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Norbert Elias & a educação 
de Andréa Borges Leão 

Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 96p. (Pensadores e Educação, 11).

Maria Lucia de Amorim Soares

Como dizia Michel Foucault, é necessário fazer o texto ranger, falar, 
gritar, mas estar pronto para ouvir. Para tanto, a sugestão foucaultiana é for-
mular textos-objetos, simplesmente textos de textos no que diz respeito à sua 
construção, nas quais  as relações descritas são atribuídas ao material textual 
por sua capacidade de disparar infinitas formulações a partir de si mesmo. É 
o que realiza Andréa Borges Leão, que, de maneira sóbria e com mão leve, 
mergulha no universo de Norbert Elias (1897-1990). No livro, fundamental-
mente, tem-se como idéia central a de que o eu singular surge do desenvolvi-
mento do autocontrole, sendo este, por sua vez, a força motriz dos processos 
de civilização.

Elias formula sua teoria da civilização tomando como base documen-
tal a história da transformação dos costumes e das mudanças das normas 
de comportamento, abrangendo o longo intervalo entre o período da Idade 
Média e a sociedade moderna. Ao estudar os costumes das sociedades em oito 
séculos de história, busca compreender a transformação dos comportamentos 
e das necessidades do controle e da proibição para o equilíbrio das forças que 
impulsionam os sistemas de relações sociais. Isso tudo na busca pela supera-
ção da falsa dicotomia entre indivíduo e sociedade, ao comprovar os estreitos 
vínculos entre processo civilizador individual, nos termos de um amadure-
cimento psicológico, e o processo civilizador social, nos moldes de um alto 
nível de diferenciação e especialização das funções. No livro, explica-se que o 
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processo de civilização é composto pelos fluxos e refluxos da história, e que 
orienta, a passos lentos, tanto a formação das estruturas individuais quanto 
as sociais, em um rumo processual que tende a uma maior diferenciação dos 
laços que ligam os indivíduos. A partir daí, tem-se um vetor da contenção da 
violência, hipótese que vai ocupar a atenção de Elias no processo de “descivi-
lização”, que se desenrolou ao longo do século XX com o embrutecimento dos 
costumes, a perda da gentileza, com as várias formas de violência e a quebra 
do pacto das relações sociais, apontadas no livro Os alemães (1997).

 É por acreditar que, na área educacional, o trabalho de Elias abre ca-
minhos para a compreensão da formação do indivíduo e suas implicações em 
relação às apropriações dos objetos da cultura, como os modos de ler e as rela-
ções com os livros, que a autora contempla a vida e a obra do sociólogo alemão 
em seu livro. Na primeira parte, apresenta a teoria dos modelos de civilização 
ocidental, relacionando-a aos suportes impressos que veicularam os conceitos 
de civilidade, teoria que pode ser encontrada nos dois volumes que compõem 
o livro O processo civilizador – uma história dos costumes e formação do estado e 
civilização (2000).  Teoria também encontrada no estudo sobre a monarquia 
absoluta de Luís XIV, do século XVII, que apresenta o cerimonial e a eti-
queta como instrumentos de dominação, objeto do livro A sociedade de corte 
– investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte (2001).

A partir dos apontamentos de Elias, a autora revela que, no período me-
dieval, era muito mais fácil para a nobreza resolver conflitos recorrendo às lutas 
corpo a corpo, ao rapto e aos saques, visto que também as instâncias exteriores 
reguladoras da violência e da força física, como as instituições políticas, não 
estavam devidamente preparadas, centralizadas. Diz ainda que os modelos as-
sumidos pelo processo não podem ser apreendidos como entidades abstratas, 
fora das dinâmicas concretas de cada tempo histórico e da sociedade. Como 
exemplo, é possível citar a courtoise, conduta social nos círculos de cortesãos 
que gravitavam em torno dos senhores feudais; a civilité da Renascença, por 
meio do tratado moral escrito por Erasmo Rotterdam (1469-536), publicado 
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em latim, em 1530, na Basiléia. O tratado foi intitulado Da civilidade em 
crianças e teve mais de cento e trinta edições até o século XVIII. Há ainda a 
obra pedagógica de Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), publicada em 1703, 
Regras de convivência e de civilidade cristã dividida em duas partes para uso das 
escolas cristãs, na qual se observam a autodisciplina infantil e a vigilância dos 
adultos, ensinam-se maneiras corretas de assoar o nariz, de tossir e espirrar, 
mas aliando a civilidade às penitências escolares, ao respeito aos mais velhos, 
à piedade e à caridade como práticas de homenagem a Deus. Já os tratados 
de polidez, que passaram a circular na França a partir da primeira metade do 
século XVII, são manuais de etiqueta cortesã, representando a polidez mun-
dana por meio de exercícios de ostentação e refinamento, para regular as con-
dutas sociais da nobreza na corte. Exemplo desse tipo de tratado é um livro de 
narrativas mitológicas, de 1699, que dava continuidade à Odisséia, intitulado 
As aventuras de Telémaque, o filho de Ulisses, e que Fénelon destinou ao jovem 
duque de Bourgogne. Nas reuniões de salão, os livros eram utilizados como 
assunto para conversas, enquanto cópias manuscritas dos contos de fadas, de 
Charles Perrault (1628 -1703), entretinham a nobreza por meio da leitura oral. 
A etiqueta era a lógica que regia essa formação social.

Na segunda parte do livro, Andréia Leão apresenta exercícios de “apli-
cação” do modelo proposto por Elias com o livro Mozart – Sociologia de um 
gênio (1995), que é um estudo dos aspectos individuais das tensões sociais, 
uma vez que as cortes absolutistas funcionavam como universos de hierarquia 
e dependência, dificultando a autonomia dos artistas. A autora prossegue com 
um comentário sobre manuais de etiqueta para mostrar como o conceito de 
civilidade é operado pela leitura, e apresenta, finalmente, as artes da civilidade 
difundidas nos primeiros livros brasileiros de literatura infantil. Nesses livros, 
havia contos de fada, os quais, ao se inscreverem na tradição erasmiana, reve-
lam, em muito, apropriações das cortes do antigo regime europeu, com figu-
ras de donzelas encantadas, príncipes, bruxas, maçãs envenenadas e anãos. 
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Nas considerações finais, a autora retorna ao problema do lugar dos 
indivíduos nas cadeias de interdependência objetivadas nos processos sociais 
de longa duração, objeto do livro A sociedade dos indivíduos (1994), publicado 
na Alemanha em 1987. Por fim, apresenta o livro Os estabelecidos e os out-
siders, (2000) produto de um estudo realizado por Elias e Scotson em uma 
comunidade inglesa onde a sociodinâmica da relação entre os grupos sociais 
está determinada por uma forma de vinculação ao lugar de moradia, como o 
tempo de residência e a idade das famílias. 

A opção de Andréa, de pescar na obra de Elias suas linhas de força e 
organizá-las atravessando o autor como um todo, torna este pequeno livro 
uma espantosa maquinaria elisiana desvendada leoninamente, apresentando 
um resultado amplamente compensador.


