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 De acordo com Norbert Elias (1897-1990) as mudanças ocorridas no 

comportamento humano ao longo da história aconteceram devido ao processo 

civilizador. Para ele “a civilização que estamos acostumados a considerar como posse  

que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos como viemos a 

possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós mesmos estamos 

envolvidos”
2
, e acontece de forma lenta e gradual sendo adquirido pela sociedade como 

um todo. Desta forma juntamente com as mudanças que ocorrem no comportamento 

humano, também acontecem modificações na personalidade que influenciam a 

sociedade no decorrer dos anos, assim as atitudes humanas de algumas décadas atrás 

diferem das atuais.  

 Dentre os diversos pontos por ele abordado durante o processo civilizador, a 

agressividade é objeto de estudo relevante, pois, para o autor o atual padrão de 

agressividade difere de acordo com as características de cada nação e com  o tempo. 

Nobert Elias defende que, considerando o processo civilizador, “vemos claramente que 

diminuem as compulsões originadas diretamente na ameaça do uso das armas e da força 

física, e que as formas de dependência que levam à regulação dos efeitos, sob a forma 

de autocontrole, gradualmente aumentam”
3
. O que na época medieval era considerado 

normalidade, hoje é repudiado. A agressividade com que os homens caçavam e lutavam 

naquela época era visível pela sociedade, pois, essas ações eram vitais para a 

sobrevivência da humanidade. Além disso, “explosões de crueldade não excluíam 

ninguém da vida social. Seus autores não eram banidos. O prazer de matar e torturar era 

grande, e socialmente permitido”
4
.  

Com o passar do tempo este cenário se modificou e a sociedade foi forçada a 

viver em paz e controlar suas emoções. Assim, lentamente aconteceram mudanças no 

comportamento. Para o autor “essas emoções de fato têm, em forma “refinada”, 

racionalizada, seu lugar legítimo e precisamente definido na vida cotidiana da sociedade  

civilizada”
5
. 

 Atualmente a sociedade brasileira tem passado por momentos de grande 

violência e insegurança social com a ocorrência de muitas mortes violentas, 

principalmente nas regiões urbanas. Em seu artigo, Macedo & et al., defende que essas 
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ocorrências vêm associadas a diversos fatores, dentre eles a  
“concentração populacional elevada, desigualdades na distribuição de 

riquezas, iniqüidade na saúde, impessoalidade das relações, alta 

competição entre os indivíduos e grupos sociais, fácil acesso a armas 

de fogo, violência policial, abuso de álcool, impunidade, tráfico de 

drogas, estresse social, baixa renda familiar e formação de 

quadrilhas”
6
.   

 

 A preocupação com as desigualdades sociais ganham um espaço maior nesta 

discussão, pois, nossa sociedade nas últimas décadas presenciou mudanças 

significativas em seu cenário econômico e social, com isso houve também um 

crescimento das desigualdades sociais, com a concentração do capital  na mão da menor 

parcela da sociedade, gerando uma massa de excluídos sociais nas principais cidades 

brasileiras. Diante disto a violência torna-se um fator presente no coletivo. Em uma 

pesquisa realizada na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, região Nordeste 

do Brasil, Macedo & et al. verificou que a mortalidade por homicídios acontece de 

forma desigual, “as áreas com indicadores mais elevados (alguns superiores à média da 

cidade) corresponderam, na maioria das vezes, a bairros cuja população apresentava 

precárias condições de vida”.
7
  

 Dentre os vários motivos que contribuem para a divisão da sociedade em classes 

econômicas está o nível de escolaridade. No mundo contemporâneo a educação da 

população tem relação direta com seu desenvolvimento, pois, o mercado de trabalho 

exige cada vez mais uma maior qualificação profissional. Com isso, as populações com 

alto índice de analfabetismo tendem a ser mais carentes, pois, ocupam cargos de baixa 

qualificação e remuneração aumentando assim, a divisão social. 

 Diante deste cenário de desigualdades e agressividade tão presente em nossa 

sociedade, Nobert Elias em seu livro Condição Humana diz que “em resumo, pode, por 

isso, hoje dizer-se que são os próprios homens que constituem o maior perigo uns para 

os outros”
8
.    

 Para a sociedade a transformação das atitudes agressivas em comportamentos 

passivos inicia-se na educação. Segundo Ribeiro, a educação das camadas populares  

deve ser emancipatória e transformadora, sinalizando “para uma educação social na 

perspectiva de construção dos valores da cooperação, da solidariedade, da emancipação 

humana, que sustentam um projeto social popular pelo qual sempre lutou Paulo Freire”
9
. 

A educação escolar, quando não utilizada somente com o objetivo de transmissão de 

saberes sistematizados, pode atuar como uma aliada no combate à crescente onda de 

violência presente em nossa sociedade, a partir do momento que seja trabalhada com a 

finalidade de formar cidadãos conscientes e atuantes, com valores importantes para o 
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convívio social.  

 Em todos os níveis de ensino, a educação escolar procura trabalhar  com os 

alunos temas tidos como urgente para a sociedade brasileira, chamados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Temas Transversais. Nele é sugerido que 

através da prática das aulas os alunos discutam sobre ética (respeito mútuo, justiça, 

cooperação, dignidade), preservação da saúde, meio ambiente (responsabilidade social), 

orientação sexual, trabalho e consumo. “A proposta é que os alunos sejam capazes de 

participar de atividades corporais, respeitar o próximo, repudiar a violência, adotar 

hábitos saudáveis de higiene e alimentação e ter espírito crítico em relação à imposição 

de padrões de saúde, beleza e estética”
10

.   Como exemplo, na Educação Física escolar 

ao final do quarto ciclo de ensino desta disciplina, ou seja, início da primeira série do 

ensino médio, segundo o PCN, os alunos são capazes de “adotar atitudes de respeito 

mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos esportes, buscando 

encaminhar os conflitos de forma não violenta, pelo diálogo”
11

. Este objetivo pode ser 

alcançado através de um projeto político pedagógico consistente, promovendo reflexões 

e ações necessárias à construção dessa realidade, congregando não só a escola, mas a 

comunidade com um todo. Na obra sociológica de Durkheim o Estado assume um 

importante papel na educação da população, pois, para ele “a educação (...) se apresenta 

como função coletiva, se tem por fim adaptar a criança ao meio social para o qual se 

destina”.
12

 E complementa afirmando que, 
“Se a sociedade não estiver sempre presente e vigilante, para obrigar 

a ação pedagógica a exercer-se em sentido social, essa se porá ao 

serviço de interesses particulares e a grande alma da pátria se 

dividirá, esfacelando-se numa multidão incoerente de pequenas almas 

fragmentárias, em conflito umas com as outras. Nada pode ser mais 

contrário ao objetivo fundamental de toda educação!”
13

 

  

    Só assim, teremos jovens conscientes, capazes de questionar criticamente a 

realidade e atuar na busca da superação das desigualdades e do respeito ao próximo.    

 Como uma observação prática do tema na escola, entrevistas realizadas com 

cinco alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Pernambuco mostram a importância do debate sobre agressividade na escola. 

As entrevistas mostraram alguns pontos em comum entre os alunos, principalmente 

sobre o papel da escola nesse debate, considerando que através dela podemos 

conscientizar os cidadãos sobre as conseqüências dos atos agressivos. Sobre isso a aluna 

Raíssa diz que “é importante a discussão do por que essa agressividade hoje em dia, 

para podermos compreender o que é que está acontecendo, porque se fala tanto em 

segurança, porque tem tanta violência por conta dessa agressividade e como a gente 

pode melhorar e acabar com isso. Enfim encontrar as causas e possíveis soluções”. Para 

o aluno Weslen a conversa também contribui, pois, “se você discute no ambiente escolar 

já é um ponto de difusão, por que a partir dos alunos, você pode passar para outras 
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pessoas, seus amigos e de certa forma, já ajuda a disseminar a idéia do que deveria ser..., 

do que é na realidade a agressividade”.  

 Ao perguntar “Quais os motivos da agressividade na sociedade atual?”,  a aluna 

Érica defende que “ talvez as desigualdades sociais, mas a falta de orientação é maior, 

(...) orientação de uma boa escola, familiar...”, já para o aluno Weslen “ é a posse de 

bens materiais, ou talvez, assuntos familiares”, a aluna Natália diz que  “falta um certo 

acompanhamento dos pais”, a aluna Anne respondeu que “ vai mais da educação, por 

que, se os pais acompanhassem, não seria tanto assim” e a aluna Raíssa diz 

“primeiramente a exclusão social, que acaba levando para o caminho da violência. As 

pessoas vão se tornando agressivas, tentam de uma forma ou de outra, pelos valores que 

estão sendo colocados hoje em dia na mídia, se estabelecer na sociedade, no status, e por 

isso se tornam até mesmo agressivas. Eu acho que na verdade é uma diluição que está 

acontecendo dos valores”. 

 Para os alunos a educação pode ajudar na diminuição da agressividade de várias 

formas, a aluna Natália acha que “pode, porque quando você tem uma orientação, você 

começa a discernir o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer, então 

você não só copia..., você está vendo, mas você decide se aquilo é bom ou não para você 

e para as outras pessoas”, a aluna Raíssa continua falando que “a educação pode ajudar 

na medida em que seja igual para todos. (...) a educação, a escola em si tem um papel 

muito importante, por que vai  formando os valores da pessoa. Quando você corrige um 

ato de agressividade na escola mostrando para aquela pessoa que é errado por tais e tais 

questões, ela vai levar aquilo, se for algo trabalhado desde pequeno”. 

  Desta forma, observamos que o entendimento sobre os motivos da agressividade 

requer um estudo sociológico aprofundado e uma análise crítica pertinente considerando 

os fatos históricos que contribuíram para sua forma atual. Indubitavelmente, a obra de 

Nobert Elias sobre o Processo Civilizador é imprescindível para seu estudo, pois, tem 

como um dos objetivos “tornar mais acessíveis à compreensão certos processos há 

muito tempo operantes nesta longa história da sociedade”
14

. Assim, quando passamos a 

entender nossa história de “civilização” e suas conseqüências, podemos atuar de forma 

consciente contribuindo para a diminuição de desigualdades e construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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