo, depende de si puede 

realizarlos y en qué medida lo consigue. Pero estos deseos no se instalan en él antes 

que cualquier experiencia. Se van configurando desde la niñez gracias a la convivencia 

con otras personas y en el transcurso de los años se van fijando paulatinamente, en una 

forma que determinará el modo de vivir, aunque a veces también pueden surgir de 

repente en relación con una experiencia especialmente decisiva. Sin duda, las personas 

a menudo son conscientes de esos deseos dominantes que rigen sus decisiones. 

Tampoco no depende nunca exclusivamente de ellas que los deseos puedan realizarse y 

de qué manera, porque estos siempre apuntan hacia los otros, al entramado social con 

los demás. (Elias, 1988: 17-18). 

Significa que los deseos se configuran y se realizan con relación a la existencia social. Ello pone en 

cuestión los supuestos de que las personas desarrollan una naturaleza individual que es suficientemente 

independiente de los condicionamientos socio-históricos donde se desarrolla. Este aspecto es central 

como punto de partida en nuestro intento por desmontar los argumentos sobre el despliegue de talentos 

para el éxito o fracaso escolar, por fuera de toda consideración social. Se trataría, más bien, de la 

producción de una segunda naturaleza.  

Elias toma a la vida de Mozart como modelo de análisis de una época, en la cual existía una dinámica de 

conflictos entre los cánones de los antiguos estratos y los nuevos en ascenso. Para poder entender el caso 

de este músico, sus deseos y los motivos por los cuales se sintió fracasado y un perdedor, es necesaria la 

comprensión y la presencia del conflicto de cánones.  

La vida de este compositor es un caso singular que refleja y da cuenta de la situación de la burguesía 

como un sector social subalterno a la nobleza cortesana; como clase dependiente, en una época en la que 

la nobleza cortesana estaba en una situación de poder superior pero cuestionada por los otros estamentos. 

En la segunda mitad del siglo XVIII todo músico que quisiera ser reconocido socialmente y obtener un 

beneficio económico tenía que ocupar una posición dentro del entramado de las instituciones 

aristocráticas – cortesanas. 
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Corte del príncipe significa la administración del hogar del príncipe. En dichas Cortes, los músicos eran 

“cortesanos serviles” y tenían los mismos “beneficios” que las demás personas de la Corte de origen 

burgués. Cabe destacar, que el padre de Mozart no se conformaba con ello, aunque se adaptaba a dichas 

circunstancias. En este entramado o contexto, se desplegaba cualquier talento musical. Para poder 

entender el estilo y tipo de música en la época, es necesario tener presente esta compleja trama. 

El destino individual de Mozart, su destino como ser humano único y también como 

artista único, estaba influido hasta límites insospechados por su situación social, por la 

dependencia propia del músico de su tiempo, de la aristocracia cortesana. (Elias, 

1988:23).  

Mozart ocupaba el lugar de un burgués al servicio de la Corte y luchó por su libertad y su dignidad contra 

sus patrones aristócratas y contra los que le encargaban, a cambio de dinero, sus obras de forma 

individual. La Corte determinaba la estética de los creadores artísticos de cualquier origen social, incluido 

Mozart, y se estima que ésta es una de las razones principales por la que él perdió la lucha. Por lo tanto, 

para interpretar su destino es necesario analizar las presiones sociales que se ejercían sobre él.  

Elias trata de elaborar un modelo teórico que contraste la figuración de una persona (Mozart), con la 

interdependencia con otras figuras sociales de su época. Para ello, sostiene que es necesario ofrecer un 

modelo de las estructuras sociales de su época, en tanto que fundamento de las diferencias de poder. Los 

actos del músico sólo son comprensibles en el interior de un modelo que dé cuenta de la sociedad de su 

tiempo. 

La vida de Mozart es una tragedia en tanto que él intentó transgredir como persona y como músico, los 

límites de la estructura de poder de su sociedad, en un momento en el que las relaciones de poder 

tradicionales todavía estaban intactas. Los músicos pertenecían a la burguesía y no a la nobleza. Para 

desplegar su talento y hacer carrera, estos artistas tenían que adaptar su estética musical al canon 

cortesano. Es decir, personas socialmente dependientes, se debían adaptar al grupo dominante. Esto 

implicaba que existían tanto una nobleza cortesana, como una burguesía cortesana. El padre de Mozart 

pertenecía a la clase de la burguesía cortesana ya que era el segundo Kapellmeister (director de orquesta) 

del Arzobispo de Salzburgo (el príncipe gobernante). La distancia social entre el arzobispo (el soberano) 

y el padre de Mozart (un burgués) era grande. Pero la distancia física y espacial era mínima. 

Como se desprende de lo anterior, la posición social de un músico en aquellos tiempos era la de servidor 

en la Corte, sometido a las órdenes del soberano. Sin embargo, existían ciertas excepciones: si un músico 

le gustaba mucho al público cortesano por su fama y reconocimiento social, lograba ir más allá de la corte 

local de la cual dependían y alcanzaba círculos superiores o de máximo prestigio. Un músico burgués 

podría llegar a ser tratado por los nobles como un igual, invitándolo a diferentes Cortes. Este era el caso 

de Mozart. Por ello, estaba familiarizado con el estilo de vida y gustos nobles. 

Esto implicó que viviera en cierta forma en dos mundos sociales divergentes. Su vida y creación 

estuvieron marcadas por esta divergencia: por un lado se comportaba de acuerdo al canon cortesano y 
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adoptó su tradición estética. Por otro lado, representaba a la “pequeña burguesía”, en tanto que pertenecía 

al círculo de los empleados de categoría intermedia de la corte (“Belowstairs”). 

Leopold Mozart, su padre, que era servidor del príncipe y ciudadano cortesano, educó a su hijo dentro del 

canon de la estética musical de la Corte, como así también su comportamiento y sensibilidad. En relación 

con la tradición musical, Wolfang adoptó la estética de la Corte; pero en cuanto al comportamiento y 

sensibilidad personal “fracasó”. Nunca llegó a convertirse en un hombre de mundo. Conservó su marca de 

ciudadano burgués. Se vestía igual, pero se comportaba diferente. Esta marca originaria es lo que 

Bourdieu denominaría como “habitus”, y más particularmente el “hexis corporal” o hábito corpóreo, 

expresa la síntesis de lo subjetivo y lo social, inextricablemente vinculados en este caso. 

Mozart creía que el mundo social en el que vivía estaba mal organizado. Su protesta social se pronunciaba 

contra los ricos y creía que el trato recibido por los pobres era injusto. Se sublevaba y oponía a esta 

situación. Esta era su lucha personal, la cual finalmente perdió. Desde la perspectiva de Elias, el nivel de 

rebelión social estaba unido a otro nivel de rebelión que era contra el padre, quien lo había preparado para 

hacer carrera como músico en la Sociedad Cortesana. Educó a su hijo de acuerdo al canon enraizado en la 

tradición musical de los siglos XVII y XVIII, la cual estaba marcada por la desigualdad social. En 1781, 

Mozart rompió con el príncipe obispo. Este acontecimiento fue el fin de su rebeldía contra la adaptación 

social a una posición subordinada al servicio de un soberano absoluto. La rebelión iba dirigida contra su 

padre, contra el burgués cortesano y contra el arzobispo, el aristócrata que gobernaba la corte. 

La construcción de sentido del caso de Mozart da cuenta del destino cambiante de las personas, las obras 

musicales y artísticas dentro del cambio del desarrollo histórico. Supone comprender las transformaciones 

artísticas y de las artes, no desde los hechos económicos, sino desde un microcosmos, el conflicto Mozart 

– Corte. Este conflicto es un caso paradigmático de cómo un músico burgués dependía de la Corte.  

Precisamente, la noción de “configuración” (denominada algunas veces “figuración” o “formación”), que 

está en el corazón de la sociología de Elias, remite al hecho de que los individuos están unidos por lazos 

de interdependencia que dan sentido a sus acciones. La “configuración” no es más que un sistema de 

interacciones (la “estructura social”) visto desde la altura del individuo.  

A los fines de nuestro objeto específico de reflexión, la contribución de Elias al análisis de la trayectoria 

de Mozart nos permite cuestionar la noción de “genio” como una cualidad intrínseca, interna del 

individuo. Mientras que Bourdieu, también desde un exámen crítico, nos permite desmontar los 

argumentos de la ideología del “don”, en este caso, como efecto de la dominación simbólica. Preguntarse 

si las disposiciones y competencias en un área son dones o productos del aprendizaje, es un interrogante 

des-socializado que presupone mantener ocultas las condiciones desiguales de apropiación y producción 

de las aptitudes asociadas a unas pautas legítimas.  
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Precisamente, la ideología carismática del don posee un curioso efecto sociológico consistente en dividir 

a los sujetos en una suerte de castas antagónicas: unos que entienden y otros que no entienden, dos 

variedades distintas de la especie humana. Es como si se tratara de un órgano de comprensión dado a 

unos, una minoría especialmente dotada y negado, por ende, a los otros, una mayoría con oscura 

conciencia de inferioridad. El interrogante que formulamos entonces, es el de hasta qué punto los 

docentes han sido impactados por esta metáfora social y cuáles son sus consecuencias. 

Dejando a un lado los “azares biológicos”, la lógica específica de la estructura del espacio social, con las 

luchas simbólicas que le son constitutivas, se pone en evidencia en las propiedades individuales que 

adquieren un valor o marca social diferenciales y relativas a las propiedades más fundamentales asociadas 

a las posiciones de los sujetos, que las taxonomías tienden a contraponer, jerarquizándolas. Las 

propiedades más favorablemente especiales, sobresalientes, por fuera de lo común, se presuponen más 

frecuentes en los dominantes mientras que las más ordinarias son tendencialmente más características de 

los dominados. 
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SOCIALIZACIÓN E INDIVIDUACIÓN DE UN LIDER POPULISTA 
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Resumen 

A partir de algunos de los principios de la Sociología Procesual de Norbert Elias referidos al proceso de 

individuación, conjugado con otros enfoques más contemporáneos, en este artículo se busca discutir y 

aplicar tales principios para la comprensión de la trayectoria vital del líder populista colombiano Jorge 

Eliécer Gaitán. En tal sentido, se considera que la trayectoria vital de esta figura política es esencial para 

la explicación del proceso de configuración de la sociedad colombiana de la época. 

Palabras clave: Individuación, Jorge Eliécer Gaitán,  Colombia, Sociología procesual, Sociología.  

 

1. Introducción 

Como lo han establecido diferentes expertos y comentaristas (Spier, 1998; Heinich, 1999; Muñoz, 2005; 

Morrow, 2009; Charry, 2013 y Martuccelli, 2013), pero en especial por lo señalado por  Leyva (2002) y 

más recientemente por Zabludvsky (2013), en la teoría sobre el proceso civilizatorio del sociólogo 

almenan Norbert Elias, existe una estrecha relación entre los proceso de especialización y diferenciación 

social, con los patrones y procesos de individuación. Ejemplo claro de ello se encuentra la 

interdependencia entre procesos sociogénesicos y psicogenésicos desarrollados en el libro sobre el 

proceso civilizatorio (Elias, 1998), pero en especial se encuentra un marcado interés por la consideración 

de los aspectos que moldean la trayectoria vital de un individuo y la significación sociológica de la 

identidad del “yo”, vertiente analítica que Elias desarrolló en los ensayos recogidos bajo el título de La 

sociedad de los individuos (1990), así como en su libro sobre los alemanes (1999), pero de manera 

especial, en el libro póstumo dedicado a la figura de Mozart (2002).  

En una vía similar a lo planteado por Simmel (2001) para las grandes urbes y el modo de vida urbano, la 

tesis de Elias consiste en que a un mayor proceso de diferenciación social, consecuente con mayores 

niveles de industrialización, burocratización, urbanización y profesionalización, existe, de modo paralelo, 

un mayor proceso de diferenciación, especialización y de autocontrol personal, dinámica que suscita 

mayores niveles de elección y distinción, los cuales impulsa al individuo a la búsqueda de dicha 

distinción como una forma de satisfacción de su singularidad a través de los méritos y logros personales. 

Y si bien se entiende que el proceso de individuación en la teoría eliasiana es una dinámica de larga 
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duración, que se extiende a lo largo de siglos; la realización individual de la misma se conquista a través 

de las diferentes etapas de la vida de cada persona, en especial, en la transición de la juventud a la adultez 

(Elias, 1990); constituyéndose ésta en una perspectiva analítica que abrió un espacio para el desarrollo de 

otros enfoques más contemporáneos, tales como el de la distinción (Bourdieu, 1998), el de la 

estructuración (Giddens,1995) y el de la individualización (Beck, 2003), los cuales permiten considerar al 

proceso de individuación como toda una estrategia para el estudio del individuo moderno (Martuccelli, 

2013b). 

2. Jorge Eliécer Gaitán. 1898-1948  

La vida de Jorge Eliécer Gaitán (J.E.G) es uno de los acontecimientos más dramáticos y complejos de la 

historia social y política del siglo XX colombiano. No sólo por lo denso de su trayectoria vital o por lo 

excéntrica y vertiginosa que fue su vida política, sino porque como ningún otro personaje describió los 

cambios y conflictos de la sociedad colombiana de la primera mitad del siglo XX. 

Precisamente, uno de los analistas más destacados de la vida de Jorge Eliécer Gaitán, reseñó de la 

siguiente manera las condiciones sociales del nacimiento de este personaje:  

Jorge Eliécer Gaitán  nació el 23 de 1898 –un año antes de que estallara la Guerra de 

Los Mil Días- en Las Cruces, un sector empobrecido de Bogotá conocido como el 

barrio de la aristocracia caída. El barrio, respetable, pero ya no de moda, estaba lo 

bastante cerca del centro de la ciudad, para permitirle a sus orgullosos padres pasar por 

encima de su parroquia, la de Santa Bárbara, y bautizar a su hijo en la catedral, donde 

eran recibidos en la iglesia los hijos de los ricos y los poderosos. Así, la introducción de 

Gaitán al mundo ritualizado de la sociedad culta se produjo antes de tener conciencia de 

ello. Poco después de su nacimiento la persistente pobreza de la familia la obligó a 

alejarse más del centro de Bogotá e irse al barrio obrero de Egipto, junto a los cerros 

que dominaban a la ciudad. (Braun, 1987, pp. 81-82). 

Por esto, tanto la trayectoria vital como la trayectoria política de Jorge Eliécer Gaitán, plantean una serie 

de inquietudes a cualquier tipo de analista que decida acercarse a esta época de la historia social y política 

colombiana. Por ejemplo, surge la necesidad de saber sobre los mecanismos sociales e institucionales que 

hicieron posible su ascenso político, así como identificar, con algún grado de exactitud, el lugar y la 

posición social que ocupó este personaje. De esta manera, se considera aquí que la información 

suministrada por las diferentes biografías y estudios historiográficos realizados en torno a esta figura y el 

contraste entre tales fuentes de información, se constituyen en un espacio predilecto para trazar una 

trayectoria algo más clara y precisa, que devela interesantes aspectos de orden sociológico. 

Por una parte se encuentran las condiciones en las que nació y se crio, las cuales, como vimos, describen 

una situación sociológica bien específica: la familia Gaitán Ayala estaba viviendo un proceso de pérdida 

de su estatus de clase, como consecuencia de la precaria situación económica que vivía. Nacido en una 

pensión del barrio Las Cruces, descrito como un barrio de aristócratas en decadencia, el posicionamiento 

social de Gaitán empeoró aún más al verse su familia obligada a trasladarse al barrio Egipto, ubicado en 
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las postrimerías que surcan los cerros orientales de Bogotá, en donde habitaban obreros y campesino de 

reciente llegada a la ciudad.  No obstante, el esfuerzo de sus padres por mantener el status social de su 

hijo se hizo evidente desde el momento mismo de su bautizo, pues éste ritual se realizó en la Catedral 

Primada de Bogotá, lugar en donde los padres de las familias más influyentes y adineradas solían 

introducir a sus hijos a la vida cristiana.  

Estos rasgos –considerados por algunos críticos de la época como arribistas-
24

 se vieron reforzados por un 

permanente y continúo esfuerzo por la búsqueda del ascenso social a través de la educación (capital 

simbólico) y de los contactos políticos (capital social), en donde es palpable ver cómo el rol jugado por su 

madre fue crucial a la hora de introducir a Gaitán en el mundo de las letras y de la “cultura”, educación 

que lo llevó a tener aspiraciones sociales superiores a las de muchos de sus vecinos y compañeros de 

escuela. Adicional a ello, fue la insistencia de Doña Manuela Ayala, la que forzó los precarios contactos 

políticos que tenía el padre de Jorge Eliécer, Don Eliécer Gaitán, los cuales hicieron posible que su hijo 

consiguiera estudiar en un colegio mejor que en el que ella misma trabajaba, una escuela pública de bajos 

recursos económicos y académicos; logrando con ello ubicar de forma gratuita a Jorge Eliécer en un 

reputado colegio para las clases medias liberales, colegio que llenaba parcialmente las aspiraciones de 

Manuela de ponerlo en uno en donde estudiaban los hijos de la élite económica y política (el del Rosario 

o el San Bartolomé). Fue esta misma figura la que intercedió por él en distintas ocasiones para la 

consecución de becas y apoyos de parte de los gobiernos conservadores, actitud que era vista con recelo 

por Don Eliécer, quien al parecer había asumido con tosquedad la posición socioeconómica que le tocaba 

vivir y quien era incapaz de solicitar cualquier tipo de ayuda a un gobernante opuesto a sus convicciones 

políticas.  

Este primer revés en la vida de Gaitán fue siendo superado paulatinamente gracias a su personalidad 

batalladora y, en particular, a partir del acceso a la educación especializada a nivel universitario,  

formación con la cual Gaitán iría mejorando su posición en el campo de relaciones sociales. Defendiendo 

a personas de escasos recursos logró forjarse un grado relativo de respetabilidad y de deferencia entre los 

sectores populares de la ciudad, pero este prestigio no era suficiente como para lograr algún 

reconocimiento ante las clases acomodadas, en donde Gaitán seguía siendo visto como un joven rebelde 

de barriada.  La vitrina dada por su participación en la campaña presidencial del General Herrera por el 

                                                           
24

 En relación a este tema comentaba Herbert Braun: “La familia Gaitán carecía de medios para mejorar su suerte y 

no tenía un lugar dentro del orden social. Como no pertenecían a la clase obrera, sus padres carecían de un oficio 

que pudiera garantizarles un salario en las nuevas plantas industriales. Como tampoco eran burgueses, no tenían 

propiedades ni mucho menos capital. Ninguno de los dos producía bienes que otros necesitaran y mediante los 

cuales hubiera podido encontrar un nicho en la sociedad. Lo precario de su situación los mantenían en permanente 

temor ante lo que pudiera traer el mañana. Más cerca de caer en el proletariado que de ascender a la burguesía, se 

esforzaba desesperadamente por guardar las apariencias externas de la respetabilidad a fin de distinguirse de los 

obreros y campesinos que llegaban a la ciudad”. (Braun, 1987, p. 84). Situación que al parecer era el común 

denominador de la clase media colombiana de la época. Al respecto consúltese la novela de José Antonio Osorio 

Lizarazo titulada Hombres sin presente: novela de empleados públicos de 1938 
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Partido Liberal en 1922, fue un primer intento por saltar al mundo de las altas esferas sociales y políticas, 

intento que resultó frustrado por la derrota electoral sufrida. 

 

Su reputación vino a vivir un cambio radical a consecuencia de las distinciones académicas que obtuvo en 

Italia, donde cursó un posgrado en Derecho Penal, formación que pocos colombianos se dignaban en 

tener para ese momento; distinciones que como bien lo mostró la prensa de la época, llegaron a ser 

consideradas por la opinión pública como todo un triunfo nacional. Para este momento la situación era 

muy distinta a la que tuvo que vivir antes de su viaje, la respetabilidad lograda a través de los títulos 

académicos le permitieron adoptar un mejor posicionamiento a su llegada a Colombia, ingresando 

directamente al mundo de la política como senador, en donde denuncio al gobierno conservador por las 

acciones cometidas durante el incidente de las bananeras, acción que ayudaría a poner fin con la 

Hegemonía Conservadora  y que lo perfilaría como uno de los políticos más influyentes de la época.  

Resultado de su prestigio como abogado penalista llegó a defender a importantes figuras de las clases 

altas
25

, sin embargo, mantuvo una actitud batalladora frente al orden social establecido, fundando la 

Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias, una organización en la confluyeron diferentes sectores de 

la izquierda liberal y del socialismo que no comulgaba con la ortodoxia del Partido Comunista, y a la vez 

asesorando a las distintas organizaciones obreras y campesinas que solicitaban sus servicios, a quienes 

ayudó a formalizar sus pliegos de peticiones en contra de los dueños de las grandes empresas. Pero ésta 

no fue su única faceta, también llegó a ocupar importantes cargos públicos tales como la presidencia del 

Congreso, la Alcaldía de Bogotá o las carteras de Educación y Trabajo. Incluso, llegó a contraer 

matrimonio con la hija de un distinguido y adinerado industrial y terrateniente antioqueño, con la que 

tuvo una hija. Y así como mejoraba su posicionamiento político, también lo hacían sus ingresos 

económicos, los cuales le permitieron comprar una lujosa casa en el distinguido sector de Teusaquillo al 

norte de la ciudad de Bogotá, siendo usual verlo montado en un coche de ultima gama por sus calles. No 

por ello y a pesar del evidente ascenso social adquirido, Gaitán nunca llego a ser aceptado como miembro 

de los clubes sociales más prestigiosos del país, tales el Jockey y el Gun Club, acceso que le fue 

restringido tanto por las efusivas y polémicas denuncias que producía en su sonados discursos en plazas 

públicas, como por el ancestro indígena que debelaba el color de su piel
26

.  

                                                           
25

 Uno de los casos más sonados fue la defensa de Jorge Zawadzky, un destacado y adinerado dirigente liberal de la 

ciudad de Cali, quien asesinó a su esposa y a su amante cuando éste los hayo en flagrancia. 
26

 Según lo reseñaba Braun: “Este hombre de tez oscura con el inolvidable pasado indígena de la nación trazado en 

su rostro, no coexistía fácilmente con los convivencialistas, quienes se ufanaban de su ancestro hispánico. Se 

entendía con ellos cuando a puerta cerrada empleaba sus misas frases pulidas; los vituperaba por sus compromisos 

en la plaza pública, usando el lenguaje del pueblo en su vitriólica oratoria. Ni exponente de las tradiciones políticas 

de las élites, ni hombre del pueblo, no encajaba en los refinados compartimientos de la clase alta, dentro de la cual 

se abrió paso, ni en la vida oscura del pueblo que a toda costa quería dejar atrás. Ni sus amigos ni sus enemigos 

sabían claramente a quien representaba. Había quienes pensaba que era socialista, otros veían en él los atributos de 

un fascista; algunos percibían la fealdad del resentimiento frente a una sociedad culta de la que se sentía excluido; 
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Y así como le fue restringido el acceso a estas esferas de la sociedad, su asesinato le impidió ocupar el 

máximo cargo en importancia dentro de la estructura social de poder, al cual era un hecho que llegaría 

luego de haberse hecho con la dirección general del Partido Liberal –controlado durante décadas por los 

más distinguidos representantes de la oligarquía- y del contundente triunfo obtenido por las listas 

gaitanistas en las elecciones de concejos municipales de finales de 1947, éxito que era un reflejo de las 

transformaciones que su movimiento había introducido en la organización interna de ese partido político.  

En palabras de algunos expertos: 

Gaitán representaba a una nueva clase social que estaba apareciendo merced al 

crecimiento económico de los tres primeros decenios del siglo. Era un pequeño burgués 

cuyo ideario estaba moldeado por su propio lugar en la sociedad y por el sitio 

subordinado de su nación dentro del orden capitalista internacional.  […] encarnó las 

inquietudes de una clase pequeña e insegura de profesionales, de pequeños propietarios 

y de tenderos, comerciantes, de empleados públicos y privados excluidos de los altos 

cargos de la vida pública e incapaces de competir económicamente contra la burguesía 

de terratenientes y financistas, cuyo poderío se veía reforzado por el precario desarrollo 

de un marcado orientado a la exportación (Braun, 1987, p. 24) 

Sin desconocer este argumento y sin pretender recaer en una  discusión sobre cuál pudo haber sido la 

clase social a la que perteneció Gaitán, se considera aquí que la trayectoria vital y política de este líder 

carismático significó un caso extraño y atípico de descenso y ascenso social. Atípico porque éste ocurrió 

simultáneamente en una misma generación y en una misma persona, como por la forma y repercusiones 

mismas en como dicho proceso ocurrió.  

A partir de los estudios Frank Parkin (1971), orientados a la compresión de los cambios que experimenta 

el orden político en las sociedades estructuradas en la división de clases, uno de los principales 

mecanismos que mantiene estable el orden social en este tipo de estructuras sociales se constituye a partir 

de la movilidad social ascendente, puesto que esta forma de movilidad representa una válvula de escape 

que permite el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los integrantes más 

preparados y resistentes de las clases sociales menos favorecidas. No obstante, lo usual en dicho proceso 

de movilidad social ascendente es que los miembros de las clases bajas que ascienden experimenten un 

proceso de conservadurización ideológica, como una forma de ajuste a las nuevas condiciones de clase 

que tienen que afrontar, todo lo cual induce en los individuos que ascienden socialmente una migración  

política, que va de los partidos de izquierda -que suelen representar a los grupos sociales excluidos y 

marginados-, a los de derecha, en donde se concentran los intereses de las clases más acomodadas 

(Parkin, 1971, p. 73).  

Contrariamente a lo que se cree, el proceso de movilidad social descendente que sufren los miembros de 

las clases medias, suele ser más común y frecuente que el proceso de movilidad social ascendente, razón 

                                                                                                                                                                                           
finalmente otros llegaron a considerarlo un mero arribista, cuya única preocupación era su propia carrera. Para 

muchos Gaitán fue sucesivamente todas esas cosas en uno y otro momento. Sus partidarios lo consideraban el 

salvador que iba a redimirlos de sus aflicciones terrenales” (Braun, 1987, pp. 77-78).  
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por la cual resulta fundamental explicar por qué los desclasados no representan una amenaza para el 

orden social constituido. Siguiendo el argumento de Parkin es en ese grupo social donde se da con mayor 

fuerza la necesidad de mantener el status social perdido, expresando un rechazo a las formas de vida y a 

la participación política organizada de la clase obrera, arguyendo que su situación es temporal, o, en su 

defecto, aspirando a que sus descendientes directos logren recuperar la posición perdida (Parkin, 1971, p. 

78). 

Es así como existe una estrecha relación entre el nivel educativo y las oportunidades de ascenso social, 

por esto se afirma que “existe un mayor potencial de movilidad ascendente entre los niños de clase 

trabajadora cuyas madres han descendido de clase” (Parkin, 1971, p. 81-82), puesto que la necesidad de 

acceder a la educación especializada ha sido un atributo inducido por las aspiraciones de los padres 

desclasados (especialmente por las madres), quienes se han encargado de inculcar en sus hijos el 

mantenimiento o mejoramiento de su posición de clase a través del estudio y la superación personal como 

formas habituadas de enclasamiento.  

De esta manera, el sistema de valores que se configura a partir de esta forma de organización social 

fundada en las desigualdades de clase, tiende a estar constituido por tres vertientes ideológicas. Por una 

parte se encuentra una ideología dominante “cuyo origen social es el orden institucional imperante”; un 

sistema de valores subordinado “cuyo origen social o medio generador es la comunidad local formada 

por la clase trabajadora”, fuertemente relacionado con el papel conservatizador que cumple algún tipo de 

iglesia; y, por último, un sistema de valores radical, cuyo origen suele ser el partido político de masas 

apoyado en la clase obrera, partido que suele variar de modo considerable los patrones o ethos 

tradicionales, abriendo una ventana para la imaginación de un orden social más justo e igualitario, función 

que en el caso de la sociedad colombiana del momento venía cumpliendo el Partido Liberal.  

Si bien es poco el conocimiento que tenemos cerca de los orígenes sociales de Manuela, la madre de 

Gaitán
27

, sólo sabemos que para el momento en que nacieron y se criaron sus hijos su familia estaba 

viviendo una pérdida de su status de clase, es decir, se trataba de una familia que estaba viviendo un 

proceso de desclasamiento. Probablemente, Manuela fue una normalista educada en una institución 

regentada por alguna orden católica, tal y como puede entreverse por la serie de acuerdos establecidos 

entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica desde el concordato de 1887.
28

  

                                                           
27

 Tanto para Sharpless (1978, p. 30) como para Braun (1987, p. 84) Manuela Ayala de Gaitán fue una pedagoga 

progresista de tendencias feministas. 
28

 En la biografía hecha por José María Córdoba (uno de los más fieles asistentes de Gaitán) se afirma lo siguiente 

sobre Manuela Ayala: “Educada ella en la Escuela Normal, a los 16 años desempeñó su primera escuela en 

Subachoque, donde educó a los Manriques y a otras familias de alcurnia. Luego fue trasladada a Cajicá, Cucunubá, 

Facatativá, Chocontá, La Mesa, etc.” (Córdoba, 1952, p.8) En relación al tema de la pérdida del estatus de clase que 

vivió la familia Gaitán-Ayala, en este mismo trabajo se indica que: “Durante la dictadura del general Reyes, don 

Eliécer sufrió un fuerte revés en sus negocios. Como consecuencia, vino la ruina. Aunque no prescindió de sus 

actividades como agitador político. Las ligeras comodidades de su familia sufrieron grave mengua. El doctor Gaitán, 

quien había nacido con holgura económica, en su infancia de Egipto tuvo necesidad de alternar sus alpargatas con 
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A partir de ello podemos inferir que Manuela recibió un tipo de educación y ocupó cargos (como maestra 

y rectora de una escuela pública regentada, muy seguramente, por alguna orden católica) que le 

permitieron tener cierto grado de cercanía con los gobiernos conservadores, a los cuales se dirigió en 

repetidas ocasiones con el fin de conseguir una beca para su amado hijo, objetivo que por lo demás 

alcanzó en un momento crucial de la vida de Jorge Eliécer Gaitán, cuando éste rechazó la beca para 

especializarse en Italia, que le había concedido el presidente conservador Marco Fidel Suárez, personaje 

cuya trayectoria vital representó con claridad lo que significa un proceso de movilidad social ascendente.  

De esta manera, vemos cómo Gaitán adoptó de su madre las aspiraciones de ascenso social a través de la 

educación especializada, lo cual se corrobora por su obsesión y empeño para hacerse abogado y 

especializarse con sus propios recursos en Roma, educación que, por lo demás, fue la clave para lograr el 

ascenso social y político que obtuvo. No obstante, en donde reside la peculiaridad del caso Gaitán, es que 

su ascenso social no significó una pérdida de los valores políticos de clase, los cuales tenían un origen 

más claro a través del influjo ejercido por su padre, quien había sido un militante comprometido de las 

facciones más radicales del Partido Liberal, llegando a defender con las armas los principios ideológicos 

de ese partido durante las guerras civiles que se produjeron a lo largo de a finales del siglo XIX en 

Colombia. Pero el caso de Gaitán no sólo es atípico por su no aburguesamiento político, al mantener una 

férrea inclinación política de izquierda, principios que se concentraban en su ambigua filiación al Partido 

Liberal, un partido marginado del poder por más de 40 años, pero que al hacerse con él  cumplió las 

funciones de un partido tradicional de corte oligárquico, lo cual implicó que Gaitán mantuviera una 

posición política marginal dentro de esa colectividad, posición que en determinadas ocasiones lo llevaría 

a romper con éste y formar una organización política independiente como lo fue la UNIR.   

Pero más allá de esto, la verdadera singularidad del caso Gaitán  reside en el hecho de que él mismo 

aspiró a constituirse como la principal expresión de un movimiento radical de masas, que superaría y 

desbordaría las aspiraciones y límites de clase impuestos por el  movimiento sindical,  creando una serie 

de referentes simbólicos (una ideología), que gestaron un conjunto de expectativas y ambiciones en los 

sectores sociales populares, dando paso a un movimiento social de amplias dimensiones que propició una 

severa inflexión en las formas de estructuración social de poder en Colombia. 

 

Conclusiones 

A partir de los elementos brevemente expuestos aquí, podemos concluir que la vida de Jorge Eliécer 

Gaitán reflejan a una personalidad, cuyas formas de estructuración social dan cuenta de un sujeto  

resiliente, pero a la vez transgresora, indócil, insubordinada; un individuo que se atrevió a desafiar las 

                                                                                                                                                                                           
zapatos rotos, y de usar vestidos de sus primos, los Ayalas, quienes generosamente habían prestado albergue a la 

familia quebrada en sus haberes”. (Córdoba, 1952, p. 6) 
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distinciones de clase, al llevar un estilo de vida de una clase social distinta a la que adquirió al momento 

de nacer. A pesar de las grandes dificultades, de sus innegables rasgos físicos, que denunciaban a leguas 

su humilde extracción y origen social, con sus amplios conocimientos y habilidades, con sus discursos y 

arengas, pero también con los periódicos que fundó y dirigió, así como por el apoyo dado por algunas 

emisoras radiales, que lo siguieron a lo largo y ancho de la geografía nacional, supo llevar a los 

marginados e ignorados del país los debates más álgidos y sensibles, que estremecían la vida política de 

una sociedad que mutaba -a una velocidad nunca antes vista- sus principales formas de configuración. 

Siendo claro que su más grande aspiración personal fue llegar a las altas esferas de la política institucional 

como Presidente de la República, con el consentimiento de sus seguidores y adeptos, obteniendo de ellos 

su apoyo a través del voto, aspiración que fue truncada por su abrupto asesinato, el 9 de abril de 1948.   

En últimas, Jorge Eliécer Gaitán fue un trasgresor de las barreras de lo que la politóloga María Emma 

Willis (2002) denominó como “gran política” y “política profana”, entendida la primera como la política 

de los grandes hombres provenientes de las más influyentes y respetadas familias, aquel tipo de política 

que se desarrolla a puerta cerrada en lujosos clubes sociales, a la que se le oponía esa política mundana, 

desarrollada en las calles de ciudades y pueblos, en la que se imponían  las formas de expresión propias 

de la cultura popular, de allí que su célebre frase, aquella que lo inmortalizaría de  “el pueblo es superior a 

sus dirigentes”, no solo resultó siendo incomoda, sino totalmente inconveniente y desafiante para los 

sectores sociales establecidos del momento.   
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NORBERT ELIAS  EN PERSPECTIVA. 

SUS APORTES PARA PENSAR LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS 

Dra. Clara Beatriz Bravin
29

 

Resumen 

Este trabajo destaca los aportes más originales de la obra eliasiana, en especial respecto de los procesos 

educativos. Sin pretender asimilar la obra eliasiana a  los clásicos, y sus  aportes a la sociología de la 

educación, se arroja una mirada a la distancia o proximidad que Elias guarda con ellos.  Se postula que 

Elias hereda  esa tradición clásica,  a la vez que aporta su propia mirada a la cuestión educativa. 

Palabras clave: Teoría eliasiana. Sociología clásica. Educación.  

 

Abstract 

This paper is focused in the originals contributions of Elias’ theory, especially about educational 

processes. Without attempting to assimilate the work of Elias to the classics and his contributions to the 

sociology of education, we look at the distance or proximity that Elias keeps with them.  We think that 

Elias is inheritor of the classic authors and at the same time builds his own point of view over the 

educational processes. 

Keywords:  Theory eliasiana.  Classic Sociology.  Education 

 

Introducción 

Elías plantea una relación saber/poder en términos plenamente modernos: el saber  y la educación 

empoderan, son factores de democratización funcional, por  lo cual  podemos arriesgar enmarcar al 

sociólogo en la perspectiva que algunos sociólogos de la educación denominamos optimismo pedagógico, 

aunque como veremos, con una importante sesgo crítico. 

Tal como la tradición clásica lo hace, ve a la escuela ligada a los procesos sociales que producen al 

Estado, en tanto órgano que centraliza y monopoliza la violencia legítima. En este punto es entendible 

que Elias perciba  a la escuela tensionada entre el saber que empodera, la democratización funcional y  la 

influencia ideológica por parte del Estado. 

Asimismo, considero que otro de las cuestiones implicadas en la tópica educativa, estriba en el peso que 

tiene, respecto de la construcción del habitus, su perspectiva socio-histórica de larga duración referida al 

cuerpo y  los afectos.  

En este punto, este artículo propone realizar, en principio, una mirada histórica de la sociología del 

conocimiento, a fin de puntualizar aquellos que pueden ser considerados los aportes de mayor 

originalidad realizados por el pensamiento sociológico de Elías. En cierto sentido, se propone realizar una 
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mirada de larga duración a la construcción del saber sociológico,  enfocándonos en los procesos 

educativos y, especialmente, en la  perspectiva eliasiana. 

 

Conocimiento y escuela en el pensamiento de Elias: su proximidad/ distancia  con las 

concepciones de los clásicos 

A fines del siglo XIX, la sociología del conocimiento de raigambre durkheimniana nos proponía re-pensar 

el origen de las categorías del pensamiento, en explícita critica al innatismo kantiano.  Tanto Durkheim  

como su sobrino y discípulo Marcel  Mauss,  van a plantear que el origen de estas categorías debe 

rastrearse en el proceso histórico propio de las sociedades humanas, más precisamente en las prácticas 

sociales de índole religiosa tendientes a establecer alguna forma de dominio sobre la naturaleza y el 

entorno. Ello  habría  permitido a los hombres primitivos  dotar de sentido al mundo humano y  operar en 

él a los fines de la supervivencia. Encontramos aquí, en  las formas elementales de las prácticas religiosas, 

el origen de las categorías mentales  que permiten, a la especie humana, pensar y actuar en el mundo. Este 

saber, según la perspectiva durkheimniana, aún siendo religioso y rudimentario, abriría las puertas al 

desarrollo de la racionalidad moderna y al conocimiento científico  (Durkheim, 1982).  

Estos planteamientos sugieren puntos de contacto con el pensamiento eliasiano, en la medida en que sea 

posible inferir del pensamiento de Elias, un proceso evolutivo de la facultad humana de pensar, es decir, 

de las estructuras cognitivas, los medios de orientación. Por otro  lado y a diferencia de Durkheim, (quien 

además de referirse a la educación como un proceso socializador, analiza específicamente la centralidad 

de la institución educativa moderna respecto de la conciencia moral de las sociedades nacionales), no 

hallamos en Elías un análisis puntual del papel de la  escuela (Krostch, L, 2013). No obstante, en 

Conocimiento y Poder (1994), en la entrevista que le hace Peter Ludes, encontramos varias ideas al 

respecto. A partir de ellas Elías destaca la  importancia que tiene el acceso creciente de  la población 

general a un conocimiento más amplio, lo que “incrementa el poder potencial de los grupos humanos”  y 

constituye uno de los factores del proceso de democratización funcional. No obstante, ve un cierto riesgo 

en que el fondo común de conocimiento de la humanidad, considerado como un todo de conocimiento 

científico-técnico altamente especializado, sea accesible sólo a la élite de los especialistas.  

Aún así y pese a esta tendencia hacia la monopolización, este tipo de saber le llevaría ventaja al saber de 

raigambre religiosa. Con el tiempo dicha tendencia monopólica tendería a revertir con mayor rapidez que 

en la religión.  No obstante, Elias ve claramente en la escuela, en tanto depende del Estado, una 

institución que puede ser  ideológicamente influenciada por los gobiernos, por ejemplo, en lo referente al 

estudio de la historia, la religión, la biología, etc., en el proceso de transmisión generacional. En este 

punto, introduce una perspectiva crítica, ausente en el pensamiento durkheimniano. 
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En lo referente a la relación Saber/Poder, Elias ve también otras formas de monopolio, como por ejemplo, 

los constructos “teóricos”  formalizados en el lenguaje casi hermético de los especialistas, propios de los 

cuerpos colegiados, que  restringen el acceso a determinadas profesiones para reducir la competencia, etc. 

Podemos ver aquí formas culturales/simbólicas que operan restrictivamente para aquellos que quieren 

ingresar al campo académico/científico y la acumulación de dicho capital. Esta perspectiva tiene claros 

puntos de contacto con la noción de campo y capital cultural de Bourdieu. Estas coincidencias nos 

posibilitan comprender que a menudo encontremos teorías sociológicas que, si bien corresponden a 

diversos autores y se expresan con una terminología diferente, comparten en sustancia el mismo 

paradigma relacional, y nos acercan a lecturas del mundo social muy próximas las unas de las otras. 

 

Una sociología histórica de los Cuerpos y las  emociones 

El cuerpo es un elemento casi ausente (aunque esté incorporado tácitamente), como  plantea Le Breton, 

2002) en el pensamiento sociológico de los padres fundadores, quienes tampoco habrían planteado el 

problema del autocontrol en  los términos en que lo hace Elias.
30

  

En el siglo XIX, los esfuerzos de los padres fundadores se habían enfrentado a dos primeros desafíos: 

definir conceptualmente “sociedad” y delimitar el campo sociológico diferenciándolo, entre otros campos,  

de la psicología. Definir científicamente qué es la sociedad fue el primer desafío, tanto en términos 

teóricos como observacionales, de  los clásicos. 

Si bien Durkheim y Weber dieron respuestas diferentes, ambos diferenciaron la vida social propia de las 

sociedades industriales modernas, de la vida  comunitaria propia de épocas pre-modernas.  

El concepto de “sociedad”  remite a un mundo funcionalmente complejo, con gran desarrollo de la 

división del trabajo, donde el sistema de relaciones interdependientes se ha expandido de tal forma que la 

vida social deviene en un campo de conflictos crecientes, lo que   justifica la tarea del sociólogo.
31

 

Esta cuestión contenía también la necesidad de delimitar el objeto de modo que no quedara confundido 

con el objeto de estudio de la psicología. La conducta humana, según la entendía la sociología 

conservadora, podía ser estudiada como comportamiento social o comportamiento meramente individual. 

El primer caso competía a la sociología; el segundo a la psicología. Los métodos de Durkheim y Weber 

                                                           
30

  Si bien, hay que decirlo, la coacción socializadora en la que pensaba Durkheim,  en la medida en que crea un 

nuevo ser, el ser social, puede pensarse como una auto-coacción presente en la persona ya socializada, la influencia 

freudiana haría la diferencia específica. Tema interesante a mi entender, pero que excede este trabajo. (Durkheim, 

1965) 
31 

En la concepción durkheimniana, permeada por el modelo médico biologicista de Claude Bernard. el sociólogo 

podía considerarse, casi  como un médico de la sociedad, capaz de  detectar lo normal y lo patológico. (ver 

Portantiero, J.C., 1997) 
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por supuesto, eran diferentes, y si bien sus objetos sociológicos también lo fueron, compartieron ese 

problema en el origen.  

Sin embargo Elías lejos de escindir el objeto “comportamiento humano” bajo la mirada que ve lo social 

por un lado y lo individual/psicológico por otro (ser  individual/ser social –Durkheim; acción 

humana/acción social-Weber), propone una sociología histórica que explique los procesos de larga 

duración que configuran a la vez, tanto la conciencia social como la conciencia individual, la estructura 

de la psique humana y la estructura social,  el todo y la parte.  El control de las pulsiones y las formas de 

autocontrol afectivo/emocional de los individuos así como  la estructuración de las  relacionales entre los 

individuos, son explicados por un mismo proceso civilizatorio. Sociogénesis y psicogénesis son términos 

que permiten pensar un solo proceso generatriz de lo humano, un proceso de hominización que  supone lo 

social como condición de lo humano, premisa sociológica básica.  

Ahora bien es justo recordar que un esfuerzo en tal sentido (aunque con diferencias, sin dudas)  tal como 

hemos mencionado antes, ya había sido realizado por la sociología durkheiniana (Durkheim, 1982) y 

(Mauss, 1979).
32

 También Marx había planteado la idea de que los contenidos mentales se generan a 

partir de las prácticas materiales, más precisamente, de las formas en que los hombres producen la vida 

material,  esto es, a partir de las relaciones sociales de producción. Marx planteaba ya en sus Manuscritos 

económico filosóficos de 1844 (Marx, 1979), que el trabajo es la esencia de lo humano,  una actividad 

creadora consciente, con un fin, que implica conocimiento de las leyes de la  naturaleza. A la vez que  el 

hombre transforma a ésta en  objetos útiles a sus necesidades, poniéndola a su servicio, se transforma a sí 

mismo en tanto que especie, se hace humano.  

De manera que las proposiciones acerca de que las estructuras subjetivas son producidas socialmente, de 

que el conocimiento tiene origen en las prácticas sociales (y que  no es  explicable lo social a partir de  las 

conductas y voluntades de  individuos aislados), constituyen el núcleo  de la sociología clásica, y más 

                                                           
32

 Mauss es uno de los primeros cientistas sociales que vislumbra el cuerpo como objeto sociológico/antropológico. 

Sus aportes dan cuenta de que el sociólogo y antropólogo se adelantó varias décadas a los estudios que se proponen 

formalizar el cuerpo como objeto de estudio de las ciencias sociales, centrándose en lo que la socialización hace del 

sistema biológico y fisiológico que es el cuerpo, o para decirlo con otras palabras, de la máquina corporal en que la 

modernidad ha convertido al cuerpo. Mauss emplea la interesante expresión de “montaje fisio-psico-sociológico” 

(Mauss, 1979, pág. 354). 

Sus experiencias en el campo de batalla de la 1º guerra mundial, en los deportes, en la cama de un hospital, le 

sirvieron -dada su agudeza como observador, - para advertir que las formas de usar los diversos segmentos 

corporales así como las formas de proceder en situaciones cotidianas,  inclusive aquellas íntimamente ligadas a la 

biografía, como el nacimiento, variaban en las distintas culturas. Asimismo advirtió rápidamente que los medios 

audiovisuales como el cine, producían por imitación, un cambio en la forma de caminar de las mujeres francesas, 

que imitaban a las actrices hollywoodenses.   

(…)De modo que, además de la técnica de instrumentos, las técnicas corporales conforman un registro social 

privilegiado de la humanidad, que aún está por revelarse. 

Sumamente relevante es el papel que el autor asigna a la educación en relación con las técnicas corporales; la 

considera como el más importante de los factores implicados en estos aprendizajes sociales”.  (Bravin, Tesis 

doctoral "“Desarrollos para una teoría de la construcción social del cuerpo y la subjetividad en el campo educativo”, 

2015, págs. 163-164) Inédita. 
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específicamente, están en el origen de  la sociología del conocimiento, tanto de raigambre 

conservadora/durkheiniana como crítica/marxista. Tal como lo ha dicho Piaget, (1986) la matriz 

epistemológica del pensamiento sociológico traía consigo un cambio de paradigma respecto de la filosofía 

social. Una mirada ya en si misma refractaria a las esencias inmutables. 
33

 

Sin embargo la influencia de Freud aún no se había hecho sentir de lleno en el pensamiento de la 

sociología clásica, y es justamente la así llamada obra sociológica del médico vienés, la que inspira el 

pensamiento eliasiano, entre ellas  El malestar en la cultura, principalmente, tal como lo plantea Gina 

Zabludovsky (1999). 

Dicho lo anterior, podría decirse que  uno de los aportes más originales de Elias  consistió en tomar como 

objeto sociológico los afectos y las emociones humanas, que en general tendían a considerarse como 

esenciales e inmodificables, algo innato y materia de la psicología antes que de la sociología. Elías se 

interesó en forma especial en comprender y explicar la afectividad humana y la gestión del cuerpo 

humano, al interior de un proceso histórico social inestable, cuestión ésta en la que  lo vemos más cerca 

de Foucault y de Bourdieu que de Durkheim o Marx. La vida cotidiana, las maneras en la mesa, la gestión 

de las necesidades corporales, la expresión de las emociones y los afectos, todo ello no había sido 

considerado objeto de estudio sociológico hasta Elias. Creo que no es arriesgado decir que para Elias las 

emociones y la forma de ser y tener un cuerpo proceden de un aprendizaje, de una educación difusa en la 

sociedad que coacciona nuestras emociones y la gestión del cuerpo, tal como lo planteara Mauss, a 

principios del siglo XX. Este último había iniciado el estudio de las técnicas corporales y los usos del 

cuerpo, (también había analizado el concepto de Yo en las diferentes sociedades tanto como las 

demostraciones afectivas y sus relaciones con el contexto)  aunque no llegó a hacerlo de manera 

sistemática, y probablemente haya sido el primero en acuñar sociológicamente, el término aristotélico de 

habitus. Respecto de ello, hay que considerar que Norbert Elías ha  precedido a Bourdieu en la adopción 

del término “habitus” para designar un concepto teórico de la sociología que remite a lo que a menudo 

denominamos subjetividad. No obstante es posible hallar, respecto del término “habitus”, cierta 

confluencia conceptual en los tres sociólogos mencionados, en tanto consideran que el mismo es producto 

de un aprendizaje. 

Pero sin duda uno de los méritos de Elías estuvo  en dar relieve a estos estudios de “temas menores” de la 

ciencia social, llevándolos a un nivel de desarrollo e importancia que no habían alcanzado hasta entonces, 

explicando la “civilización” de los comportamientos cotidianos en el contexto social  como parte de 

cambios mayores en la historia humana.  
34

 

                                                           
33

 Y valga recordar que, tanto para Durkheim, como para Weber y Marx, la historia cumplió un papel fundamental 

en sus edificios teóricos, pese a la lectura  des-historizada que Parsons hiciera de los sociólogos del orden. 
34

Hacia el fin de su vida, Elías postula cuatro funciones elementales en toda sociedad humana: Función económica, 

2) el control de la violencia, interna y externa al grupo; 3)la obtención de saber; 4) la adquisición del 

autocontrol.Ver The Retreat of sociologist into the present, 1987. 
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Es cierto que Durkheim había definido el hecho social como formas de pensar sentir y actuar constitutivas 

de la conciencia colectiva, la conciencia moral, de modo que la sociedad impondría de forma coercitiva 

esa conciencia  mediante la educación, (control externo según Elías) pero el sociólogo francés dejó sin 

analizar las formas de auto-coacción del individuo, dado su modelo  socio-céntrico. La sociedad crea, 

mediante la educación como socialización del individuo, un ser nuevo, el ser social (Durkheim E. , 1965); 

no hay allí oposición entre naturaleza y cultura, entre individuo y sociedad, como planteara Freud. En la 

medida en que el ser social responde a las necesidades sociales,  no  advierte ni le pesa la coerción social, 

dado que en tanto que social su “ser” adhiere a las normas.  Durkheim, consecuente con su  metodología 

objetivista no se detiene a examinar el proceso invisible, subjetivo, interno al sujeto: el agenciamiento 

individual, una cierta conducta en contexto en búsqueda de reconocimiento y estatus, o estrategias 

destinadas a conquistar y/o preservar signos de distinción, como hicieran Max Weber,  Norbert Elías  y 

Pierre Bourdieu.  

Elias también nos lleva a comprender que los sentimientos de vergüenza habrían cumplido una 

importante labor pedagógica, colaborando con la auto-coacción, con la incorporación de comportamientos 

civilizados.  

Ahora bien, los problemas del autocontrol tal como ya dijimos, no habían sido abordados  

específicamente por la sociología, estas cuestiones no habían  sido consideradas objeto de tratamiento 

sociológico, y mucho menos como parte de un proceso civilizatorio universal con dos cabezas, 

sociogénesis y  psicogénesis (Bravin,2008) . Y es en este punto que la teoría eliasiana ofrece una veta 

muy rica para abordar y explicar el comportamiento humano, veta que ha quedado al descubierto  en una 

época que, como la actual, pone de relieve claramente la artificialidad de las parcelas disciplinares y la 

necesidad de una mirada multidisciplinaria para explicar lo humano. Así sería posible un encuentro entre 

la psicología y la sociología, encuentro que hasta no hace mucho tiempo atrás, se consideraba remoto. 

 

Para ir concluyendo… 

Al igual que ya lo hicieran los clásicos, Elias impugna la concepción filosófica del homo clausus. Sin 

embargo el  original aporte eliasiano estaría a mi entender,  en su  teoría del proceso civilizatorio que  

tendría alcances universalistas (Elias, 1993). La misma ha sido objeto de críticas, especialmente desde el 

relativismo cultural. Sin embargo tal como plantea Heinich (1999) citando a Dunning,  Elías plantea el 

término civilización como concepto meramente técnico y despojado de valoraciones. No presupone una 

jerarquía entre las sociedades.  
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A su vez, el proceso civilizatorio
35

 entraña cierto grado de rechazo de las emociones, así como distancia 

corporal y afectiva, esto es, un proceso de racionalización de los comportamientos cuya superioridad 

moral es discutible. El proceso de la civilización nos informa, podríamos decir, de la conformación de 

nuevos habitus. Allí aparece nuevamente el tema de la socialización como educación difusa, aunque Elías 

se desvía de los modelos teleológicos prevalentes en su época, que suponían una finalidad del proceso 

histórico social, como los de Marx, Comte y Spencer. 

La noción de proceso civilizador nos coloca frente a la conformación histórica de tres tipos de controles: 

el control de la naturaleza por los hombres a través del conocimiento, -medios de orientación- ; el control 

social,- formas de coacción externas al individuo-  mediante formas de organización, sea a nivel nacional 

o internacional; y el autocontrol, internalización por parte de los sujetos de la coacción social externa. De 

esta forma Elias da cuenta de la civilización como fenómeno procesual sociogenético y psicogenético 

simultáneamente. Esto es,  la estructuración de las sociedades humanas y las configuraciones mentales 

que regulan los comportamientos de los hombres. En la medida en que se estructura la psiquis y se  

constituyen las regulaciones de las relaciones sociales, se definen las formas de comportamiento que se 

instalan como formas ‘civilizadas’, como formas legítimas de conducta humana.  

El conocimiento como medio de orientación, es incorporado por el pensamiento eliasiano, como una de 

las fuentes de poder, que complejiza la mirada economicista y aporta una singular perspectiva a la 

relación poder saber. 

Ahora bien en la medida en que Elias se propone dar cuenta en términos sociológicos de la evolución de 

toda sociedad humana,  realiza un aporte original a la teoría social con un valor inestimable para pensar 

los procesos educativos tanto formales como difusos, centrándose mayormente en la comprensión de la 

socio-génesis de las estructuras psíquicas y mentales así como en los usos del cuerpo en la historia 

occidental. Sus fuentes ponen de relieve el hecho incontrovertible de que aún la afectividad, las 

emociones y  las pasiones tanto como  los cuerpos son resultado de procesos históricos, de un proceso de 

aprendiza en el cual la escuela tiene un rol fundamental. Nos posibilita entender también, que el cuerpo 

humano es un fenómeno histórico-social por excelencia, tanto en la forma en que se experimenta como en 

la que se lo simboliza  

El pensamiento de Elías nos presenta  un mismo conjunto de elementos  generatrices  

productores del cuerpo humano y el cuerpo social, elementos que se irían conjugando a 

lo largo de la historia tanto en virtud de economías y  políticas pensadas y orientadas en 

forma deliberada, como por factores aleatorios que operan en el devenir histórico. 

(Bravin, 2008)  

Elias se posicionará en una permanente tensión entre el compromiso y el distanciamiento, para dar cuenta 

del contenido emocional que tiñe la percepción de la realidad por un lado, (discutiendo con las teorías de 

                                                           
35

 A la vez surge la pregunta inevitable respecto de si el proceso civilizatorios es generalizable a todas las sociedades 

humanas, o es un proceso típico de las sociedades occidentales. “Elias parece inclinarse a favor de la primera 

solución” (Heinich, op. cit. Pág. 29). 



 

618 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

la acción racional), y por el otro, de un distanciamiento afectivo en la elaboración del conocimiento 

racional.  

Los análisis de Elías incorporan una visión histórica de larga duración que sitúa en un marco global los 

procesos sociales que dan cuenta de las relaciones de interdependencia que enlazan a los hombres.  

El interés que en nuestros días suscita su pensamiento estriba en la riqueza y complejidad con que recoge 

la tradición clásica y construye una forma de teorizar propia, en tanto marginal, como el mismo parece 

advertir, que ha despertado hoy un profundo interés  en el campo de las ciencias sociales. 
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A CIVILIZAÇÃO/DESCIVILIZAÇÃO DO CORPO: DIÁLOGOS 

CONCEITUAIS COM NORBERT ELIAS E CAS WOUTERS
36

  

 

Profa. Cynthia Greive Veiga
37

  
 

Este texto trata dos paradoxos e contradições dos processos civilizadores presentes na educação do corpo. 

A imagem do corpo morto do menino Aylan Kurdi, 3, numa praia da Turquia, amplamente divulgado 

pelas mídias, é um triste exemplo de suas contradições, ou seja, os movimentos civilizadores, no 

propósito de padronizar comportamentos, se depararam com a difícil questão de civilizar as diferenças, 

culminando na inferiorização de corpos e na vivência de tensões dos mais variados tipos.   

Da praia da Turquia em 2015 vamos ao Brasil de 1997, ano do assassinato do índio Pataxó Galdino Jesus 

dos Santos, 45 anos. Embora assassinatos de índios não sejam novidades no Brasil, este caso foi muito 

deprimente. Galdino havia chegado em Brasília no dia 18/04/1997, para discutir com o governo a situação 

das terras de seu povo ocupadas por fazendeiros. No dia seguinte, ao voltar da festa de comemoração do 

dia do índio ele se perdeu 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 

mendigo! Eram jovens brancos de elite se divertindo com um corpo-coisa.  

A pergunta que fica é, eles atearam fogo no corpo ou na pessoa? Ao que tudo indica, não fazia diferença 

se o corpo era de um índio ou mendigo, eliminaram um corpo-coisa  inferior qualquer. O caso teve ampla 

repercussão em razão do crescimento da pressão dos grupos indígenas por igualdade de direitos; 

provavelmente, se fosse o assassinato de um mendigo, o crime tivesse menor impacto!  Fundamental 

acentuar que há seis séculos atrás, os assassinos seriam considerados heróis, pois no contexto da 

colonização portuguesa, os nativos, tomados como coisas, foram exterminados aos milhares pela vontade 

de reis e suas políticas colonizadoras. 

Apesar da diferença histórica no tratamento do caso, a circunstância da morte de Galdino, continua a 

contar a história de seu povo, inscrita num corpo brutalmente assassinado. Do mesmo modo, fala da 

história de outros povos e grupos sociais, também tomados como corpos-coisas inferiorizadas. São vários 

os exemplos: chacinas de crianças e jovens, negros e pobres; atentado a homossexuais; abuso sexual 

infantil e estupros em mulheres, segregação de refugiados e imigrantes. 

                                                           
36

 Este texto é uma síntese da conferencia proferida no 38 ISCHE, (Chicago, agosto de 2016). 

37 CNPq / greive@fae.ufmg.br      (UFMG, Brasil)  
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Penso que a concepção dual corpo e pessoa está no cerne destes acontecimentos. A racionalidade 

civilizadora da modernidade tomou o corpo, os sentidos e as emoções, de modo tão fragmentado, que, por 

vezes, perdemos a dimensão da indivisibilidade corpo-pessoa. Contudo, nem todas sociedades possuem 

esta compreensão eurocêntrica da constituição do ser, há sociedades em que a representação do corpo não 

se distingue da pessoa, da natureza e do cosmos (LE BRETON, 2016). 

Nas sociedades que se autodenominam civilizadas a naturalização da perspectiva dual é surpreendente. 

Expressões como “corpo em que habito”, “corpo como depositário de sentidos”, etc. são usuais, seja no 

senso comum, seja, em campos profissionais, tais como, medicina, educação física, esportes, fisioterapia, 

dança profissional, psicologia.  

Minha hipótese é de que sua gênese se encontra nas dinâmicas civilizadoras e educadoras dos gestos e 

emoções, no curso da modernidade. Um conjunto de questões se apresentam: Que fatores contribuíram 

para que em determinadas sociedades prevalecesse a representação dual corpo e pessoa? Qual a relação 

entre esta concepção e as práticas de educação das crianças e jovens? Quais implicações sociais desta 

predominância?   

Parto da premissa de que a compreensão fragmentada corpo e pessoa contribui para o entendimento da 

experiência corporal como algo isolado (corpos clausus), ou seja, numa concepção de individualização, 

que nega as experiências sociais que propiciam o reconhecimento de si como singular. Deste modo, as 

diferenças entre os sujeitos não são problematizadas nas dinâmicas sociais que as produziram. Acresce-se 

que, neste mesmo contexto, desenvolveram-se as práticas pedagógicas voltadas para civilizar as 

diferenças, proporcionando desiguais condições de socialização das pessoas, desqualificação e 

inferiorização daqueles que não se amoldam.   

Não obstante, podemos identificar, desde o fim do século XIX, a emergência de uma corporalidade 

(CSORDAS, 1994) coletiva que se opõe a esta concepção dual. 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, detecta-se um processo 

descivilizador em curso, somente possível em contraste com as dinâmicas civilizadoras.  Para falar destas 

questões, organizei a apresentação em três itens: educação e corpos civilizados; educação e corpos 

inferiores; educação e corpos rebeldes descivilizados.  

Educação e corpos civilizados: autocontrole e distinção social 

Norbert Elias foi um dos primeiros autores a historiar os usos do corpo e dos sentidos, e demonstrar o 

processo histórico de mudanças nos padrões do que a sociedade exige e proíbe (ELIAS, 1993, 1994). Ele 

investigou as alterações no comportamento dos indivíduos à mesa, na cama, na dissimulação das suas 

secreções e excreções, no refinamento das atitudes, associado aos acontecimentos da organização dos 
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Estados Nacionais, monopolização da violência e tributação, disputas de posição entre nobreza e 

burguesia. Os processos civilizadores se fizeram inicialmente junto as classes aristocráticas e burguesas e 

em seguida se estenderam como exigência para todos extratos sociais.   No século XIX, afirma Elias, o 

ocidente se autodenominou civilizado, num ambiente de novas disputas de poder e outros modelos de 

competitividade.  

Neste contexto, se efetivou a ampliação da demanda por educação, impondo para todas as classes 

alterações comportamentais numa direção muito especifica: a necessidade do autocontrole dos instintos e 

emoções em detrimento da coerção externa. Esta tendência não se restringiu a Europa, mas circulou entre 

outras localidades, levando-se em consideração, principalmente, a expansão da interdependência político-

econômica das diferentes nações. Todas elas, na liderança de suas elites, compartilharam os ideais de 

civilização em curso, e, apesar das diferenças locais, o apelo a educação como condição de civilização foi 

unanimidade.  

No decorrer do processo civilizador, desde o século XVI, circularam manuais de civilidade, tratados de 

pedagogia; disseminaram-se os colégios para a educação da juventude. Nos diferentes manuais para a 

educação infantil, prescreveu-se o autocontrole do corpo e das emoções. Ao final do século XVIII, 

saberes específicos direcionados ao uso do corpo, como é o caso da ginástica, passaram a integrar o 

currículo escolar. 

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, educação intelectual e educação moral, foi sistematizado nas 

propostas de diferentes autores, entre eles, destaco, John Locke (1632-1704), “Alguns pensamentos 

acerca da educação”; Kant (1724-1804), “Sobre a Pedagogia” e Herbert Spencer (1820-1903), “Educação 

intelectual, moral e física”.  

Concomitantemente, ocorreu uma hierarquização do uso dos sentidos, na medida em que se ampliavam os 

apelos ao controle dos afetos e emoções, vários autores confirmam, no curso do processo civilizador, a 

“hegemonia ocidental da visão como sentido principal” (LE BRETON, 2016a). Por exemplo, 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). Esta   análise é ainda mais consubstanciada 

pela difusão do impresso, das descobertas óticas e fotografia. Ainda no âmbito da civilização das 

emoções, destaca-se a elevação do patamar dos sentimentos de vergonha e repugnância, decorrentes da 

mudança de hábitos, quando situações socialmente indesejáveis passaram a ser fortemente reprimidas. No 
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século XIX, a fragmentação corpo e pessoa se consolida pelos saberes da biologia, psicologia e 

sociologia. 

Neste contexto, a escola se fixou como espaço civilizador de crianças e jovens, com característica 

disciplinadora, expressa, entre outros, na severa submissão aos adultos, organização do tempo e 

distribuição dos saberes. Ressalta-se que a dualidade corpo e pessoa esteve no fundamento pedagógico da 

ginastica e dos esportes e na demanda por alto nível de auto coerção, necessário para manter os alunos 

sentados e quietos durante horas, de modo a aprender a ler, escrever e contar.  

Em alguns países, combateu-se a violência física como recurso pedagógico. O chamado castigo moral se 

apresentou como via civilizada para corrigir comportamentos indesejáveis. Entretanto, apesar disto, o uso 

da palmatoria, dos chicotes, da privação de alimentos, etc. permaneceram ainda por um longo tempo, 

como praticas disciplinares nos colégios e escolas, reforçando ainda mais a dualidade corpo e pessoa.  

Contudo, esses processos de imposição das condutas civilizadas, se fez carregado de paradoxos, 

especialmente com a disseminação dos estudos racialistas e eugênicos. Neste contexto, os debates 

pedagógicos se interrogaram sobre como civilizar as diferenças, demarcando processos desiguais de 

inserção social e situações de inferiorização, tema a ser discutido no próximo item.       

Educação e corpos inferiores: desigualdade na diferença 

No Brasil, a inferiorização do corpo das crianças negras foi recorrente, seja no cotidiano escolar, na 

literatura infantil, ilustrações de livros escolares, músicas, danças, etc. (VEIGA, 2016). Vejamos alguns 

exemplos. Entre vários documentos, selecionamos uma correspondência de 9 de julho de 1894, onde um 

pai comunicava ao inspetor escolar, da província de Minas Gerais, a retirada de seus filhos na escola, 

alegando que, eles “(...) são da cor inferior aos filhos da professora”; e ela, “com o título de branca não 

os quer ensinar”. 
38

  

Já no século XX, a desqualificação dos negros, suas danças e músicas, teve lugar nas revistas 

pedagógicas. Um artigo da Revista do Ensino de Minas Gerais de 1935, prescreve que o tango, samba e o 

maxixe, são peças que “devem ser banidas das escolas que visam o triunfo completo da educação”, sob o 

argumento que nestas músicas e danças “concentram-se quase sempre palavrões e termos de baixo calão 

que debilitam a alma da criança
39

.  

O tratamento desigual de uma criança na escola, devido a sua cor de pele, é apenas um, entre vários 

exemplos, de manifestação do entendimento do outro como pessoa inferior, diferenças de gênero e classe 

social, também se somaram a eles. A principal questão é que a escola pública
 
ao mesmo tempo em que se 
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 Secretaria do Interior (SI), Códices 797, 3958 – Arquivo Público Mineiro (grifos meus).   
39

 Revista do Ensino. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ano IX, n. 110, janeiro, 1935, p.  7.         
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apresentou como espaço democrático de socialização, contribuiu fartamente para associar determinadas 

diferenças entre as crianças a uma condição social inferior. 

Num outro exemplo, um professor de Minas Gerais, comenta sobre a existência deste problema na escola 

por ele frequentada em 1910, assim relata, “Filhos de pais que exerciam profissões “mais nobres” não 

gostavam de relações com os colegas filhos de operários  (...). O preconceito, então, contra os 

pretinhos era muito grande. Ninguém gostava de ficar perto dos poucos que frequentavam a escola”
40

.  

De acordo com Elias (2000) este é um tema universal: membros de determinados grupos, mais poderosos, 

se pensam seres humanos melhores. Quais os meios para impor esta crença de superioridade? Quais 

fontes de poder são acionadas para um grupo afirmar sua superioridade ou seu desprezo em relação a 

outro grupo? O autor denomina tais situações como de evitação social,  evitar o outro pela incômoda 

diferença, é evitar seu corpo: contato físico, encostar na pele, olhar, cheirar. 

Outro modo de abordar esta questão é pensar sobre as condições de infância das crianças trabalhadoras, 

especialmente no contexto que reunia, consolidação do trabalho industrial, institucionalização da escola 

obrigatória e sacralização da criança (ZELIZER,1994). De que modo a experiência infantil no trabalho 

favoreceu a dualidade corpo e pessoa? Antes de tudo, é importante destacar que durante um largo tempo, 

as “descobertas” quanto aos cuidados afetivos e ao trato dos corpos das crianças, não favoreceram as 

famílias escravizadas ou as famílias de trabalhadores livres ou mesmo as crianças pobres e órfãs.  

Para estas crianças, a dimensão de pessoa parece ter tido um lugar muito restrito na experiência de sua 

infância, pois essencialmente o que se demandou dela, foi o uso de seu corpo. No caso das crianças 

escravizadas, este uso variou de acordo com a idade. Na história brasileira, quando muito pequena, ela foi 

retratada 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. A partir dos sete, 

oito anos, ingressavam no mundo do trabalho, em tarefas domesticas, na roça ou cidade; nesta idade, seu 

corpo passou a ter significativo valor de mercado.   

Quanto as crianças pobres e órfãs, tradicionalmente o trabalho se apresentou como fonte de regeneração. 

Instituições foram criadas com intuito de proteger a infância 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 sociedades 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 tensões se fizeram 

presentes, colocando a nu a dualidade corpo (trabalho) e mente (acesso aos saberes elementares) (VEIGA, 

2016a).  

                                                           
40

 Revista do Ensino. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ano IX, n. 198, janeiro / março, 1951, p. 23    
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Também as mulheres tiveram seus corpos fabricados 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 divorciada, etc. A escolarização das meninas se apresentou como decisivo no processo de 

civilizar os seus corpos, contudo, com destaque para o controle de sua sexualidade e produção 

estereotipada de suas “habilidades”. Apesar da ampliação do acesso das meninas a escolaridade e do 

estabelecimento da coeducação, a aprendizagem da relação entre os sexos se fez pautado por um modelo 

masculino plural, frente a um feminino único. Neste contexto perduraram as desigualdades escolares 

quanto as oportunidades do aceso feminino a determinadas profissões, ao mesmo tempo em que reforçou 

as chamadas “profissões de mulheres”: enfermeiras, professoras, bibliotecárias, secretarias. 

Tal característica associada aos fundamentos bio-psicológicos, reiterou a suposta inferioridade intelectual 

feminina, fator de produção da desigualdade histórica de oportunidades de inserção social.  Neste 

contexto, o apelo a escolarização das mulheres, se fez, antes de tudo, na direção do aperfeiçoamento de 

seus dotes naturais como parte do processo civilizador - ser mãe, esposa e dona de casa. Destaca-se ainda 

os aconselhamentos quanto ao recato moral e sexual.  

No avanço das dinâmicas civilizadoras como parâmetros de socialização, devido as suas características 

homogeneizadoras e repressoras, sincronicamente, ocorreram processos violentos de exclusão, amparados 

por estigmas de inferioridade, elaborados principalmente a partir das marcas corporais, motivos de muitos 

conflitos. Como foram as reações a estes processos?  Um corpo civilizado, para sempre civilizado (como 

queriam as sociedades autodenominadas civilizadas)?     

Corpos rebeldes descivilizados 

No século XIX, corporalidades coletivas emergiram no cenário civilizado, destacando-se as 

manifestações de operários, incluindo mulheres; no século XX, ampliaram-se significativamente os 

movimentos emancipatórios, com importantes impactos nas relações de poder entre os grupos sociais.  

Desde meados do século XX, constata-se uma progressão no relaxamento dos costumes e informalização 

nas relações sociais, denominado por Elias (1997) de descivilização, evidenciado por crescente redução 

no diferencial de poder entre grupos, em maior ou menor proporção, com destaque para as relações entre 

homens e mulheres; adultos e gerações mais novas; e   grupos étnicos. Esta ideia foi melhor desenvolvida 

por Cas Wouters (2007, 2008).  

Utilizando-se de   manuais de etiqueta dos séculos XIX e XX, Wouters demonstra como as formas rígidas 

de controle social e autocontrole se afrouxaram durante o século XX, com ampliação da informalização 

nos padrões de comportamento e, emancipação coletiva das emoções. Devido a pressões sociais, muito do 

que era proibido ao final do século XIX, passou a ser permitido no XX, com mudanças nos padrões de 

vergonha, redução controlada da distância corporal-social- psíquica entre as pessoas. Intensificaram-se as 
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misturas sociais, visíveis nos centros urbanos, no trabalho, nas ruas, transportes públicos, áreas de lazer, 

etc.  

Me proponho a refletir sobre uma possível relação entre o processo descivilizador e o crescimento do 

protagonismo dos grupos até então considerados outsiders.  Penso que estas duas dimensões estão 

totalmente imbricadas, isto porque o progressivo relaxamento dos costumes não se fez sem fortes tensões, 

num movimento associado, ocorreu a emergência coletiva dos corpos rebeldes, descivilizados. De modo 

inédito, foi pela corporalidade que mulheres, jovens e negros ao final dos anos de 1950, numa conjunção 

de movimentos, se fizeram ouvir em suas reivindicações e questionamentos quanto aos estereótipos 

desqualificadores de suas identidades e posição social, historicamente   motivos de desigualdades 

políticas e sociais.  

No âmbito da história das mulheres, as lutas do século XIX em diante, pelo voto, profissão, direito a 

associações, etc, contrastaram com as representações de fragilidade feminina e subordinação sexual. No 

século XX, desenvolveram-se as tensões entre a representação do corpo feminino como objeto sexual e a 

emergência do coletivo feminista.  O movimento feminista dos anos de 1960 foi exemplar na proposição 

da liberdade do uso do corpo e nas denúncias da opressão feminina. 

Já os adolescentes e jovens, rapazes e moças, protagonizaram, a partir dos anos de 1950, uma revolução 

geracional jamais conhecida. Nos movimentos de juventude, ou mais especificamente, no movimento 

hippie, ocorreu um desvio radical dos padrões das relações geracionais historicamente acumulados, tendo 

ampla circulação geográfica. Esta geração de jovens inaugurou uma fase caracterizada por profundas 

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, adornos, etc., seja na luta pela liberdade sexual. 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 corporais que passaram a 

identificá-los: roupa, cabelo, modo de andar, dançar, falar, etc. e no seu comportamento sexual.  

No caso do coletivo negro, o cabelo black power e a mão erguida em punho, foram símbolos de 

contestação nos anos de 1960 em diante.  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.    

Na mesma época, estas expressões corporais de protesto chegaram ao Brasil com tensões variadas. 

Tomemos um exemplo de tensões raciais por época da ditadura militar, cuja elite branca se orgulhava da 

“democracia racial”, ao passo que a população negra acumulava séculos de rejeição, inferiorização e 

exclusão.  Naquele contexto a música Black is Beautiful, cantada por Elis Regina, fez um grande sucesso, 
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mas teve repercussão negativa na grande mídia. Em matéria publicada na Folha de São Paulo de 

5/7/1971, a jornalista argumentava que, diferentemente dos EUA, no Brasil não havia conflito racial e que 

a música, ao difamar os brancos e exaltar os negros, poderia “(...) desencadear aqui, uma onda racista, 

uma guerra entre brancos e negros, coisa que jamais o brasileiro pensou”
41

. Contudo, o combate ao mito 

da democracia racial já se fazia presente décadas antes, em iniciativas como, imprensa negra e Frente 

Negra Brasileira (1930). Especialmente destaco, a inauguração do Teatro Experimental do Negro (1944) 

por Abdias do Nascimento, que surgiu como manifestação de indignação frente a tradicional pratica de 

pintar de preto o corpo dos atores brancos que interpretavam personagens negros.  

Considerações finais 

A pressão civilizadora desde o século XVI, ocasionou, principalmente a partir do   século XX, duas 

situações interdependentes, em curso desde então, e plenas de conflitos. Quais sejam: um maior 

afrouxamento das rígidas normas reguladoras das relações entre as pessoas, denotando maior 

informalidade, mistura social e descontração entre as pessoas; e o aparecimento de outras corporalidades 

propiciadas pelos movimentos sociais na luta pela igualdade de direitos. 

Contudo, tais processos vêm sendo vivenciados, cada vez mais, em meio a muitas tensões, expressão 

maior disto, além de crimes como o assassinato do índio Galdino, do menino Aylan, talvez seja o atual 

recrudescimento de grupos políticos conservadores em vários países, inclusive Brasil. Este movimento 

conservador tem se pautado por demandas reacionárias as conquistas sociais, que incidem diretamente na 

corporalidade das populações, por exemplo, políticas de exclusão de imigrantes; alteração dos direitos dos 

trabalhadores; exacerbação dos preconceitos contra os sem-terra; sem-teto, pessoas negras, mulheres e 

jovens de periferia. Como reação, novos coletivos, tais como, Hip Hop, MST, parada de orgulho LGBTs, 

parada das vadias, ocupações, os rolezinhos dos jovens de periferia brasileira, etc., estão surgindo para 

demarcar seus lugares políticos e sociais.  
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CUIDAR DAS CRIANÇAS E DA FAMÍLIA: LIVROS PARA AS 

MULHERES EM CIRCULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE 

EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS (1947-1963) 
 

Deane Monteiro Vieira Costa
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Resumo 

Este trabalho é resultado de pesquisa que teve por finalidade investigar em uma perspectiva histórica, a 

primeira iniciativa governamental de educação de adolescentes e adultos nas áreas rurais e urbanas no 

Brasil, promovida pelo Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, intitulada Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Ao longo da investigação, foram encontrados dois livros 

destinados à leitura para as mulheres em circulação durante a CEAA: Mulheres exemplares e Espôso, 

espôsa e filhos. As obras em questão compatibilizavam os papéis femininos com as lições de sentimento 

pátrio, que prolongavam a ação materna e a função de suporte moral da mulher diante da sociedade 

brasileira.  

Palavras-chave: Educação de adolescentes e adultos. Processo civilizador. Mulheres. 

 

Abstract 

This work is the result of research that aimed to investigate a historical perspective, the first government 

initiative of adolescents and adults in rural and urban areas in Brazil, promoted by the Ministry of 

Education and Health from 1947 titled Campaign Adolescent and Adult education (CEAA). Throughout 

the research, books were found for reading for women in circulation during the CEAA: Mulheres 

exemplares e Espôso, espôsa e filhos. The works in question compatibilizavam female roles with the 

paternal feeling of lessons that prolonged maternal action and moral support role of the woman in front of 

the Brazilian society. 

Keywords: Education of adolescents and adults. Civilizing process. Women. 

 

 

Introdução 

Este trabalho é resultado de pesquisa que teve por finalidade investigar em uma perspectiva histórica, a 

iniciativa governamental de educação de adolescentes e adultos nas áreas rurais e urbanas no Brasil, 

promovida pelo Ministério da Educação e Saúde (MES), a partir de 1947, intitulada Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Ao longo da investigação, foram encontrados livros 

destinados à leitura para as mulheres em circulação durante a CEAA.  

Portanto, este texto objetiva analisar o encontro dessas obras, tendo em vista as prescrições para o 

cuidado com as crianças e com a família. Para isso, trabalhamos com dois impressos que circularam 

durante a vigência da CEAA, entre 1947 a 1963: Mulheres exemplares e Espôso, espôsa e filhos. Esses 
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impressos fazem parte de um conjunto de textos elaborados ou selecionados pelo Setor de Orientação 

Pedagógica do Serviço de Educação de Adultos (SEA) do Ministério da Educação, responsável pela 

produção de um currículo especial, de cartilhas, de diafilmes, de jornais, de folhetos e de textos 

destinados às classes de educação de adolescentes e adultos. Mulheres exemplares e Espôso, espôsa e 

filhos integravam a Coleção Educar que era composta por diversas séries (Ficção, Moral e Civismo, 

História e Teatro) e volumes.  

Esses livros eram considerados “textos para leitura pós-escolar” ou destinados à Biblioteca Popular e 

foram distribuídos por todo o País, pelo SEA. Em busca da compreensão do ideário de infância e de 

família em circulação nesses impressos e, considerando que a CEAA tinha como foco a alfabetização de 

jovens e adultos, questionamos os sentidos atribuídos à publicação e à seleção de textos destinados à 

leitura de mulheres que compunham as classes de alfabetização. Nesse sentido, cabe perguntar de que 

modo e com quais intenções emergiram, nesses livros, prescrições relativas ao cuidado com as crianças e 

com a família dentro da proposta da CEAA. 

De acordo com as ideias de Ginzburg (2002), na avaliação das fontes documentais, o historiador precisa 

ter em mente que esses textos são sempre um ponto de vista sobre a realidade e, por isso mesmo, seletivo 

e parcial, pois são diretamente condicionados pelas relações de força que se confrontavam no contexto de 

sua produção, conservação e manipulação.  

Assim, fontes históricas não podem oferecer acesso imediato à realidade, uma vez que “[...] não são nem 

janelas escancaradas, como acreditam os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam os 

cépticos: no máximo poderíamos compará-las a espelhos deformantes” (GINZBURG, 2002, p. 44). É 

preciso seguir “[...] sinais, indícios, fios que permitem decifrar zonas privilegiadas dessa realidade” 

(GINZBURG, 2002a, p. 177). Sendo assim, ao escavar os meandros dos textos, o historiador precisará lê-

los também contra as intenções de quem os produziu, na medida em que todo texto inclui vozes, na 

maioria das vezes, incontroladas que podemos fazer emergir (GINZBURG, 2007).  

Dessa forma, Ginzburg (2002) nos ajuda a pensar que os textos oficiais, tal como Mulheres exemplares e 

Espôso, espôsa e filhos, priorizam a prevalência de uma única voz em suas tentativas de silenciamento da 

palavra alheia, e isso não pode ser possível. Esses livros impressos, dotados da função de “guia” 

prescreviam os “bons” e os “maus” comportamentos previstos nas regras de civilização, como elementos 

que possibilitassem ao homem a sua inserção no convívio universal (ELIAS, 1994).  

 

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) 

A CEAA foi a primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no Brasil. 

Promovida pelo Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, tinha por objetivo levar uma 
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“educação de base” a todos os brasileiros iletrados, nas áreas urbanas e rurais. Foi organizada uma ampla 

estrutura administrativa apta a mobilizar, nos Estados da Federação, recursos administrativos, financeiros, 

pedagógicos e doutrinários. A União teve um forte papel indutor, cabendo às unidades federadas a 

contratação de docentes, instalação das classes, matrícula dos alunos e a supervisão das atividades 

desenvolvidas (BEISIEGEL, 2004). 

Dentre outros fatores, a CEAA surgiu por consequência da regulamentação do Fundo Nacional do Ensino 

Primário (FNEP), mediante o Decreto nº. 19.513, de 1945 – formado pela renda proveniente dos tributos 

federais que seriam anualmente aplicados, sob a espécie de auxílios federais – (a) que destinava a 

importância de 70% dos recursos às construções escolares; (b) a importância de 25% por cento à 

educação elementar de adolescentes e adultos analfabetos, em obediência aos termos de um plano geral 

do ensino supletivo, a ser aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde; (c) o indicativo de que 5% dos 

recursos seriam convertidos em bolsas de estudo destinadas ao aperfeiçoamento técnico do pessoal, dos 

serviços de inspeção e de orientação do ensino primário do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Dois anos depois, essa medida foi concretizada, quando o Ministério da Educação e Saúde autorizou o 

Departamento Nacional de Educação a criar o Serviço de Educação de Adultos. Esse serviço foi instalado 

como serviço especial do Departamento Nacional de Educação ainda no ano de 1947 e tinha por objetivo 

a orientação e a coordenação-geral dos trabalhos dos planos anuais de ensino supletivo para adolescentes 

e adultos analfabetos.  

Tido, então, como um esforço jamais tentado de uma só vez em nosso país, o plano da Campanha 

admitia, onde fosse conveniente, o funcionamento de classes para dois turnos; em dias alternados entre o 

turno de adolescentes e o turno de adultos. O objetivo da campanha era matricular meio milhão de alunos. 

Nessa época, o ensino supletivo existente até então apresentava mais do que cento e cinquenta mil alunos, 

o que nos leva a verificar a importância que a CEAA iria representar no Brasil (SOARES, 1995). 

Lourenço Filho foi nomeado para a direção-geral da CEAA e foi responsável pela organização das 

estratégias de “combate” ao analfabetismo nas populações adultas, coube a ele a elaboração de um 

minucioso planejamento técnico-pedagógico, prevendo a instalação de classes de ensino supletivo em 

cidades, vilas e povoados a serem regidas por voluntários ou por professores públicos. As ações também 

envolviam a colaboração de associações e entidades religiosas e culturais. 

De acordo com Lourenço Filho (1950, p. 5), a alfabetização de adultos propiciava “[...] melhor produção, 

mais ordem, mais justiça [...]. Educar os adultos é, assim, salvar a própria vida das crianças”. Para o 

pesquisador, a aquisição das técnicas da leitura e da escrita pelas populações adultas estava em relação 

direta com a redenção das crianças, graças à construção de um ambiente familiar benéfico.  

Segundo seu diagnóstico: “[...] as estatísticas mostravam que a baixa frequência às aulas, a 

descontinuidade nos cursos, ou evasão escolar, estava sempre relacionada com o grau de cultura dos 
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próprios pais” (p. 5). Ainda nos cabe destacar das observações de Lourenço Filho que nos lares de 

famílias analfabetas não entravam livros e jornais, não havia estímulo para desenvolvimento da cultura – 

e, assim, milhares e milhares de crianças que chegavam a aprender alguma coisa na escola, eram depois 

reabsorvidas pelo analfabetismo ambiente. “Por tudo isso, é que podemos dizer, sem medo de errar, que, 

ainda por amor às crianças, é que devemos educar adolescentes e adultos” (LOURENÇO FILHO, 1950). 

Com essa visão já difundida, na qual o desenvolvimento do País dependeria da educação do seu povo, 

tratou-se de organizar de forma sistemática as primeiras ações da CEAA, como a primeira iniciativa de 

âmbito nacional de “combate” ao analfabetismo no Brasil (COSTA, 2012; 2016).  

A implantação da nova rede de escolas supletivas feitas pela CEAA foi acompanhada de uma série de 

providências, com a finalidade de garantir uma orientação e instruções para tentar uma padronização dos 

trabalhos docentes nos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como uma normatização das 

atividades dos colaboradores voluntários da iniciativa privada, das entidades paraestatais e dos órgãos 

oficiais. 

Por isso, de acordo com COSTA (2012; 2016) foi necessária a elaboração de livros de literatura, manuais 

escolares, jornais murais, diafilmes e cartazes de propagandas que guiassem essas classes de 

alfabetização. Todas essas produções foram elaboradas pelo setor de Orientação Pedagógica, do Serviço 

de Adultos
43

 do Departamento Nacional de Educação.  

 

A coleção Educar e suas séries: o caso dos impressos Mulheres Exemplares e Espôso, Espôsa 

e Filhos 

Mulheres exemplares e Espôso, espôsa e filhos integravam a Coleção Educar que era composta por 

diversas séries (Ficção, Moral e Civismo, História e Teatro) e volumes. Esses livros eram considerados 

“textos para leitura pós-escolar”
44

 ou destinados à Biblioteca Popular e foram distribuídos por todo o 

País, pelo DNE, por meio do SEA. Tais obras foram selecionadas ou produzidas pelo Setor de Orientação 

Pedagógica: “[...] especialmente preparado para servir [...] nas lições de educação moral e cívica, esses 

livrinhos adaptam-se [...] pela simplicidade de estilo, à leitura dos alunos de maior adiantamento” 

(BRASIL, 1948, p. 32). Desse modo, os temas desenvolvidos nesses livros eram “simples”. 
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 Consta no relatório de atividades da CEAA, no exercício de 1947, que a chefia desse setor foi assumida pelo 

próprio diretor da campanha, Lourenço Filho. De acordo com esse documento, isso ocorreu em “[...] virtude dos 

estudos que, anteriormente pudera realizar sobre a matéria, quando na direção do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, pesquisas sobre o vocabulário mínimo do adulto e ensaios de adaptação à língua portuguesa do 

sistema de ensino para adultos [inclusive] os empregados em numerosos países, pelo educador norte-americano 

Frank Laubach, [que concedeu] os direitos de adaptação [...] ao antigo Diretor do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, que assim as transmitiu ao ministério” (BRASIL, 1948, p. 29-30). 
44

 Termo utilizado no Relatório do Serviço de Educação de Adultos para o exercício de 1950, que designava textos 

destinados aos alunos matriculados nas classes da CEAA, que já tinham alcançados o domínio da leitura (1951). 
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[...] mas de incontestável valor educativo, sobre educação da saúde, higiene da 

alimentação, vida social, princípios de economia individual, incitamento ao trabalho, 

direitos e deveres do cidadão. Embora em linguagem muito simples, [...] oferece 

também quadrinhas populares e anedotas (BRASIL, 1948, p. 32). 

Nesse sentido, cabe perguntar de que modo e com quais intenções emergiram, nesses livros, prescrições 

relativas ao cuidado com as crianças e com a família dentro da proposição da CEAA. Essa proposta 

focaliza os encontros possíveis entre as obras em análise que foram produzidas, selecionadas e 

distribuídas em tempos distintos.  

Nessa perspectiva, compreendemos, inicialmente, os impressos da CEAA como uma das maneiras de 

determinados grupos divulgarem as concepções modelares de família, de infância e de pátria.  

Como desdobramentos da CEAA, esses impressos também podem ser interrogados pelas estratégias que 

envolviam sua produção, circulação e distribuição, mas também, pelas táticas que configuram os usos que 

deles eram feitos pelos sujeitos que a Campanha buscava atingir. 

As obras em questão compatibilizavam os papéis femininos com as lições de sentimento pátrio, que 

prolongavam a ação materna e a função de suporte moral da mulher diante da sociedade brasileira. Assim, 

é possível perceber uma proposta de modelagem social, que possui como aspecto comum a presença de 

um projeto civilizador, dotado de claro sentido normativo, tanto no que diz respeito à estruturação do 

discurso, quanto à finalidade de conformação de hábitos e comportamentos aceitos como femininos 

(MAGALDI, 2007). 

Em que pesem as muitas diferenciações das experiências históricas dos processos civilizadores das 

diversas nações ocidentais, estudadas por Norbert Elias, a do Brasil, um pensamento unificou as 

diferentes ações, o “[...] estreito vínculo anunciado entre escola e civilização” (VEIGA, 2008, p. 160). 

Nesse sentido, no contexto de desenvolvimento e consolidação da autoimagem das sociedades ocidentais 

como civilizadas, a educação escolar se apresentou como referência básica: 

[...] a escolarização obrigatória foi imposta pelo grupo que ascendeu ao poder e, ao 

mesmo tempo, foi desejada pela sociedade de uma maneira geral como fator civilizador 

de novos valores de pacificação: desenvolvimento cultural, ascensão e mobilidade 

social, socialização etc. (VEIGA, 2008, p. 165). 

A preocupação com a modelagem da família, de modo a capacitá-la a exercer sua função junto aos 

indivíduos, em busca da consolidação do conceito de povo civilizado, insere-se na perspectiva educativa 

adotada pela CEAA em seus manuais escolares, livros, diafilmes, cartazes de propagandas, de murais e 

textos orais (transcritos em seus documentos oficiais) transmitidos pelas estações radiodifusoras e 

também por serviços de alto-falantes. Dotada de sentido normativo, essa perspectiva educativa contava 

com um projeto civilizador, que abrandava costumes, com vistas a interagir com hábitos sociais existentes 

e recomendados ou prescritos e desejados. 

Em sua obra O processo civilizador, Norbert Elias analisa como a sociedade ocidental vivenciou uma 
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importante mudança de hábitos e comportamentos, a partir das alterações nas relações de 

interdependência entre os indivíduos e/ou grupos sociais e, portanto, em suas relações de poder. Ainda 

segundo Elias (1993, 1994), o aumento do autocontrole de hábitos e emoções individuais indica 

diminuição do controle externo, pois ambos estão estreitamente associados – sendo esta a principal crítica 

que ele faz à sociologia determinista, que indica que as alterações dos comportamentos individuais são 

fruto das ações das instituições controladoras externas aos indivíduos.  

Impressos para mulheres: entre formas e sentidos 

Um primeiro olhar sobre esses livros nos dá a ler indícios diversos de sua produção e, algumas ideias 

sobre a sua circulação, bem como também nos indica quem eram os leitores visados por tais obras. Do 

ponto de vista material, os livros Mulheres exemplares e O espôso, a espôsa e os filhos apresentam traços 

visuais que, além de indicar o pertencimento a uma mesma coleção, configura-os como impresso de 

produção simples, realizada pela Gráfica Muniz S.A. Editora, do Rio de Janeiro. 

Mulheres exemplares era o número 2 da série História (v. 1), composto por 107 páginas, organizado pelo 

Serviço Pedagógico da Campanha. Foi escrito por Guiomar Reis Damazio e ilustrado por Enio Damazio, 

publicado pelo Ministério da Educação e Cultura. Trata-se de um livro que narra histórias de mulheres 

que, de acordo com a autora do livro, deveriam ser vistas como “exemplos” a serem seguidos. 

A distribuição gratuita dessa obra da coleção Educar destinou-se a jovens e adultos considerados pela 

CEAA já “alfabetizados”, ou seja, “[...] os que já tinham vencido a primeira etapa – mediante o domínio 

da leitura” nas classes da campanha. No prefácio da obra, foram apresentados os objetivos de tal 

publicação: “[...] gerar entretenimento e relembrar a vida de algumas mulheres que nos legaram exemplo 

de sua fé, de sua coragem, de seu amor à Pátria e ao próximo, enfim, dos mais puros sentimentos que se 

possam abrigar na alma feminina” (DAMAZIO, [19--], p. 4, grifo nosso). 

Também publicado pelo Ministério da Educação e Cultura, o livro Espôso, espôsa e filhos era o número 

15 da Coleção, composto por 35 páginas e integrava a série Moral e Civismo (v. IV). Foi escrito por 

Renato Sêneca Fleury com ilustrações de Fernando Pieruccetti. O enredo é composto de versos de poetas 

como Olavo Bilac e Coelho Neto, além de parábolas bíblicas por meio dos quais o autor busca enfatizar a 

noção de família como uma “sociedade fundada no amor”. (FLEURY, [19--]). 

A capa, como elemento fundamental de um impresso que se pretende prescritivo e propagandístico, 

continha um atrativo que indicava o conteúdo da publicação: no livro Mulheres Exemplares da Coleção 

Educar, há referência à imagem da deusas greco-romanas
45

 remete-nos à mulher como protetora do 

casamento, do lar e da ordem. Já no livro Espôso, espôsa e filhos da mesma coleção a capa é composta 
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 Hera, filha de Cronos e Réia, era uma rainha do Olimpo, conhecida também como a deusa protetora do 

casamento, da vida e da mulher, governava o Olimpo ao lado do seu marido Zeus. Já Héstia era deusa do fogo, 

particularmente do lar, também protetora do fogo, da cidade e do Estado.  



 

634 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

por ilustrações de um pai, de uma mãe, de um filho e de uma filha, em situação de aparente hierarquia 

representada pelo poder da figura paterna diante de todos os componentes da família.  

Do ponto de vista da diagramação e da edição, eles se materializam como livros de brochura pequena, 

impressos verticalmente em papel de média qualidade, contendo, em algumas páginas do impresso, 

ilustrações em preto e branco. Vale ressaltar, que nos Relatórios Anuais do Serviço de Educação de 

Adultos, publicados pelo Departamento Nacional de Educação, que divulgavam as relações de tiragem de 

todos os materiais pedagógicos da CEAA produzidos e enviados aos estados da federação, não 

encontramos nenhuma referência aos livros abordados. No entanto, compreende-se que, sendo impressos 

de distribuição gratuita, foi fonte de investimento financeiro por parte do Setor de Orientação Pedagógica 

do Serviço de Educação de Adultos, na produção e idealização dos mesmos. 

FIGURA 1: Capas dos impressos Mulheres Exemplares e Espôso, espôsa e filhos 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COSTA (2012, 2016) 

De modo geral, os livros foram escritos em forma de conselhos e indicam uma preocupação com o 

momento de desorientação vivida pela sociedade brasileira do pós-Segunda Guerra, sobretudo na 

orientação do lugar da mulher, que se transformava com a urbanização e industrialização produzida. 

A mulher, como vocês sabem, em todas as épocas e em todos os recantos do mundo, 

além da divina função de ser mãe, exerceu e exerce muitas outras de grande importância 

social. 

Educando, fiando, tecendo, executando trabalhos caseiros, lavrando a terra, através dos 

tempos, a mulher mostrou que tem capacidade não só para as funções próprias a seu 

sexo, como também para aquelas que durante muito tempo estiveram reservadas ao 

homem. 

Hoje em dia, vemos mulheres operárias, funcionárias públicas, médicas, advogadas, 

dentistas, artistas, locutoras de rádio, cientistas, etc. 
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As mulheres, cujas vidas esse pequeno livro focaliza, foram, muitas delas, pioneiras de 

um movimento que revolucionou o mundo inteiro - a emancipação feminina. 

Emancipação que deu às mulheres, os direitos civis até então concedidos apenas aos 

homens. 

Neste modesto trabalho de exaltação à mulher, que fizemos para vocês, reunimos 

algumas vidas que não se apagaram, através dos tempos, para que não esqueçamos 

que a mulher brasileira na paz ou na guerra, na alegria ou na dor, no lar ou fora 

dele, sempre esteve presente na grande obra comum – o engrandecimento da 

Pátria (DAMAZIO, [19--], p. 5, grifo nosso). 

É possível verificar que, no discurso destacado por Guiomar Reis Damazio, a ampliação no universo da 

mulher no exercício de novos papéis não poderia concorrer com o principal papel de engrandecimento da 

pátria – o de esposa e mãe de família, “funções próprias do seu sexo” (DAMAZIO, [19--]). Dessa forma, 

foi por meio dessa “dinâmica contraditória” que se definiram novos horizontes para a vida da mulher em 

um contexto que não cessava de mudar (MAGALDI, 2007). 

Considerações finais 

As obras Mulheres exemplares e Espôso, espôsa e filhos atenderam a um discurso que compatibilizava os 

vários papéis femininos, devendo as novas demandas sociais se conjugarem com as clássicas funções 

familiares. As características das mulheres exemplares citadas por Guiomar Reis Damazio e por Renato 

Sêneca Fleury eram pessoas que possuíam singularidades comuns de abnegação, fé, coragem, luta pelos 

pobres e, sobretudo, a consciência de seu papel na proteção da pátria. 

Como era uma campanha destinada a ensinar a ler, escrever e contar, as fontes analisadas apontam para 

uma preocupação com a transmissão de hábitos e comportamentos que atingissem a família, tendo em 

conta a produção de um corpo social saudável. Esses livros nos permitem ver a família, especialmente, a 

figura da mãe, como importante agente de conformação do lar, cujo papel principal era educar a criança 

dentro do ideal brasileiro predominante no período. 
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ENSAIOS DA CIVILIZAÇÃO NO SAMBA  

Dr. Edilson Fernandes de Souza
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Resumo 

Este ensaio é o resultado de algumas reflexões acerca da prática dançante do samba a partir de elementos 

civilizacionais da África subsaariana ou África negra. Alguns conteúdos dessa civilização se processam 

no fortalecimento da crença no poder da fala, do gesto e na relação de parentesco, cujo cotejamento 

sagrado reverbera em culturas concretas desenvolvidas por indivíduos afrodescendentes em várias 

sociedades, como a brasileira. A hipótese sustentada é de que o samba, originalmente semba, da língua 

quimbundo, foi praticado em terreiros de candomblé Angola, experimentado pelos indivíduos iniciados 

em roda desenvolvida pós rito religioso, sem que os mesmos perdessem o autocontrole. Essa hipótese é 

fortalecida na discussão sob o manuseio dos marcos conceituais habitus, civilização, autocontrole, entre 

outros, sublimação. 

Palavras-chave: Samba. Civilização. Autocontrole. Candomblé de Angola 

 

Abstract  

This essay is the result of some reflections about the dance practice of samba from civilizational elements 

of sub-Saharan Africa or black Africa. Some content of this civilization are processed in strengthening 

belief in the power of speech, gesture and kinship, whose sacred readback reverberates in specific cultures 

developed by African descent individuals in various societies like the brazilian. Sustained hypothesis is 

that the samba, originally Semba, of the Kimbundu language, was practiced in Candomblé Angola, 

experienced by individuals started in post religious rite developed in coterie, that they lose self-control. 

This hypothesis is strengthened in the discussion on the handling of the conceptual habitus landmarks, 

civilization, self-control, among others, sublimation. 

Keywords: Samba. Civilization. Self control. Candomblé of Angola 

 

Introdução 

Justeza do tema. Justeza do tema em ambiente apropriado! É assim que inicio este ensaio para expressar o 

meu contentamento em discorrer sobre este assunto a convite da Comissão Científica Organizadora do 

XVI Simpósio de Processos Civilizadores. Um tema de tamanha complexidade e de importância para a 

compreensão do conjunto da estrutura social brasileira, a partir de elementos étnicos-raciais, 

especialmente afrodescendentes.  

Reafirmo a justeza do tema e de função civilizacional do autocontrole dos impulsos criativos e, ao mesmo 

tempo, dos sentidos espaços temporais e do ritmo do batuque-samba, executados pelos indivíduos pretos 

livres, ocupantes e transeuntes de uma Pequena África enquanto cenário instalado no Rio de Janeiro na 

passagem do século XIX ao XX. 
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Gostaria de expressar, ainda a título de introdução, que estou deveras agradecido pela encomenda e 

exigência do momento pelo retorno à realidade senão ao terreiro do samba, pelo menos entre os que 

pensam a civilização como um problema de pesquisa sociológica, especialmente para a figuração 

científica brasileira, que devemos reconhecer como o impulso científico que avançou, tem avançado e, 

pela própria natureza dessa figuração, o impulso aqui não é cego. 

Para efeito de informe, hoje não vamos balançar o chicote
47

, deveras inapropriado pela ocasião e pelo 

avanço dos estudos empíricos dos colegas que integram o Grupo no Diretório de Pesquisa do CNPq, e 

reafirmado pela própria história deste evento. Hoje, portanto, vamos balançar o quadril na roda do samba, 

pelo menos é o que se espera! 

Neste ensaio, tentarei demonstrar, por mera hipótese, que o objeto samba tem conexão com os ritos 

sagrados, e passou de uma arte de artesão para uma arte de artista, e nessa passagem, traz consigo alguns 

aspectos civilizacionais importantes para compreendermos a sociedade brasileira a partir de conteúdos 

africanos. 

Nessa hipótese também tentarei mostrar que o samba, sem as variantes próprias de técnicas corporais que 

passaram pelo mesmo processo contínuo de ressignificação, foi fortemente experimentado por uma 

organização micro societária segmentar, para outra estrutura que permitiu a longo prazo, uma aparição 

extremamente especializada e espetacularizada, sem, no entanto, sofrer modificações técnicas-corpóreas; 

onde os pés continuaram colados ao chão.  Quero dizer que, do ponto de vista puramente técnico-

dançante, o samba parece ter continuado basicamente o mesmo de períodos pretéritos da sua história. 

Mais adiante tentarei mostrar algumas evidências dessa afirmação. 

É óbvio que estou me referindo ao elemento dança, e não à estrutura musical do samba. Embora ritmo, 

letra, também se fundam para materializar a espetacularização da técnica dançante que conhecemos. Digo 

aqui que o samba continuou o mesmo quando considerados os movimentos dos pés, da cintura pélvica, 

ombros, cabeça e mergulho naquilo que verificamos prática dionisíaca da sensualidade entre homens e 

mulheres. Ou seja, no plano sociológico, podemos dizer que são aspectos miméticos da matriz 

civilizacional em curso.  

Contudo, para responder ao convite e expor este ensaio, confesso que fui obrigado a reler a minha própria 

tese de doutorado e outros livros da minha biblioteca no Laboratório de Sociologia do Esporte-UFPE, 

para verificar marcos conceituais e hipóteses já trabalhados, como sublimação dos impulsos, habitus 

ancestral, África subsaariana, controle e autocontrole, etc. 

Tive que abrir alguns arquivos conforme orienta Wright Mills (1982), no sentido de rever o que possuía 

escrito sobre o tema e, sobretudo, o que dispunha em minha experiência corpórea, enquanto autocontrole 
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Texto que trata da ausência de pesquisas empíricas à luz da teoria eliasiana, apresentado por ocasião do XII 

Simpósio Internacional de Processo Civilizador: civilização e contemporaneidade. Recife-PE, 2009.  
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emocional e rítmico em outras danças de origem também afro
48

. É dessa forma que este ensaio expressa 

uma modesta contribuição ao debate acerca dos antecedentes religiosos do samba a partir de pressupostos 

civilizacionais, neste importante evento científico. 

 

O Samba na Civilização 

No consenso sociológico eliasiano, todos sabemos que a civilização nunca está completa e, em 

perspectiva, são criados mecanismos para compor o quadro de desenvolvimento social, seja sublimando 

impulso, seja polindo e disseminando de forma cega comportamentos que evidenciam o autocontrole dos 

indivíduos. Aliás, um dos aspectos fundamentais para a compreensão do desenvolvimento de determinada 

sociedade é o grau atingindo por ela no autocontrole dos indivíduos, bem como o controle exercido dos 

indivíduos uns sobre os outros dessa mesma sociedade. 

Sabemos, também, que as mudanças na estrutura da sociedade podem ser reveladas nos conceitos e outras 

formas de os indivíduos enxergarem a si a aos outros, bem como repugnarem práticas consideradas 

nefastas em um determinado período e aceita-las em outros momentos históricos. O que pretendemos 

analisar aqui é exatamente uma dessas práticas corporais – o samba –, em qualquer de suas vertentes, 

tardiamente revigorado como patrimônio imaterial pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

em 25 de novembro de 2005.  

Na perspectiva da digressão histórica, em 2007, o mesmo IPHAN concede registro à essa forma de 

expressão, destacando o samba de terreiro como sendo um dos primeiros movimentos corporais que 

trazem à memória o que compreendemos, hoje, como simplesmente samba. Esse samba de terreiro, 

executado no que chamamos “chão batido”, expressa mais do que a origem de uma prática corporal por 

muito tempo proibida. Expressa a relação íntima do praticante com o que se pode dizer de sua ligação 

com a própria origem, o que veremos mais adiante. 

De qualquer modo, essa ação governamental ou institucionalização do samba, indica uma mudança 

significativa na psicogênese e sociogênese brasileiras, ora repugnando, ora aceitando e incorporando o 

samba enquanto cultura nacional. Pois, bem sabemos que sambar, até o início do século XX, reverberava 

em atitudes suspeitas e em qualquer casa em que existisse tal prática deveria ter autorização da polícia. 

Essa mesma autorização vigora até o presente momento quando se trata de cultos candomblecistas ou 

umbandistas Brasil a fora, como pode ser constatado nos alvarás de funcionamento nas casas desses 

cultos.  

Logo, diante do convite e exigência do momento, me pus a pensar nas seguintes questões: quais os 

elementos empíricos são possíveis para aproximarmos o samba enquanto elemento de civilização? Ou 
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Refiro-me ao tempo em que fui dançarino profissional de dança afro.  
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melhor, qual civilização é possível materializar o controle dos impulsos de seus indivíduos tendo o samba 

como evidência?  

De imediato faço referência à civilização subsaariana, e a África subsaariana compreende 

aproximadamente quarenta e sete Estados-nacionais que estão geograficamente abaixo do Deserto do 

Saara. Apesar da diversidade cultural, essa parte do Continente, também denominada África negra, 

resguarda em sua estrutura societária elementos e traços comuns que indicam singularidade, ou numa 

linguagem eliasiana, o mesmo habitus. 

Nesta perspectiva, um importante autor angolano residente no Brasil, Kabengele Munanga (1984) chama 

de conteúdo da africanidade, quando pretende se referir aos elementos comuns dessa parte da África 

negra, e indicar a relação do indivíduo e seu grupo social. 

Em sua perspectiva, vários são os elementos comuns da civilização subsaariana, entre os quais podemos 

destacar: o culto da ancestralidade, a crença no poder da fala e do gesto, a relação de família nuclear e 

ampliada, consanguínea ou mítica. Esse conteúdo pode se tornar proeminente em vários elementos 

culturais na apropriação da identidade coletiva pelos indivíduos. 

Segundo Munanga: 

O uso da palavra e gesto, por exemplo, dá uma outra ideia de africanidade. Pelo uso da 

palavra e gesto, o homem pretende apropriar-se de uma parte importante da força que 

irriga o universo e utiliza essa força para suas próprias finalidades. Essas palavras são 

eficazes porque são carregadas de forças. (MUNANGA, 1984, p. 70). 

O autor faz especial destaque à circulação dessa força vital, como um dos elementos identitários do 

conteúdo de toda África negra. A circulação dessa força, unida à crença na ancestralidade divinizada, 

portanto a relação de parentesco de sangue ou mítica, é uma demarcação da “consciência da primazia do 

coletivo sobre o indivíduo” (p. 70), o que eleva traços fundamentais da africanidade.  

Os elementos descritos por Munanga (1984) são ancorados por uma antropologia social e passíveis de 

verificação empírica, a partir do que o autor chama de culturas concretas, que avançam significativamente 

para a reafirmação desse conteúdo civilizacional em vários lugares no mundo. Para efeito da compreensão 

deste Simpósio
49

, é o que podemos chamar de identidade nós. Aqui, nós, é preponderante sobre o eu. 

Em pesquisa apresentada na Unicamp, em 1998, aliás, sob a orientação do professor Ademir Gebara, 

aludi numa tese de doutoramento aspectos da civilização subsaariana enquanto elemento central para 

compreender as práticas de batuques e o controle das emoções, a partir de elementos técnicos da dança 

ritual que se modificaram na passagem do século XIX ao XX, onde o cenário também foi o Rio de 

Janeiro. 
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Hoje, com mais clareza, volto ao conteúdo subsaariano para pensar, mais uma vez, que o samba é 

expressão de batuques exercitados na cozinha da Hilária Batista de Almeida, Tia Ciata, cuja casa também 

intitulada Terreiro ou a Pequena África, conforme aludido pelo Roberto Moura, – cineasta carioca que 

escreveu um belíssimo livro e me doou dois exemplares em meados da década de noventa, quando eu 

ainda morava na cidade maravilhosa.  

O terreiro da Hilária Batista funcionou durante muito tempo na Praça Onze como o centro do poder 

sacerdotal, de onde partiam e surgiam a energia ancestral e a técnica da dança samba, ainda em sua forma 

de samba de roda, pós ritual religioso. Esse talvez possa ser considerado o elemento empírico de que 

precisamos para enxergar o processo civilizacional onde o samba se expressa enquanto um dos elementos 

da sublimação dos impulsos no processo civilizacional subsaariano e também brasileiro. Então, do ponto 

de vista da técnica do rebolado da dança, não mudou, mas os aspectos coreográficos mudaram e têm 

mudado significativamente até para comportar as interpretações dos enredos, do que nós chamamos 

escolas de samba. 

O samba tem sido ao longo de sua aparição um elemento de autocontrole, onde a emoção é parte da 

técnica para que o “santo” não baixasse, como ainda não baixa, em virtude do autocontrole desenvolvido 

pelos dançarinos. Podemos perceber que há no samba um alto grau de especialização técnica no controle 

do corpo que pode girar em torno de seu próprio eixo longitudinal, mantendo o indivíduo em equilíbrio. 

É bom lembrar que o samba, especialmente em sua forma de roda, acontecia e acontece basicamente em 

todos os terreiros de candomblé Angola, seja no Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, etc., 

mas o senso comum da intelectualidade tem indicado sua origem no Rio de Janeiro, desconsiderando, 

inclusive, que a Tia Ciata e outros negros sambistas saíram do Recôncavo Baiano para o Rio de Janeiro, e 

poderiam já ter praticado samba em outros lugares. Logo, podemos inferir que o samba tenha origem 

nordestina. 

Não vou aqui tentar destruir mitos, dizendo que a Tia Ciata tem papel secundário no processo de 

desenvolvimento do samba, ou de que o samba não é carioca. Mas reafirmar que a Tia Ciata teve um 

papel político-sacerdotal importantíssimo, mas não a única. Ela expressou a cultura concreta no cuidado 

dos inquices, e em sua casa ambientou traços significativos da civilização subsaariana em evidência no 

Rio de Janeiro, em final do século XIX e início do XX.  

Esses elementos são importantes para lembrar que Tia Ciata chega ao Rio de Janeiro em 1876, vinda do 

Recôncavo Baiano, e já exercitava ritos candomblecistas por aquelas paragens. Ela chega ao Rio no 

mesmo ano das primeiras publicações da Revista Illustrada, de Ângelo Agostini.  

Essa revista que faz fortes críticas ao Império, por manter a sociedade escravocrata, não cita as 

manifestações dançantes ou candomblecistas na capital do Império, achei muito estranho isso. Mesmo em 

suas seiscentas edições. Isso também pode revelar que o samba praticado pós rito candomblecista, ainda 
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estava em sua forma embrionária, próximo ao roncó
50

 e, portanto, ainda privado apenas aos seus 

praticantes. 

Evidências periodistas a parte, é possível pensar no fluxo de indivíduos escravizados e pretos livres no 

Rio de Janeiro, entre os quais destacamos Tia Ciata, que expuseram à capital do Império, técnicas e cultos 

já experimentados em outros lugares, como assinala Roberto Moura (1995). 

A vivência de muitos como alforriados em Salvador – de onde trouxeram o aprendizado 

de ofícios urbanos, e às vezes algum dinheiro poupado -, e a experiência de liderança de 

muitos de seus membros – em candomblés, irmandades, nas juntas ou na organização de 

grupos festeiros -, seriam a garantia do negro no Rio de Janeiro. Com os anos, a partir 

deles apareciam as novas sínteses dessa cultura negra no Rio de Janeiro, uma das 

principais referências civilizatórias da cultura nacional moderna. (MOURA, 1995, p. 

44). 

De volta ao terreiro, vamos considerar que os iniciados e adeptos do candomblé mantinham e produziam 

cenas de samba de roda em outros lugares distantes do Rio de Janeiro e distintos de práticas consideradas 

polidas na sociedade escravocrata. Muito mais do que os adeptos, os iniciados, ou seja, os versados na 

personificação da ancestralidade divinizada, os que detinham em seu corpo a implantação do axé – a força 

vital –, estes sim, também continuavam a dança após o ritual de sessão pública sem virar novamente na 

ancestralidade divina. 

Nesse sentido, podemos levantar a hipótese de que o samba, originalmente da palavra semba, - umbigada 

-, do idioma quimbundo, é por princípio extensão da dança ritual, em que os ancestrais; os inquices na 

versão banto ou os orixás na versão ioruba, uma vez suspensos, ou retornados ao orum-céu, permitiam 

aos seus iniciados, a dançarem e tocarem no próprio terreiro, sem que para isso baixassem novamente o 

santo. 

Nesse sentido, o samba transcorre de uma situação roda-iniciados e roda-assistência –adeptos –, para uma 

exposição em que a roda-assistência avança para rua, tornando-se espetáculo. Essa passagem não é 

simples de verificação empírica, mas é possível de entendimento quando consideramos a hipótese do 

controle da ancestralidade dos iniciados em ritos privados na quizomba no candomblé de Angola ou xirê 

para candomblé keto, ou seja, dos que possuem em seu corpo a implantação do axé.  

Então, indivíduos autocontrolados, mesmo sob o ritmo forte do atabaque também sob o sacrífico ritual e 

cotejado pelo axé, conseguem sustentar o ritmo do tambor sublimando os impulsos sem se deixar levar 

pela emoção forte do ancestral divinizado, seja na roda de samba como também no samba de roda. Busca-

se, com isso, a excitação no ritmo e, por meio deste, gera-se tensão forte entre o rito ancestral e a mimese 

do samba. 

A roda de samba, diz respeito ao evento em que se toca, canta e dança o samba enquanto expressão da 

cultura de matriz africana. Todavia, o samba de roda é a técnica dançante onde são exercitadas por 
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homens e mulheres num movimento de troca de umbigada e com os pés firmes no chão. A dança acontece 

em círculo girado no sentido anti-horário, e os indivíduos giram em torno de si e um em relação ao outro. 

Observa-se que o sentido anti-horário experimentado pelos indivíduos no samba de roda, é o mesmo 

sentido executado pelos tatas e mametos inquices
51

 quando do ritual no candomblé. O que significa o 

retorno à origem, a um passado distante e distinto da polidez desejada pela civilização europeia, ou no 

nosso caso, na sociedade escravocrata. 

Considerando esses aspectos, o samba de roda era e ainda é assim, executado pós rito religioso, por 

sacerdotes e por iniciados-assistência. Desse modo, o samba de roda expressa a kizomba dia mengua – a 

festa das mametus –, ou seja, festa das cuidadoras dos inquices. Momento de descontração, pós rito 

sagrado, sendo ele mesmo conduzido e exercitado corporalmente também pelos dirigentes sacerdotais. 

É nessa perspectiva que entendemos que o samba passou de uma arte de artesão para uma arte de artista, 

ou seja, de uma situação enclausurada e privada apenas aos olhos e requebros dos iniciados na roda 

sagrada, movimentada em torno do ixé; mastro central
52

 que sustenta a energia da comunheira, para 

iniciado-assistência e, posteriormente para uma situação anônima, em que seus praticantes foram 

expostos publicamente em enredos dançantes das agremiações que assistimos atualmente, como nas 

escolas de samba, em sambódromos espalhados pelo Brasil. 

É bem verdade que assistimos nos sambódromos mais desfiles de moda do que propriamente requebros e 

umbigadas. Belíssimos trajes criativos e também sublimados porque não são roupas de inquices ou orixás, 

nem tampouco trajes do cotidiano. Pois, tais vestes revelam aspectos fundamentais da mimese, entre o 

culto, a rua e o palco, e o que mais se aproxima do culto é a Ala das Baianas, encontrada em todas as 

escolas e seus espetáculos, como afirmação de sua origem. Mas isso pode ser objeto de outro ensaio.  

Além da Ala das Baianas, como dito acima, faltam elementos empíricos na sustentação da nossa hipótese, 

mas o esforço aqui, é o de reafirmar a condição divinizada da própria técnica do samba que operava para 

manter em terra firme o iniciado sem virar no seu próprio ancestral. Esses aspectos já foram aludidos aqui 

e ali pela historiografia do samba, amparada muitas vezes por afirmações como se segue: 

Depois de terminados os preceitos, reverenciados os orixás num assentamento no fundo 

onde se iam montar as barracas, Ciata e as mais velhas lideravam o preparo dos quitutes 

quase sempre cantando [... ] Mais uma vez são as mulheres o esteio do grupo, criando as 

condições para a festa, os homens chegando à tarde com seus instrumentos de 

percussão, pandeiros e tamborins a que se juntam pratos e colheres na roda do samba 

(MOURA, 1995, p. 109).  

O autor fala de roda do samba, ou lugar simbólico onde se toca e dança samba. A roda se diferencia de 

um ambiente físico, como o da escola de samba; uma grande sala. Aliás, o termo escola de samba, é quase 

uma contraposição ou provocação daquilo que não se pode ensinar numa instituição formal, mas no 
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terreiro. Terreiro de samba, terreiro de candomblé, próximo ao roncó – espaço sagrado onde ficam os 

iniciados para recebimento dos axés, ou ambiente onde se exercitam os saberes divinizados. Neste 

sentido, talvez, resida a lembrança de uma escola. 

De qualquer modo, o termo escola de samba é em virtude da Deixa Falar, primeira escola formada em 

1928, ensaiar nas proximidades de uma Escola Normal, situada à rua Estácio. E, pela proximidade, seja 

do ócio, seja do mito ancestral, surge uma instituição de igual modo de saber para designar o 

acontecimento samba. 

Se do ponto de vista dos instrumentos de percussão como o tambor, o samba está próximo ao rito 

sagrado, considerando as letras, muitas vezes o samba se distancia desse ritual, numa tentativa de 

demostrar polidez entre os seus adeptos, pelo menos é o que se constata na discografia “Pelo Telefone”, 

que apela para o “chefe da polícia” enquanto representante do aparelho repressor, ‘lhe avisar’ de alguma 

intercorrência. 

Por outro lado, a evidência histórica do samba música é bastante significativa, quando Ernesto dos 

Santos, o Donga, compõe no terreiro da Tia Ciata, “Pelo Telefone”, e grava disco em 1917. Entretanto, 

isso é apenas a proeminência tardia de um enraizamento civilizacional, em que esse samba cantado, dá o 

tom da batucada. Aliás, batucada pode ser corruptela de batucajé, ou seja, toque aos inquices, conforme 

Cacciatore (1977).    

É por ocasião do batucajé, onde a mametu inquice e o tata inquice chamam para a roda os ancestrais 

divinizados de suas e de outras linhagens. Esse é o momento, também, em que o indivíduo iniciado perde 

o controle de seu corpo dando lugar ao inquice, que é momentaneamente orientado, vestido e cuidado 

pela ajoié no candomblé de Angola ou ekédi, no candomblé ketu. Nesse sentido, os batucajés ou mais 

especificamente práticas de batuques ou ajuntamentos de negros e pretos livres foram fortemente 

combatidos na capital do Império e em outros lugares do Brasil, sob o argumento de não incomodarem os 

concidadãos, manter a tranquilidade e segurança, conforme postura municipal
53

 que se segue. 

A Camara Municipal d’esta Muito Leal e Heroica Cidade de S. Sebastiaão do Rio de 

janeiro, desejando promover quanto couber em sua alçada a tranquilidade, segurança, e 

Commodidade de seos Concidadãos em conformidade como que dispoem os artigos 71 

e 72 da Carta da Lei de 1º 8bro de 1828 tem deliberado que (...) Art. 18 – Fica 

prohibido, dentro das Casas – Chacaras fora de horas, batuques, Cantorias e danças de 

pretos, q. possam incomodar a visinhança, sob pena de 50 açoites em cada hum dos 

pretos, q. nisso interecerem, ou pagara o dono da Chácara ou Casa 10$ rs. 

Os batuques designavam todo tipo de manifestação dos escravizados ou pretos livres, e podemos 

encontrar posturas municipais em vários lugares no Brasil, que operavam com a mesma lógica proibitiva, 

sem, no entanto, especificar qual o tipo de manifestação ali ocorrida, se religiosa, festiva, etc. As posturas 

municipais eram enfáticas em afirmar: 
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São absolutamente proibidas as casas de batuque ou ajuntamento de escravos para 

danças e cantorias debaixo de qualquer denominação que sejam (...) conforme a lei 

provincial de maio de 1836
54

. 

É possível pensar que uma dessas posturas estivessem se referindo a cantorias dançantes ao que hoje 

conhecemos como samba, mas, também, é aclaro, ao que compreendemos por maracatu, capoeira, 

candomblé, etc. O fato é que, como as posturas não especificavam a denominação dançante, se requebros, 

palmas ou ritos ancestrais divinizados, a evidência mais consistente fica ao sabor daquele que busca 

sentido na sublimação de impulso civilizacional. Nesse caso específico, na roda do samba, pós roda do 

xirê ou quizomba, se a referência é candomblé de Angola.  

Se é essa a nossa compreensão, a postura deixa claro que os batuques ocorriam em ambientes fechados, 

conforme escrito “proibidas casas de batuque”, o que pressupõe som e movimentos privados a um só 

tempo rito-festivo e rito-assistência. 

 

Considerações finais 

Neste ensaio procurei mostrar que o samba traz consigo um enraizamento ancestral divinizado que data 

das primeiras etnias aportadas como escravas no Brasil, a partir de sua ritualização sagrada do candomblé 

de Angola. Este candomblé e o samba enquanto sua extensão, são compostos por conteúdo da 

africanidade, aqui traduzido por elementos fundamentais da civilização subsaariana. Essa civilização 

ensaia seu habitus na performance técnica-dançante no samba. A ideia central desse enunciado diz 

respeito às inúmeras possibilidades civilizacionais subsaarianas em culturas que Munanga chama de 

culturas concretas. Logo, o ensaio civilizacional pode se dar por outras práticas além do samba. 

Seja qual for a nossa compreensão sobre a origem do samba, a sociedade brasileira começou a se abrir 

para expressões de matrizes africanas, numa espécie de intercruzamento civilizacional, em que um modo 

particular de expressão de importância apenas para um grupo étnico, vinculado a ritos sagrados, avança 

dando significado a outros grupos sociais em início do século XX.  

Todavia, o samba, da forma como estamos ensaiando neste texto, é resultado da sublimação de impulsos 

ancestrais divinizados, a partir da exercitação de indivíduos oriundos de diferentes localidades brasileiras 

que se concentraram no que foi chamado de pequena África, localizada na Praça Onze, centro do Rio de 

Janeiro. O samba pode ter sido criado no Recôncavo Baiano, por meio das práticas candomblecistas de 

várias famílias, inclusive da Tia Ciata. 

Este importante elemento de nossa cultura, internacionalizado pelos grandes espetáculos que hoje 

consegue irradiar por meio das escolas de samba, é originalmente produto da instituição dos batuques que 
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foram fortemente proibidos por todo o país. Só esse fato, ou seja, a passagem de proibição para 

financiamento do Estado nacional, já demostra não apenas a alteração na percepção das autoridades, mas, 

sobretudo, a mudança na estrutura da sociedade, no avanço dos traços de matrizes africanas na 

personalidade brasileira. 

Nesse contexto, podemos pressupor espectros civilizacionais importantíssimos que operaram para dar 

sentido ao culto e ao espetáculo, à força vital e ao enredo, do distanciamento rítmico de roncó puxado 

para os inquices à visibilidade das baianas.  

Por fim, ainda temos em muitas casas de candomblé a roda de samba ou roda de caboco pós rito sagrado, 

especialmente nos candomblés de Angola espalhados pelo Brasil. Logo, a civilização subsaariana tem 

feito seus ensaios em vários elementos da cultura concreta, como no maracatu, capoeira e, inclusive no 

samba. E, como aqui se trata de um ensaio, vamos à batucada! 
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EL USO DE LOS PRONOMBRES PERSONALES EN LOS 

TESTIMONIOS SOBRE VIOLENCIA 

     Gina Zabludovsky Kuper
55

 

       

Abstract 

Con base a las consideraciones de N. Elias sobre la importancia de los pronombres personales, la  

ponencia analiza la importancia que éstos tienen para el análisis de los testimonios que dan cuenta  de 

experiencias de violencia. A partir de la recuperación de las manifestaciones verbales sobre distintas 

vivencias, se muestra como los usos del “yo” del “tú” del él” o del “nosotros” sirven como pistas para 

acercarse a las formas de control y auto-control de las emociones  y entender las formas de compromiso  

y distanciamiento a partir de  los relatos orales y escritos sobre  experiencias traumáticas. 

Palabras clave: pronombres personales/ violencia/ memoria 

 

El objetivo del presente trabajo es acercarse a los testimonios sobre las experiencias de violencia a partir 

del uso que en ellos se hace de los pronombres personales.   

Como lo señala Norbert 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 sociedad (Agoff y 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). 

Como también lo sostiene Zigmunt 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 
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límites de pertenencia y exclusión. Estos términos constituyen una oposición imaginara de la cual cada 

grupo obtiene “identidad, cohesión, solidaridad interna y seguridad emocional” (Bauman, 1994. 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 mecanismos de control y auto-

control de las emociones que desarrollan las entrevistadoras del Instituto 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 claramente 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 científica”, tiene que ser neutral.(Agoff y Castro, 2009. pp. 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  individualización en las sociedades modernas 

(Elias, 1990;Simmel, 2014; Sabido y Zabludovsky 2014,  Zabludovsky 2011, 2014 y 2016) En este 

marco, no es raro que, a partir de la concepción de que el problema debe atacarse en términos personales, 

se asuma una explicación 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 discursos también dan 

cuenta de la defensa de posiciones deterministas que llevan a “naturalizar 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 son únicamente los hombres que se encuentran en los sectores más pobres 

(Agoff y Castro, 2009, pp. 462-470). 

La investigación muestra cómo algunos de los mecanismos de control son aprendidos 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 adiestramiento 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, indignación, impotencia o frustración (INEGI, 2003; Citado por Agoff y Castro, 2009, p. 457-

462). 

En la medida en que este tipo de “negociación de la neutralidad” a partir de un “mandato externo” 

también ocurre en otro tipo de relaciones sociales, los autores afirman que la dinámica entrevistadora–
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entrevistada recrea en el plano de lo “micro” algunos de los condicionamientos que suelen activarse en la 

vida cotidiana a nivel macro, frente al problema de la violencia (Agoff y 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, Clarck y Padilla (2005), encuentran que mientras en el discurso oficial prevalece 

el uso de la oposición entre “ellos” (los atacantes) y “nosotros” (los atacados), 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 emocional 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 personas pero no lo no sabías” (Marshall Clarck y Padilla, 2005, p. 161). Las autoras del 

estudio muestran 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 parcialmente su culpa dejando una 

parte de sí mismo que lo llevaba a confrontar el hecho. (Clarck y Padilla, 2005, p 161) 

En otras circunstancias muy distintas, se ha observado cómo, en el caso de los perpetradores, es común 

utilizar la segunda persona para insultar y denigrar a las víctimas, particularmente 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, 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 señalado 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)  

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.  

En el caso de las memorias sobre la violencia, se ha señalado por ejemplo 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 
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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 (Fihser, 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/agusanadas de tus ojos 

(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 tercera 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 interesante 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 Filosofía y Letras, del 18 de septiembre al 1 de octubre de 1968, durante el tiempo en que 

el ejército 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 Universidad en 1968, cuando los granaderos 

del ejército entraron. Yo me quedé sola en la Facultad, encerrada en un baño…Yo me 

dispuse a resistir (Bolaño, 2007, pp.144-145).  

El uso repetido de la primera persona en los relatos de la narradora, se debe a sus intentos 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 llegue 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). 

La insistencia en el “yo” también permite que la voz de la narradora se vaya actualizando 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 
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que te lleven presa, Quédate aquí Auxilio, no entres voluntariamente en esta película, nena, si te quieren 

meter que se tomen el trabajo de encontrarte” (Bolaño, citado por 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 (citado por 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 episodios 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 Grossman Vida y destino que, por razones de censura  en la ex Unión 

Soviética sólo pudo ser publicado  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 plural 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 gheto”…… “…En este redil todos llevamos el sello con el que nos 

han marcado los fascistas, por esta razón el sello  no me quema tanto el 

alma..”(Grossman, 2013,p.105). 

Si volteamos a otras experiencias del Holocausto, esta vez apoyándonos en los propios 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, “Convivimos en este espacio con los grupos de personas que serían 

deportados. Nos divertíamos todo el tiempo, quizá resistiéndonos a acepar la realidad. Teníamos 

conversaciones importantes o reíamos” (Weisz, 2015, p. 12). Lo mismo ocurre en otras partes de su 

testimonio:  

Auschwitz. Dos de la mañana. Plena oscuridad. Sólo se veía, en un taburete iluminado, 

al Dr. Menguele. Nuestro único consuelo fue estar los cuatro juntos tomados de la 

mano. No duró mucho tiempo el alivio: 
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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 hombres 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) 

El uso de la primera persona del plural también puede ser una manifestación de la falta de anonimato y 

anulación de la propia personalidad. Como lo narra la misma sobreviviente  “Estábamos despojadas de 

identidad y de nombre. El humo de los crematorios, cubriendo el cielo, era lo único que nos situaba en la 

realidad. Una de tintes apocalípticos. 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,  citado por Pérez Andujar, 2016, p. 7) 

Por los límites de esta ponencia, 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 neutralidad, 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 exterminio nazis  Por la importancia que la memoria tiene para que evitar el olvido entre 

nuevas generaciones , prefiero darle la palabra final a Primo Levi (2001) quien en su conocido libro  Si 

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/Vacía la mirada y frío el regazo/ Como una rana invernal/Pensad que esto ha 
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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, p. )               
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CONTRIBUIÇÕES DE NOBERT ELIAS PARA A PRÁTICA DA 

ETNOLOGIA: O CASO DO PROCESSO CIVILIZADOR TERENA 

Levi Marques Pereira
56

 

Resumo 

O artigo aqui apresentado procura demonstrar como os conceitos de interdependência, figuração e 

formação social, desenvolvido por Nobert Elias, podem fornecer importantes referências metodológicas e 

inspirações analíticas para a prática etnográfica em sociedades indígenas. No exercício aqui proposto, a 

tentativa é aplicar alguns destes referenciais ao corpus de dados etnográficos terena, das aldeias da terra 

indígena Buriti, MS. O material etnográfico evidenciou a importância das noções de etiqueta, enquanto 

códigos de transmissão de mensagens que articulam diferenciações sociológicas de importância 

fundamental para a percepção e comunicação da auto representação terena enquanto formação social 

distinta. Dessa forma, busca-se demonstrar que a noção de etiqueta aparece como elemento central na 

articulação do etnificação terena. Códigos elaborados a partir das estratégias comportamentais, são 

constantemente mobilizados pelos distintos módulos organizacionais que compõem as aldeias, instituindo 

gradações e diferenciações entre os diversos módulos organizacionais, inseridas na composição do 

processor civilizador terena.  

Palavaras chave: Terena. Etnologia. Nobert Elias. 

 

Antecedentes 

Tive o primeiro contato com a obra de Norbert Elias foi em 1997, na disciplina de Teoria Antropológica, 

no mestrado em Antropologia da UNICAMP, ministrada pela professora Heloísa Pontes. Apresentação do 

autor, a partir da leitura de “A Sociedade de Corte” (ELIAS, 2001), permitiu ampliar os horizontes de 

possibilidade para pensar os coletivos indígenas e suas diferenciações, os quais acessamos na prática 

etnográfica. As razões para isto serão desenvolvidas ao longo do artigo. A referida obra apresenta a 

descrição e a discussão dos manuais de regras de etiqueta da corte francesa como importante estratégia 

elaborada pelo autor para pensar um tipo de formação social articulada a partir da centralidade dos 

costumes. Aí os costumes desempenhariam o papel de conectores de relações socais, estruturando uma 

modalidade de concepção e composição do socius, direcionada para a produção de um processo 

civilizador. O estudo dos costumes é pensado como um recurso metodológico que permite adentrar ao 

campo de produção da vida social e a compreensão do tipo de formação social por ele denominado de 

Sociedade de Corte. 

A exposição a leitura de Elias foi aos poucos me convencendo que os conceitos de interdependência, 

figurações e formação social, fornecem importantes referências metodológicas e inspirações analíticas 

para a prática etnográfica em sociedades indígenas. Entretanto, deve se levar em conta que o autor nunca 

trabalhou com indígenas, tendo contato apenas com sociedades europeias e africanas. Nesse sentido, o 
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que ele teria a contribuir com estudos etnológicos? A teoria social por ele desenvolvida tem pretensões à 

universalidade e, foi focando nestas contribuições sociológica gerais que passei a fazer experimentos com 

Elias, sempre consciente de que, se suas formulações não teriam aplicação direta aos estudos etnológicos, 

poderiam sim, serem utilizadas como importantes fontes de inspiração no diálogo com os conceitos 

indígenas, muitas vezes denominados pelos antropólogos como categorias nativas.  

Ancorado em Elias, proponho a existência da formação social terena, articulando figurações no tempo e 

no espaço, a partir de um processo civilizador próprio, que poderia ser denominado de processo de 

terenização. Considero que se o Ocidente moderno se construiu como um Processo Civilizador de longa 

duração, no qual a Sociedade de Corte teve um papel de crucial importância, processos semelhantes 

aconteceram (acontecem) em outras experiências de coletivos humanos, em distintas parte do globo. 

Adoto, assim, a premissa da pluralidade de processos civilizatórios
57

. Como situar as especificidades e 

compara-las são as vocações centrais da etnologia, descrevo um caso particular e tento demonstrar que o 

diálogo com conceitos da sociologia de Elias, e com o processo civilizador por ele descrito, pode 

contribuir significativamente para o desenvolvimento de pesquisas em etnologia. Se o processo 

civilizador no qual a formação social de corte se incluí produz o Civilizado, o processo civilizador terena 

teria produz o Terena. Ambos inseridos em teias de relações intrinsecamente vinculadas às suas formas de 

apresentação.  

O caso particular é composto a partir do corpus de dados terena de aldeias da terra indígena Buriti, nos 

municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos de Buriti, MS, nas quais realizei, juntamente com outro colega, 

trabalho de campo para a elaboração de laudo pericial para a Justiça Federal em 2003 (EREMITES DE 

OLIVEIRA e PEREIRA, 2003). A partir desta data passei a visitar as aldeias com certa regularidade. 

Tento demonstrar como a análise dos dados de campo evidenciou a importância da etiqueta, enquanto 

código de transmissão de mensagens e lócus de articulação de uma série de fenômenos de importância 

fundamental para a percepção e a comunicação de sua auto-representação enquanto formação social 

distinta. O modo como constroem as redes de relações entre as aldeias da terra indígena, entre as aldeias 

dessa terra e de outras terras terenas, com o movimento indígena e indigenista, entre as lideranças e as 

diversas agências e agentes da sociedade nacional com os quais se conectam, permitem pensar em um 

processo civilizador terena, que ganha densidade temporal quando se considera a sucessão de figurações 

que se sucedem ao longo do tempo. O processo civilizador terena pressupõe o reconhecimento de um 

modo próprio de expressão da cordialidade entre os Terena e a noção, também muito própria, da etiqueta 

comportamental. 

Códigos de conduta e formas de etiqueta são constantemente mobilizados pelos distintos módulos 

organizacionais que configuram a organização social terena, composta por troncos e aldeias. Tais 
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 A pluralidade pode incluir também os processos incivilizatórios, a história está repleta deles, como o nazismo, o 

facismo, os autoritarismos, etc. Nesse sentido, é necessário desvincular processo civilizatório de qualquer relação 

necessária com evolução ou progresso. 
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módulos devem ser apreendidos enquanto categorias nativas por cobrirem um campo semântico 

compartilhado entre os Terena e nem sempre acessível a pessoas não terena, mesmo a frequentadores da 

terra indígena. A partir de um fundo de referências compartilhadas, os módulos organizacionais 

compostos por troncos e aldeias desenvolvem estilos comportamentais específicos, mas reconhecido 

pelos outros módulos igualmente constituídos, como tipicamente terena. Ou seja, a proliferação de 

figurações não se dá em detrimento do reconhecimento de inclusão numa mesma formação social. São 

todos Terena, e a terenidade depende e se articula com a variabilidade de figurações. 

O tronco se apresenta como módulo organizacional no interior das aldeias, sempre organizado a partir de 

um casal ou um grupo de casais de idosos aparentados. Envolve o campo do parentesco, reunindo núcleos 

de consanguíneos e afins. Também tem expressão na produção da territorialidade, as famílias de um 

tronco tendem a construir seus espaços de suas residências em torna das famílias dos articuladores, sendo 

ainda um centro de concentração de interações socais e intensificação de sociabilidades íntimas e 

continuadas. Tem, ainda, implicações na composição das redes matrimoniais e de alianças políticas, 

núcleos de práticas rituais e cooperação econômica. A aldeia é composta a partir de um conjunto de 

troncos com grande densidade de relações entre eles. Formulei estas distinções em trabalhos anteriores 

(PEREIRA, 2009). Posteriormente, Carolina Perine de Almeida desenvolveu brilhantemente minha 

formulação original, aprofundando as características e relações entre troncos e aldeias, a partir da 

configuração por ela acessada na terra indígena Cachoeirinha (PERINE DE ALMEIDA, 2013).  

O reconhecimento da centralidade dos estilos comportamentais e etiquetas na configuração de do 

processo civilizador terena exige que eles não sejam considerados meros adereços da vida social. Trata-se 

de um campo de fenômenos extremamente elaborado, ao qual os Terena devotam as distinções mais sutis 

e que tem implicação direta no desenvolvimento de todas as esferas da vida social. Comportamentos e 

etiquetas emergem enquanto códigos de transmissão de mensagens situando e articulam diferenciações 

sociológicas e percepções hierárquicas, de importância fundamental para a percepção e a comunicação de 

sua auto representação enquanto formação social distinta. Tal código é constantemente mobilizado por 

aldeias e troncos, instituindo gradações e gradientes de diferenciações e aproximação entre esses distintos 

módulos.  

O que Nobert Elias teria a contribuir com os estudos terena 

Os Terena são falantes de uma língua pertencente ao tronco lingüístico Aruák e, atualmente, constituem o 

segundo contingente populacional indígena em Mato Grosso do Sul, compondo uma população de 26.065 

indivíduos, segundo dados do SIASI/SESAI (2014). Vivem em aldeias demarcadas pelo Serviço de 

Proteção ao Índio – SPI nas primeiras três décadas do século XX, situadas em vários municípios da bacia 

pantaneira e na reserva de Dourados. Os dados etnográficos e históricos do presente artigo se baseiam em 
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na perícia judicial realizada nas aldeias da reserva de Buriti, situada nos municípios de Sidrolândia e Dois 

Irmãos do Buriti – MS (EREMITES e PEREIRA, 2003). 

A relação dos Terena com o Estado, primeiro português, depois brasileiro, é antiga e profundamente 

marcada por um modo de convivência considerado pacífico, cordial e cooperativo nas fontes históricas, 

detalhadamente apresentadas e discutidas no trabalho pericial anteriormente referido. A relação com a 

sociedade nacional sempre foi intensa, desde período anterior à Guerra do Paraguai (1865-70), fato que 

marcou a expansão definitiva da colonização das terras sul-mato-grossenses, onde tradicionalmente 

radicavam e radicam suas aldeias. Argumento aqui que a disposição terena para a aproximação e 

convivência com a sociedade nacional, identificada desde o início da colonização, deve ser entendida a 

partir da existência de um estilo de sociabilidade terena, também perceptível nos dias atuais nos inúmeros 

envolvimentos institucionais e pessoais com a sociedade nacional.  

A disposição terena para a participação e interação nas diversas iniciativas desenvolvidas pela sociedade 

nacional em seu território de ocupação tradicional, levou agentes públicos a pressuporem que seriam 

propensos a abandonarem seus costumes e formas organizacionais em favor da adoção da cultura 

nacional, o que muito animava os defensores da assimilação dos indígenas. Os estudos atuais demonstram 

que a formação social terena orienta a conduta de suas figurações sociais por um estilo comportamental 

com feições próprias, mesmo quando se relacionam intensa e permanentemente com instituições e 

pessoas alheias à sua formação social. Indivíduos terena que participam ativamente das instituições da 

sociedade nacional, como no caso dos funcionários públicos e missionários, continuam orientando parte 

significativa de sua conduta por determinados códigos da formação social de origem, sob pena de verem 

questionada a legitimidade de seu pertencimento ao grupo étnico. Indivíduos terena que vivem fora da 

comunidade, tendem a manter vínculos com a comunidade de origem, visitando-a em momentos 

especiais, como casamentos, aniversários, rituais religiosos e, também, cooperando na realização destes 

eventos. Tais momentos de sociabilidade são fundamentais para a afirmação do modo de ser terena e para 

a ativação dos vínculos de solidariedade comunitária.  

O processo civilizador terena delineia a existência de princípios adscritivos de longa duração. Esses 

princípios desempenhariam importante papel na orientação do sentido das inovações, adaptações, 

ressignificações, empréstimos e mobilidades organizacionais por que passou e passa a formação social 

terena. O processo civilizador articula um sentido para o curso das transformações, afirmando e repondo a 

terenidade. Comporta, também, uma concepção muito particular da condição humana, identificada a 

certos parâmetros de conduta pautada pela cortesia, cordialidade, amabilidade, sociabilidade, polidez, 

delicadeza, gentileza nos gestos e nas expressões, e preocupação extrema com etiquetas e cerimônias. Os 

cuidados com a etiqueta e com os gestos cerimoniais inserem grande efervescência a vida política, todos 

os postos e cargos de prestígio, seja na gestão comunitária, seja na relação com sociedade nacional, estão 

sobre intensa vigília e disputa. Em alguns momentos estas disputas ser intensas e abertas, levando 
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aparentemente a dissolução da cordialidade como característica central da formação social terena, mas as 

tensões tende a se resolverem ou se acomodarem, repondo a cordialidade e civilidade no trato. A fala do 

terena Armando Gabriel, da aldeia Córrego do Meio, da terra indígena Buriti, na época com mais de 80, 

afirmando que “o Terena é índio manso, mas não é covarde”, expressa também esse sentimento, de que a 

condição comum ou rotineira é a mansidão, sendo a postura mais agressiva legítima apenas para a 

correção de injustiças
58

. No presente artigo, todos esses atributos, reconhecidos pelos Terena como 

positivos e como recursos legítimos para a produção dos coletivos (troncos e aldeias) estão agrupados 

sob o rótulo geral de cordialidade.  

A obrigação moral de demonstração de cordialidade entre os membros dessa formação social envolve 

palavras, atos e formalidades reciprocamente adotadas para demonstrar respeito mútuo e consideração, de 

acordo com o status atribuído a posição social ocupada por cada pessoa. 

Como anunciado anteriormente, inspiração para pensar a conduta social terena a partir da noção de 

civilidade veio da leitura de Norbert Elias, especialmente dos estudos sobre A Sociedade de Corte e O 

Processo Civilizador. Nestes estudos, o autor desenvolve a tese de que a constituição do que normalmente 

se convencionou denominar de modernidade ocidental, enquanto um conjunto de figurações sociais 

compostas por cidadãos modernos, exigiu um longo processo de disciplina das emoções e de 

adestramento comportamental. Todo esse longo processo de preparação das pessoas para essa nova 

formação social é identificado por Elias como processo civilizador, de longa duração, cuja movimentação 

e transformação nunca se encerram. 

Aproximar formulações realizadas a partir de um povo indígena à formulações realizadas em outro 

contexto etnográfico, no caso a formação social desenvolvida nos Estados europeus modernos, exige o 

cuidado de não enquadrar as características da formação social terena nas formulações de Elias sobre a 

gênese da formação social ocidental moderna. Registro apenas o reconhecimento de que a leitura desses 

trabalhos forneceu importantes insights e pistas para a percepção de uma série de fenômenos observáveis 

nas relações interpessoais e comunitárias dos Terena, que de outra maneira passariam desapercebidos. A 

maior parte dessas relações só se tornou perceptível na capilaridade do microcosmo do universo 

relacional, durante a realização de detalhadas descrições etnográficas. Penso que esse exercício poderia 

ser testado em outros cenários etnográficos, daí o esforço de apresentar essa discussão. 

Este artigo, como ensaio exploratório, procura uma aproximação da etnografia terena, buscando um 

percurso analítico alternativo em relação aos estudos aculturativos e de fricção interétnica, enfoques 

predominantes nos estudos de maior fôlego realizados até o momento sobre essa etnia (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1968 e 1976).  
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 Não há espaço no presente artigo para explorar as possibilidades dos conflitos como instituíntes das figurações 

sociais terena. São eles que permitem rupturas e redirecionamento de processos sociais, repondo ou fazendo emergir 

novas figurações, onde os princípios da civilidade possam operar com mais eficiência e profusão. Isto pode ser 

desenvolvido em outro momento.  
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O processo civilizador terena: apreensões a partir de noções de civilidade e etiqueta  

O trabalho realizado nas aldeias da terra indígena Buriti revelou que os Terena cultivam com dedicação e 

refinado interesse alguns atributos considerados imprescindíveis às figurações de seus troncos familiares 

e aldeias. Esses atributos dizem respeito a determinadas atitudes comportamentais e disposição para a 

sociabilidade. Numa perspectiva mais distanciada, como por exemplo a prefácio escrito por Lévi-Strauss 

para estudo sobre o dom, realizado por Marcel Mauss (MAUSS, 2003), seria razoável propor que tais 

atributos são apreendidos como co-extensivos à própria condição de humanidade. Entretanto, o 

argumento aqui é a proposição específica que sociabilidade recebe na formação social terena e a 

centralidade aí ocupada. Entre esses atributos da civilidade terena, é possível elencar a sensibilidade 

extrema às maneiras moralmente consideradas como boas ou más, a procura da conduta mais apropriada a 

cada situação de interação social, a preocupação em se portar com dignidade e o cuidado, percepção e 

consideração pelas posições hierárquicas. 

O elemento diferenciador da percepção destes elementos na composição da formação social terena seria o 

lugar ocupado por esses atributos nos processos de produção e reprodução social. Importante considerar a 

longa duração deste modo de se relacionar, identificados nas fontes históricas desde os primeiros 

contados com os colonizadores. Isto pode ser mais um argumento a favor da centralidade destes atributos 

na produção da vida social em períodos anteriores, que seguem operantes no sistema multiétnico do 

Estado brasileiro atual. A inserção dos Terena num sistema globalizado, da aldeia à ONU, parece ter 

favorecido ainda mais a centralidade dos costumes como sinal diacrítico definidor do sentimento de 

pertencimento étnico. A pessoa terena transita e circula por muitos espaços que não os de suas figurações 

sociais, mas, ordinariamente, faz isto sempre como Terena, sendo sempre identificado e considerado por 

outro Terena que eventualmente circule pelo mesmo espaço. 

As expectativas de um líder emergente em ascender a posição de prestígio e se consolidar como líder 

estão diretamente vinculadas ao domínio dos atributos comportamentais que orientam suas configurações. 

O Terena com aspirações políticas deve sempre estar preparado para falar e para liderar, caso a 

oportunidade se apresente. Os líderes políticos mais velhos de um tronco ou aldeia se empenham para 

que alguns de seus parentes próximos mais jovens adquiram habilidades requeridas no manuseio dos 

códigos de conduta associados ao exercício da chefia. O esforço pedagógico é direcionado para pessoas 

identificadas como vocacionadas para serem chefes. Gradativamente são inseridos em atribuições nas 

quais possam exercitar conhecimentos já adquiridos e aprender novas habilidades.  

A movimentação do líder mais idoso em apoiar o seguidor considerado promissor, sempre desperta o 

interesse das pessoas que buscam habilitar-se para o desempenho das funções políticas. Sempre se 

encontra líderes apoiando ou se opondo a outros líderes, concordando ou divergindo sobre a conveniência 

da ascensão de determinado líder. Isto situa a política como atividade intensa em qualquer aldeia terena. 

No âmbito mais restrito do tronco as relações tendem a ser mais estáveis no tempo, um tronco demora 
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anos ou décadas para se constituir, mas uma vez constituído, tende a durar até a morte dos “troncos 

velhos”, como afirmam os Terena, podendo, inclusive, sobreviver a sucessão geracional, sempre com 

reconfigurações.  

Os líderes de um tronco ou aldeia estão sempre atentos à movimentação de outros troncos e aldeias 

relacionadas. Encontros e eventos onde se reúnem líderes é sempre oportunidade de testar habilidades, 

fazer alianças, estabelecer rupturas, etc. Toda atenção e requerida para observar os concorrentes políticos 

e evidenciar para a coletividade qualquer desvio de comportamento considerado inadequado. Tanto o 

empenho na adoção da conduta adequada, quanto a oportunidade de apontamento de condutas 

socialmente desaprovadas, parecem desempenhar uma função pedagógica nos processos de instituição, 

manutenção da liderança e controle social de suas ações. Em sua formação, a liderança emergente vai 

aprendendo aos poucos a lidar com esse complexo sistema, que exige o acúmulo de vários conhecimentos 

e habilidades, imprescindíveis para a correta condução dos processos sociais nos quais possa, 

legitimamente, se apresentar como liderança. A performance, tanto quanto a capacidade de constituir 

redes de apoio, são fundamentais para o líder terena. Parece difícil deslegitimar quem tem uma 

performance adequada. 

Nas aldeias da terra indígena Buriti vários líderes exerceram a liderança por décadas, mostrando a 

possibilidade de construção de redes de alianças bastante estáveis, articuladas por líderes com grande 

capacidade performática. Alguns, com mais de oitenta anos, exerceram por décadas o cargo de cacique 

em suas respectivas aldeias. Na situação de entrevista, eles sempre faziam questão de explicitar para o 

entrevistador o domínio dos códigos de conduta que, com o tempo, compreendi serem por eles 

considerados como apropriados a um chefe terena. Reconhecendo nossa condição de peritos das justiça, 

sempre nos chamavam de “doutor” e éramos tratados com rigorosa deferência, por mais que nos 

esforçássemos para desenvolver relações menos hierárquicas. Quando alguém discorria sobre sua 

participação nos fatos vividos e realçava o estilo comportamental, na verdade dizia da sua condição de 

chefe. Se um líder está presente ele tem a prerrogativa do uso da palavra. Os códigos associados ao 

exercício da chefia se expressavam de várias maneiras: na postura corporal, na hospitalidade, na 

cordialidade e fino trato, na maneira amena de falar, nas formulações. 

A circulação pelas diversas aldeias permitiu perceber a recorrência desse estilo comportamental nos 

diversos líderes entrevistados apontava para estilos terena de exercer a liderança e de compor suas 

figurações sociais. Constatei então que essa reação transcendia a situação excepcional de mobilização da 

comunidade em torno da realização da perícia, pois se referia ao próprio estilo do grupo. Em situação de 

entrevista, era comum esses antigos líderes apresentarem ao entrevistador alguma pessoa mais jovem, 

como filho, sobrinho ou neto. Isto era feito em tom cerimonioso, e o antigo líder demonstrava orgulho ao 

apresentar o jovem, seu parente, que demonstrava reunir conhecimentos e habilidades para futuramente 

exercer papel de destaque na comunidade. Normalmente o ancião pedia que o jovem se aproximasse e 
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dizia algo como, “esse meu neto é estudante universitário (podia também ser professor, agente de saúde, 

etc.) é bom que ele escute nossa conversa também”. A apresentação por parte do líder constituído trazia 

implícita sua autorização para que o apresentado participasse da conversa, que passava a fluir como 

conversa aberta, em que várias pessoas autorizadas opinavam. As pessoas que não eram apresentadas 

acompanhavam à distância a conversa e, embora demonstrassem interesse nos fatos relatados, não 

interferiam, a menos que fossem diretamente interpeladas para esclarecimento de alguma dúvida. 

Havia grande disposição em relatar a história local, o que também era requerido pelo procedimento 

pericial que estávamos realizando. Narrar os fatos passados aparecia como uma oportunidade para os 

velhos relembrarem a comunidade da sua importância pretérita. Aos jovens, autorizados a participar, se 

oferecia como oportunidade de compreender melhor a histórica local, pois o líder deve ser conhecedor da 

história de sua aldeia, bem como de incorporar novos conhecimentos. Mas a participação de certos jovens 

nas conversas e entrevistas permite pensar também que essas situações serviam como abertura de um 

campo experimental, no qual eram testadas as habilidades e os conhecimentos que eles já dispunham, e 

cuja demonstração era requisito para se consolidarem como aspirantes a futuras posições de chefia. Nesse 

sentido, a participação dos jovens ao lado dos velhos representou uma contribuição efetiva no esforço que 

empreendemos no trabalho pericial para compreender a história da comunidade e levantar os dados 

necessários para responder aos quesitos da perícia. 

Os líderes das aldeias de Buriti demonstravam grande interesse em saber exatamente quais eram minhas 

atribuições profissionais como antropólogo e como docente na universidade – além da condição 

momentânea de perito da Justiça Federal. Assim, queriam saber sobre minha formação, títulos 

acadêmicos, disciplinas que ministrava, se professava alguma religião, em que cidade e bairro residia, 

onde viviam meus parentes, etc. Tais informações pareciam necessárias para a identificação de minha 

condição social, fundamental para ajustarem a forma de tratamento a mim dispensado de acordo com o 

status que consideravam adequado. De modo semelhante ao que Elias descreve a sociedade de corte, o 

comportamento correto está sempre situado num campo relacional, só posso me comportar de modo 

adequado se sei exatamente a posição da pessoa com que me relaciona. Só assim poderiam ajustar a 

forma de tratamento à expectativa comportamental da sociedade do “outro”. Nesse empenho, 

demonstraram considerável conhecimento e percepção para as diferentes posições hierárquicas 

estabelecidas tanto em sua própria formação social, quanto aquelas estabelecidas na sociedade nacional, 

de acordo com os papéis e funções atribuídas aos diferentes sujeitos sociais. O judiciário com seus ritos e 

protocolos, parecia despertar grande interesse, e o poder nele concentrado, pelo que pude notar, aparecia 

aos Terena como intrinsicamente dependente de seus ritos e protocolos.  

Impostação de voz, postura corporal, vestimenta, protocolos de tratamento, ou seja, tudo que se refere a 

forma de apresentar-se, é objeto de grande interesse e foco da dedicação dos Terena com pretensão de 

liderança. Esta extrema sensibilidade dos Terena para a percepção das nuances nas atitudes 
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comportamentais associadas às diversas posições e status, transparece na fala de Armando Gabriel, em 

2003, um dos líderes antigos, residente na Aldeia Córrego do Meio. Quando discorria sobre Francisco 

Horta Barbosa, antigo funcionário do SPI que atuou em Buriti, ele disse: “ele era um homem muito 

digno”. A dignidade atribuída a esse chefe do SPI, parecia derivar de uma série de atributos cumulativos, 

pois o referido funcionário: a) ocupou posições administrativas importantes no antigo órgão indigenista, 

acima dos encarregados dos postos indígenas, tendo assim, grande reconhecimento no interior da própria 

instituição da qual era funcionário; b) era reconhecido como um homem empreendedor, capaz de tomar 

iniciativa, bem como de encaminhar soluções para os problemas de convivência dos Terena com as 

frentes de ocupação, inclusive dos problemas fundiários; c) era respeitado pelos fazendeiros vizinhos, que 

reconheciam nele um legítimo representante do governo. Enfim, ele era “um homem digno” por ser uma 

pessoa distinta e honrada, e estas características estavam inscritas em seus atos e expressas no 

reconhecimento de sua posição social por diversos segmentos de sua própria sociedade, como no caso de 

outros funcionários do SPI e dos proprietários de terra no entorno da reserva destinada aos índios. Mesmo 

tendo críticas à atuação do SPI e do próprio Francisco Horta Barbosa, por não terem assegurado a 

totalidade das terras ocupadas pelos Terena em Buriti, Armando reconhece sua condição de chefe. 

O líder deve saber se comportar de acordo com a posição que ocupa. A posição de dignidade deve 

necessariamente ganhar expressão pública através de gestos e expressões comportamentais, numa espécie 

de complemento necessário. A atenção à etiqueta e às cerimônias de tratamento aparecem nas figurações 

sociais terena como instituições altamente desenvolvidas da estrutura política. Por esse motivo, 

encontram-se aí sofisticados instrumentos de rigoroso controle das emoções. Um líder deve saber lidar 

com as emoções dos outros e com as suas próprias emoções. 

Os líderes terena mobilizam disposições comportamentais de maneira a externar para o coletivo a postura 

reconhecida em sua formação social como apropriada ao líder. O discurso e a performance devem ser 

identificados com o senso de civilidade, considerado como inerente ao exercício da liderança. A 

estabilidade nas redes de alianças entre troncos e aldeias é proporcional a habilidade dos líderes que 

compõem estas redes. Se a etnografia das terras baixas sul-americanas normalmente descreve situações 

caracterizadas pela mutação frequente na configuração das redes de alianças, os dados da pesquisa entre 

os Terena, desde o início, indicavam expressivo esforço de manutenção de estabilidade nessas relações, 

trazendo sempre a memória das alianças entre os “troncos velhos” ao longo de décadas. Esta parece ser 

uma característica da formação social terena, quando as alianças entre famílias, aqui denominadas de 

troncos, tendem a perdurar ao longo do tempo, existindo o esforço deliberado das lideranças para que isto 

aconteça. 

Nas aldeias da terra indígena Buriti, em 2003, era possível identificar redes de alianças que existiram por 

mais de cinco décadas antigos, mantidas por líderes octogenários. Este era o caso da aliança entre o 

tronco Reginaldo (que articula a vida política na aldeia Água Azul), com o tronco Gabriel (que articula a 



 

663 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

vida política na aldeia Córrego do Meio) e os troncos Alcântara e Figueiredo (que articulam a vida 

política na aldeia Buriti). Essa rede, construída no passado, continua em franca operação, mesmo que sua 

conformação tenha passado por significativas transformações, provocadas entre outras coisas, por 

nascimentos, mortes, crescimento demográfico e emergência de novas lideranças. 

Essa relativa estabilidade política terena na liderança dos troncos parece estar vinculada, mais uma vez, à 

grande atenção dedicada às atitudes comportamentais, pois os relacionamentos entre as pessoas de 

prestígio tendem a ser duradouros, porque cultivados e cuidados. Disto resulta que uma performance 

adequada em uma situação de interação no presente produz uma memória favorável e acumula créditos e 

disposições positivas para o futuro. A lembrança de experiências bem-sucedidas será de muita valia para 

o desenvolvimento e condução de outros processos sociais no futuro. 

Atitudes inadequadas também provocam efeitos negativos duradouros. A pessoa marcada socialmente 

como emocionalmente instável terá pouca ou nenhuma probabilidade de se firmar como merecedora da 

confiança requerida para conduzir processos políticos de maior importância, o que exige mútua confiança. 

Para evitar tal situação, os líderes e aspirantes a líderes desenvolvem extrema sensibilidade aos detalhes 

das modalidades de atitudes comportamentais efetivadas nas situações de interação social. Isto favorecerá 

que a pessoa ao longo do tempo construa um histórico de relações classificadas como positivas, acumule 

créditos que lhe permita se situar numa situação vantajosa dentro de uma rede de aliança, seja interna ao 

tronco, seja envolvendo o conjunto de troncos que conformam a aldeia. Assim, o líder ou aspirante a 

líder está sempre empenhado em cultivar, manter e, se for possível, ampliar a rede de relações que pode 

ser em cada momento acionada. 

A conversa com os líderes, a observação das relações que estabeleciam entre si, a participação no 

cotidiano da vida política e a escuta das narrativas dos anciões e antigos líderes das aldeias de Buriti, 

davam a sensação de que a etiqueta impregnava, para usar uma expressão metafórica, o ar que o Terena 

respirava. Foi a constatação de tais características que permitiu identificar que estávamos perante uma 

formação social que se aproxima, enquanto tipologia, da “sociedade de corte”, descrita por Norbert Elias. 

Essa aproximação se justifica, embora saibamos se tratar de sociedades radicalmente distintas no espaço e 

no tempo, e, por isso, aqui elas são aproximadas apenas enquanto tipologias, no sentido weberiano. O 

ponto de convergência de ambas é o valor atribuído à etiqueta. Em ambas a etiqueta aparece como o foco 

temático central, para o qual convergem significativos conjuntos de práticas sociais estilizadas. A etiqueta 

fornece o mote, a inspiração e mesmo os elementos para a tipificação de comportamentos sociais que 

articulam os módulos organizacionais, tano os troncos como as aldeias, enquanto figurações distintas e 

exclusivas. 

A mais sutil variação em termos do padrão estabelecido de conduta associado à posição do líder, será 

imediatamente notada e poderá ter um reflexo negativo na legitimidade de sua posição. O líder deve se 

preocupar o tempo todo com as expectativas a seu respeito e também aos mecanismos de controle social 
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que permeiam as relações estabelecidas com seus liderados. Isto gera nos líderes um devotamento e 

paixão intensa por esses pequenos, mas significativos detalhes da vida política, cujo domínio é requerido 

para a conquista e consolidação de posições de prestígio. 

Na Perícia Judicial realizada na terra indígena de Buriti os peritos e assistentes técnicos foram 

recepcionados por uma comissão composta por caciques e outros líderes das diversas aldeias que dividem 

a terra indígena de Buriti. A recepção teve um tom de evento formal, quando falaram as lideranças locais 

pela ordem de sua importância e solicitaram que todos os responsáveis pela realização da perícia se 

apresentassem oficialmente. Tudo era feito com meticulosa atenção, manifestando grande preocupação 

com a exatidão da organização. Mesmo na situação tensa do início dos trabalhos periciais o protocolo 

deveria ser mantido. Os peritos e assistentes técnicos foram informados que os integrantes da comissão de 

lideranças haviam sido escolhidos a partir de deliberação da comunidade, o que expressa a capacidade de 

se organizarem dentro dos princípios que configuram sua organização social específica. Fomos 

informados que os representantes haviam sido escolhidos em reuniões realizadas em dias anteriores, e 

estavam incumbidos de acompanhar todos os trabalhos periciais e estavam incumbidos pelos seus 

coletivos com representantes para esse pleito.  

O cuidado extremo com os mínimos detalhes do ritual de recepção expressava as posições de prestígio 

ocupadas pelas lideranças das diversas aldeias representadas na reunião. Já naquele momento fomos 

apresentados a importância da etiqueta como função simbólica, capaz de regular os processos de 

instituição e manutenção das redes de interdependência, características da figuração social terena de 

Buriti e, acredito, da formação social terena em geral. É claro que só bem mais tarde teríamos condições 

de compreender as implicações investidas no ritual de recepção, a partir do acúmulo de dados de campo. 

A organização do evento de recepção explicitou que, para as lideranças terena de Buriti, a disposição das 

pessoas, a ordem das falas e o tempo reservado para cada um expressar suas ideias, formavam um 

conjunto de procedimentos que permitiriam situar os diversos sujeitos sociais – caciques, membros da 

comissão, peritos e assistentes técnicos – em relação aos papéis que estariam destinados a cumprir, 

durante a realização em campo dos trabalhos periciais. Evidenciava também a necessidade de observação 

de determinadas coerções associadas aos papéis a serem desempenhados por cada sujeito devidamente 

posicionado, o que exigiria autocontrole das emoções, principalmente por se tratar de assuntos de extrema 

delicadeza, por envolver interesses antagônicos em relação à posse da terra.  

O cumprimento da etiqueta requer constante exercício de aprendizado e esforço de atualização. Por conta 

dessa disposição para a relação e para a performance em eventos, as aldeias terena são espaços receptivos 

para realização de reuniões, discussões e debates, ocasiões que se afiguram como espaços de exercício 

performático para os líderes constituídos e para as lideranças em formação. As reuniões são também 

ocasiões para a coletividade (grupos e facções) testarem o grau de habilidade discursiva e 

comportamental de seus líderes. A recusa de participação em eventos coletivos só acontece quando a ação 
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é vista como manobra de interesse de algum líder, sem a necessária construção de ambiente favorável a 

interação. Mesmo assim, é comum as pessoas atenderem a convocação para aproveitar o evento para fazer 

a contraposição pública de opiniões. 

A disposição para a interação parece ser concebida como um procedimento gradativo de humanização, 

aprendido dos líderes e, atualmente, também na escola formal. O processo civilizador terena implica na 

expansão da disposição para a interação e a sociabilidade, a partir dos princípios que regem a formação 

social terena. O Terena parece se tornar mais Terena à medida que amplia as possibilidades de atuação 

performática em distintos cenários sociais, expandindo sua formação social e seu processo civilizador.  

A ampliação do processo civilizador terena requer a ampliação dos horizontes de atuação performática 

dos líderes. A postura, o gesto, o comportamento mais conveniente à cada situação, a escolha da palavra 

mais apropriada a ser dita em determinado contexto e, principalmente, o cuidado com a maneira como e 

para que deve ser proferida, são aspectos da conduta cuja importância a pessoa deve aprender a considerar 

desde o início de sua socialização e ganha relevância crescente no caso dos líderes. Do correto domínio 

destes códigos depende grande parte das chances de mobilidade e ascensão social. Em termos 

comparativos, é possível postular que, se o locus da guaranidade situa-se no plano do discurso religioso, 

como bem enfatiza Eduardo Viveiros de Castro no prefácio do livro de Nimuendaju (1987), na formação 

social terena a importância do discurso religioso seria ocupada pelo gesto e pela etiqueta, no sentido 

proposto por Elias para a sociedade de corte. 

A atenção e o domínio do sistema de etiqueta e das regras de civilidade próprias às figurações sociais 

terena fornecem, para a pessoa que aí vive, um indicador seguro para a orientação da conduta. Isto porque 

coloca a sua disposição instrumentos capazes de indicar, com significativa segurança, o prestígio e o valor 

atribuído a cada pessoa, de acordo com a posição por ela ocupada na estrutura de relações de 

interdependências. De posse desse conhecimento, a pessoa identifica a maneira mais correta e 

conveniente para pautar sua conduta perante os outros atores sociais. A partir deste instrumental o 

aspirante a líder pode atingir seus objetivos, sem esquecer da capacidade requerida de construir alianças 

duradouras. 

O sistema de etiqueta e atitudes comportamentais atua ainda como estabilizador na orientação da 

contração de relações, assegurando um coeficiente mínimo de coesão e previsibilidade nas condutas dos 

atores sociais, sendo esta a condição necessária para a manifestação do sentimento de pertencimento a 

figuração social terena. O Terena é alguém de quem se espera que se comporte como terena, ou seja, 

existe certa expectativa de previsibilidade a respeito de como se comportará em determinado contexto. 

Assim, se assegura o coeficiente necessário de regularidade no fluxo da vida social, a despeito da 

mutabilidade constante nos cenários sociais, inerente ao fluir da vida coletiva em qualquer formação 

social. Através da operação de um complexo sistema de etiqueta e regras de civilidade, os Terena 

produzem as condições exigidas para a sua própria reprodução e transformação enquanto formação social. 
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A obrigatoriedade de assumir o compromisso permanente com a civilidade e a etiqueta representa pesado 

ônus para as pessoas ou grupos de pessoas que ocupam as posições de prestígio e liderança. Em 

compensação, essas posições podem conferir, a quem ocupa a posição de líder e aos seus parentes, certas 

vantagens políticas e econômicas associadas ao maior reconhecimento social. As pessoas que compõem 

as camadas de menor prestígio, por outro lado, estão desobrigadas de representar os estilos 

comportamentais mais rigorosos. Por isso, ficam mais livres para decidirem como agir, sem ter de se 

preocupar o tempo todo com a repercussão de seus atos. Muitos optam por essa via, ou são conduzidos a 

ela, dada a pouca efetividade de expectativas de se constituírem com líderes. 

Os dados aqui discutidos permitem propor e existência de uma estética comportamental. As figurações 

sociais terena, consideradas em suas diversas escalas de amplitude – o tronco, a aldeia, terra indígena ou 

uma rede articulada entre terras indígenas –, serão marcadas pela constante preocupação dos líderes em 

efetivar e monitorar as formas recíprocas de comportamento. Isto porque, nesses comportamentos, estão 

investidos os graus relativos de prestígio a que cada líder aspira em determinado momento ocupar. A 

disposição hierárquica nunca é totalmente estabilizada, os postos ocupados estão sempre sob ameaça e 

líderes emergentes estão sempre testando as possibilidades de ascensão, o que geram grande dinamismo a 

vida social. 

A etiqueta é também um dispositivo de coerção e controle social. Isto faz com que cada figuração social 

disponha de mecanismos de controle sobre as ações do líder. Com a obrigatoriedade do cumprimento da 

etiqueta, o coletivo tem a vantagem de contar com considerável previsibilidade nos gestos e atitudes da 

liderança, ao mesmo tempo que ela está sempre prestando conta de seus atos. Como um módulo 

coercitivo exercido sobre os líderes, a obrigação de cumprir com a etiqueta atua como uma espécie de 

contrapartida ao prestígio e poder associados às posições de liderança. O líder tem a vantagem de usufruir 

do prestígio e status vinculados ao cargo ocupado, mas está submetido ao rígido controle da etiqueta. 

A etiqueta circunscreve o exercício da política em uma moldura social definida, reconhecida e valorizada 

enquanto parte da terenidade. A delimitação da maneira como a liderança deve se comportar e agir 

fornece elementos para o coletivo circunscrever seu campo de atuação, ou seja, o que compete à liderança 

em cada momento deliberar. É, portanto, dentro desta moldura social que se define o caráter e a esfera de 

sua atuação. Como nas realizas, aqui também o líder é um modelo de conduta para o súdito, o primeiro a 

estar submetido a obrigações e deveres. 

Manter-se como líder ou ampliar o prestígio e status que se conseguiu angariar, requer a manutenção das 

tensões em um nível favorável à sua própria posição. O líder está sempre desafiado a administrar 

conflitos. Deve vigiar e controlar as tensões oriundas da relação necessária com outros líderes, nas quais 

inevitavelmente a posição ocupada está sempre sendo testada. Cada situação nova é investimento de 

risco, pois tanto se pode ganhar como perder prestígio. 
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A descrição dos módulos organizacionais que configuram a formação social terena torna visível a 

interdependência entre coletivos e líderes. O tronco e a aldeia se configuram a partir de complexo de 

possibilidades e restrições às ações dos líderes, dependendo, entre outras coisas, de suas performances, do 

lastro de alianças e dissensões que herdaram dos líderes que os precederam, de eventuais vínculos com 

agentes indigenistas ou outras agências da sociedade nacional, etc. Os líderes traçam suas estratégias de 

ação calculando estas possibilidades e contingências. 

Considerações finais 

A formação social terena inclui a construção permanente de figurações sociais, enquanto coletivos 

articulados por valores oriundos da formação social terena, sendo que tais figurações são localmente 

denominadas de troncos e aldeias. Tais figurações se distribuem no tempo e no espaço, mas se articulam 

a partir de um fundo de referências comuns, prefigurando um processo civilizador, que se expande para 

além do espaço de suas aldeias, já que interagem intensamente com o mundo do purutuya, modo como 

denominam os nacionais não indígenas. Os dados aqui reunidos e discutidos permitiram evidenciar vários 

aspectos do processo civilizador, proposto como compondo a terenidade.  

O processo civilizador terena é referenciado em noções bastante elaboradas de etiqueta e regras de 

comportamentais, com grande efeito sobre a instituição de suas figurações sociais. A formação social 

terena se compõe por alto grau de refinamento nas formas de enquadramento e no tratamento dispensado 

às pessoas, estrategicamente dispostas de acordo com o status atribuído à posição ou papel social por elas 

ocupado. A cada posição corresponde expectativas comportamentais com alto grau de elaboração. 

A obrigatoriedade de observância de determinados estilos de conduta e de cumprimento das regras de 

etiqueta são mais facilmente observados no comportamento das pessoas de maior prestígio. Isto se deve 

ao fato de serem concebidos como ingredientes necessários na confecção de redes de apoio mútuo, 

construídas em torno dos principais líderes. Por sua vez, as redes vinculando pessoas de prestígio tendem 

a ter considerável estabilidade e constância no tempo, transferindo-se de uma geração à outra, a despeito 

da entrada e saída eventual de pessoas, o que permite criar um liame que cimenta as figurações sociais 

que se sucedem no tempo. Ressalta daí a importância do acúmulo de relações e da construção de uma 

trajetória de líder de expressão pública reconhecida. A expressividade de um líder pode estar mais voltada 

para os vínculos intracomunitários ou para a relação com agências da sociedade nacional, implicando 

numa natureza diferencial dos líderes terena. 

No processo civilizador terena as atitudes recíprocas entre as pessoas que participam, ou aspiram 

participar nas redes de maior prestígio, inspiram e motivam os líderes emergentes ao aprimoramento de 

formas de sociabilidade. Isto implica no refinamento e polidez no trato das questões públicas e coletivas e 

na capacidade de construir e gerir redes de alianças.  
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Por fim, o artigo ensaia expandir a noção de processo civilizador, como movimento passível de acontecer 

em distintos locais, em distintos contextos históricos e configurações sociológicas. Uma espécie e 

movimento de expansão aparece como inerente a ideia de processo civilizador, o que pode ser testado em 

outros cenários etnográficos. Ao seu modo, o processo civilizador terena aparece como expansionistas de 

seu próprio modo de ser, agregando e modelando figurações sociais de troncos e aldeias, mas também se 

expandindo por todos os espaços socais por onde os Terena transitam, por onde eles difundem sua 

terenidade.  
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Resumo 

Investigando a formação do Estado, Elias concluiu que os reis da França monopolizaram o uso da força 

física e a arrecadação de impostos, submetendo a nobreza. Ocorreu algo semelhante em Portugal? Muitos 

historiadores salientaram o quanto foi difícil para o rei português, entre os séculos XV e XVIII, submeter 

os “corpos” da sociedade que detinham “direitos” especiais ou cargos públicos. Para governar em quatro 

continentes, ele precisou conceder autonomia administrativa e militar para diversos grupos de 

privilegiados. Sendo assim, vale perguntar: o “mecanismo monopolista” existiu em Portugal?  

Palavras-chave: Mecanismo Monopolista. Estrutura Corporativa. Monarquia Portuguesa. 

Abstract 

Searching into the State’s constitution, Elias concluded that French kings have monopolized the use of 

physical strength and taxes collection, subjugating the nobility. Has something like that happened in 

Portugal? Many Historians stressed how much hard it was for the Portuguese king, between the 15
th
 and 

18
th
 century, to submit the “bodies” from the society who had specials “rights” or public posts. To rule in 

four continents, he necessitated to grant administrative and military autonomy for several groups of 

privileged people. Therefore, it is worth to ask: Has the “monopolist mechanism” even existed in 

Portugal? 

Key-words: Monopolist Mechanism, Corporative Structure, Portuguese Monarchy. 

 

 

Na segunda parte do Processo civilizador, Norbert Elias investigou a “sociogênese” do Estado na França 

entre os séculos XII e XVIII. Segundo o sociólogo, 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”, ele caracteriza os resultados 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 (ELIAS, 1993, p. 97-98).  

Tentando descrever como surge a “estrutura monopolista”, Elias estuda o processo de consolidação das 

monarquias francesa e inglesa desde o século XII. Me limito a uma breve exposição da análise do autor. 

No início, durante a Baixa Idade Média, casas senhoriais independentes predominavam na área da atual 

França e disputavam livremente recursos matérias e oportunidades de prestígio. A sequência de conflitos 

entre elas provocou a eliminação de algumas e a ascensão de outras. Foi o caso da dinastia dos Capeto, a 
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princípio capaz de controlar apenas a Ilê de France e a região circunvizinha e que, no final do século 

XIII, já governava grande parte do atual território francês. No século XIV, o complexo dos Capeto ainda 

parecia “um domínio territorial de família, cujas as partes separadas eram mantidas juntas menos por 

dependência recíproca, ou por divisão de funções, do que pela pessoa do dono” (ELIAS, 1993, p, 116). 

Porém, despontava 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 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 XV e XVI. Elias não perde de vista os conflitos e a instabilidade do 

processo. Todavia, entre recuos e avanços, a “situação básica de livre competição” entre as casas de 

guerreiros não existia mais e a monopolização, depois de longo processo, tornava “possível regulamentar 

a distribuição de oportunidades”, criando laços de dependência entre os grupos de privilegiados (ELIAS, 

1993, p. 133-134).  

A nobreza não desapareceu, ao contrário, reafirmou sua superioridade social nas cortes dos monarcas. As 

antigas casas de guerreiros perderam a autonomia militar e, em boa medida, a independência econômica, 

pois os reis Valois – depois os Bourbon no século XVII – 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 nobreza, aos poucos, deixava de desafiar militarmente o rei, ainda que o poder deste 

último provocasse ressentimentos e críticas. Por outro lado, a constituição de uma monarquia estável, 

capaz de 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 instruía e obtinha postos 

importantes no aparelho administrativo 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 elementos indispensáveis para monopólio do monarca. Eles não 

poderiam subsistir sem um sistema de gestão eficaz, conduzido por especialistas. Daí a necessidade do 

recrutamento de plebeus que estivessem dispostos a trabalhar para a monarquia, pois nobres guerreiros ou 

cortesãos raramente estavam disponíveis ou preparados para a tarefa. Portanto, uma nova camada de 

privilegiados foi se consolidando com o processo de monopolização: a burguesia atrelada ao Estado. Na 

França dos séculos XVI e XVII, a monarquia abria para os estratos superiores desse grupo a possibilidade 

de enobrecer, de adquirir cargos que representavam títulos nobilitários e alteravam a condição social de 

seus ocupantes. Aos poucos, no topo da hierarquia social, surgiam dois grandes grupos de privilegiados: a 

“nobreza de sangue” (de origem guerreira) e a nobreza de robe (de origem burguesa). Ambas derivavam 

da formação do monopólio real. 
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Os privilegiados franceses dos séculos XVI e XVII mantinham laços estreitos e decisivos com a Coroa. 

Sua condição hierárquica – seu prestígio – e econômica – suas receitas – dependiam desses laços, pois o 

monopólio, para Elias, não criou apenas o rei poderoso, mas também esses estratos superiores. Os 

benefícios da monopolização foram repartidos por um complexo conjunto de privilegiados. As antigas 

casas de nobres 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” 

estava submetida, mas podia usufruir das vantagens simbólicas e materiais de pertencer à corte e ter 

acesso 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 diversos tipos de oportunidades econômicas e políticas e, no 

limite, o enobrecimento. 

O rei e sua corte assumiram o papel de “centro coordenador e regulador supremo” dessa constelação 

social (ELIAS, 1993, p. 143). O rei não tinha um poder de mando absoluto. Encontrava-se “preso” a uma 

“vasta e autônoma rede de cadeias de ações” capaz de impor compromissos e comportamentos ao 

monarca. No interior dessa “rede”, as relações entre os grupos de privilegiados manifestavam “dualidade 

ou mesmo multiplicidade de interesses específicos”, pois “eram amigos, aliados ou parceiros em 

potencial; e, ao mesmo tempo, adversários, concorrentes ou inimigos em potencial” (ELIAS, 1993, p. 

145). Configurou-se uma “ambivalência de interesses” entre grupos que compartilhavam e disputavam as 

oportunidades oferecidas pela monopolização. Assim, no topo da hierarquia social, os homens eram rivais 

e parceiros: “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).  

Na França dos Bourbon (séculos XVII e XVIII), os privilegiados (as “nobrezas”) eram parceiros-rivais e 

oscilavam entre o desejo de obter vantagens sobre os adversários e o medo de arruinar 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 

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).  

O rei e sua corte, enquanto “centro coordenador e regulador”, operavam a mediação entre os privilegiados 

interdependentes: arbitravam conflitos ou limitavam a sua extensão, impondo regras de relacionamento 

que modelavam hábitos e interesses, como as leis e a etiqueta; ao mesmo tempo, respondiam ao “desejo 

de segregação” desses grupos, distribuindo, de maneira balanceada, benesses materiais e simbólicas que 

reforçavam sua superioridade diante dos outros súditos (cf. ELIAS, 2001, p. 97-135). As “nobrezas” da 

França dependiam do rei, pois sua mediação evitava um confronto brutal entre elas, além de atender parte 

considerável de suas demandas por status e recursos. Para Elias, foi esse papel de “coordenador e 
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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 manter o equilíbrio entre os grupos encastelados no topo da hierarquia social. Foi 

obedecido pelos “nobres” mais pelo medo da desarticulação da ordem hierárquica do que pelo receio de 

sua força coercitiva. Para conviverem nas mesmas “redes” sociais e continuarem superiores aos outros 

homens, eles precisavam do rei.  

O modelo explicativo proposto por Elias ajuda a compreender a monarquia portuguesa dos séculos XVII 

e XVIII?  

Nas últimas décadas, vários historiadores portugueses e brasileiros estudaram a estrutura corporativa da 

monarquia lusa no início da modernidade. 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 eles tendiam a limitar a ação da Coroa. 

Analisando o “complexo orgânico” dessa monarquia, Hespanha verificou que este era concebido a partir 

da “teoria corporativa”, segundo a qual o rei era a cabeça” do “corpo” social que, além de assegurar sua 

unidade, deveria atribuir a cada parte “aquilo que lhe é próprio”, garantindo a harmonia do todo. Assim, 

realizar a “justiça” era possibilitar a “manutenção da ordem social e política estabelecida”, ordem esta 

hierárquica e desigual. Como cada órgão corporativo tinha sua função, era imprescindível lhe conferir “a 

autonomia necessária para que a possa desempenhar”. Se aceitava, nos tribunais e na corte, que cidades e 

senhores locais compartilhassem com o monarca a ius civile, adquirindo “jurisdições” regionais que 

representavam 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 até meirinhos, detinham diversos tipos de privilégios (quanto à justiça, às rendas, aos impostos, 

à distinção 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” 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 

francamente elitista”. Na prática, a autonomia desses poderes periféricos (as Câmaras municipais, por 

exemplo, controladas pela “elite econômica”) 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).  

Os próprios representantes do monarca, os oficiais por ele nomeados para desempenhar uma função 

pública, não estavam inteiramente submetidos à Coroa. Os oficiais letrados de tribunais, conselhos 

palatinos e da administração periférica conservavam “autonomia de decisão” conferida por seu estatuto: 

tinham poder de “conformação” do direito, submetiam as decisões régias a embargos e exigiam ser 
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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 

corporativas”. 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 e mantinham ligações múltiplas com a “gente da governança”; os 

funcionários reais, em geral pouco habituados com os tramites administrativos regionais, dependiam deles 

para operar (HESPANHA, 1993, p. 515-522). 

Diante do quadro, a conclusão de Hespanha parece recusar a possibilidade de recorrer ao modelo de Elias 

para explicar Portugal: ali, não se nota o domínio político “concentrado (monopolizado) num só pólo”, 

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 organizava 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, 1993, p. 525-527). 

Hespanha procurou mostrar como seu esquema explicativo poderia ser útil para interpretar a situação 

colonial, ausente do campo de observação de suas primeiras pesquisas. Insistiu na “falta de 

homogeneidade, de centralidade e de hierarquias rígidas” da “moldura institucional” de todo Império 

português: a “pluralidade de laços políticos” (entre governadores, Câmaras, Igreja, magistrados etc) 

“impedia o estabelecimento de uma regra uniforme de governo” e implicava na “estrutura administrativa 

centrífuga”, limitante do poder da Coroa (HESPANHA in FRAGOSO et al., 2001, p. 170-187). Todavia, 

ele reconheceu que, a partir de meados do século XVIII, as autoridades metropolitanas projetaram 

aumentar o controle sobre o Ultramar, tentando impor uma “nova política” capaz de superar os “valores 

tradicionais” e submeter pluralidade de poderes do mundo português (cf. HESPANHA, 2005 e 

HESPANHA, 2007).  

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 teremos espaço para 

discutir as apropriações de Hespanha, assim como as críticas que recebeu (cf. SOUZA, 2006, p. 48-70; 

GOUVÊA in FRAGOSO; GOUVÊA, 2010, p. 158-169). Mas certamente sua obra ajudou a questionar a 

imagem da 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  in FRAGOSO et al., 2001, p. 189-221). É bem verdade que, 

entre finais do século XVII e início do XVIII, Portugal experimentou “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 in 
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FRAGOSO; GOUVÊA, 2010, p. 351-361; cf. também SOUZA, 2006, p. 78-108). 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 da monarquia, mas as dificuldades com a arrecadação fiscal 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 (cf. 

PRADO JR, 1992, p. 269-377) e que foram amplamente documentados pela historiografia atual. Sendo 

assim, o conceito de “monopólio de poder”, tal como proposto por Elias, não define corretamente a 

situação da monarquia portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII. Lisboa jamais teve sob seu estrito 

controle todos os instrumentos fiscais e militares existentes no Império. Câmaras, nobres, autoridades 

eclesiásticas e inquisitoriais, “corpos” de magistrados e senhores domésticos (senhores de engenho, 

bandeirantes, chefes de aventureiros etc), puderam recorrer às armas na defesa de seus interesses e/ou 

taxar seus subalternos por longos períodos, tanto em Portugal como nas colônias. 

Todavia, se “monopólio de poder” é conceito duvidoso para caracterizar o caso português, outros 

aspectos do modelo explicativo de Elias parecem sugestivos para pensar as relações políticas no Império 

depois da Restauração de 1640.  

Vimos acima que Elias apresenta uma “rede” na qual a nobreza cortesã e os setores superiores da 

burguesia (os que tinham a expectativa de enobrecer) se comportavam como parceiros-rivais, pois 

competiam por benefícios e compartilhavam privilégios assegurados pelo monarca, ou seja, manifestava-

se entre eles certa “ambivalência de interesses”. A “rede”, 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 identificar “redes” de parceiros-rivais 

semelhantes nas monarquias ibéricas? Os reis de Portugal, mesmo sem controlar completamente a força 

física e os impostos, também não funcionavam como “coordenadores e reguladores” de interesses 

ambivalentes? 

Talvez seja incorreto encontrar em Portugal – assim como na França – uma oposição sistemática entre 

aristocracia e burguesia como Elias por vezes 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 delas. Assim, decorreu, no período em tela, vários tipos de “conflitos nobilitários” 

pelas oportunidades oferecidas pela monarquia. Mas se matizarmos o esquema bipolar, não podemos 

reconhecer os “conflitos nobilitários” do modelo de Elias?    
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Certamente as monarquias do período foram palco de muitas formas de conflitos. O esquema bipolar de 

Elias (aristocracia x burguesia) deixa escapar a complexidade do processo. Todavia, me parece instigante 

e sugestiva a tese de que no topo da hierarquia dessas sociedades nobilitárias – incluindo as elites 

regionais – existia certa “ambivalência de interesses” entre os privilegiados. Mesmo para o Império 

português, talvez seja correto afirmar que o rei e seus principais conselheiros operavam como mediadores 

capazes de conferir estabilidade às “redes” de rivais-parceiros. Estas não eram sempre harmônicas, 

mesmo quando alicerçadas em relações de amizade e parentesco. Podiam se dividir ou se reunificar 

dependendo do contexto. Não precisamos buscar uma luta sistemática entre nobreza e burguesia para 

admitir e considerar essas tensões coexistindo com a interdependência. 

Pensemos em um caso específico: a 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 in FRAGOSO; GOVÊA, 2014, p. 113-118). Mas a América portuguesa 

já tinha uma elite de poder considerável que controlava cargos menores da administração, as Câmaras 

municipais e numerosas clientelas capazes, inclusive, de agir com violência quando necessário 

(HESPANHA in BICALGO et al., 2001, p. 180-187; BICALHO, 2005, p. 23-33). Entre estes grupos de 

privilegiados existiam, sem dúvida, várias disputas importantes, não apenas entre os administradores 

portugueses e a elite local, 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 e estabilizar seus privilégios e 

seu poder. Todos 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 e escravos rebeldes. Todos 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 monarquia, 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 e senhores americanos eram rivais quando se tratava de impostos e de contrabando, 

eram parceiros para reprimir os subalternos e garantir a ordem social hierárquica, ou seja, manifestavam 

“ambivalência de interesses”. 

A fidalguia da corte e os líderes coloniais necessitavam da Coroa para “coordenar e regular” essa 

complexa situação. Não que o rei tivesse a sua disposição uma sofisticada e ampla burocracia para 

administrar seu Império. Contava com a nobreza metropolitana e com as elites locais e, sendo assim, fazia 

uma série de concessões importantes. Jamais foi um monarca “absoluto”, mesmo no tempo de Pombal. 

Todavia, ele era vital para todos esses grupos. A Coroa, seus conselheiros e ministros reconheciam a 

superioridade hierárquica, pois legavam e legalizavam cargos, “honras” e privilégios materiais. Mesmo 
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não monopolizando a força física, também eram os coordenadores das operações militares de grande 

porte, como as exigidas pelas guerras estrangeiras ou pelos ataques a quilombos e “gentios bravos”. 

Sobretudo, funcionavam como a “balança” que regulava as relações por vezes muito tensas entre súditos 

e governadores, assim como entre as lideranças americanas. Se, de um lado, as “redes” de privilegiados 

limitavam o poder da Coroa, por outro, também dependiam da autoridade monárquica para garantir uma 

ordem social vantajosa. Fidalgos e elites locais, os parceiros-rivais, tinham no rei o eixo nodal que ligava 

suas múltiplas “redes” e clientelas.  
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BOLIVIA DISCIPLINADA. CONDUCTAS Y VALORES BASADOS 

EN EL CULTO A LA DISCIPLINA COMO IMPOSICIÓN EXTERNA 

Mauricio Sánchez Patzy
60

 
 

Los patrones de conducta de los bolivianos y sus procesos históricos de formación constituyen una 

problemática que no ha sido aún investigada en toda su profundidad. Sobre estos patrones de conducta 

resalta la idea, muchas veces expresada enfáticamente en la vida cotidiana, que lo que verdaderamente 

necesitan los bolivianos es disciplina, es decir, que necesitan de un orden externo de imposiciones y  

controles que regulen sus conductas, ante la profusión de conductas “indisciplinadas”.  Llama la atención 

que el reclamo por la disciplina venga de todos los sectores: altos, medios y bajos,  y que recuerde a lo 

que trataron de imponer las dictaduras militares: una paz basada en la extrema coerción de las conductas 

personales y grupales.  Así, si el lema de la dictadura de Bánzer (1971-1978) era “orden, paz y trabajo”, 

las reiteradas admoniciones de Evo Morales a que haya disciplina entre los integrantes de la policía y el 

ejército, pero también entre los afiliados de los llamados “movimientos sociales”,  dejan ver que esta idea 

no ha desaparecido, sino que se ha fortalecido. Los sindicatos imponen la llamada “disciplina sindical”, y 

en muchos sectores de la población, como las agrupaciones de padres de familia de estudiantes, se suele 

exigir que en la escuela “haya más disciplina” para con sus hijos. La idea de que sólo la disciplina 

impuesta desde afuera puede hacer que personas e instituciones funcionen bien, tiene su correlato en la 

comprobación empírica de que los bolivianos suelen “saltarse” las reglas cuando no hay una vigilancia 

autoritaria evidente. Es decir que, además del reclamo por “más disciplina”, lo que ocurre es que muchas 

veces los bolivianos sólo adecuan ciertas conductas a las reglas cuando se ejercen controles externos, 

porque sin ellos, no hay disciplina.   

Voy a abordar algunos elementos de análisis sociológico e histórico sobre este fenómeno, a la luz de las 

teorías de Norbert Elias sobre los tipos de restricciones que las personas y los grupos humanos deben 

hacer frente (2009:51 y ss.). De estas restricciones, retomo aquí dos, de claro origen social (dejando en 

segundo plano las restricciones que las condiciones fisiológicas y ambientales ejercen sobre las personas): 

las restricciones externas o heterónomas, y las restricciones autónomas o autocontroles. Justamente, el 

proceso de civilización sería (entre otros elementos complejos), el paso a lo largo de los siglos, de 

sociedades en las que la mayoría de las conductas se basan en controles sociales impuestos desde afuera 

de manera más o menos coercitiva, a sociedades donde predominan las conductas individuales basadas en 

hábitos interiorizados o autocontrolados. Si bien es cierto que los bolivianos han adquirido muchos 

autocontroles a lo largo de la historia,  también es cierto y fácilmente comprobable que los bolivianos –

especialmente entre aquéllos que tienen menores niveles de escolarización— tienden a comportarse de tal 

manera que no se obedecen toda las reglas a menos que haya una restricción externa evidente y no 
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esquivable. Este ensayo explora las características de esta permanencia histórica de las conductas basadas 

en controles externos y de las justificaciones ideológicas que insisten en que lo que hace falta en Bolivia 

es “más disciplina”.  

Apuntes sobre el espectro formalidad/informalidad boliviano 

La figuración boliviana no puede entenderse sin hacer referencia al enorme peso que tiene la cultura de la 

disciplina y la obediencia para muchos bolivianos, aunque operen, al mismo tiempo,  los mecanismos del 

desacato y la indisciplina. En este sentido, este patrón se parece a lo que Elias (2009: 47 y ss.) establece 

como el “espectro de formalidad/informalidad” de cada sociedad específica, y que consiste en una escala 

de obediencia a reglas, que puede variar en cada sociedad según los procesos históricos o los estamentos 

sociales (ibíd.:50, 62). Así, las fluctuaciones en la escala de formalidad/informalidad específicas de cada 

sociedad, pueden ser estudiadas como parte del proceso civilizador. Si bien los niveles de informalidad  

(aunque también de indisciplina) son altos en Bolivia, prima –especialmente entre los sectores 

populares—una alta valoración de lo militar y el disciplinamiento como valor éticos fundamentales; es 

decir, la estimación de que el seguir normas impuestas desde afuera, demostrando obediencia, es lo 

deseable.  

Considero que en Bolivia, la celebración pública de la disciplina tiene que ver, básicamente, con la 

necesidad socialmente sentida de imponer controles, normas y reglas a los individuos, lo que equivale a 

aquello que Elias denomina las restricciones heterónomas. Se trataría de una imperfecta capacidad de 

muchos bolivianos para disciplinarse por sí solos, o de generar mecanismos duraderos de autocontrol. 

Esto puede tener raíces en varios factores.  La gran mayoría de la población boliviana, durante siglos, ha 

alcanzado escasos niveles de educación formal o escolarizada, en un medio signado por el analfabetismo, 

la pobreza y la conflictividad en las relaciones interpersonales, aunque también en las relaciones sociales 

interétnicas. El ambiente  humano primario (la familia, la casa, la escuela, la iglesia y la calle) de la 

mayoría de los niños bolivianos no ha sido, históricamente, un ambiente donde se haya inducido a la 

formación de autocontroles, sino más bien ha sido un entorno autoritario, o en su defecto, excesivamente 

permisivo. Esto habría hecho que el aprendizaje de modelos de conducta basados en el autocontrol haya 

sido escaso, pero no sólo entre los sectores populares, sino también entre las clases altas, muchas veces 

provenientes de clases bajas que ascendieron velozmente por coyunturas económicas favorables. Por otra 

parte,  las clases altas han solido cultivar ciertos autocontroles y conductas calculadas para el trato entre 

iguales o con superiores, pero no así en el trato con inferiores. Por estos y otros motivos aún por ser 

estudiados, las conductas autodisciplinadas coexisten con variable dificultad con las conductas que 

necesitan de la imposición externa de normas y castigos. Como me contaba un antropólogo amigo, es 

frecuente oír, entre trabajadores manuales bolivianos, la siguiente expresión: “¡yo sólo a palo trabajo!”; 
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una frase que sincera la necesidad de ser forzado, vigilado, azuzado y castigado por otros para actuar 

socialmente y cumplir con reglas y obligaciones.  

En Bolivia las restricciones autónomas de los comportamientos no se han desarrollado del mismo modo –

aunque esto a su vez, varía según el estamento social— que en los procesos civilizadores de la Europa 

occidental, aunque se comparten muchas de sus pautas (no hay que olvidar que, desde fines del siglo XV, 

los territorios americanos constituyen también parte del proceso civilizador occidental). En Bolivia las 

formas del disciplinamiento social no partirían solamente del Estado, aunque tampoco estarían 

plenamente arraigados en las personas como autodisciplina o concienciación; se trataría, más bien, del 

disciplinamiento como un valor comunal, corporativo, en cuyo arreglo muchos bolivianos disciplinarían 

sus conductas individuales.  Puedo resumir (aunque por cierto, se trata de un esquema de trabajo, antes 

que de una conclusión) lo específico de la figuración boliviana de la siguiente manera: 

1) una formalidad heterónoma o disciplinamiento “desde arriba” (según la expresión de Mantecón 

2010),  impuesta desde el Estado, el que a su vez solía estar dirigido por estamentos sociales superiores –

mas no siempre—, los que consideraban poseer un mayor autocontrol de sus conductas, pero aún más, un 

ethos autoritario basado en valores militares o religiosos. La constante presencia de gobiernos con mayor 

o menor grado de autoritarismo, sean estos más o menos “democráticos”, es un rasgo recurrente en el 

ejercicio del poder político boliviano. Contrario a lo que podría pensarse, este tipo de gobiernos han 

gozado y gozan de mucha popularidad, sean de derechas (por ejemplo, los gobiernos civiles o militares 

del siglo XIX o las dictaduras militares del siglo XX), sean de un ambiguo “centro democrático” (como 

los gobiernos del MNR después de 1952), o sean de izquierdas, como los gobiernos de socialismo militar 

después de 1935, la Unidad Democrática y Popular (UDP) de 1982 a 1985 o los gobiernos de Evo 

Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), de 2006 al presente. En todos los casos, se han 

concebido diversos mecanismos para “disciplinar” a las personas, o se ha juzgado que el acatamiento de 

reglas impuestas es un valor “civilizador”.  

2) una informalidad autónoma, especialmente en las clases inferiores (aunque no exclusivamente), 

que revela la preponderancia de conductas inmoderadas, lo que implica dar rienda suelta a las emociones 

y el no acatamiento de reglas. Estas conductas pueden manifestarse de muchas maneras: borracheras 

colectivas, violencia contra mujeres y niños, no respeto de reglas de tránsito, inconductas urbanas, etc., 

pero suelen desaparecer mientras exista una vigilancia externa ostensible, aunque también podría ser un 

factor de negociación de mutua conveniencia entre clases altas y clases bajas.  

3) Una formalidad heterónoma  o disciplinamiento “desde abajo”,  basada en valores comunalistas 

(o corporativos), para retomar lo propuesto por  Mantecón (2010). Se trataría de un  disciplinamiento 

social que supone “nociones como las de comunidad, cuerpo político y bien común, que alimenta […] el 

comunalismo” y que “hace posible reconocer formas de disciplinamiento social constituidas y 

proyectadas desde ámbitos enraizados en la esfera no elitista, ni institucional, ni oficial de la sociedad” 
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(Mantecón 2010: 288). Justamente, los disciplinamientos surgidos en el seno de grupos que no 

necesariamente pertenecen a una elite estatal, resultan muy significativos en Bolivia, ya que el grupo de 

pertenencia regula mejor las conductas de sus integrantes que el propio Estado (o en arreglo con un 

Estado de impronta corporativa), y puede eso sí, generar lo que llamo violencias corporativas (cf. 

Sánchez Patzy 2015).  

4) Una informalidad autónoma como fruto del proceso global de informalización del siglo XX, 

especialmente desde la década de 1960, muy parecida al resto de las sociedades occidentales.  Como 

ocurrió en muchos lugares del mundo, las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y por 

diversos factores,  se adscribieron a estructuras de relaciones sociales basadas en un alto grado de 

informalización. Sin embargo, en Bolivia no han terminado de desaparecer las estructuras de relaciones 

sociales ni las personalidades que dependen de las formalidades heterónomas,  sean éstas desde arriba (el 

Estado, las clases dirigentes) o desde abajo (las corporaciones sociales, los sindicatos, los  “movimientos 

sociales”, pero también las fraternidades de baile, las comparsas, las pandillas y muchos otros).  

Podemos así, presumir que Bolivia no tiene un solo patrón, unívoco, según el cual se desenvuelve su 

proceso de civilización, que desde una perspectiva psicogenética, implicaría la universalización de 

personalidades autocontroladas  antes que heterocontroladas.  Si bien es cierto que en muchos ámbitos 

sociales existen “umbrales de vergüenza y de desagrado” (Elias 1996); también es cierto que estos 

umbrales operan en algunas circunstancias, mientras que en otras, pueden no operar o, si bien se los ha 

adquirido, estar temporalmente suspendidos, de una manera talvez más acentuada que en sociedades 

“más” occidentales: es decir, existen mayores espacios para la informalidad conductual, sean 

informalidades autocontroladas o sean meras indisciplinas.  

Ahora bien, y como recalca Elias, estas características civilizatorias  no son absolutas, ni están exentas de 

oscilaciones, retrocesos y desvíos. Por ejemplo, en la historia boliviana y en  el caso de las formalidades o 

disciplinamientos heterónomos, han existido periodos de alta permisividad “desde arriba” con las 

conductas descontroladas del bajo pueblo, auspiciadas desde el Estado o los estamentos gobernantes, 

como es el caso del gobierno de Belzu (1848-1855), de la Guerra Federal (1898-1899), de los primeros 

gobiernos del MNR (1952-1964), del periodo de la UDP (1982-1985) y del gobierno de Evo Morales 

(2006 a la fecha); pero plausiblemente en esos periodos los disciplinamientos corporativos estaban muy 

presentes y reglaban las “revoluciones” y tumultos sociales ocasionados por un “pueblo” muy levantisco, 

que actuaba más en arreglo a normas corporativas que de manera espontánea.  Como analicé en otro 

ensayo (Sánchez Patzy 2014), la persistencia de revueltas populares y golpes de Estado (también 

conocidas como “revoluciones”), puede tener que ver con el carácter no lineal del proceso de civilización 

boliviano, aunque también con la permanencia de un tipo de régimen (tomando el concepto de Spier 

1998) en el que la permisividad social, cuando no la violencia desencadenada contra personas o grupos 

sociales,  sea aceptado como algo “normal” o como la “naturaleza de las cosas”. En este sentido, podría 
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también decirse, según lo planteado por María José de Rezende (2010) para el caso brasileño, que 

existiría una “simultaneidad de procesos civilizadores y descivilizadores”, también en Bolivia. Si bien la 

autora apunta a la permanencia del autoritarismo como proceso descivilizador, y entiende al proceso 

civilizador como “avances volcados para la construcción de una sociedad más justa y democrática” (:27),  

está claro que esta coexistencia de rasgos autoritarios en moldes democráticos implica la permanencia del 

disciplinamiento heterónomo expresado en formas de violencia socialmente toleradas, que pueden incluir 

violencia psicológica, policial, jurídica, sobre la reputación, e incluso el exilio, la tortura, el asesinato y la 

desaparición. Retomando a Spier, considero que el concepto de “régimen” puede ayudar a entender esta 

coexistencia de procesos civilizadores (no sólo de un Estado más democrático como quiere Rezende, sino 

que también sea capaz de modelar individuos más autocontrolados), con procesos descivilizadores, donde 

la violencia y los mecanismos autoritarios se instauren, provengan éstos “de arriba” o “de abajo” 

(Mantecón, ibíd.). Lo que sostiene Spier es que un entorno descivilizador  (un grupo que de pronto se 

siente autorizado a ejercer formas de violencia o de disciplinamiento extremo contra otro grupo, por 

ejemplo) puede convivir con un entorno civilizador (los miembros de este grupo, para garantizar su 

propia supervivencia ante el grupo enemigo, deben controlar sus conductas entre sí, deben proceder de 

manera “civilizada” y autogobernada (Spier 1998: 287 y ss.).  Así mismo, sostiene Spier que “hablar de 

procesos de civilización o de descivilización depende también de la unidad de análisis” (:290), y por este 

motivo para “denominar el proceso en su conjunto se requiere establecer qué tendencia se considera como 

dominante” (:290-291), con la cuestión de saber cómo se caracterizan “los desarrollos que comprenden 

tendencias de civilización y de descivilización al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos se revele 

como la dominante” (ibíd.). Atendiendo a estas ideas, yo diría que en la historia boliviana conviven 

tendencias más autoritarias y disciplinarias desde arriba/desde abajo, con tendencias más liberales y 

tolerantes desde arriba/desde abajo, o a veces en ciertos espacios sociales. Pongo un ejemplo típicamente 

boliviano de esto. El disciplinamiento “desde abajo” de un sindicato minero pudo haber sido altamente 

civilizador ante la violencia descivilizadora del ejército boliviano actuando por órdenes “desde arriba”,  

pero este mismo sindicato puede llegar a convertirse (como en efecto ha ocurrido en agosto de 2016, ya 

no bajo la forma de sindicato de asalariados mineros, sino de federación de cooperativistas mineros) en un 

“régimen tribal” (según la expresión de Spier) que actúe de manera sanguinaria contra los representantes 

del gobierno (contra policías y en el caso paradigmático del asesinato brutal de un viceministro, ocurrido 

el 25 de agosto de 2016), aunque posea al mismo tiempo un alto grado de disciplinamiento comunalista 

bajo el régimen de la llamada “disciplina sindical” –valorada por el gobierno del MAS, pero que en 

coyunturas políticas como la de agosto de 2016, se vuelve, paradójicamente, en contra de su propio 

patrocinador—.  

 Así, podemos decir que las clases populares bolivianas no son obligatoriamente “indisciplinadas” o 

incluso despiadadas, en oposición a las informalidades autónomas digamos que “modernas” de las clases 

medias y altas –ya que este tipo de informalización de las conductas se basa en altos niveles de 
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autocontrol, característico del “impulso hacia la individualización” (cf. Elias 2009:62) —. La 

informalización basada en autocontroles está presente en las nuevas generaciones bolivianas, desde la 

década de 1960, especialmente en aquéllas educadas en entornos con valores occidentales: 

individualismo, hedonismo, exitismo, conciencia social, conciencia ecológica, etc. Por el contrario, el 

autodisciplinamiento de las clases populares bolivianas se basa en el acatamiento de reglas impuestas 

desde el exterior de la persona. Tenemos así, casos de autodisciplinamiento de los sectores obreros y 

artesanos que, desde el siglo XIX, muchas veces influidos por valores anarquistas o socialistas (pero 

también católicos), manifestaban autocontroles en sus comportamientos, actuando como “artesanos bien 

educados”,  “personas decentes” o como “pobres, pero honrados”.  De otro lado, los valores burgueses del 

sacrificio, el estudio y la honradez, penetraron desde el siglo XIX en estos sectores, generando 

formalidades impuestas desde abajo, casi siempre familiares, vecinales o sindicales, a veces 

obsesivamente practicadas. No obstante todo esto, la tendencia general del proceso de civilización 

boliviano es el de la implantación de formalidades heterónomas y de informalidades autónomas, aunque 

las dos tendencias estén atravesadas, como ya dijimos, por una lógica excéntrica de construir la 

civilización.   

El ethos militar/religioso boliviano y las lógicas de la disciplina 

El panorama de las lógicas disciplinantes en Bolivia es complejo. La fuerte presencia de restricciones y 

normas heterónomas entre los bolivianos, socializados especialmente por la escuela, la iglesia y el cuartel, 

ha provocado que los bolivianos, especialmente los de estamentos sociales del “bajo pueblo”, hayan 

adquirido formas de comportamiento que parecen asemejarse a las restricciones autónomas o 

autocontroles, pero que en realidad no son más que profundos acatamientos de las normas impuestas 

desde el exterior. Este hecho puede deberse al impacto de una cultura militar, enraizada en Bolivia desde 

el siglo XIX, época en la que, para los varones de los sectores populares, ser un oficial del ejército era una 

garantía de ascenso social, con posibilidades abiertas para ser caudillo e incluso presidente de la 

república. El honor, así, dependía del ethos guerrero, de una manera muy parecida –aunque guardando las 

distancias históricas,  geográficas y étnicas—a lo que ocurría en las sociedades de Alemania, Prusia y 

Austria, tema estudiado por Elias en su obra Los alemanes (2009). En esas regiones germánicas, “el 

patrón de honor de los guerreros y, por tanto, la reducción del duelo a asunto privado, como signo de 

pertenencia a los estratos con ‘honra’, a las capas establecidas, conserva su papel determinante hasta 

entrado el siglo XX” (Elias 2009:68). En este sentido, vale la pena recordar que a principios de dicho 

siglo, la modernización del ejército boliviano se realizó en base al modelo prusiano de comportamiento 

militar (cf. Dunkerley 2006; Fischer 2008). La creación del servicio militar obligatorio en esa época 

impuso una visión disciplinaria de la sociedad, e implicó, entre otras cosas,  una exacerbación de los 

castigos correctivos, especialmente sobre los conscriptos indígenas. También el duelo, entre los varones 

de clases altas, era una costumbre mantenida como mecanismo de defensa del honor masculino. Por otra 
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parte, en la búsqueda de civilizar a los niños, mucho más a los provenientes de los sectores populares, en 

el periodo de los gobiernos liberales (1899-1920) se buscó implementar un sistema de educación basado 

en la disciplina y el orden, aunque alejado de la doctrina militar. Como estudia Françoise Martínez 

(1999),  los liberales buscaban “orden, progreso y belleza corporales” a través de la educación; así, la 

gimnasia cobraba importancia de manera muy parecida a “cierto orden militar” (Martínez 1999:377), pero 

al mismo tiempo no incurría en el militarismo bárbaro al que los liberales combatían. Por eso, estos 

políticos pretendían un “orden militar sin militarismo”. Para lograrlo decidieron aplicar el modelo sueco 

de educación física, insistiendo “en la noción de orden” (ídem). Aplicados a los niños indígenas, esta 

internalización de ideas de orden podía servir, también, para evitar las rebeliones de los indios adultos. 

Más aún, sostiene Martínez que “[e]l orden y la disciplina incorporados en las mentalidades y en el 

mismo cuerpo era la condición a la estabilidad y el progreso nacional” (1999:378). Así el fomento de la  

cultura física portaba valores de orden y disciplina, en correspondencia con la llegada de los boy scouts a 

Bolivia (en 1911, a un año de su fundación en Estados Unidos), quienes “presentaban la ventaja de 

reconciliar a los [l]iberales admiradores del Ejército alemán o francés, con los civilistas convencidos. Los 

boys scouts eran el símbolo de un orden militar sin militares” (ídem). De aquí que desde entonces la 

educación boliviana se trasminara de valores disciplinadores, que, como en el caso de los boy scouts,  

promovieran la formación de “buenos ciudadanos, chicos sanos, sólidos, eficientes, valientes y útiles a su 

país” (Van Effenterre en Martínez 1999:378), es decir, un militarismo en el mundo civil.  

Es muy significativo que, a un siglo de esta “militarización” que perseguía disciplinar a la sociedad 

boliviana “desde arriba”, el gobierno de Evo Morales haya constitucionalizado el servicio militar 

obligatorio. Según el Art.º 108 par. 12 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), el servicio 

militar es obligatorio para los varones (con lo que se refuerza aún más la idea de que el ethos militar es 

fundamentalmente una característica viril). Según el Art.º 142 par. 2, los extranjeros pueden adquirir la 

nacionalidad boliviana si prestan este servicio, y el Artº. 249 (de manera un tanto discordante con el Art.º 

108), reza: “Todo boliviano [sin distinguir aquí el género] estará obligado a prestar servicio militar, de 

acuerdo con la ley”.  Esto se ha consolidado aún a sabiendas de que Bolivia es signataria de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (CADH) de 1969, convención que 

admite la exención del servicio obligatorio por “razones de conciencia”. La propia NCPE se contradice, 

porque ésta reconoce claramente la libertad de conciencia o pensamiento en otras partes (Art.º 4, Art.º 21 

par. 3, Art.º 86).  Si hacemos una interpretación jurídica, esto comporta el derecho a negarse al servicio 

militar obligatorio, en uso de esa libertad; pero en agosto de 2016, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) rechazó una demanda de objeción de conciencia a un joven de 18 años que se negaba 

a realizar el servicio militar obligatorio y que presentó un amparo constitucional contra el Estado (cf. 

Trigo en El Deber, 23/03/2016 [en línea]).  Londoño Lázaro y Acosta López (2016) han analizado este 

tipo de circunstancias jurídicas y convienen que la “objeción de conciencia” está protegida por la CADH, 

y de su estudio podemos concluir que el Estado boliviano debería tutelar  este derecho fundamental, pero 
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en la realidad no lo hace así. Schavelzon (2012), en su etnografía sobre la Asamblea Constituyente de 

2007, relata que las juventudes del MAS solicitaban que el servicio militar fuera obligatorio también para 

las mujeres (demostrando así el fanatismo disciplinante de estos jóvenes). También refiere que  fueron los 

militares los que impusieron que el servicio militar obligatorio se incluya en la NCPE, aún a pesar de las 

objeciones de asambleístas campesinos, como aquel que aducía que “el servicio militar trae pérdida 

económica a la familia y también sufrimiento para las madres” (Schavelzon 2012:231).  Un militar “dio el 

grito al cielo”, recuerda el autor, y salió amenazando que hablaría en persona con Evo Morales. De esa 

manera, el servicio militar es obligatorio, pero aún más que antes, porque así lo manda la Constitución: un 

triunfo evidente del ethos militar del gobierno del MAS. Esta constitucionalización del servicio militar 

obligatorio muestra el signo militarista del gobierno y su culto a la disciplina castrense, a la obediencia y 

las restricciones heterónomas sobre los bolivianos.  

Por otra parte, el papel de la Iglesia en la sociedad boliviana ha tenido que ver con la conformación de 

personalidades basadas en el acatamiento de normas y disciplinas. A partir del versículo 2 Timoteo 2, 

atribuido a Pablo de Tarso, en el siglo I d. C., se impuso la idea de que los verdaderos cristianos son 

“buenos soldados de Cristo”, y que por este motivo, “sufren penalidades” y “militan” para agradar a aquél 

que los tomó como soldados, es decir, Cristo, que aparece así como la encarnación de la máxima 

autoridad militar a la que se debe obediencia. A lo largo de los siglos, se instauró la idea de que los 

verdaderos creyentes son a la vez  “monjes” y “soldados” (como fue el caso de la Orden del Temple del 

siglo XII, que en sus inicios se llamó “Orden de los pobres soldados de Cristo”). Esta convicción 

militar/religiosa se remonta en el tiempo hasta el siglo XX, donde, por ejemplo, el régimen de  Franco en 

España consideraba que los hombres ideales debían ser “mitad monjes, mitad soldados” (cf. González Aja 

2005; González Orta 2013). Esta visión del mundo ha penetrado en América Latina de muchas maneras, 

pero talvez el caso de graves abusos sexuales cometidos por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana 

en el Perú,  denunciado por el periodista Pedro Salinas (2015), muestra de manera dramática el peso de 

los valores disciplinantes y la exigencia de obediencia en ciertos entornos religiosos. En el Sodalicio y en 

base a ideas falangistas españolas, se pedía a los niños reclutados que sean  “mitad monjes, mitad 

soldados”, y se les exigía una obediencia absoluta, lo que permitía que los líderes de esta organización 

cometan todo tipo de abusos sexuales y psicológicos. Figari, el siniestro líder de esta institución, repetía 

que “el que obedece, nunca se equivoca”.  Algo muy parecido ha ocurrido con los tristemente célebres 

Marcial Maciel y sus  “legionarios de Cristo”, en México, y con Fernando Karadima, en Chile, quienes 

realizaban todo tipo de abusos a niños exigiendo obediencia absoluta.  En fin: de los tres votos 

monásticos: pobreza, castidad y obediencia, muchos cabecillas religiosos (no todos, claro), han optado 

más por este último, ya que, en su conjunto, la Iglesia católica es una organización altamente jerárquica, y 

su visión del mundo no ha dejado de ser, en general, una visión disciplinadora de almas y cuerpos, cuyo 

culto a la disciplina/obediencia,  ha posibilitado todo tipo de atrocidades contra los más débiles. En 

Bolivia, el profundo arraigo de los valores cristianos en las mentalidades tiene que ver con el culto a las 
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disciplinas y las obediencias debidas, considerado un factor virtuoso de la sociedad y de los “buenos” 

individuos.  En los colegios católicos, por ejemplo, los excesos disciplinarios suelen ser frecuentes. Falta 

aún por estudiarse con detalle las formas de disciplinamiento religioso en Bolivia, y que muchas veces 

implican abusos amparados en una “obediencia perfecta”.   

 

El disciplinamiento como valor organizativo y educativo 

 

Dos ámbitos sociales donde el culto a la disciplina impuesta tiene fuerte raigambre es el de la educación 

formal, sea fiscal, privada o “de convenio” (como se llama a la educación regentada por la Iglesia 

Católica), pero también en el ámbito de la participación sindical, corporativa o comunalista.   Los padres 

de familia bolivianos, especialmente los de las clases populares, suelen otorgar enorme importancia a la 

imposición disciplinaria sobre la conducta de los niños.  En este sentido, la obsesión por el 

disciplinamiento  se vincula con personalidades que no pueden comportarse por fuera de la norma 

externa, o que actúan como si se esperara de ellos la adecuación estricta a reglas y restricciones 

heterónomas de sus conductas, y en eso se jugara su honor. Este hecho, que normalmente se toma como 

“natural” en Bolivia, es motivo de extrañeza por parte de observadores argentinos, casi siempre 

investigadores o activistas de derechos humanos de clase media, quienes a su vez son resultado de un 

proceso de informalización autorestrictiva mayor –es decir, que han incorporado hábitos de mayores 

autocontroles— sobre los inmigrantes bolivianos en la Argentina. Las observaciones de los investigadores 

argentinos entonces, resultan muy sugestivas para comprender mejor este culto al disciplinamiento por 

parte de los bolivianos.  

El antropólogo Federico Rodrigo (2011), llama la atención sobre la denominada “disciplina boliviana”. 

Rodrigo estudia el caso de las formas de regularse de las comensales de un comedor comunitario en la 

ciudad de La Plata.  El antropólogo nota diferencias patentes entre las argentinas y las bolivianas, al 

momento de organizarse para tomar decisiones para reglamentar el comedor. Rodrigo es informado por 

una activista amiga suya, apodada “Magalí”, quien le menciona que en el comedor “participan mujeres 

oriundas de la ciudad boliviana de Cochabamba” (ibíd.: 4). En las asambleas de las integrantes, las 

bolivianas habían decidido un sistema de “multas” para las mujeres que llegaban tarde o no asistían a las 

reuniones. Cobraban dos pesos argentinos a las atrasadas, y cinco a las faltonas; pero este exceso de 

normatividad encontró resistencia por parte de las argentinas. Rodrigo señala que Magalí afirmaba que las 

bolivianas tienen en particular “la disciplina”, porque “son muy estrictas, en el hecho de que todos tienen 

que participar, todos tienen que ir a las reuniones…Todos tienen que marchar, colaborar con el comedor” 

pero este excesivo énfasis en la disciplina, si bien fortalecería la organización, también excedería “los 

parámetros de funcionamiento y participación definidos como básicos” (ibíd.:7-8).  Cualquiera que viva 

en Bolivia está acostumbrado con estas exigencias corporativas: la llamada “disciplina sindical” es, así, 
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una forma de disciplinamiento “desde abajo” cuyos ejemplos pueden multiplicarse por mil y que revelan 

una regularidad: la necesidad de muchos bolivianos de ajustar sus conductas a mandatos y normativas 

creadas por el grupo de pertenencia, a cambio de eso justamente: dependencia, apoyo grupal, aunque a 

veces pueda ser una forma de sometimiento un tanto excesivo: el precio de tener seguridad psicológica 

por el hecho de pertenecer y aceptar las reglas del grupo.   

De manera coincidente y al estudiar el mundo de la educación, varios antropólogos extranjeros han 

observado que la escuela boliviana  se caracterizaría por cultivar valores disciplinantes. En un sentido 

parecido  Patricia Ames (1999) ha observado que las escuelas rurales andinas del Perú son el primer 

espacio para la introducción de normas, reglas y prácticas de interacción social. A los escolares 

campesinos se les impone “una disciplina militarizada”. En ese contexto, los castigos físicos sirven para 

afirmar la autoridad y el poder. Una profesora, con amplia experiencia en escuelas y normales rurales 

bolivianas, me explicaba algo muy similar: “las mamás te piden que pongas ‘mal’ con letras grandes y 

con rojo en los cuadernos, o que castigues a los niños si es necesario”. Ahora bien, tal disciplina no es 

exclusiva de las escuelas rurales, y existe –o existía—también en las escuelas urbanas bolivianas. Si bien 

las políticas del disciplinamiento a través del castigo físico están prohibidas en Bolivia, esto no quita que 

la idea de la disciplina, esto es, la imposición de restricciones heterónomas a los escolares, no se haya 

retirado de la mentalidad de muchos bolivianos, quienes añoran la seguridad psíquica que otorgan las 

reglas. Varios antropólogos argentinos de la educación, investigando a los niños bolivianos que asisten a 

las escuelas de Buenos Aires, han notado que los padres de estos niños no están conformes con las 

maneras informales de la enseñanza argentina, y que por el contrario, “piden más disciplina” para con sus 

hijos, que, según ellos, es la única manera de que aprendan bien. De esa manera, señala la antropóloga 

Laura Beatriz Cerletti, que los padres bolivianos se sienten más cómodos con escuelas donde prima la 

autoridad, tal vez porque en Bolivia la escuela sería disciplinadora (Cerletti 2011:261). En esto se apoya 

en el trabajo etnográfico de las antropólogas argentinas Gabriela Novaro (2005)  y Andrea Verónica Pérez 

(2007). Más recientemente, Gabriela Novaro y María Laura Diez (2014)  han investigado el asunto de los 

niños bolivianos que cursan en las escuelas de Buenos Aires, y que antes habían tenido una “trayectoria 

escolar” en Bolivia. Las autoras señalan que hay muchas “continuidades” y “discontinuidades” entre los 

sistemas educativos de ambos países, pero son las discontinuidades las que generan no pocos problemas 

de inserción escolar a niños y de choque de valores entre los padres bolivianos y el sistema escolar 

argentino. Consideremos aquí un solo elemento del análisis de Novaro y Diez: los padres de familia 

consideran que en Bolivia la escuela busca más disciplina, mientras que en Argentina no.  Las autoras 

consideran que hay la idea instalada de que en Bolivia la educación se basa “en el conductismo y el 

disciplinamiento” (ibíd.:203), y que los padres bolivianos creen que en las escuelas bolivianas hay “un 

clima de orden y respeto” que faltaría en la Argentina, donde habría un “aparente descontrol e 

indisciplina” (:204). Otros testimonios recogidos por las antropólogas señalan que en Bolivia se castiga 

físicamente a los niños por mala conducta o por el incumplimiento de las tareas; que el estudio es más 
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serio, y que los castigos sirven para disciplinar a los menores. Por eso los padres demandan a los maestros 

argentinos que apliquen “un disciplinamiento ‘rígido’, que implica algún tipo de castigo físico” (:204-

205). Más allá de que estas son apreciaciones de los padres de familia y que no son un reflejo de la 

realidad tal cual es en Bolivia, sí expresan la valoración positiva que aún subsiste sobre el 

disciplinamiento escolar como la mejor manera de educar a los jóvenes bolivianos.  

Si bien coincido con sus precisos análisis, lo que no contemplan todas estas antropólogas, es que las 

exigencias de disciplina para con sus hijos, expresadas por los padres bolivianos de origen popular, no se 

deben tanto a que estén acostumbrados a esto en las escuelas bolivianas, sino porque ellos mismos tienen 

personalidades que necesitan de las reglas heterónomas o impuestas desde afuera, para sentirse 

psicológicamente estables, ya que no tienen las mismas capacidades de autocoacción conductual, como sí 

ocurriría entre los “más civilizados” individuos de las clases medias argentinas o bolivianas. Tal como se 

desprende del estudio de Rodrigo, los adultos también se exigen “más disciplina” cuando se organizan, y 

no sólo se la exige en la escuela. Es decir, de las etnografías hechas en Argentina sobre los bolivianos, 

podemos colegir que el culto a la disciplina y la obediencia corporativa son, así, un aspecto conformador 

de las personalidades de una mayoría de bolivianos.  

En fin: lo que tenemos entonces ante nosotros es una cuádruple vertiente del ethos militarista y 

disciplinario boliviano: por vía del ejército, de la Iglesia, de las corporaciones y de la escuela, en todos los 

casos opera un papel civilizador basado en restricciones heterónomas, sean desde arriba o desde abajo, 

que buscan el orden jerárquico y valoran un exacerbamiento disciplinario. Para terminar, quiero referirme 

a cómo esto ha sido convertido en virtud por parte de los sucesivos gobiernos del MAS, y cómo se le 

atribuye, además, el ser una “esencia” de los pueblos indígenas bolivianos.  

 

El culto a la disciplina y la obediencia en el gobierno de Evo Morales 

Estudiar el caso del gobierno de Evo Morales es altamente revelador del juego entre las escalas de 

formalidad/informalidad, pero también del fomento de la disciplina como valor social, o de las 

restricciones heterónomas desde el poder político, de alguna manera, en correspondencia con el reclamo 

por “más disciplina” desde abajo: el Estado como “espejo” de lo que el “pueblo” valora. Mientras el 

actual presidente boliviano tolera –y algunos dirían que atiza— conductas descontroladas de algunos 

sectores sociales, al mismo tiempo es un paladín de la disciplina. Así, es común que Morales se refiera al 

deporte como una actividad que disciplina a los jóvenes: “Dijo que el deporte es una de las mejores 

maneras para que una persona adquiera una formación integral, tanto desde el punto de vista físico, como 

espiritual. ‘El deporte no solamente es educación, sino también promueve la integración y forma a las 

personas con disciplina’, indicó” (Los Tiempos 23/05/2011). A su vez, los altos personeros del gobierno 

son recalcitrantes defensores de la disciplina, como es el caso, por ejemplo, de estas admoniciones del 
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vicepresidente A. García Linera, a los policías: “También llamó a Comandantes, Oficiales y Suboficiales 

de bajo rango a mantener la disciplina de esa institución y reiteró que ‘quien no quiera mantener la 

disciplina, que escoja otro oficio’. / ‘Esta institución se basa en su disciplina y sin ella no es nada, la 

disciplina mantiene las jerarquías y el don de mando, además del espíritu de grupo de la Policía. Un 

Estado fuerte necesita de una institución fuerte, una institución fuerte necesita de una disciplina fuerte y 

quien no quiera mantener la disciplina que escoja otro oficio’, remarcó García” (EFE/Jornada, 

05/05/2010) (énfasis mío). Es decir, se trata de valores militaristas profesados por alguien con formación 

marxista como el vicepresidente, que recuerda en mucho a la consigna de Ernesto Guevara: “moral y 

disciplina”. Otro elemento omnipresente en el discurso del MAS es que sus militantes son o tienen que 

ser, invariablemente, “soldados del proceso de cambio”; frase declarada una y otra vez ante la prensa por 

ministros, viceministros, diputados y otros funcionarios públicos, tanto como por dirigentes de los 

llamados “movimientos sociales”. “Soy un soldado del proceso de cambio, que desde muy joven he sido 

partícipe de la lucha del pueblo boliviano por lograr días mejores que finalmente a través suyo [presidente 

Evo Morales] y de las políticas de su gobierno de cambio, se están haciendo realidad”, declaraba por 

ejemplo, el Ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora, en agosto de 2012. El MAS así, 

sería una suerte de “ejército”, muy a tono con ciertas ideas de una militancia izquierdista en América 

Latina, que no dudó en tomar las armas para hacer la revolución. Estos “soldados” en cambio, quieren 

demostrar públicamente su obediencia y sumisión jerárquica con el proceso político encarnado en Evo 

Morales,  y manifestar así que son muy “disciplinados”. Lo que ocurre sin embargo es que muchas veces, 

se comportan exactamente al contrario: despliegan varias formas de indisciplina que les permite su poder 

político, y que van desde contravenciones de tránsito a desfalcos millonarios, lo que evidencia que estos  

“soldados” pueden, muy fácilmente, convertirse en otra suerte de “vagabundos”, como se conceptuaba a 

los soldados en la sociedad charquina del siglo XVI, (cf. Barnadas 1973: 148 y ss.) es decir, donde hoy es 

Bolivia. Por si fuera poco,  la obsesión por la obediencia militar ha llevado a que, de manera reiterativa, 

Evo Morales declare que los derechos humanos son negativos para la disciplina militar, aun cuando las 

Fuerzas Armadas bolivianas enfrentan acusaciones de ultrajes y torturas sistemáticas contra los 

conscriptos, e incluso de asesinatos violentos. Morales ha dicho que los premilitares hacen turismo en los 

cuarteles y que hay que fortalecer las instrucciones (16/02/2012); ante denuncias de que en el servicio 

militar obligatorio se violan muchos derechos humanos, Morales ha afirmado que “hay que discutir con 

los representantes de los derechos humanos, porque no por el tema de los derechos humanos nuestros 

soldados no van a estar bien preparados físicamente” (ídem); o incluso que los derechos humanos 

impiden que los militares ganen campeonatos deportivos: “Yo me pregunto qué está pasando en las 

FFAA, algunos oficiales me dicen por culpa de los derechos [h]umanos, habría que ver si realmente es 

por culpa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o por el Defensor del Pueblo, pero antes 

habían muchos oficiales que nos representaban dignamente en los eventos deportivos internacionales y 

eran medalleros además de eso” (07/12/2013), porque lo más importante es, claro, la disciplina, contra la 



 

689 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

que atentan, según él,  las instituciones de derechos humanos: “en las Fuerzas Armadas es tan importante 

la disciplina, si ustedes han egresado como sargentos es gracias a la disciplina. Si no hay disciplina, quién 

sabe hoy día no hubiera Fuerzas Armadas” (íd.). 

Estos casos, entre muchísimos otros, me llevan a caracterizar  la figuración social boliviana,  entre otros 

rasgos,  como militarista, centrada de manera casi obsesiva en la disciplina y el cumplimiento de normas, 

la obediencia debida a los superiores y la ejecución de castigos asociados a la transgresión de reglas. 

Semejante obsesión nacional tiene, por cierto, sus causas históricas, en complejos procesos de 

instauración de entramados de interdependencias sociales y de procesos de control/no control de las 

conductas individuales, que redunda en un ethos militarista, extremadamente represivo y disciplinador 

aplicado a ciertos sectores de las conductas, especialmente a aquellos comportamientos vinculados con la 

participación corporativa y jerárquica.  

Al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio, la figuración boliviana es también dueña de una alta 

permisividad en las conductas, pero no tanto como fruto de procesos de informalización, sino a causa de 

deficientes procesos de constitución de las restricciones autónomas en los comportamientos individuales. 

Aunque no desarrollo esta otra faceta de la bolivianidad aquí, básteme concluir diciendo que la Bolivia 

disciplinada y disciplinadora es, también, un mundo de desobediencias y contravenciones, a pesar del 

culto a las restricciones heterónomas “desde arriba” o “desde abajo”. La conformación de personalidades 

autocontroladas, como parte de una tendencia histórica hacia la individuación,  en un medio donde se 

valora las jerarquías y las pertenencias corporativas, existe, sí, pero se enfrenta cotidianamente o vive, en 

pragmático comensalismo, con pautas disciplinantes de orígenes anteriores a la modernidad 

contemporánea, que no parecen caducar, sino que, al contrario, se fortalecen en el siglo XXI.  
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Resumo 

Esse trabalho traz considerações sobre o processo de avaliação realizado junto aos alunos considerados 

público alvo da Educação Especial para o encaminhamento ao atendimento educacional especializado. 

Busca aproximar essas discussões aos conceitos de configurações, estabelecidos e outsiders propostos na 

obra de Norbert Elias. Serão apresentados dados obtidos com professoras do AEE em trabalho junto ao 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que 

teve como objetivo conhecer e analisar o processo de avaliação e os processos de encaminhamento dos 

alunos público alvo da educação especial (PAEE) para o AEE na rede Municipal de ensino de 

Dourados/MS. O estudo contou com a participação de 18 professoras de 21 salas de recursos 

multifuncionais (SRM) que responderam a um questionário abordando as práticas e concepções sobre a 

avaliação realizada nessas salas. Os principais resultados mostraram que cada professora, de acordo com 

suas concepções e sua formação, realiza um modelo diferente de avaliação, que as avaliações têm sido 

usadas prioritariamente para definir a elegibilidade do aluno para o serviço e que não há previsão de 

término nessas propostas de avaliação. Que os laudos médicos indicando quadros de deficiências é 

condição para que a entrada seja automática, não demandando avaliação por parte da professora e/ou da 

escola. Apontam para a restrita participação da família. Compreendendo que essa variedade de modelos 

está relacionada à ausência de indicativos e apoios na realização das mesmas pelo sistema educacional. 

Ainda, elas denotam as configurações na “entrada”, para apontar e fortalecer as ideias de estabelecidos e 

outsiders. Pois alunos com e sem deficiências são eleitos para o atendimento com os critérios de 

elegibilidade que nem sempre se relacionam ao serviço. Também sugerem discussões que abordem a 

questão de rendimento/desempenho que promova a saída, uma “alta” desse serviço como mudança na 

balança de poder e consequente alteração das configurações no espaço escolar. Emerge a necessidade de 

se pensar em procedimentos de avaliação que sejam mais amplos e menos determinados pelos laudos 

médicos, que em pouco ajudam a pensar em estratégias e práticas inclusivas. Ainda há a busca em se 

refletir sobre as tensões desse processo, bem como compreender as figurações que vão se formando e as 

relações estabelecidas a partir e em torno dessa população que ora figura como estabelecidos, ora como 

outsiders, interdependências e relações que se constituem ao longo do tempo. Numa iniciativa de 

aprofundamento teórico dessa problemática, fez-se uma aproximação de conceitos do sociólogo Norbert 

Elias, com vistas a compreender a processualidade das relações que se estabelecem entre crianças, 

professores e família. 

Palavras-chave: Educação Especial. Atendimento Educacional Especializado. Avaliação. 

 

Abstract  

This work brings considerations the evaluation process carried out with students considered target 

audience of special education for forwarding to the specialized educational services (SES). Search closing 

in on these discussions to the concepts of settings, established and outsiders proposed in the work of 
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Norbert Elias. Will be presented data from the SES teachers in working with the program of graduate 

studies in education at the Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) it aimed to meet and 

review the evaluation process and routing processes of the target group of special education students to 

the SES in the Municipal education in Dourados/MS. The study included the participation of 18 teachers 

of 21 multifunctional resource classroom who responded to a questionnaire addressing the practices and 

conceptions of the evaluation held in these rooms. The main results showed that each teacher, according 

to their conceptions and their training, performs a different model of evaluation the evaluations have been 

used primarily to define student eligibility for the service and that there is no end forecast in these 

evaluation proposals. The medical reports indicating weaknesses frames is a condition that the entry is 

automatic, not requiring assessment by the teacher and/or school. The restricted participation of Family. 

Understanding that this variety of models is related to absence of indications and support in the 

implementation of the same by the educational system. Still, they denote the settings in the "entry", to 

point and strengthen the ideas of established and outsiders. Because students with and without disabilities 

are elected to attend with the eligibility criteria that do not always relate to the service. Also suggest 

discussions that address the issue of income/performance that promotes the output, a "discharge" of this 

service as a change in the balance of power and consequent modification of settings the school space that 

in little help thinking strategies and inclusive practices. There's still the quest in reflection about the 

tensions of this process as well as understand the figurations forming up and the relations established 

from and around this population well established as well as outsiders interdependencies and relationships 

that constitute In an initiative to deepen this theoretical problem, an approximation of concepts of the 

sociologist Norbert Elias, in order to understand the process of relations that are established between 

children, teachers and family. 

Keywords: Special Education. Specialized Educational Services. Evaluation. 

 

Buscando entender o processo de inclusão escolar dos alunos considerados Público Alvo da Educação 

Especial (PAEE), nos parece necessário compreender como tem sido mediado o processo de 

aprendizagem na sala comum, buscando conhecer as potencialidades e dificuldades dos alunos, e pensar a 

partir delas, a colaboração do profissional do Atendimento Educacional Especializado e dos demais 

membros da escola durante todo o tempo de permanência desse aluno na instituição escolar. 

Em Dourados, o atendimento educacional especializado está organizado em Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), previsto na Meta 4 da Lei municipal nº 3.904 de 23 de junho de 2015. Está sob a 

responsabilidade do professor do AEE potencializar o desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunos, 

utilizando os recursos de baixa e alta tecnologia já encontrados nessas salas de recursos e mesmo 

produzindo esses materiais. 

Para a elegibilidade do aluno a ser atendido, o processo de avaliação realizado pelo professor 

especializado refletirá na entrada e na permanência do aluno no serviço oferecido nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. Além disso, e mais pertinente nesse processo tem servido também como um parâmetro 

de acompanhamento de todo o processo de ensino e aprendizagem, e assim pode tornar possível a 

construção de estratégias e recursos de ensino que se diferenciem dos do ensino da sala regular, sem se 

tornarem substitutivos no processo de escolarização.  

Por falta de conhecimento de alguns ou devido a um enfoque equivocado, as atribuições do AEE nas 

SRM têm influenciado a efetivação de práticas de avaliação e encaminhamento que tem segregado e 
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rotulado crianças. As crianças são indicadas por seus professores por apresentarem características e/ou 

problemas de desempenho acadêmico e social e, a partir de sua elegibilidade, esse encaminhamento tem 

sido feito sem a perspectiva de quais os resultados esperados, e mais ainda, sem que seja estabelecido 

para quê e por quanto tempo o aluno permanecerá nesse atendimento. Para que esse encaminhamento seja 

produtivo e promova aprendizagens, nos parece necessário que avaliações constantes sejam realizadas e 

que essas abordem o rendimento dessas crianças, com objetivos claros propostos para cada uma delas, 

bem como com o nível de exigência e apoio necessários. 

Atualmente, o encaminhamento do aluno para a SRM se dá pela entrega do laudo médico na hora da 

matrícula, como se apenas o diagnóstico médico fosse suficiente para o seu atendimento. Essa 

configuração de um ser problemático que se forma entre o professor, aluno e as derivações de um laudo 

médico podem ser determinantes para sua elegibilidade ao serviço de AEE. “O conceito de figuração é 

neutro. Ele pode se referir a relações harmoniosas, pacíficas e amigáveis entre as pessoas, assim como a 

relações hostis e tensas” (ELIAS, 2001, p. 155). Nesse apontamento de Elias, podemos ver que as 

configurações no ambiente escolar em relação ao processo de avaliação ora norteiam as práticas para o 

desenvolvimento, ora segregam e encarceram meninos que não atendem à norma, a processualidade que 

permeia as relações e como essas teias vão se tecendo no caminho. 

Nem sempre uma deficiência resulta em necessidades educacionais especiais, que muitas não são 

passíveis de diagnóstico médico e ainda que, na maioria das vezes, respostas de exames genéticos e outras 

anomalias não ajudam no planejamento educacional e na elaboração de estratégias de ensino e de parceria 

com as famílias. 

Sobrinho (2009) em trabalho que teve como objetivo refletir sobre como se expressa a balança de poder 

na relação família e escola na escolarização do aluno com necessidades educacionais especiais. Trabalhou 

com um fórum de família de alunos com deficiências. O aporte teórico a partir da sociologia figuracional 

de Norbert Elias colaborou para a compreensão das tensões que caracterizavam as relações fórum/escola 

como processo e a compreensão dos referentes de poder que constituíam as interdependências dos 

familiares de alunos com deficência e os profissionais de ensino, assim como os processos de inclusão e 

de exclusão de uns e de outros com relação às figurações que se formavam. 

Em Os estabelecidos e Outsiders (Elias e Scotson 2000) ao trazer as relações de poder no campo da 

superioridade moral e social, da autopercepção e do reconhecimento dentro de um determinado ambiente 

e, como isso, influenciar os modos de agir, pensar e pertencer ao ambiente que pode gerar exclusão, 

mesmo quando a intenção é incluir. Enfoca as relações de poder na sociedade, a coesão grupal, as 

relações comuns e a exclusão gerada pelo não pertencimento a um determinado grupo definido como 

normal, correto. 
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Este trabalho apresenta a comunidade fictícia de Winston Parva, composta por  três bairros. Os autores 

analisam as configurações formadas por seus moradores, as relações de poder distribuídas entre eles. 

Moradores antigos que tinham vínculos mais fortes passam a conviver com novos moradores que foram 

transferidos para esse lugar. Os primeiros ocupavam cargos de liderança nas instituições da comunidade e 

por esse meio passam a estigmatizar os outros.  Todos eram da mesma nacionalidade, com salários e 

posses financeiras parecidas, não havia distinção de grupos étnicos e mesmo assim estabeleciam relação 

com tensões e choques entre si. Ele apresenta esta relação como uma configuração estabelecidos e 

outsiders. 

A principal diferença entre os dois grupos era exatamente esta: um deles era um grupo 

de antigos residentes, estabelecidos naquela área havia duas ou três gerações, e o outro 

era composto de recém-chegados. A expressão sociológica desse fato era uma diferença 

acentuada na coesão dos dois grupos. Um era estreitamente integrado, o outro, não. É 

provável que os diferenciais de coesão e integração, como uma faceta dos diferenciais 

de poder, não tenham recebido a atenção que merecem (ELIAS e SCOTSON, 2000, 

p.17). 

Pensar a Educação Especial como um processo que se aproxima os ditos dos “normais”, sem deficiência, 

aos “diferentes” obedecendo a um padrão no qual que todos “devem se encaixar”, sinalizando os 

outsiders como os grupos que não estão de acordo com o padrão estabelecido. 

Esse controle social exercido pelos professores com o aval da norma permite a exclusão, a separação. A 

partir dos procedimentos de avaliação, com seus parâmetros, sejam eles quais forem, está posta uma 

configuração entre estabelecidos e outsiders.  

É importante ter em vista que, a partir de Elias, a condição de deficiência em si, não seria o bastante para 

identificar um grupo como outsider. O que leva um grupo ou um indivíduo com deficiência a ser 

estigmatizado como inferior está muito mais relacionado seriam muito mais os sentidos sociais atribuídos 

a essa condição. Ocorre que esse sentido social é histórico e emerge no fluxo de gerações, em longa 

duração. Desse modo, pode-se compreender que a atuação da medicina no campo da educação especial 

fez, no curso do tempo, sobressair o aspecto biológico em relação ao aspecto social. Como “resultado” de 

um curso não planejado, vivemos um processo social marcado pela atuação clinica no campo da educação 

especial, personificada no diagnóstico e posterior laudo clínico. Assim, parece-nos, fica aceitável e, 

muitas vezes, inquestionável, o laudo emitido por profissionais da área clínica. O laudo, eminentemente 

biológico, conduz a avaliação pedagógica, acentuadamente social. Nesse sentido, a avaliação para o 

encaminhamento dos estudantes para a sala de recursos multifuncionais, via de regra, reitera uma 

perspectiva específica de vida em sociedade: um modo de vida em que “eles” são assim mesmo. 

Possivelmente, essa percepção nos leva a considerar que, muitas vezes, o fato de apresentarem essa ou 

aquela condição, explicaria em si mesma, o lugar de outsider de uma pessoa com deficiência em nossas 

sociedades recentes.  
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De fato, para Elias, um grupo só estigmatiza o outro com eficácia quando as relações de poder já estão 

arraigadas no grupo excluído. Assim, quando são limitados e estigmatizados por sua deficiência, as 

pessoas não têm suas potencialidades reforçadas, o que prejudica a sua efetividade no processo educativo. 

Eles ficam sempre em desvantagem em relação aos demais colegas. Em Sobrinho (2009) “o processo de 

estigmatização social é outro aspecto que constitui e caracteriza a sociodinâmica estabelecidos-outsiders” 

(p.31). 

Essa relação de poder ganha força, uma vez que essa classe se apresenta em número cada vez maior, 

exigindo mais características compatíveis com a sociedade que almeja. Por sua vez, os outsiders assumem 

sua postura de classe dominada, sentindo-se inferiores e não dignos de respeito. “As categorias 

estabelecidos e outsiders se definem na relação que as nega e que as constitui como identidades sociais” 

(ELIAS e SCOTSON, 2000, p.07). 

As relações de poder são mantidas por meio do controle social. Na educação, essa relação se firma: 1) nas 

estruturas curriculares pedagógicas, que por vezes excluem os grupos considerados diferentes: negros, 

indígenas, homossexuais, a população alvo da educação especial (PAEE), entre outros que se diferenciam 

do padrão de normalidade estabelecido e compartilhado socialmente; 2) o processo de avaliação e 

encaminhamento do aluno para a SRM; 3) a entrada do profissional do AEE que tem a finalidade de 

cuidar dos alunos PAEE para que a professora regente continue com seu trabalho sem “atrapalhar” a 

aprendizagem dos demais; 4) na resistência em matricular esse aluno no ensino comum. Os meios 

utilizados nas escolas para manter uma ordem específica, são muitos, fundamentadas em certos gradientes 

de poder. 

A teia criada entre excluídos e incluídos pode ser representada pelas articulações do currículo escolar 

quando estabelece metas e parâmetros iguais para todos. 

Outro meio utilizado pelos estabelecidos na relação com os outsiders é a coesão grupal que, para 

Sobrinho (2009), faz com que o grupo estabelecido “detenha maior poder coercitivo sobre o grupo de 

fora” (p.31). O estigma imposto pelo grupo de estabelecidos sobre os outsiders tende a fazer parte de sua 

autoimagem, enfraquecendo esse segundo grupo, deixando-o, assim, na condição de outsiders. O acesso 

desigual às fontes de poder na figuração escolar alimenta essa condição, pois “a autoimagem e a 

autoestima de um indivíduo estão ligadas ao que os outros membros do grupo pensam dele” (ELIAS e 

SCOTSON, 2000, p. 29).  

Elias propõe discutir os conceitos de sociedade e de indivíduos (ELIAS, 1994), a partir de certos aspectos 

dos seres humanos, desmistificando o fato de ambos serem opostos. Procura pontuar que os indivíduos 

estão ligados uns aos outros em teias que não são vistas a olho nu. A capacidade de mudança e de 

adaptação dos seres humanos é muito grande. Isso nos leva a crer que investir na formação dos 
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professores, e propor discussões sobre a necessidade de se ampliarem as práticas que promovem a 

inclusão pode favorecer a inserção das crianças em escolas menos excludentes. 

O repertório completo de padrões sociais de auto regulação que o indivíduo tem que 

desenvolver dentro de si, ao crescer e se transformar num indivíduo único, é específico 

de cada geração e, por conseguinte, num sentido mais amplo, específico de cada 

sociedade (ELIAS, 1994, p. 09). 

Busca-se uma escola democrática, pluralista, que valorize a diversidade presente, enfrentando as 

problemáticas sociais, que vá ao encontro das necessidades de cada indivíduo dentro dessa sociedade e 

em cada indivíduo por si só. O Indivíduo, desde o seu nascimento, “está inserido num complexo 

funcional de estrutura bem definida, deve conformar-se a ele, moldar-se de acordo com ele e, talvez, 

desenvolver-se mais, com base nele” (ELIAS, 1994, p.19). 

O padrão de autoimagem faz com que o indivíduo se enxergue fora da sociedade, mesmo vivendo nela. 

Scheneider e Homrich (2014) destacam também a importância de se pensar em uma cultura de inclusão 

na qual a formação comprometida com a inclusão social e escolar tenha destaque. Para isso, é preciso 

reconhecer as relações de poder existentes e trabalhar para que elas não interfiram no processo de 

inclusão da população alvo da educação especial e nem nas mudanças necessárias para a criação de novas 

leis. Isso é promover sua inclusão na sociedade. 

Só pode haver uma vida comunitária mais livre de perturbações e tensões se todos os 

indivíduos dentro dela gozarem de satisfação suficiente; e só pode haver uma existência 

individual mais satisfatória se a estrutura social pertinente for mais livre de tensão, 

perturbação e conflito (ELIAS, 1994, p.15). 

Por isso a empreitada dos professores e médicos deve ser realizada em conjunto, visando a trabalhar com 

as capacidades e potencialidades desse aluno com deficiência, maximizando seu potencial de 

aprendizagem. Deve ficar a cargo do professor e do professor especialista o que ensinar e quando ensinar. 

A diversidade cultural e o emaranhado das relações sociais tornam complexas as práticas pedagógicas e 

não parecem suficientes para atender a demanda de alunos tão diferentes entre si. Conforme Elias e 

Scotson (2000), tratar o outro como “eles”, distanciados de nós, é outra forma de excluí-lo do meio dos 

estabelecidos. Além disso, as condições econômicas, sociais e de tradições familiares, da cor e da religião 

também têm o poder de estabelecer essa diferença entre os grupos, gerando guerras “invisíveis”. 

É possível pensar na relação que tem o professor da sala regular com o professor da sala de recursos 

multifuncionais. O professor da sala regular, a família e todos da escola tem responsabilidade de avaliar o 

aluno com deficiência e esse compromisso não deve ser delegado apenas ao professor especialista, que 

não poderia realizá-la sozinho. 

Partindo do conceito de configuração de Elias, é possível compreender a profissão docente da seguinte 

forma: 

é possível dizer que a constituição do ser professor resulta das diferentes configurações 

nas quais ele está imerso, pois, de acordo com Elias, as pessoas (professores, pais, 
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gestores, ministros, alunos etc.) modelam suas ideias a partir de todas as suas 

experiências e, essencialmente, das experiências vividas no interior do próprio grupo 

(HUNGER, ROSSI e NETO, 2011, p.697). 

Um dos desafios encontrados na escola tem relação com a mudança de perspectiva quanto às 

possibilidades educativas e formativas de indivíduos com deficiência. E a avaliação parece alcançar 

centralidade nessa mudança social. 

As formas como os alunos são avaliados para o encaminhamento para os serviços especializados 

realizado nas salas de recursos multifuncionais são muito variadas e dispersas, levando cada vez mais 

pesquisadores a tentarem compreendê-las. Uma das discussões crescentes é sempre sobre a falta de 

orientação para os professores das SRM em relação a como deve ser feita a avaliação e para quais 

finalidades. 

Este trabalho buscou conhecer e analisar os processos de avaliação e encaminhamento de alunos para a 

SRM, A partir das respostas de 18 professoras que atuam em 21 salas de recursos multifuncionais 

encontramos que dessas, onze estão efetivadas na rede e sete são contratadas por tempo determinado. Em 

relação ao tempo de serviço, em média, possuem oito anos de atuação nas SRM. Todas possuem 

graduação, especialização e já participaram de cursos relacionados à Educação Especial. 

Na clientela atendida predominam os diagnósticos de déficit intelectual, seguido por transtornos do 

espectro do autismo e deficiência visual. 

Todas apontaram o professor regente como o principal indicador de alunos para avaliação. Depois, o 

discurso das professoras é uníssono ao anunciar o laudo médico como indicador inquestionável para a 

entrada no serviço. 

Quando o professor regente levanta suspeitas, mas o aluno ainda não tem laudo, a família é orientada a 

levá-lo ao médico. Elas relataram que iniciam o trabalho com o aluno nas SRM, porém aguardam o laudo 

para realizar a sua segunda matrícula. O aluno com laudo é encaminhado e a professora realiza a 

avaliação para observar o grau de comprometimento nas diferentes áreas do desenvolvimento para que, a 

partir disso, realize as atividades pertinentes à SRM. 

A participação da família no processo de avaliação ocorre apenas com fins de oferecer informações e 

resolver dúvidas. Os familiares não opinam quanto à entrada ou não no serviço. Os relatos reforçam a 

necessidade do contato com a família para entenderem o comportamento do aluno fora da escola e 

avaliarem a influência disso na participação nas atividades escolares. 

A utilização de outros instrumentos, além das entrevistas, durante o processo de avaliação e 

encaminhamento apareceram nos questionários, frisando a necessidade de se reforçar o que veio escrito 

no laudo médico. Realizam entrevistas acreditando que isso diminuirá o rótulo em relação à criança. 

Todas realizam avaliação pedagógica dos alunos. Todas disseram que realizam uma avaliação com intuito 

de levantar os conteúdos defasados e as características de aprendizagem. Essa avaliação se estabelece 
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como um guia para se verificar se as competências e habilidades que o aluno já possui estão de acordo 

com a sua idade/série. 

Em relação ao laudo médico, tão referenciado usado para indicar a entrada e permanência do aluno nas 

atividades do AEE, eles vem ao encontro da perspectiva de estigmatização social utilizada por Elias e 

Scotson (2000), que defendem que o aluno não vai aprender, ou que terá uma aprendizagem limitada, 

caso em que tanto o médico quanto o professor demonstram sua descrença com relação a esse aluno. Para 

Elias e Scotson (2000, p.21), “dê-se a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a 

essa expectativa”.  

A professora regente tem papel importante na identificação e no encaminhamento do aluno, para os 

serviços do AEE já que, segundo as participantes, é ela que tem que ter a percepção para identificar se o 

aluno precisa ou não ser avaliado. É preciso que a avaliação possibilite mudanças e que avalie essas 

mudanças. Há que se reconhecer as habilidades e limitações dos alunos para que suas demandas sejam 

supridas. Precisamos investir esforços em critérios, diretrizes, parâmetros de avaliação que favoreçam a 

ideia de aprendizagem tendo o próprio sujeito como ponto de partida e de chegada. Essas avaliações 

deverão ter como meta a superação de desafios e o alcance de objetivos (traçados individualmente). A 

partir desse caminho, deverão propor metas que estabeleçam a promoção no nível de escolaridade e, 

principalmente, a definição de que essas crianças não são alunos das SRM, mas farão uso delas enquanto 

isso for o mais e produtivo para eles. Isso tudo sem perder de vista a necessidade de se pensar em redes de 

apoio e suporte que atendam a todas (e diferenciadas) às necessidades de cada aluno. 

Referências 

ANACHE, A. A.; SILVA, A. M.; BRUNO, M. M. G.; MARTINS, M. F. A.. Atendimento Educacional 

Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais do estado de Mato Grosso do Sul. In: Enicéia Gonçalves 

Mendes; Fabiana Cia; Sabrina Mazo D'Affonseca. (Org.). Inclusão Escolar e Avaliação do Avaliação do Público-

Alvo da Educação Especial. 1ªed. São Carlos: Abpee - Marquezine & Manzini, 2015. 

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

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

ELIAS, N.; SCOTSON, J. L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

HUNGER, D.; ROSSI, F.; NETO, S. de S. A teoria de Norbert Elias: uma análise do ser professor. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.37, n.4, p.697-710, dez/2011. 

DOURADOS. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação. Lei municipal n. 3.904 de 23 de 

junho de 2015. Disponível: http://www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Lei-n%C2%BA-3904-

Plano-Municipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-PME. Acesso em 12 de abril de 2016. 

SCHNEIDER, R.; RAVASIO, M. H. Norbert Elias: Contribuições para a inclusão do aluno com deficiência. 

Interfaces: Educação e Sociedade, Uberaba, v. 01, n.01, p.35-54, 2014. 

SOBRINHO. R. C. A relação família e escola a partir da processualidade de um Fórum de familiares de 

alunos com deficiência: Contribuições de Norbert Elias. 203 f. 2009. Tese (Doutorado em Educação), Centro de 

Educação. Universidade Federal do Espírito Santo, 2009. Disponível em: http://portais4.ufes.br/posgrad.pdf. Acesso 

em: 04 ago. 2016. 

http://www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Lei-n%C2%BA-3904-Plano-Municipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-PME
http://www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Lei-n%C2%BA-3904-Plano-Municipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-PME
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/nometese_32_reginaldo%celio%25sobrinho.pdf


 

699 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

PENSANDO COM NORBERT ELIAS A RELAÇÃO ORÇAMENTO 

PÚBLICO E TRABALHO DOCENTE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Dr. Reginaldo Celio Sobrinho
63

  

Dra. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá
64

  

Dr. Edson Pantaleão
65

  

Resumo  

Apoiados nas obras de Norbert Elias: “A sociedade dos indivíduos”;  “O Processo Civilizador Volume II: 

Formação do Estado e Civilização”; “Envolvimento e alienação”; “Introdução à sociologia”, 

sistematizamos apontamentos que nos ajudem na discussão sobre a relação trabalho docente e orçamento 

público no contexto de construção de uma escola para todos. Observamos que a política orçamentária 

constitui um importante elemento no sucesso das práticas de ensino e de aprendizagem na “Escola para 

todos”. Além disso, o orçamento público nos remete à diferentes aspectos da estrutura social que 

arregimentam  concepções de inclusão escolar e de escolarização subsidiadoras do trabalho docente. 

Palavras-chave: Orçamento público. Trabalho docente. Educação Especial. Norbert Elias. 

 

Thinking with Norbert Elias the relationship budget public and academic work in special education 

Abstract 

Supported in the works of Norbert Elias: "The society of individuals"; "The Civilizing Process Volume II: 

State Formation and civilization"; "Involvement and alienation"; "Introduction to Sociology", systematize 

notes that help in the discussion about the relationship teaching work and public budget in the context of 

building a school for all. We note that the budget policy it is an important element in the success in 

teaching practices and learning in the context of building a school for all. In addition, the public budget 

refers to different aspects of the social structure underlying conceptions of school it inclusion, guiding of 

teaching work. 

Key Words: Public budget. Teaching work. Special Education. Norbert Elias. 

 

Introdução 

Neste texto sistematizamos alguns apontamentos eliasianos que nos ajudem nas discussões desenvolvidas 

no âmbito do grupo de pesquisa “Políticas, gestão e inclusão escolar: contextos e processos sociais”, que 

dizem respeito relação trabalho docente e orçamento público no contexto de construção de uma escola 

para todos. 

O interesse em estudar mais detidamente sobre a relação trabalho docente e orçamento público justifica-

se, fundamentalmente, pela possibilidade de aprofundar questões que emergiram no estudo comparado 

internacional realizado entre 2014 e 2016 e que conjuga trabalhos de pesquisadores brasileiros e 
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mexicanos com o objetivo de analisar a processualidade das políticas de acesso e de permanência de 

pessoas com deficiência no ensino comum no Brasil e no México. 

Esse trabalho investigativo esteve também sustentado nos pressupostos da Sociologia Figuracional, 

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 hegemônicos de comparação, eminentemente 

quantitativos, largamente utilizados pelos organismos internacionais, que estudam diferentes realidades, 

circunscrevendo-as num perfil cultural único e ideal e arregimentando elementos que legitimam uma 

política imperialista 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 anuncia 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, econômica, sociais e os processos de individualização 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 associando-nos a um conjunto de autores que vêm buscando estudar e 

problematizar questões educacionais a partir dos pressupostos da sociologia Figuracional ( 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”;  “O Processo 

Civilizador Volume II:  Formação do Estado e Civilização”; “Envolvimento e alienação”; “Introdução à 

sociologia”. 

Trabalho 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 transformarção, mas apenas em 

combinação com outros”. Complementarmente, alerta-nos que “[...] quando pesquisamos processos 

sociais, temos que examinar a rede de relacionamentos humanos, a própria sociedade, a fim de identificar 

as compulsões que as conservam em movimento e Ihes 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 relacionamentos humanos e na constituição das próprias pessoas.  
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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 diferenciação 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 constituição 

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 precisa ser tematizado e/ou 

discutido considerando-se a processualidade histórica da interdependência entre a organização da vida em 

sociedade e constituição da personalidade dos indivíduos. 

Essa orientação vem se constituindo como um importante e instigante exercício teórico-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, particularmente no Brasil e no Mexico. 

Considerando essa nossa intencionalidade investigativa é importante destacar que 

[…] la ampliación de la escuela para todos los niños fue una demanda social y política 

fundamental 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 

(VEIGA, 2014, p. 3).  

De fato, compreendida como espaço, por excelência, de socialização de saberes e de disseminação dos 

ideais de nação e de pátria, paulatinamente, a universalização e a obrigatoriedade escolar foram 

estabelecendo-se como condição para o alcance do progresso social das nações modernas (HONORATO, 

2014; VEIGA, 2014; GEBARA, 2014).  

Nesse processo, diferentes eventos sociais contribuíram para que o Estado, como nova forma de governo, 

assumisse a monopolização da educação escolar, especialmente a partir do final do século XIX (VEIGA, 

2014). Desde então, crescentemente, a escola passou a constituir parte importante das responsabilidades 

da administração estatal devendo, portanto, ser tutelada pelo Estado e, ao mesmo tempo, contemplada no 

orçamento público.  

Diferentes apontamentos trazido por Elias (1993) instigam a discussão sobre o processo de legitimação do 

orçamento público nas sociedades ocidentais e nos permitem compreender, 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 ‘economia nacional’ 
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desenvolveu-se a partir da ‘economia privada’ das Casas feudais governantes […]” (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 controlar a arrecadação 

como renda pessoal e de sua família, tornando-se funcionalmente dependente da sociedade a que 

governava, essa “economia privada” transformou-se em monopólio público, permitindo-se estabelecer 

uma diferença mais nítida entre as despesas “públicas” e as despesas “privadas”. Associado a outras 

mudanças socias em curso, a crescente divisão do trabalho, a ampliação da participação das populações 

na arrecadação estatal, o menor distanciamento entre governantes e governados, a notável centralidade do 

uso da moeda numa sociedade que passou a organizar-se em torno da  “economia monetária” em 

substituição à “economia de trocas”, o orçamento público foi assumindo sentidos mais específicos e 

absoluta 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 passaram a atuar como funcionários da 

sociedade (ELIAS, 1993). Assim, no Estado Moderno, os mecanismos legais e a burocracia estatal 

desempenham um papel decisivo na constituição de uma máquina administrativa cada vez mais 

especializada que, crescentemente, vem ocupando-se da gestão do orçamento público. 

Em associação a outros eventos, Elias (1993) destaca que, curiosamente, com o estabelecimento dos 

Estados, as questões impulsionadoras das tensões sociais não se referem à eliminação da forma de 

governo implementada, mas dizem respeito a quem deve controlar o Estado, bem como a quais 

instrumentos podem ser utilizados para a constituição das equipes 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-relações 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 representou um 

importante referente para a modelação das condutas humanas e para o estabelecimento de uma autoridade 
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central baseado numa outra forma de governo. O autor, aponta-nos, 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 ambivalencia 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, especialmente nas sociedades ocidentais, 

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 

possibilidades 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 investir os recursos arrecadados, 

é importante considerar que, de alguma maneira, essas escolhas governamentais precisam responder a 

uma multiplicidade de interesses específicos de indivíduos e de instituições que participam direta ou 

indiretamente do complexo jogo social que orienta a gestão do orçamento público.  

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 quando avaliamos o sucesso nas práticas de ensino e de aprendizagem na 

“Escola para todos”. Além disso, o orçamento público nos remete à 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-relações 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 trabalho 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 adverte-nos:  

[…] Não existe um grau zero da vinculabilidade social do indivíduo, um “começo” ou 

ruptura nítida em que ele ingresse na sociedade como que vindo de fora, como um ser 

não afetado pela rede, e então comece a se vincular a outros seres humanos (ELIAS, 

1994, p. 31) 
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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 maceneiro, de médico, de juiz) 

expressando a vontade geral dentro de uma estrutura social estática. 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 o trabalho 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, delineia, em grande medida, as lógicas de ensinar e de 

aprender na escola universalizada. Afinal, é a partir do orçamento público que o Estado vai garantir 

remuneração, formação e qualificação profissional para os docentes; organizar arquitetonicamente os 

espaços educacionais; 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.  

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 realização do trabalho 

docente tem implicações na constituição profissional dos trabalhadores da educação. Nesse aspecto é 

importante atentar que as relações laborais criam marcas na trajetória 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, Hunger; 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. 

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 importantes instituições sociais 

constitutivas das atividades estatais.  

Assim, ao tematizar a relação orçamento público e trabalho docente, a partir dos aportes 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 



 

705 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

intencionalidade educativa que orienta o trabalho docente. Essa é uma das questões que nos impulsiona 

considerar o orçamento público como importante dimensão do trabalho docente.  

 

Considerações finais 

Elias (2008), adverte-nos que o avanço técnico, as Ciências, os Estados, a Economia e a Política 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 eferas “econômicas”, “políticas” e “sociais” 

mantém  relacões recíprocas funcionais. Particularmente, as estruturas políticas e econômicas são 

aspectos diferentes da mesma teia de interdependências. Nos termos do autor “[…] o desenvolvimento da 

economia sem o correspondente desenvolvimento das organizações estatais e políticas é tão absurdo 

como o destas sem o desenvolvimento da primeira […]” (ELIAS, 2008, p. 156). Para avançar nesse 

debate, Elias (2008) sugere o afastamento 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; Souza 

Neto (2011, p 699), observamos: 

[...] o professor é um ser eminentemente social e histórico. Ele não vive isolado e é 

inseparável 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 manifestações diante do contexto sociocultural e histórico de seu tempo, 

que é fruto de todo um passado. 

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, expectativas, desejos que são gerados e 

nutridos em contexto e em processo social Mais especificamente, 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 tantos espaços, o orçamento público como dispositivo da política 



 

706 
Anais do Simpósio Internacional Processos Civilizadores: diálogos interdisciplinares: política, contextos e processos 

sociais. ISSN: 2176-2775 

governamental estabelecida, assume importância sem precedentes. Um investimento governamental 

maior e mais sistemático 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 mobilizaria a 

constituição de expectativas mais positivas daqueles envolvidos pessoalmente e/ou profissionalmente nos 

processos de inclusão social.  
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Resumo 

Muito se tem falado sobre condutas civilizadoras e posturas civilizadas. E, muitas vezes, quanto mais 

diferenciadas as relações interpessoais, mais as questões relativas ao controle dos afetos tomam nossa 

atenção enquanto indivíduos ou enquanto grupo. Frequentemente, tais questões partem do entendimento 

de civilização como algo dado ao ser humano, algo que lhe pertence por “natureza”. Contudo, mesmo não 

sendo civilizados por natureza, possuímos uma disposição natural que torna possível, “sob determinadas 

condições, uma civilização, portanto, uma auto-regulação individual de impulsos do comportamento 

momentâneo, condicionado por afetos e pulsões, ou o desvio desses impulsos de seus fins primários para 

fins secundários” (ELIAS, N. 2006, p. 21).Partindo dessa premissa é que tentamos discutir a bufonaria 

como um aspecto de processos civilizadores que perpassa a conduta de indivíduos tidos como 

“marginais” e sua aceitação e/ou repulsa pelos grupos estabelecidos. O bufão é visto aqui como um 

indivíduo que foge ao comportamento esperado e assim expõe os limites dos costumes aceitos pelo grupo. 

Mostra-se como um contraponto aos costumes e regras aceitos e valorizados pelo grupo.  Diferente do 

malandro, que simula propositadamente, o bufão é um ser verdadeiro, que provoca riso e ironia por 

escancarar o que há de inquietante e hipócrita nas relações humanas.Nesse particular, incursionamos por 

um caso da vida política brasileira tratando da bufonaria e conduta no meio político.  Dedicamo-nos, 

neste trabalho, a refletir um pouco sobre a presença do deputado Tiririca no Congresso Nacional, no 

sentido de compreender o que se configura com a emergência de novas condutas num ambiente de 

rigoroso controle de conduta, aparência e comportamento. Além disso, buscamos entender o que faz um 

bufão na ordem política estabelecida, já que é aí que, contemporaneamente, ele parece voltar aos círculos 

de poder, sabendo bem se comportar, a ponto de fazer rever os papeis civilizatórios presentes nas regras e 

nas etiquetas palacianas. 

Palavras-chave: Bufão. Bufonaria. Processos Civilizadores.  

 

Abstract 

Much has been said about civilizing behaviors and civilized attitudes. And quite often, the more 

differentiated interpersonal relationships become, more questions relating to the control of emotions take 

our attention as individuals or as a group. Frequently, these issues begin with the understanding of 

civilization as something given to human beings, something that belongs to us by “nature”. However, 

even though we are not civilized by nature, we have a natural disposition that makes it possible, “under 

certain conditions, a civilization, therefore, is an individual self-regulation of momentary behavior 

impulses conditioned by emotions and instincts, or the deviation of these impulses from its primary 

purpose for secondary purposes” (Elias, No. 2006, p. 21). Beginning from this premise, we try to discuss 

buffoonery as an aspect a civilizing processes that runs through the conduct of individuals considered 

“marginal” and its acceptance and/or repulsion by established groups. A buffoon is considered in this 

research as a person who is beyond expected behavior and thus exposes the limits of customs accepted by 
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the established group. They act as a counterpoint to the customs and rules accepted and valued by the 

group. Unlike the trickster, who simulates situations purposely, the buffoons characteristics are based on 

truth, which causes laughter and irony in opening wide what is disturbing and hypocritical in human 

relations. In this particular case, this research aims to analyze a case from Brazilian political life which 

deals with buffoonery and conduct in the political environment. We engage to reflect a little on the 

presence of deputy Tiririca in The National Congress in order to understand what is figured with the 

emergence of new attitudes in a strict environment control of postures, appearance and behavior. In 

addition to this, we seek to understand what makes a buffoon in the established political order, as it 

appears that, contemporaneously, they seem to return to power circles, knowing well how to behave, 

causing us review the current civilizing roles presented in the rules and palatial etiquettes. 

Key words: Buffoon. Buffoonery. Civilizing Processes.  

 

 

Muito se tem falado, em nosso meio, sobre condutas civilizadoras e posturas civilizadas. E, muitas vezes, 

quanto mais diferenciadas as relações interpessoais, mais as questões relativas ao controle dos afetos 

tomam nossa atenção enquanto indivíduos ou enquanto grupo. Frequentemente, tais questões partem do 

entendimento de civilização como algo dado ao ser humano, que lhe “pertence” por natureza. Contudo, 

mesmo não sendo civilizados por natureza, possuímos uma disposição natural que torna possível, “sob 

determinadas condições, uma civilização, portanto uma auto-regulação individual de impulsos do 

comportamento momentâneo, condicionado por afetos e pulsões, ou o desvio desses impulsos de seus fins 

primários para fins secundários” (ELIAS, N. Escritos e Ensaios 1. 2006, p. 21). 

Normalmente, ao falarmos de civilização não consideramos o fato de os seres humanos não possuírem 

uma regulação, a priori, de seus afetos e pulsões. Por isso mesmo, ao exercê-la tendem a não deixar de 

lado ou desconsiderar a importância do condicionamento imposto pela vida social. Neste sentido, “o 

processo universal de civilização individual pertence tanto às condições da individualização do ser 

humano singular como às condições da vida social em comum dos seres humanos.” (ELIAS, 2006, p. 21). 

Ou seja, funcionalmente não há indivíduo humano sem uma vida social comum, diversa e 

interdependente. 

Portanto, a ideia de civilização como uma internalização dos códigos de conduta, que vão se ampliando 

na vida dos indivíduos até se tornarem como que uma segunda natureza, é parte de uma análise que 

considera também esse aspecto como parte de um processo de longo prazo, decerto, e que se encontra 

desde sempre em constante embate com processos em sentido contrários – portanto, descivilizadores –, 

muito embora possamos considerar o fluxo dominante, baseado no controle social e no autocontrole 

individual, que vigora no contexto das sociedades humanas. 

 Portanto, conforme observa Norbert Elias, a ideia de civilização no mundo ocidental vem sendo 

construída com mais possibilidade de percepção desde o século XVI. O indivíduo civilizado – em 

determinado tempo, o ser cortês – trazia em si um certo modo de comportamento que deveria ser seguido, 
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especialmente na presença dos outros. No volume 1 de sua obra sobre o tema, Elias (1994) busca mostrar 

como esses costumes vão sendo incutidos na vida dos indivíduos, associados à ideia de ser civilizado. 

Se um homem à mesa limpa o nariz com a mão porque não sabe como proceder, então é 

um idiota, podes acreditar. (...) Se um homem bufa como uma foca quando come, como 

acontece com algumas pessoas, e estala os beiços como um camponês bávaro, então ele 

renunciou a toda a boa educação. (Tannhäuser, Hofzucht. In: ELIAS, 1994, p. 77) 

Passagens como essas serviram para o autor tratar as mudanças na forma de comportar, requerida por 

quem queria apresentar uma boa educação e, portanto, estar distante das maneiras rudes de comportar dos 

camponeses e populares.  

Com o passar do tempo, o processo de controle externo exercido pelas autoridades, por sujeitos mais 

poderosos e também pela crescente divisão de funções (que, por sua vez, decorre em competição e, por 

pressão, maior dependência), foi se constituindo num autocontrole capaz de sedimentar-se na maneira de 

ser de uma pessoa. Quase que uma segunda natureza. Por isso, ao analisar a modelagem da personalidade 

do indivíduo ocidental a partir de uma maneira “civilizadora”, Norbert Elias nos mostra, com a 

diferenciação das funções sociais, que: 

À medida que mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outras, a teia de ações 

teria que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, a fim de que cada ação 

individual desempenhasse uma função social. O indivíduo era compelido a regular a 

conduta de maneira mais diferenciada, uniforme e estável. (...) A teia de ações tornou-se 

tão complexa e extensa, o esforço necessário para comporta-se ‘corretamente’ dentro 

dela ficou tão grande que, alem do autocontrole consciente do indivíduo, um cego 

aparelho automático de autocontrole do comportamento socialmente aceitável mediante 

uma muralha de medos profundamente arraigados, mas, precisamente porque operava 

cegamente e pelo hábito, ele, com frequência, indiretamente produzia colisões com a 

realidade social (ELIAS, 1993, p. 196) 

Mas, como todo processo de mudança social, esse também é passível de apresentar brechas. Sujeitos 

podem, conscientemente ou não, passar a usar do expediente de enfrentamento das normas tidas como 

desejáveis para chamar atenção do quanto essas normas podem não ser adequadas ao seu modo de vida ou 

para provocar um descompasso nesse proceder com o intuito de chamar atenção para si.  

Assim, a nosso ver, analisar a bufonaria no processo civilizador necessariamente nos leva a pensar o 

papel do bufão nos diferentes grupos sociais, desde tempos pretéritos até os dias de hoje. O bufão é como 

que uma prova de que o processo pode ter falhas e/ou recuos. É possível notar ainda, a partir dos 

exemplos acima, que determinados comportamentos, antes admitidos como naturais ou mesmo normais 

no Ocidente, somente depois da implantação dos códigos civilizatórios é que passam a ser vistos como 

grosseiros, rústicos ou de índole puramente animal. Trata-se de certas expressões verbais, enquadradas 

como termos de baixo calão, ou manifestações do organismo que, na presença do outro, passam a ser falta 

de educação ou incivilidade. 

Portanto, para a efetiva discussão que se pretende neste trabalho é importante fazermos uma distinção na 

visão da bufonaria no correr do tempo. Aqui, o olhar sobre o bufão é certamente distinto de uma 
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percepção radicada única e exclusivamente no indivíduo grotesco, o que imperou num período próprio, 

tempo vinculado ao ato de civilizar as maneiras. Nesse contexto, o bufão despontava como se num 

“espelho”, onde os sujeitos viam refletidos os seus maus hábitos, aqueles que deveriam ser evitados. 

Também o “negativo” do sujeito se refletia com o bufão, como uma sombra que o acompanhava na 

intimidade, mas que na vida social deveria ser negada. 

Assim, começaremos tratando daquilo que se concebe como grotesco – distante, entretanto, do que no 

senso comum é pensado como algo vindo “de fora”, conscientemente admitido como efeito, o que lhe 

daria o caráter de fantasia. Trata-se aqui do que se configura como naturalmente grotesco, uma condição 

existencial: o corpo disforme ou mutilado, o comportamento e/ou expressão alterada e, em geral, 

delegados a um distúrbio físico, intelectual ou mental. Trata-se do sujeito que, no âmbito convencional, é 

tido como o que perdeu a chance de ser “civilizado”, pois encontra-se fora dos padrões de conduta e de 

atitudes necessárias ao ser “civilizado”. 

No contexto das relações humanas vale considerar a percepção que se teve do chamado ‘monstro’, termo 

generalizado que servia para designar seres com alterações extraordinárias (em especial no corpo). Por 

vezes relacionados ao sobrenatural, eles chegaram a gerar questionamentos de cunho jurídico-religioso, o 

que decorreu na tentativa – por eliminação ou isolamento – de sua exclusão do cotidiano social. 

Esse olhar “sobrenatural” começa a mudar justamente ao longo do século XVIII, quando uma prática – 

agora “científica” – chama para si a função de tentar compreender os fenômenos de âmbito corporal e de 

comportamento até então inexplicáveis. Com isto, dá-se a perceber o fortalecimento das ações de âmbito 

civilizacional, que apontam para uma compreensão do grotesco, então vinculado ao extraordinário, a 

partir da experiência prática e do entendimento racional, passíveis de apropriação pelo sujeito (ou grupo). 

O novo instrumento, de cunho “científico”, fortalecia o potencial individualizado da intervenção e do 

comportamento no mundo, diferentemente da percepção regida antes pelo que vinha “de fora”, dada pelo 

entendimento ou por imposição, fosse pela crença (mística ou tradicional) ou pelo interesse de alguma 

autoridade (política ou religiosa).  

Nesse sentido, o que a priori poderia ser alvo de sarcasmo ou de comiseração – o diferente, o exótico, o 

anômalo, etc – passa a ser então um fator de constrangimento. Tal constrangimento se dá porque esse 

outro (o que apresenta aparência ou comportamento incomum) foge ao controle e à dependência, 

mostrando-se ainda como um igual. E aí se impõe a bufonaria: uma possível deformidade física ou 

atitudes diferenciadas, tidas até como imorais. É o que investe no indivíduo características estranhas ao 

ser humano dito civilizado. 

Portanto, a partir do século XIX, o constrangimento ante a maneira bufonesca de estar ou viver apresenta-

se como reação condizente aos padrões de civilidade diante do que, pelos novos ditames, parecesse 

estranho e, por isso mesmo, se mostrasse incômodo. Do sarcasmo e do escárnio ao constrangimento, 
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passando pela compaixão, o que se observa é uma contenção do comportamento ante aquele (ou aquilo) 

que, apesar de diferente ou mesmo extraordinário, passa então a ser suportado. 

No correr da história, deu-se uma tentativa de banimento social de indivíduos tidos como depreciadores 

da civilidade e que, neste sentido, compunham uma espécie de bufonaria. Desterrados ou simplesmente 

asilados, os loucos, leprosos e senis eram retirados do convívio social. Não é sem motivo que, ainda no 

século XVII, são criados os chamados “hospitais gerais”, tidos como solução para se evitar interferências 

indesejáveis. 

Da clausura ao suportável. Partindo de eventos específicos (carnaval e festa dos loucos) e de uma 

convivência restrita à aristocracia (sob proteção de monarcas), o bufão vai aos passeios públicos, para 

uma convivência social direta, propriamente dita. Ou seja, da atuação restrita ao imaginário e à 

representação em determinados festejos, com presença concreta somente em asilos ou meios que o 

admitiam como um bobo ou conselheiro informal, o indivíduo de corpo disforme e comportamento 

distorcido ocupa, agora veemente, o meio social. Com o redimensionamento de regras nos códigos de 

convivência, que resulta de ditames cientificistas, seres bufonescos tornam-se admissíveis e menos 

inoportunos nas ruas. Novas regras de civilidade ocasionaram uma revisão na conduta social. 

Bufonaria e conduta no meio político 

Sistemas políticos inovadores, como foi o caso da Revolução Francesa, podem trazer transformações na 

relação do indivíduo com o meio, com o poder e com o outro. O fato é que a hierarquia social deixou de 

ser uma condição de herança familiar, como a gerida no sistema monárquico, ganhando caráter individual 

e viabilizada por questões econômicas ou formas de atuação política. Com isto, a possibilidade de 

ocupação do poder através da eleição de representantes decorreu em atitudes de caráter popularesco, por 

parte de alguns dos representantes ou candidatos a cargos eletivos. 

Buscando alcançar ou manter a popularidade – com vistas a uma consequente permanência e direito a 

atributos do poder – determinados políticos se valem da malandragem, dando a ver o uso de 

comportamentos e aparências propositadamente vinculados à bufonaria. Estratégica, tal atitude pode 

valer-se de características naturais do sujeito. Certas reações e modos de ser decorrentes da herança 

genética, da formação cultural ou de influências do meio dão ares de desfaçatez, liberalidade sexual ou 

pouco comprometimento com regras de comportamento em público, o que chama a atenção e pode dar 

popularidade ao indivíduo tido como “bufonesco”. Excessos na gesticulação, no linguajar ou na maneira 

de comportar-se (sentar, comer, demonstrar certo vício ou hábito diferenciado) constituem o pretenso 

exotismo, almejado pelo sujeito. 

Mas, então, o que difere malandragem de bufonaria? O termo “malandro”, sujeito cujo ato visa a 

obtenção de vantagens pela produção e uso de inverdades (o simular ou dissimular-se), apresenta 
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conotações diversas. Com isto, ainda que se mantenha pejorativo, o termo ganha caráter poético e, assim, 

faz ver a existência de um malandro “do bem”. É quando, mesmo que não se desfaça da dissimulação 

com vistas à aquisição de vantagens, a malandragem é um ato daquele que, distante da perversidade, age 

em função do amor e da boa vida. 

Por seu turno, diferentemente do malandro, o bufão age de maneira natural e direta, recusando-se ao 

comportamento esperado. Mostra-se como contraponto aos costumes e regras. Por denotar desfaçatez 

para com o seguimento da ordem socialmente estabelecida, os atos de um bufão ajudam na confusão para 

o bom entendimento do termo. Diferente do malandro, que simula propositadamente, o bufão é um ser 

verdadeiro, que provoca riso e ironia por escancarar o que há de inquietante e hipócrita nas relações 

humanas. 

A atitude polêmica ou risível de um poltrão, de um destemperado ou galanteador historicamente reverbera 

no potencial de sua popularidade. O sujeito que se vale desse estratagema é, por vezes – e equivocamente 

– chamado de bufão. A confusa utilização do termo no âmbito político – onde muito se dissimula com 

vistas a manutenção do poder e de privilégios – corresponde ao caráter aparentemente bufonesco que, 

neste caso, consiste em malandragem, mas não em bufonaria. Tal equívoco destitui o sentido objetivo do 

termo. Amoral, o genuíno bufão guia-se pelo que lhe é inato e, por isso mesmo, o mantém à margem: o 

reconhecimento da hierarquia e a obediência a determinada estrutura lhe são de ordem natural e 

consequente. Ou seja, não resultam de simulações ou dissimulações. O bufão age e reage dentro de uma 

lógica: a sua lógica. Se apanha de um, pode bater em outro; se bate em outro, pode apanhar de um 

terceiro. Se o prazer e o riso lhe fazem bem, deve buscá-los sempre, pela prática e não pela simulação ou 

apropriação. Isto se dá naturalmente, sem prerrogativas morais. 

O bufão em sociedade 

No âmbito da bufonaria como recurso de criação e expressão cênica, os códigos considerados 

civilizatórios – que atuam como inibidores na vida social – pouco ou nada são considerados. Para o bufão, 

as regras que o regem são naturais e inquestionáveis: estar sempre apto a repassar aquilo que recebe, 

tendo alguém como modelo e servindo de modelo para outro, ser comandado por um e comandar outro, 

ser punido e punir, apanhar e bater. A lógica é unilateral, via de mão única e não há moralidade que 

cerceie suas ações. O que, no âmbito comum da regra social, parece fora da ordem e incivilizado, para o 

bufão é o que deve ser cumprido. 

Capaz de extravasar lugares de manifestação puramente artística, fora de um espaço cênico restrito, em 

seus atos nem sempre voluntários ou pré-concebidos o bufão atua na vida e habita a sociedade, fazendo-se 

notar por sua aparência e comportamento. Destacando-se por seu modo de ser, estar e agir, guia-se pelo 

desejo, pela intuição ou por necessidades básicas. As causas, para tanto, podem ser várias: a miséria, que 

gera a fome e a mendicância; a necessidade carnal, que gera a tara; a referência cultural ou a 
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desinformação, que incide na expressividade, no gosto ou nas preferências. Assim, a bufonaria pode ser 

percebida no mendigo, no tarado do lotação ou ainda na breguice, na cafonice, no falar atravessado ou 

linguajar pejorativo de alguém. Trata-se de atos efetivamente bufonescos. 

No âmbito geral, é comum que o bufão seja vinculado à figura do palhaço no sentido mais superficial da 

palavra: o bobo que faz rir. Entretanto, mais do que ocasionar o riso sobre si e seu modo de ser, o bufão 

faz rir (e se diverte) pelo ato de blasonaria, ironizando o mundo e o outro. A consequência é o 

questionamento de costumes e valores da ordem civilizatória estabelecida. Por esta razão, o bufonear é 

considerado redutor da civilidade, ganhando caráter depreciativo. 

Conforme aponta Norbert Elias (1992), além da excitação do sexo os seres humanos necessitam também 

de outros meios de deleite, passíveis de serem amenizados pela provisão e jogo mimético. Neste sentido, 

vale considerar a necessária simultaneidade do indivíduo em relação à estrutura social para o figuracional, 

também no entendimento de Elias. Com base nisto, nos parece possível perceber a existência do bufão na 

sociedade como consequência de uma prática a ela inerente. O uso de expressões ou hábitos 

comportamentais diferenciados, como vestes, alimentação e aroma incomuns (por vezes, inclassificáveis) 

faz do bufão um homem-bicho ou homem-coisa. Vinculada ao dinamismo, à instabilidade e ao 

inacabamento, a bufonaria no âmbito da ordem, da delimitação e do previsível – conforme requer o 

padrão – realça sua propensão ao grotesco: “(...) o desconforto das formas e a proliferação insolente dos 

híbridos.” (HUGO, 1988, p. 25). 

Ao agir fora das regras estabelecidas pela civilidade, o bufão passa a sofrer restrições por enquadrar-se 

numa das categorias do estigma apontadas por Goffman (1975): deformidade física, desvio de conduta, 

denegação tribal. Assim, chamando a atenção para o sistema de regras e controle de comportamento, o ato 

bufonesco pode ser propositadamente irônico. Tratar-se-ia de uma estratégia ancorada na crença de 

possíveis alternativas liberadoras, visando sair desse controle e delimitação. Deste modo, poder-se-ia 

configurar não apenas a existência, mas o papel social da bufonaria, em que o sujeito se mostra 

questionador da função relacional regrada, rompendo com tal necessidade, provocando uma percepção 

diferenciada e levando o civilizado à surpresa, ao receio ou à desconfiança diante do que lhe soa estranho. 

É certo que determinados comportamentos podem parecer atos de rebeldia ou atitudes intempestivas, de 

incômodo ou discordância com alguma situação. Nesse contexto, porém, o ato de um bufão distancia-se 

da ação estratégica, organizada e convencionalmente planejada para o protesto. Sua lógica se orienta pela 

sensação de algo fora do que, no âmbito bufonesco, seria o esperado. Assim, sua reação pode dar-se em 

atitudes provocadoras, palavreados e expressões que, no padrão civilizatório, constrangem ou enojam, 

mas que atendem a uma lógica comum e evidente – portanto, normal – ao bufão. Neste sentido, não se 

trataria de simulação ou desfaçatez estratégica (como no caso do malandro), mas de uma reação natural, 

ocasionada pela necessidade, pela percepção e entendimento do sujeito em questão.  
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Em seu âmbito e linha de raciocínio, o bufão age de acordo com a lógica de um universo próprio, no qual 

o aparente devaneio ou desacerto instaura-se comumente no jogo de relações, vendo nisto certa justeza e 

razão de ser. Assim sendo, trata-se de atitudes e comportamentos consequentes e naturais: aquele que 

ouve ordens e insultos – ou sofre uma agressão física – não acha isto errado e aceitará mais, já que se trata 

de uma norma, algo necessário e previsível. Ou seja, o que se tem como desajuste ou anormalidade na 

sociedade comum, para o bufão é simplesmente como e o que deve ser para que se encaminhe sua 

necessidade ou desejo. É por se constituir e valer-se daquilo socialmente tido como irregular e/ou 

anômalo – seja por questões morais ou supostamente legais – que a bufonaria se dá e pode ser 

considerada desviante. 

Por seu comportamento, modo de expressão e aparência em geral fora do comum, a figura do bufão diz 

respeito às relações sociais e à comunicação humana. Neste âmbito, vincula-se de modo efetivo à 

presença e significação do outro, apresentando-se como alternativa taxada de desregramento do aceitável 

e da dita normalidade.  

Nesse particular, vejamos a emergência do Deputado Federal Tiririca. Quem é ele? O que caracteriza seus 

atos e comportamento no Congresso Nacional?  

O deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, é o mesmo menino que aos 8 anos começou a 

trabalhar no circo e atuava como palhaço, conhecido pelo codinome de Tiririca. (Wikipedia. Org. 

Consultado em 23 de janeiro de 2016) 

Foi cantor, humorista e eleito deputado federal em 2010 com mais de 1 milhão e 300 mil votos. Assim, 

em 3 de outubro de 2010, Tiririca tornou-se o deputado federal mais votado do Brasil. Na campanha 

utilizou bordões debochados e irônicos que acabaram caindo no gosto dos eleitores: “O que faz um 

deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto.”  Foi um deles.  

Anteriormente, já havíamos falado do bufão e do malandro e o que vem caracterizar cada um deles. Antes 

que a confusão aqui se instale é preciso observar que essa diferença se dá especialmente por um modo de 

ser. Cabe perguntar então: Tiririca é o malandro ou é o bufão? Sem querer chegar de pronto numa 

definição cabe observar e ainda se perguntar, como pode ser caracterizado o malandro quando este é um 

dos 9 deputados federais que não tiveram nenhuma falta em plenário durante o mandato? Não fez 

discursos e apresentou projetos para discussão; muitos voltados para a questão  circense, como cabe ao 

bom palhaço. 

Eleito para um segundo mandato com mais de 1 milhão de votos, chegou afirmando que “ o circo é mais 

organizado que a Câmara.” Nunca teve um dos projetos apresentados aprovado e nunca fez um discurso 

sequer na tribuna do plenário. Uma vez questionado sobre a possibilidade de, no segundo mandato, 

inaugurar a tribuna, respondeu: “vamos sim, claro que não, vamos sim.” (UOL, Notícias Políticas. 

Consulta feita em 23/01/2016)   
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Ora, é assim que vemos a emergência do que vem caracterizar um novo espaço de exercício da bufonaria. 

O espaço das instâncias políticas e das instituições que cuidam dessas questões. Como e onde o bufão se 

instala nesse ambiente? Será o deputado Tiririca  uma espécie de “novo bufão”, incrustado nas instâncias 

de poder?  

Nos tempos de papeis representativos, não cabe mais a um monarca indicar aquele que vai cumprir tal 

papel nas hostes palacianas. Ele agora emerge como representação e se faz por essa via. Assim, nos 

parece ser o papel do deputado Tiririca. Ninguém espera dele nenhum discurso ou projeto de 

envergadura. A sua presença já é suficiente (sic).  

O bufão volta aos círculos de poder e sabe bem se comportar de forma a fazer rever os papeis 

civilizatórios presentes nas regras e nas etiquetas palacianas. Agora, superada aquele primeiro período 

que enxergava outro  simplesmente  como um sujeito “grotesco” e  caracterizado pelo fato de ser feio e 

desajustado e, vencido um segundo momento, com a emergência do discurso “científico”, quando vem a 

tona o potencial de intervenção do saber especializado e o bufão passou a ser um fator de 

constrangimento pelo seu jeito exótico, anômalo, e por isso mesmo muitas vezes colocado nos locais de 

cuidados especiais distantes dos olhos da maioria. Agora, ele está diretamente ligado aos espaços de 

representação, mas age novamente como que “se não estivesse nem aí”. Ele vai se enredando pelos 

corredores dos palácios e fazendo aparecer aquela cara que muitos fazem questão de deixar escondidas 

por baixo dos ternos e dos semblantes sérios e sisudos dos homens e mulheres responsáveis pelo destino 

de uma nação. Aí, o bufão aparece e mostra como é, e têm sido, risíveis esses tempos de tantos “faz de 

conta” e de tanto parecer ser mais do que efetivamente é. Novamente ele vem nos alertar do que está por 

trás de todo “jogo” civilizatório como um caminho relacional, possível de retrocessos e de se fazer por 

aparências. Afinal, “as sociedades não são nada mais que figurações de homens interdependentes.” (Elias, 

N. 2001. P. 43). 
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Resumo 

O Processo Civilizador trata de relações de poder. Indivíduos organizados em suas diferenças e suas 

linhas divisórias que apenas eles são capazes de enxergar, buscam se impor uns sobre os outros a partir 

daquilo que consideram seu valor distintivo. A descrição dessas linhas é a matéria do presente artigo. Sob 

uma perspectiva relacional, o texto busca descrever o rendimento analítico do tema exposto em “Processo 

Civilizador” de Norbert Elias sob duas perspectivas: as linhas de cor e pertencimento étnico que as 

políticas públicas quilombolas desencadearam nos contextos mais amplos dos grupos étnicos no Brasil. 

Palavras-Chave: Quilombo. Direito étnico. Políticas Públicas. Branquidade 

 

Abstract 

The Civilizing Process deals with power relations. Individuals organized in their differences and their 

dividing lines that only they are able to see seek to impose on each other from what they consider their 

distinctive value. To describe these lines is the subject of this article. From a relational perspective, the 

text seeks to describe the analytical performance of the theme discussed in Norbert Elias's "Civilizing 

Process" from two perspectives: the lines of color and ethnic belonging that quilombola public policies 

have triggered in the broader contexts of ethnic groups in the Brazil. 

KeyWords: Cimarrons. Ethnic Rights, Policies, Whiteness 
 

 

O processo civilizatório e a construção da Nação 

O que motivou a escrita deste texto foi meu estranhamento sobre os modos de construção de um sujeito 

coletivo europeu a propósito da regularização dos territórios quilombolas no Brasil, especialmente 

decorridos mais de 120 anos da instituição das políticas imigratórias para o Brasil. A outra razão foi 

discutir a perspectiva exposta na obra O Processo Civilizador de Norbert Elias em relação à construção do 

racismo no contexto da formação nacional brasileira para verificar seu rendimento analítico nos trópicos. 

Como pretendo mostrar, embora O Processo Civilizador evidencie os modos de construção da identidade 

no contexto específico de certos países da Europa, ele pode servir para sublinhar o caráter racista do 

processo civilizatório brasileiro mediante a análise dos modos de apropriação e ressignificação de seus 

conteúdos. Neste sentido, meu objeto de estudo são os títulos públicos expedidos pelo Estado brasileiro 

que estão relacionados à construção das identificações coletivas brancas e negras, como formas de adesão 

específicas a projetos de nação e também como emblemas e sinais de distinção em face de indígenas e 

negros dentro desse projeto civilizacional. 
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A este propósito, as análises de Foucault sobre o racismo de Estado tem como foco a produção de um 

saber/poder cujo efeito mais evidente é violência de alguns grupos sobre outros. Em sua perspectiva, o 

racismo é aspecto central da construção dessa relação exatamente porque ela prevê um saber sobre os 

corpos dos indivíduos. O racismo moderno institui um Biopoder e exercer-se desde relações complexas 

onde “o racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, a eliminação 

das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano” (FOUCAULT, 2005, p. 309). No 

entanto, não basta analisar o poder como algo que se impõem, mas descrever onde ele acontece, as 

extremidades onde ele é exercido e sentido como uma verdade, tais como as fronteiras étnicas. 

A proposta de Norbert Elias é que tais relações civilizatórias são sentidas no nível individual também 

como uma forma de construção de subjetividades dos indivíduo nos contextos relacionais, o que coloca 

no centro da discussão o sentimento também como uma poderosa produção social que pode ser datada e 

objetivada considerando-se seus contextos. O fim século XIX representou para o Brasil e suas elites o 

prenúncio de uma transformação econômica e moral baseada na eugenia. A alteração na legislação sobre 

a propriedade da terra em meados do século XX e a abolição da escravização colocou centenas de 

milhares de pessoas fora do regime de apossamento e serviu de barreira epistêmica ao seu ingresso no 

regime da propriedade privada.  

O que nos interessa no presente texto não é considerar que tal perspectiva foi implementada sem tensões, 

conflitos, mas sobretudo, reelaborações e apropriações nos contextos em que ela ocorreu. Talvez isto 

retire o peso da análise como se o modelo correspondesse o que realmente existe no plano da vida 

cotidiana por uma perspectiva processual das ações sociais, tão cara a Norbert Elias. Ao contrário, 

sugerimos que existem vários planos de interação mediante os quais os sujeitos reelaboram 

constantemente suas interpretações e intervenções sobre o mundo, eliminando qualquer possibilidade de 

uma essência imutável e perene. Esses sujeitos não estão praticando um tipo de mentira ou falsidade, mas 

combinando suas expectativas com os recursos disponíveis para elaborarem uma auto imagem de si 

mesmos (Goffman, 1989). 

 

Os documentos públicos e os sentimentos coletivos 

Como se sabe, a legislação que assegura o direito dos quilombolas aos seus território está fundada em 

uma reivindicação do direito aos modos de ser e fazer da população afrodescendente no pós-abolição. O 

direito à terra seria transformado em direito ao território, na medida em que a relação com este recurso 

não estaria relacionado apenas ao mercado, mas à satisfação de necessidades sentidas subjetivamente pelo 

grupo como o domínio das relações de parentesco e das práticas religiosas e festivas. Tal direito aos 

territórios seria também uma construção do sentimento de coletividade em resposta às relações violentas 

presentes na escravização base da constituição da nação. O Decreto 4887 de 2003 evidencia como os 

quilombolas, considerando sua diversidade, se constituíram em um sujeito coletivo a partir de uma 
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trajetória histórica própria, com a presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. Sublinho aqui que o “sofrida”, remete a não apenas um sentimento, mas uma 

relação e um contexto, na medida em que o sofrimento é interpretado como imposto por um terceiro e que 

ocorreu sob determinadas condições (BRASIL, 2003). 

A leitura das contestações ao processo administrativo de identificação, delimitação e titulação do 

quilombo de Linharinho, situado no norte capixaba revela-nos sob que condições as identificações 

quilombola são recusadas pelas elites agrárias não porque eles não sejam “justos”, como estes 

reconhecem, mas porque ultrapassam a barreira invisível de uma perspectiva da branquidade que associa 

a posse e a identidade social como coisas naturais. Diante da publicação dos Relatórios de Identificação 

dos territórios quilombolas no estado do Espírito Santo apresentaram-se dois tipos de contestações: aquele 

das empresas de celulose e aquela dos “proprietários” que originou a criação de um movimento social de 

ruralistas com cunho étnico (INCRA, 2006).  

Ambos estavam preocupados em definir sobre que bases estava alicerçado o seu direito, e apelavam para 

argumentos distintos. Os primeiros evocavam um argumento empresarial baseado na balança comercial e 

nos acordos nos mercados de futuro das commodities cujas fronteiras são supra nacionais. As 

contestações foram elaboradas a partir de uma perspectiva simbólica que opôs os modos de vida, os 

saberes e fazeres dos quilombolas à alta tecnologia das plantações de eucalipto (SILVA, 2012). 

Já os segundos contestantes apelam para a defesa de uma identidade coletiva baseada em um contrato que 

foi estabelecido entre imigrantes europeus com o Estado brasileiro no fim do século XIX e cuja cláusula 

primeira e única conferia direitos e prerrogativas com base no caráter ativo e determinante destes em um 

processo civilizatório da sociedade brasileira, vista àquela época como miscigenada e fadada ao fracasso.  

Tal percepção de si como grupo foi expressa em uma imagem particular do direito natural que combinava 

sangue e terra e que reescreveriam a história brasileira. O Biopoder, neste caso, não foi somente o 

resultado de uma política pública, mas do desenvolvimento de um sentimento traduzido posteriormente 

em uma fronteira étnica que opunha a categoria proprietários aos quilombolas. 

Como detectei na etnografia, nem todos os requerentes se auto definiam sob esta assinatura étnica – 

alguns até mesmo eram familiares dos quilombolas que moravam há décadas fora dos quilombos, pois 

eram herdeiros notificados pelo INCRA -, mas passaram a utilizar as categorias empregadas no trâmite 

processual destes, para justificar seus direitos, possivelmente pela sua eficácia simbólica no contexto em 

esta que foi produzida. 

O presente texto se detém neste grupo cujo argumento central está calcado na apropriação e 

transformação simbólica dessa Política Pública em função de uma ideia de imigrante que se ampara na 

reivindicação da posse da história civilizacional como argumento central de seu direito. Constam ali, por 

exemplo, o seu repúdio ao fato de que os quilombolas reivindiquem a história da escravização como 
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justificativa e prerrogativa do direito à propriedade da terra e, sobretudo, que receba amparo legal e que se 

sobreponha a eles. Ora, argumentava-se publicamente nas reuniões promovidas pelo INCRA, como voltar 

no tempo do Kitungo pode ajudar no desenvolvimento da nação? Ou, em outras ocasiões, porque instituir 

uma divisão racial se as pessoas tem o mesmo sangue vermelho e o mesmo Deus? Este sentimento que foi 

se convertendo em asco moral e, em algumas situações, ameaças violentas, denota sinais evidentes do 

esforço em produzir um contexto civilizacional unidirecional, excludente e cuja base racial é racista. 

Meu interesse é pela constituição de um direito de propriedade não propriamente de jure, mas de facto, 

como o resultado de uma transformação e consolidação do imaginário sobre a constituição da nação e 

seus cidadãos. Assim, o Direito é tratado aqui como um exercício de poder que deriva de um processo 

civilizatório desenvolvido pelos descendentes dos imigrantes europeus que se constrói enquanto grupo 

étnico a partir de determinadas prerrogativas tais como o apossamento da história e do direito territorial 

em contraste com os quilombolas.  

Nos processos de contestação judicial é possível ler com frequência o esforço singular em descaracterizar 

os direitos quilombolas mediante seu tratamento como grupos marginais ao processo de constituição da 

nação, entendida esta como a aquisição da propriedade de si e da terra, e do controle da história mediante 

a força e o poder que erguem a nova nação, desconsiderando que ela é o resultado desse processo. Como 

pretendo descrever, um dos argumentos para a descaracterização desses pleitos é a sobreposição de uma 

história civilizacional que tem como pressuposto a superação do Brasil Colônia e a reconstrução de um 

Brasil República, onde a memória dos grupos étnicos seja um elemento que seja percebido como 

renovador da sociedade e não que nos faça lembrar de sua face escravista. 

Antes do processo de reconhecimento jurídico dos quilombolas pela Constituição Federal de 1988, tais 

grupos permaneciam como uma espécie de folclore nacional no ideário brasileiro e os demais grupos 

descendentes da Europa davam a si próprios o título de verdadeiros civilizadores do país. Não é raro ouvir 

relatos sobre as avós pegas à laço ou com cachorros, fazendo referencia aos modos pelos quais 

especialmente as indígenas foram “civilizadas” mediante sua “miscigenação” com os europeus, ao passo 

que a população negra entra na história mediante a ausência de família como uma quebra de paradigma 

do habitus familiar construído ao longo dos processos interativos com os agentes de Estado dedicados a 

promover o progresso nacional.  

Ao definir o direito à terra como sinônimo de civilidade, tais grupos entram em uma disputa pelos 

significados dessa civilidade – aqueles imigrantes europeus pela defesa da civilidade como resultado da 

filiação institucional e moral aos projetos de branqueamento e ocupação territorial estatais entre os século 

XIX e XX -, enquanto indígenas e os quilombolas, se posicionam ou foram posicionados em uma filiação 

ao projeto civilizacional do direitos dos povos baseados na defesa de uma sociedade multicultural, 

baseados em uma revisão da própria escrita da sua história. 
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Tal condição, sugere que o processo civilizador é antes de tudo uma relação de poder. Como argumenta 

Norbert Elias a civilidade deriva dos indivíduos organizados enquanto grupos e organizando suas 

diferenças em termos de linhas divisórias que apenas eles muitas vezes são os que enxergam. Tais grupos 

buscam se impor uns sobre os outros a partir daquilo que consideram seu valor distintivo no espaço 

social. A busca da distinção revela uma dimensão forte de produção de identificações sociais derivadas de 

um esforço contínuo em controlar recursos e capitais simbólicos considerados válidos nesta construção.  

Os problemas advém quando entram em conflito os valores já estabelecidos pelo processo civilizatório – 

das elites imigrantes - e aqueles novos valores que emergem com uma ameaça a este projeto – dos povos 

tradicionais como indígenas e quilombolas. Quando a palavra Cidadania ganhou as esquinas e os cantos 

dos sertões como direito alguns problemas se tornaram evidentes e um projeto de Branquidade foi 

revelado e se tornou não tão natural como se queria. O que era visto antes como um privilégio resultante 

de uma posição social herdada emerge como algo conquistado, disputado e imposto, retirando toda a aura 

do termo e ao mesmo tempo denunciando sua qualidade de projeto das elites.  

Os valores do latifúndio, por exemplo, não se ancoram apenas na propriedade, mas no privilégio da posse 

da terra como uma espécie de recompensa natural pelo seu nascimento, filiação religiosa ou, como estou 

descrevendo, em um tipo de vínculo emocional estabelecido por uma política de colonização. Isso leva a 

terra a não ser apenas um bem social, mas um valor associado à distinção. Mas, como esta distinção é 

construída? 

A apropriação social da categoria Civilização 

Categorias sociais como família, dono, propriedade, produtor, dentre outros, surgem nesse espaço social 

como valores importantes e aspectos disputados publicamente como realidades quase ontológicas dos 

sujeitos, quando, na verdade, eles são artefatos produzidos em um processo histórico com data e 

interesses específicos. A relação entre terra e família camponesa, embora unidas, foram objeto de uma 

longa construção social. 

Isso é o que se passou com as políticas de imigração no Brasil. Oficialmente apenas em meados do século 

XIX é que se deram incentivos à imigração, embora àquela altura muitos milhões de africanos aqui 

tenham aportado para servir de escravos nas plantations. Aos vários motivos da preferência da imigração 

europeia, me interessam aqueles relacionados à construção da ideia de uma nação brasileira. Os 

componentes desta construção são, em princípio, eugenistas para depois se converterem em um 

argumento do Luso tropicalismo e, por fim, uma Cidadania brasileira onde a Democracia Racial buscou 

aplanar a rugosidade dos conflitos históricos em torno do pertencimento à nação.  

Um dos debates que se seguiram ao fim do tráfico negreiro era sobre o destino dos libertos na formação 

da Nação brasileira. Os teóricos eugenistas já haviam desenvolvido a teoria segundo a qual bastava 
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misturar o sangue de negros e mulatos aos europeus para aos poucos apagar os traços degenerativos da 

mescla racial colonial e fazer com que os traços e as taras raciais daqueles desse lugar a um novo povo e 

uma nova nação. 

Afrânio Peixoto, expoente dessa nova ciência da Raça, se perguntava sobre “quantos séculos será preciso 

para depurarmos todo esse mascavo humano? Teremos albumina bastante para refinar toda essa escória?” 

e remata ao afirmar que “a albumina branca vai refinando o mascavo latino-americano, para refinar o 

mascavo nacional (...) Em 200 anos, seremos todos brancos” (Peixoto, 1938, p. 43).  

Em meio à estas concepções mais abstratas, agentes de governo colocaram em prática determinadas 

estratégias materiais para cristalizar símbolos que indicasse a mudança de status agrário do país. Como 

mostra Jair Ramos “estas práticas punham as famílias de imigrantes e colonos no centro do empreendimento de 

atração de imigrantes e montagem de colônias” (RAMOS, 2004, p. 26), especialmente porque foram 

implementadas de fato mediante uma política pública, enquanto o ideal de miscigenação de europeus com 

brasileiros, vistos como racialmente inferiores, nunca foi implementado. Ora, o que aparece apenas como 

uma política pública, uma questão de gestão e governo, de fato se configura um interesse genocida e 

etnocida mediante a reprodução de um modelo de civilidade baseada em uma raça.  

Luiz Filipe Alencastro também analisou as tensões instituídas pelo governo brasileiro em relação à 

imigração e “os traumas gerados entre nós pelo tráfico negreiro” argumentando que 

logo após o término da II Guerra Mundial, o decreto de 18.9.1945 regulamentava a 

entrada de emigrantes no Brasil, especificando a necessidade de preservar e de 

desenvolver na composição étnica da população as características mais desejáveis de 

sua ascendência europeia (Alencastro, 1988, pg. 51). 

Para ele, são significativos os efeitos da imigração na constituição dos projetos de nação desenvolvidos 

tanto pelos agentes de Estado quanto por membros da intelligentsia e a população branca das grandes 

cidades. Os primeiros empenhados constituídos por fazendeiros e os grandes comerciantes desejavam 

angariar mão de obra para substituir, de qualquer nação ou raça, a escravaria falecida, vendida ou fugida.  

O segundo grupo colocava em dúvida “se os imigrantes deveriam reforçar o alicerce europeu de uma 

sociedade africanizada” pelo escravismo (Alencastro, 1988. Pg. 31) e para isso se viram “preocupados 

com o estado social da nação” e tentavam fazer da imigração um “instrumento de ‘civilização’, isto é, de 

‘embranquecimento’” da nação. Como discute o autor, tais pontos de vista conduziram formas distintas 

de interpretar a ação do Estado e a política agrária e de imigração, bem como ajudaram a criar um 

imaginário específico sobre a identidade desejada.  

O próprio Alencastro demonstra que enquanto a imigração não se tornou um projeto civilizatório a ser 

imposto às demais populações, ele permaneceu estagnado e fora do campo de visão do projeto nacional 

das elites brancas. Na medida em que ela ganhou o status de saber econômico científico sobre a nação, 

observou-se sua prosperidade. A descoberta do “trabalhador” como base do desenvolvimento nacional 
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causa um impacto profundo não apenas nas políticas de imigração, mas na economia moral que se quer 

favorecer enquanto nação.  

O que se nota é a reação de um coletivo baseado em políticas da Branquidade como projeto de nação, 

como se esta estivesse inscrita na natureza das pessoas.  Ao contrário, Ramos (1996:69) descreve como 

setores estratégicos no processo de colonização também se envolveram no “branqueamento” da Nação. 

Em 1925, a Sociedade Nacional de Agricultura consultou mais de seis mil representantes do setor, por 

meio de questionário composto de dez perguntas, tais como: “Pensa que essa imigração deva ser 

exclusivamente branca? Dá preferência a alguma nacionalidade? [...] Qual a opinião do senhor acerca da 

imigração negra?”. O que parecia apenas um questionário ajudou a compor um repertório para o habitus 

que se formou em torno de direitos de branquidade sobre a terra, a posse e uma história positiva em torno 

da nação. E isso é perceptível em outros contextos como aqueles que notei em minha etnografia com os 

quilombolas no município de São Mateus, norte capixaba.  

Em carta dirigida ao governo italiano em 2006, mateenses notáveis do que viria a ser o Movimento Paz 

no Campo [MPC], fizeram um apelo emocionado aos patrícios de seus antepassados. Após a publicação 

dos RTIDs de São Jorge e Linharinho, uma série de eventos de mobilização dos “proprietários rurais” de 

São Mateus questionou a validade das políticas de reforma agrária do Governo Federal contrapondo o 

direito dos quilombolas aos direitos adquiridos pelos italianos e seus descendentes que aviam 

“desbravado” as selvas e trocado de país pela promessa de uma vida melhor. Em ameaça, os 

italomateenses prometem pedir “refúgio” ao governo italiano se a “barbárie” das terras quilombolas se 

concretizar (MPC, 2006). 

 

Considerações finais: Elias e o sentimento como linha societária  

Quando me propus a tecer considerações com base no ponto de vista de Norbert Elias a propósito de O 

Processo Civilizador, muitos caminhos se revelaram a propósito do processo de certificação estatal das 

identidades sociais. Naquela obra, a luta da corte por manter afastados dos menos nobres se deu mediante 

a imposição de costumes e etiquetas mas também pela distribuição de títulos de nobreza que funcionavam 

em um mercado concorrencial cujo maior capital era a proximidade com a figura do Rei, alguém que 

podia validar os títulos e conceder uma posição na corte. 

Na perspectiva comparativa, talvez um tanto preliminar ainda, poderíamos considerar que a emissão dos 

títulos por parte do Estado – títulos de posse, propriedade, mas também identidades que cristalizaram as 

diferentes experiências sociais como a família e a propriedade -, tiveram e tem um papel fundamental na 

reorganização da percepção e na luta pela Cidadania e na distribuição das identificações por parte do 

Estado. 
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A ideia governamental de quilombo, por exemplo, reforça a fixação em um território um conjunto de 

famílias traduzidas como “comunidade” – que projeta no passado sua existência e autenticidade -, à 

semelhança das políticas dos colonos europeus, embora o diferencial racial é étnico leve aos conflitos nos 

dias atuais, exatamente porque seus significados são distintos.  

A diferença que faz a diferença foi instituída pela imposição por parte dos europeus de uma visão de 

mundo que reinventou seu passado, reinscreveu sua identidade social e biológica no contexto da produção 

da nação brasileira de maneira que estes passaram a expressar sua branquidade em termos da posse de 

determinados bens, prerrogativas e direitos, enquanto a população mestiça não encontrou, até a 

Constituição de 1988, um lugar institucional nessa narrativa cidadã. Tais efeitos de longa duração não 

foram sentidos somente como um processo de cidadanização, mas de distinção a partir da criação e 

certificação mediante títulos válidos no mercado de bens estatais tais como a família e a propriedade. 

Como prática, o Processo Civilizador resume aquilo que as pessoas desenvolvem nas suas interações 

cotidianas e nos seus modos de ser objetivado como comportamento e psique, mas que tem um contexto 

político específico. Como técnica, a obra resume aquilo que alguns grupos pretendem impor aos demais 

como as regras de convívio, incluindo aí sua posição no mundo resultado de uma longa construção, mas 

cujos efeitos, percebidos como posições naturais, são defendidas como direitos. Denomino técnica um 

conjunto de saberes cristalizados nos corpos burocráticos, leis, normas e dispositivos que criam um 

mundo de minúcias que instituiu um Biopoder que confronta os quilombolas e os imigrantes. 

As populações afrodescendentes foram representadas fora dos contratos formais com a Nação, de maneira 

que seu lugar no imaginário e nas práticas de civilização repousam fora do campo de visão de uma 

sociedade cuja igualdade é um dos títulos de menor valor. Qual a possibilidade das populações negras 

serem vistas dentro da história civilizacional construídas pelo mundo branco, da mesma maneira que os 

títulos de propriedades destes garantiu-lhes uma posição na corte? 
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