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Introdução 

Este trabalho parte das reflexões realizadas à luz das contribuições de Norbert Elias, 

tendo como enfoque central a infância e o modo como este autor tratou a formação do indivíduo, 

na teoria do processo civilizador, ao longo de sua obra. A organização dos grupos sociais e a 

constituição do processo civilizatório podem ser compreendidas a partir da infância e da 

educação inicial, pois, para Elias, todo fenômeno social é passível de investigação. 

Elias passou toda a vida buscando entender a sociedade e o indivíduo, e soube, como 

nenhum outro, atribuir ao homem, ao humano, a responsabilidade pelo seu processo de 

individualização. Apresenta a formação dos grupos sociais como lugar central e espaço 

construído unicamente por indivíduos, pessoas que estão continuamente se relacionando em 

movimentos de dependência e interdependência. Para o autor, “os seres humanos são parte de 

uma ordem natural e de uma ordem social” (Elias 1994b. p. 41) que foi sendo construída ao 

longo de um processo de civilização, o qual também é histórico, ou seja, “a história é sempre 

história de uma sociedade, mas, sem a menor dúvida, de uma sociedade de indivíduos” (Elias, 

1994b, p. 45), composta por adultos e crianças em constante processo de transformação.  

Neste recorte, busco investigar o lugar da educação das crianças e a formação do 

indivíduo nas teorias de Elias e suas obras (1987; 1993; 1994a; 1995a; 1995b; 1994b; 1998; 

2001; 2009, entre outras), considerando os grupos humanos como parte de um processo de 

constituição de modos e comportamentos individuais e coletivos que podem ser aprendidos nas 

relações geracionais e intergeracionais.  

Para Elias, somos assim os únicos animais entre todas as espécies que necessitam confiar 

nos processos de aprendizagem social. Para a criança, é essencial o aprendizado como 
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possibilidade de inserção social. Portanto, os espaços de aprendizagem estão presentes nas 

relações estabelecidas entre adultos e crianças em todas as esferas da vida, seja na convivência 

cotidiana com familiares, amigos, parentela, nas instituições de formação para os pequenos, a 

chamada Educação Infantil, bem como em grupos comunitários, mídias e outros. Deste modo, a 

constituição de uma „sociedade de indivíduos‟ a partir da educação dos seus grupos – em 

diferentes períodos da vida humana – pode ser uma chave para entender o processo civilizatório.  

 

Norbert Elias não se dedicou a pesquisar a infância especificamente; seu grande problema 

sociológico de investigação, ao longo de mais de 50 anos, foi a constituição da relação entre 

indivíduo e sociedade. No entanto, a pergunta que se faz é sobre quais elementos o levaram a 

viver incessantemente tal preocupação e a desenvolver com afinco uma perspectiva de 

investigação teórica em direção a compreender e desvendar as relações humanas e a constituição 

dos grupos sociais. Busco respostas, destacando o período da infância como espaço central na 

formação do indivíduo.  

Elias esteve envolvido durante toda a vida e, até o final, defendia a teoria do Processo 

Civilizador como um processo em constituição, portanto inacabado, segundo suas próprias 

palavras: “La civilización aún no ha terminado” (Elias, 2009). Neste trabalho utilizo, além das 

obras acima citadas, algumas biografias e apresentações de seus textos feitas por diferentes 

autores (Zabludovsky 2007; 2009; Weiler; 1998; Gebara, 2005; Quintaneiro, 2010; Heinich, 

2001, entre outros).  

Tais trabalhos permitiram levantar hipóteses de compreensão da sua obra, instigando-me 

a pensar que a constituição/construção das teorias de larga duração, civilização dos processos e 

constituição do indivíduo está, de certo modo, ligada à sua própria experiência, história de vida e 

formação inicial. Dentre estas perspectivas destaco aspectos que se expressam nos seus escritos: 

- A percepção das experiências na infância e nas relações familiares e comunitárias como 

elemento importante para a formação do indivíduo; 

- A presença - nominada e assumida - em sua obra da perspectiva freudiana, que está na 

origem de suas teses e representa a abordagem que mais destacou a constituição da personalidade 

do indivíduo a partir da infância; 

- A estreita relação entre a sua história de vida e suas preocupações sociológicas em 

compreender fenômenos como civilização, (des)civilização, violência, controle da violência, 



autorregulação do comportamento, controle e autocontrole dos impulsos e das pulsões; estes são 

elementos constituintes da sua obra. 

Elias e seu período de Infância 

Nesta direção, e partindo da minha convicção de que a infância e suas experiências 

representam um período fundante na constituição do individuo, percebo que tais elementos estão 

expressos, ainda que de modo inconsciente, nas opções teórico-metodológicas de Elias ao longo 

da sua vida. Suas obras expõem os processos de constituição social, os modos como grupos 

sociais se organizam e como os indivíduos vão sendo parte de uma cadeia coordenada de ações 

humanas – intencionais ou não – formando o que ele chama de processo civilizatório. 

Neste contexto, apresento algumas reflexões acerca do conceito de infância nas teorias de 

Elias, sob a perspectiva de entender a história como sendo um processo de longa duração. Assim, 

podemos afirmar que em todas as sociedades, sem distinção, há indivíduos que se encontram 

nessa fase da vida, chamada atualmente em português de infância e entendida como um período 

particular da existência, com características peculiares, que tem uma cronologia marcada por 

diferenças culturais.  

No entanto, existe um consenso geral de que os seres humanos são crianças na primeira 

década de sua vida
3
. A ideia de ser criança e viver a infância difere social e culturalmente, mas 

ao falarmos em criança apontamos aqui o conceito biológico – todos nascem bebês –, ainda que 

a infância seja um conceito histórico-social com suas variantes. Em termos gerais, na atualidade 

ela está localizada na primeira década
4
 da vida humana.  

Dirá Elias que nesse curto período de tempo a criança deverá aprender aquilo que a 

sociedade levou muitos anos para internalizar; em suas palavras, “as crianças têm no espaço de 

alguns anos que atingir o nível avançado de vergonha e nojo que demorou séculos para se 

desenvolver”. Deste modo, todo o grupo social precisa fazer com, que neste tempo curto – uma 

década –, o indivíduo avance na direção de submeter-se ao controle das aprendizagens 

necessárias. Assim, “a vida instintiva delas tem que ser rapidamente submetida ao controle 
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rigoroso e modelagem específica que dão à nossa sociedade seu caráter e que se formou na 

lentidão dos séculos” (Elias, 1994a, p. 145). 

Portanto, para Elias, o período da infância seria também o tempo de aprendizagens 

sociais de caráter geracional, na medida em que “a geração mais antiga, para quem esse padrão 

de conduta é aceito como natural, insiste com as crianças, que não vêm ao mundo já munidas 

desses sentimentos e deste padrão, para que se controlem mais ou menos rigorosamente de 

acordo com os mesmos e contenham seus impulsos e inclinações” (Elias, 1994a, p. 134).  

Importante destacar e perceber o lugar de Elias em tais perspectivas. Em termos 

históricos, trata-se da percepção de um indivíduo que viveu sua infância na Europa do início do 

século XX. A geração que estava na origem da formação dos pequenos correspondia a adultos 

representados por pais, familiares e, em alguns casos, professores e preceptores. A educação e 

socialização da criança do final de século XIX e início do XX tem especificidades próprias, 

modos, comportamentos e padrões que circulam entre gerações distintas; no caso dos 

apontamentos de Elias, envolvendo adultos-maiores e crianças-menores. Portanto, sua discussão 

em termos geracionais aponta essa divisão entre adultos e crianças no patamar de circulações de 

conhecimentos entre duas gerações.  

Tal aspecto requer maior investigação, se pensarmos nas relações que existem entre a 

socialização ou educação contemporânea e a infância; ou, ainda mais, se pensarmos em relação 

às diferenças culturais. Neste caso, cito a infância de crianças brasileiras no mesmo período,
5
 

qual seja, final do século XIX e início do século XX. Assim, refletir acerca da trajetória de vida 

deste autor que hoje é uma referência para a investigação em ciências humanas tem sido um 

exercício no sentido de apresentá-lo como uma pessoa concreta, o menino/homem/indivíduo que 

se formou na lentidão do século XX, podemos dizer literalmente, pois Elias viveu quase cem 

anos (1897-1990).  

Portanto, pensar na materialidade do indivíduo é algo do meu interesse de pesquisa, e é 

sob tal perspectiva que o próprio Elias procedeu, quando escreveu sobre Mozart (1995). A tese 

de Elias é que Mozart desistiu da vida e morreu de depressão aos 37 anos por não ter sido aceito 

numa sociedade de corte fechada e sem mobilidade. É possível que o músico tivesse plena 

consciência do seu valor como artista, mas, segundo Elias, era obrigado a aceitar sua condição 
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social de burguês na corte e empregado do Rei. Neste caso, Elias lembra que o indivíduo não é 

percebido na representação do mito: 

 

Hoje, quando o simples nome de Mozart para muitos se tornou símbolo do maior 

prazer musical que nosso mundo conhece, pode parecer incompreensível que um 

homem dotado de tais poderes mágicos de criatividade pudesse ter encontrado 

morte prematura- porque a falta de amor e generosidade das pessoas aprofundou 

as suas dúvidas quanto ao valor e o significado de sua vida. Pode parecer 

especialmente difícil acreditar-se nisto quando o interesse é apenas por sua obra, 

e não pelo ser humano que a criou. (Elias, 1995a, p. 9-10) 

 

Elias tratou da materialidade do indivíduo, pesquisando a partir das cartas trocadas entre 

Mozart e seu pai Leopold – cartas estas de caráter privado, que expressavam toda a carga 

emocional das suas percepções sobre a vida e sua condição humana. A respeito de sua vida na 

corte, sua infância, sua formação, existem outros trabalhos escritos e analisados sob a perspectiva 

das contribuições de Elias
6
. Deste modo, seguindo o intuito de pensar no autor como indivíduo – 

que contribuiu de forma contundente nas ciências humanas neste século –, ouso refletir acerca da 

sua própria experiência como opção teórica metodológica e bibliográfica. Os estudos sobre as 

memórias, histórias e trajetórias de vida fundamentam-se em diversos autores (Le Goff 1990; 

Halwachs 1990; Portelli 2001; Bosi 1999; etc.). Assim, mais do que uma indicação de interesse 

pessoal, esta possibilidade se tornou concreta mediante as novas fontes para a investigação 

historiográfica que transita nos campos da História Oral e dos estudos da Memória, seus 

desdobramentos e implicações.  

Aponto incialmente que a memória não será tema de discussão metodológica, mas será 

percebida como fonte de produção de documento no registro da longa entrevista concedida por 

Elias no ano de 1984 a A. J. Heerma van Voss e A. van Stolk, posteriormente publicada com o 

título “Elias por ele mesmo” ou “Mi trajectoria intelectual” (versão espanhola). Inicialmente ele 

fala sobre a memória:  

 

Minha memória ainda é bastante boa, embora eu já viva há tempo demais. O 

desejo de me recordar talvez tenha se acentuado nos anos recentes. Imagens e 

semblantes surgem de um passado obscuro e, às vezes, chegam a ligar-se a 

nomes. (Elias 2001, p. 10).  
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Embora suas lembranças, memórias e apontamentos sejam majoritariamente da 

juventude, da formação e do trabalho, procurei aspectos da infância que corroborem as nossas 

tentativas de compreender suas teorias por este viés. Elias teve uma infância tranquila, sendo 

filho único de judeus estabelecidos na sociedade alemã
7
. Sua vida de criança foi cercada de 

cuidados, com forte presença da mãe e das babás que atendiam todas as suas necessidades. 

Aprendeu as primeiras letras em casa, por ter uma saúde débil. Teve a formação inicial antes de 

ir à escola
8
. Aprendeu a ler aos seis ou sete anos. Em suas palavras, diz:  

 

Eu era filho único, e pegava todas as doenças infantis que uma criança pode 

pegar. Daí meus pais me acharem muito frágil para entrar diretamente no curso 

preparatório. Lembro muito bem que eles arranjaram aulas particulares por 

intermédio do diretor de minha escola. Foi nessa época que comecei a trabalhar 

(...) também comecei a ler muito cedo, mergulhava em todo tipo de livro. Nessa 

época eu também devia ter seis ou sete anos. (Elias, 2001, p. 11) 

 

Elias se refere à escola como a memória do trabalho que iniciou desde muito cedo, pois 

nesse período ele já estava alfabetizado. Interessante considerar que sua escolarização ocorre na 

primeira década do século XX (nasceu em 1897), quando a maioria das crianças não frequentava 

instituição escolar em caráter obrigatório, mesmo na Europa. Procedia de uma família abastada, e 

o fato de ter preceptores era parte da sua formação na família. A experiência com a leitura e a 

literatura será lembrada por ele no episódio da cerimônia do seu Bar-Mistva
9
. 

Desde muito jovem, começou a ler os clássicos da literatura alemã – fato que vai 

contribuir para a formação da sua identidade como alemão, mesmo fazendo parte de uma cultura 

de diáspora como a judaica. Em suas palavras: “... sabia que vários parentes e amigos me dariam 

um presente por ocasião da festa (...) por precaução, uma semana antes fui a essa livraria onde 

exprimi o desejo de que insinuassem a todas as pessoas que procurassem um presente apropriado 

(...) que esperava autores alemães clássicos na edição do Instituto Bibliográfico”. (2001, p. 95). 

Tais aspectos são parte de sua formação inicial e formam a sua memória individual e 

coletiva. Nesse aspecto, ao refletir sobre o caráter metodológico do trabalho com memórias, é 
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importante perceber que o ato de contar está permeado por histórias e detalhes trazidos das 

regiões esquecidas ou obscuras da memória. Portanto, quando Elias relata sobre sua infância, 

está falando de um tempo presente que o separa em mais de setenta anos dos fatos. Elias tem 

consciência da questão e sobre ela se expressa dizendo que “em geral é difícil descobrir o 

universo intelectual da criança que se foi setenta anos antes. Mas, nessa busca de recordações, 

um episódio surge na penumbra, um episódio significativo da minha infância...” (2001, p. 95).  

É importante lembrar que esta entrevista não tratou das memórias de uma pessoa idosa 

qualquer, mas do intelectual que mede as palavras ao lembrar, utiliza filtros e autocontrole no 

relato. Em muitos momentos, ele vai percebendo o que pode e deve ser enfatizado, expressando 

sempre uma consciência profunda da distância entre o presente e passado. Algumas falas 

apontam essa consciência: “Com meu vocabulário de hoje, diria que achava atmosfera muito 

burguesa; mas não teria dito isto dessa maneira na época. (...) Perdoem, mas isso supõe um nível 

de consciência que com certeza eu não tinha na época... (...) Isso deve ter existido. Minhas 

lembranças não me permitem dizer a quem eles eram superiores” (Elias 2001, p 14-19). Nestas 

passagens percebe-se o cuidado do autor com cada fragmento do relato, com cada lembrança 

contada, que posteriormente ainda viria a público. 

Ainda sobre a formação inicial de Elias, é importante perceber que ele viveu até os 18 

anos na casa dos pais (quando foi convocado para ir I Guerra Mundial em 1915), com toda 

estabilidade e segurança, vivenciando a cultura alemã em seu país de nascimento/pertencimento, 

mas também a cultura judaica como parte de uma cultura que é social, política e religiosa de 

diáspora. Tais episódios podem ser expressos no relato acerca do evento religioso apontado 

acima, e também nos festejos familiares, nos ritos e nas comemorações de uma comunidade 

extensa com uma grande rede de parentela.  

Em suas palavras ele expressa que pais, avós, bisavós, todos vinham de uma tradição 

alemã, o que indicava completo desconhecimento do que viria a acontecer posteriormente com 

sua vida e com todos os judeus da Alemanha: “O fato de ser alemão não era questionado. (...) 

Sentiam-se alemães, e isso, do meu ponto de vista atual, era claro para eles; aquilo era natural” 

(Elias, 2001, p. 18). Elias, quando questionado sobre sua identificação e formação cultural, diz 

que “amava a Alemanha; estava mergulhado na cultura germânica (...). Sou orgulhoso de 

pertencer a essa tradição. Identifico-me com o classicismo alemão” (p. 25).  



No entanto, Elias aponta que não era nacionalista ou patriota, e que a percepção que tinha 

em razão de pertencer à cultura judaica era de que na Alemanha, se “visto objetivamente, eu era 

muito claramente um outsider” (p. 26). Tal discussão poderia seguir por elementos da identidade 

alemã ou judaica, culminando em questões civilizatórias e (des)civilizatórias que no momento 

não são o objetivo do texto, mas que foram tratadas profunda e explicitamente por Elias em todas 

as suas obras. 

 

Elias e as percepções da infância em sua obra 

Portanto, ao tratar da infância, tema central desta discussão, entendida como uma 

construção social, histórica e cultural – parte da Modernidade, que foi sendo transformada ao 

longo da história –, apresento, de acordo com o que julgo ser a percepção do próprio Elias, 

aquilo que representou esse período na sua formação, nas suas escolhas e na constituição da sua 

personalidade. Segundo suas palavras: 

 

Eu sabia que meu pai e minha mãe fariam tudo por mim. (...) É por essa sensação 

de grande segurança que usufruí durante minha infância que explico minha 

perseverança, mais tarde, na época em que escrevia meus livros e ninguém 

prestava atenção em mim (...) os homens trazem em si, no que diz respeito ás suas 

vidas, uma intuição que remonta aos primeiros momentos passados em sua 

família. (Elias, 2001, p. 22) 

 

Essa percepção do cuidado do indivíduo aparece, em diversos pontos do relato, como 

uma sensação de segurança que vai se construindo à medida que o relacionamento entre a 

criança e seus pares se estabelece. Posteriormente, Elias escreve um texto muito elucidativo 

sobre a relação estabelecida entre pais e filhos, intitulado A civilização dos pais (traduzido para o 

espanhol como La Civilización de los Padres, 1998).  

Neste texto ele avança na discussão acerca do lugar da criança na história, tece uma 

crítica importante sobre os historiadores da infância e centra o debate na constituição das 

relações de poder entre pais e filhos; os novos modelos de família; as novas perspectivas para o 

entendimento das relações familiares; e o mais importante, sugere que o processo civilizatório 

em curso mudou a relação com os adultos e apresentou também uma perspectiva de olhar a partir 

da infância. Para Elias, “los adultos dejaron de ver los niños como un reflejo de sí mismos, es 

decir como adultos pequeños. Saben que los seres humanos en tanto niños tienen necesidades 

distintas a las de ellos mismos” (1998, p. 446). 



Portanto, analisar o processo civilizatório a partir da história da infância é também 

entender os processos sociais de transformação histórica e os modos como as relações entre 

adultos e crianças se estabeleceram ao longo desse desenvolvimento. Quando Elias diz que os 

seres humanos ao nascer, biologicamente, têm características muito peculiares, que se 

aproximam de um estado „animal e primitivo‟, antes de passar por um processo de civilidade e 

regulação de suas pulsões, está localizando tal período inicial como sendo a infância.  

Aqui farei um parêntese para apontar que, neste aspecto, há uma aproximação das 

concepções elisianas ao pensamento clássico que se depreende em Platão ou mesmo de Santo 

Agostinho, que atribuía à criança a falta da racionalidade como um dos símbolos desse „estado 

animalesco e primitivo‟ (Gagnebin, 1997). Sabemos que tais aspectos são passíveis de muitas 

discussões e divergências, considerando o avanço das investigações sobre o desenvolvimento 

infantil e o lugar da criança na sociedade atual.  

Entretanto, aponto que, nessa reflexão, Elias avança para além dos autores clássicos à 

medida que sua análise destaca a prodigiosa capacidade humana de aprender em sociedade, 

individual e coletivamente – processo que inicia na infância – atribuindo a formação da 

civilidade, da humanização do indivíduo e da sua constituição pessoal a tal aprendizagem e 

apreensão dos códigos da organização social na qual o indivíduo está inserido.  

Neste aspecto, percebemos a fundamental importância dos processos de aprendizagem 

social representados, no caso do próprio Elias, pela família e parentela, considerando o seu 

período de infância, no início do século XX. Na atualidade seria preciso considerar, além da 

família, as diferentes instâncias nas quais as crianças estão mergulhadas, que são as instituições 

sociais (escola, grupos sociais, mídias, etc.).  

Elias remete à educação e à aprendizagem, às experiências sociais vivenciadas individual 

e coletivamente; e, neste aspecto, Gebara, apoiado nas teorias do sociólogo, aponta que, “nos 

humanos, formas não aprendidas de direcionamento de condutas perderam sua rigidez genética e 

tornaram-se amalgamadas e subordinadas a formas aprendidas” (Gebara, 2009, p. 09); ou seja, 

há uma grande necessidade de confiar na educação destinada aos pequenos. 

Portanto, a educação em períodos anteriores, que era feita praticamente nos espaços 

familiares, passa a uma esfera estatal e institucional, representando diferentes lugares de 

aprendizagem. Conforme Elias (1998), quanto mais complexos os processos da sociedade adulta 

mais longos, prolongados e complexos, se fazem a educação e o processo de transformação 



civilizatória que a criança deverá aprender. Pois em sociedades mais simples a apreensão de tais 

processos de convivência e aprendizagem social ocorre de maneira mais simplificada. Um dos 

exemplos é o uso da violência física com crianças, que em muitos períodos era recorrente e 

consentida, e que foi diminuindo e sendo banida para o fundo da cena social
10

.  

Em tempos nos quais a utilização da força física é proibitiva e coagida socialmente, os 

adultos precisam encontrar outras formas de educação que sejam compatíveis com a 

complexidade da tarefa educativa e que não usem a força física. Deste modo, teremos pressões 

internas e externas, que são representadas por processos de coerção psicológica e que mudam em 

diferentes direções e ritmos. Na institucionalização da criança, os espaços educativos 

representados pela escola são lugares de controle e autocontrole, que vão se transformando e 

tornando-se mais complexos. Sobre a questão os textos de Cynthia Greive Veiga (2004; 2009; 

2010), apoiados nas teorias de Elias, nos permitem aprofundar o debate.  

Muitas questões podem ser apontadas na trajetória de Elias com perspectivas de 

aprofundar o debate. No entanto, gostaria de discutir a importância da infância como um período 

no qual as coações externas e internas se constituem em combustível que move a construção das 

estruturas de controle e autocontrole das emoções. Tais experiências são forjadas ao longo da 

trajetória individual e coletiva e estão submetidas á formação dos padrões de civilidade 

representados pelo controle dos instintos e das emoções; assim a vergonha social, o controle das 

emoções, pulsões, a repugnância, o nojo, os comportamentos esperados e impostos para as 

crianças se constituem no período da infância. 

Neste aspecto as teorias de Elias se aproximam das postulações de Freud, apontadas 

como uma das referências assumidas nas suas formulações. A aproximação é visível, ao apontar 

o comportamento infantil e o desenvolvimento da personalidade como resultado de uma rede 

muito bem elaborada de dependência e interdependência entre indivíduos. Crianças e adultos 

agem uns sobre os outros numa perspectiva de convivência e de superação cotidiana dos 

conflitos, das permanências e rupturas do processo educativo, que caminha em direção a uma 

conformação de modelos de comportamentos e padrões sociais. 

O próprio Freud apontava tal aspecto ao dizer que a educação representava um processo 

coletivo cuja intenção era “modelar” as crianças de acordo com os valores dos que vão morrer, 
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 Conceito tratado no texto de Elias o Processo Civilizador: uma história dos costumes (1994a) no qual ele aponta 

que as características animalescas, instintivas e primitivas do humano foram banidas da vista e colocadas no fundo 

da cena social. 



instigando a pensar nas relações geracionais amplamente discutidas por Elias e no modo como os 

indivíduos convivem em diferentes configurações. Inclusive, utilizando conceitos da teoria 

freudiana, Elias
11

 aponta que “é a teia de relações sociais em que vive o indivíduo durante a fase 

mais impressionável, a infância e a juventude, que se imprime em sua personalidade em 

formação, tendo sua contrapartida na relação entre as instâncias controladoras, o superego e o 

ego, e os impulsos da libido” (1993, p. 205).  

Portanto, utilizando da própria terminologia de Freud, é possível perceber nas 

formulações de Elias sua constante percepção deste período como fundante na estruturação da 

personalidade e das escolhas individuais, obviamente resultado de um processo coletivo de 

informações e experiências sociais. Elias apresenta características marcantes, que serão 

construídas na formação inicial do indivíduo, ou seja, um tempo no qual; 

 

A aprendizagem dos autocontroles, chame-se a eles de „razão‟, „consciência‟, 

„ego‟ ou „superego‟, e a consequente moderação dos impulsos e emoções mais 

animalescas, em suma, a civilização do ser humano jovem, jamais é um processo 

inteiramente indolor, e sempre deixa cicatrizes. Se a pessoa tem sorte - uma vez 

que ninguém, nem os pais, nem o médico, nem um conselheiro, podem, no 

presente, dirigir esse processo na criança de acordo com um conhecimento claro 

do que é melhor para o seu futuro, porque tudo é ainda na maior parte uma 

questão de sorte -, saram as feridas dos conflitos civilizadores incorridas na 

infância e as cicatrizes deixadas por eles não são muito profundas. Nos casos 

menos favoráveis, os conflitos inerentes ao processo de civilizar jovens seres 

humanos – conflitos com outros e conflitos dentro de si mesmo – permanecem 

sem solução ou, mais exatamente, embora sejam sepultados por algum tempo, 

retornam em situações que lembram as da infância. O sofrimento, transformado 

em forma adulta, volta repetidamente e os conflitos não solucionados da pessoa 

na infância nunca deixam de perturbar seus relacionamentos adultos. (1993, p. 

205) 

 

Tais postulações de Elias nos remetem às teorias de Freud, que tem a infância como 

elemento de análise dos conflitos do indivíduo adulto, fazendo-o retornar ao período inicial da 

vida em busca de respostas. Para Elias, existe um percurso, que ele chama de „processo cego‟
12

 e 
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 Sobre os trabalhos de Elias a partir das teorias de Freud temos a contribuição de Carlos Brandão (2003) 
12

 Sobre processo cego Elias aponta em inúmeras obras que são ações planejadas e não planejadas que em 

consonância umas com as outras causam as mudanças. Pois para este autor “A civilização não é „razoável‟, nem 

„racional‟ como também não é „irracional‟. É posta em movimento cegamente e mantida em movimento pela 

dinâmica autônoma de uma rede de relacionamentos, por mudanças específicas na maneira como as pessoas se veem 

obrigadas a conviver (...) Por que é precisamente em combinação com o processo civilizador que a dinâmica cega 

dos homens, entremisturando-se em seus atos e objetivos, gradualmente leva a um campo de ação mais vasto para a 

intervenção planejada nas estruturas social e individual- intervenção esta baseada num conhecimento cada vez maior 

da dinâmica não planejada dessas estruturas (1993, p195).  



que ocorre ao longo das ondas civilizatórias, sem previsão ou um ordenamento definido. Assim, 

a infância pode ser considerada como um tempo marcante no processo de educação da criança. 

Porém, os resultados, os conflitos e a trajetória estão sempre sujeitas ao acaso, as formas como 

os grupos estão estabelecidos e a „cegueira‟ do não planejado, do incontrolável, do inusitado, 

poderíamos dizer que estamos constantemente à deriva no processo de dependência e 

interdependência uns dos outros.  

Elias indica que a teoria do processo civilizador individual, assim como social, vai 

cegamente acontecendo “sob o disfarce do que os adultos pensam e planejam as relações que se 

formam entre eles e os jovens”. Portanto de alguma maneira estes adultos estariam sabendo ou 

prevendo os resultados, tentando crer que é possível que tenha “funções e efeitos na 

personalidade que eles não pretendem e mal conhecem” (1993, p. 204). Tais questões são muito 

complexas e não pretendem ser esgotadas, pois compõem o formato e a educação dos grupos 

sociais. O que se espera nas relações sociais entre adultos e crianças, e torna-se naturalizado, é o 

fato de que o indivíduo pequeno deverá ser cuidado e educado pelo adulto mais poderoso, e os 

resultados desta educação são programados e previstos, mas profundamente subjetivos.  

No curso do processo civilizatório, ainda que as ações educativas sejam planejadas – no 

interior das famílias e das instituições –, para dar certo, não existe nenhuma garantia, pois o 

mesmo grupo também cria e apresenta as diversidades e os desvios. Ou seja, do mesmo “molde 

social” emergem seres humanos mais ou menos bem-estruturados, tanto os „bem ajustados‟ 

como os „desajustados‟, num espectro amplo de variedades (1993, p. 204). 

Nos escritos de Elias existem momentos nos quais ele fala da sua infância e da sua vida e 

que exemplificam de maneira interessante o modo como tal processo caminhou cegamente em 

sua própria formação. Na infância sua educação foi segura, tranquila e organizada. No entanto, 

não havia como prever os resultados futuros, se levarmos em consideração a história da ascensão 

do nacional socialismo alemão, o nazismo de Hitler, que afetou profundamente a sua vida, 

dizimando parte dos seus familiares e de uma população imensa de judeus, negros, ciganos, 

homossexuais, enfim, as pessoas que o nazismo perseguiu e matou em meados do século XX.  

Outro exemplo deste processo cego na sua trajetória de vida tem a ver com a construção 

da sua teoria. A teoria do Processo Civilizador está centrada na França, na sociedade de corte e 

nos aspectos da sociedade francesa do Ancien Régime, revelando que essa ligação com a cultura 

francesa se remonta a recônditos da memória de infância de Elias, segundo ele próprio o sugere: 



“Por razões que ignoro, desde a minha tenra infância, minha preferência foi para a França. 

Sempre senti um profundo amor pela França (...) amava a cultura francesa, e falava um francês 

quase perfeito, sem sotaque” (2001, p. 59).  

Posteriormente ele morou por dois anos na França e percebeu que não havia nenhuma 

possibilidade de viver e se estabelecer por lá. Elias estudava e se interessava pela cultura 

francesa desde a infância. Quando era adolescente, chegou a escrever um ensaio para um 

concurso da Revue française
13

, cujo prêmio seria uma viagem à França. Considerando o aspecto 

das marcas na infância – apontados na sua teoria –, que podem levar o indivíduo a fazer escolhas 

conscientes ou inconscientes, é possível que sua predileção pela França possa ser um indicativo 

para o interesse investigativo que o levou „cegamente‟ a construir uma teoria fundada na 

sociedade francesa.  

No caso da sua carreira, teoria e trajetória, podemos dizer que ocorre um processo sem 

previsão, a princípio planejado, mas com a sucessão de acontecimentos históricos, sociais, 

políticos que foi sendo levado por um curso tortuoso. Mesmo que no final da vida Elias indique 

que sabia desde pequeno o que desejava, ao olhar para sua trajetória seria difícil prever o que 

ocorreu posteriormente e a referência internacional que ele se tornou. 

Um último aspecto a ser destacado é a necessidade de confiar imensamente na 

capacidade de aprender do indivíduo, nas formas de interação e na diversidade de processos de 

aprendizagem. Ainda que essa imprevisibilidade seja concreta, estamos sujeitos a ações 

planejadas na educação das crianças a partir dos projetos familiares (pais e filhos), os projetos 

institucionais (professores e alunos), os projetos de formação de uma geração para outra (adultos 

e crianças), além dos projetos dos grupos e agremiações dos quais fazemos parte; todos nos 

direcionam e nos instigam à conformação e adaptação às regras, normas e comportamentos, 

atendendo padrões individuais e coletivos de controle e autocontrole.  

No caso das crianças, apresentamos a necessidade do reconhecimento adulto acerca do 

relevante „protagonismo infantil‟
14

 nos processos de formação. Destaco que as relações entre 

adultos e crianças não são tranquilas e lineares, estão continuamente envolvendo os indivíduos 
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 Revista destinada aos estudantes alemães para aperfeiçoar a aprendizagem da língua francesa. (Elias, 2001, p 26) 
14

 Sobre tal discussão na atualidade ver os estudos de (Corsaro 2005, 2009; Sarmento, 2005; Sarmento & Gouvea, 

2009). Aponto que tais autores em diversos aspectos se opõem a Elias e suas teorias ao sugerir uma “Sociologia da 

Infância”. Enquanto Elias propõe uma Sociologia dos Processos, do Indivíduo e da Sociedade, sem 

compartimentações ou fragmentações, independente da etapa da vida que o indivíduo esteja vivendo.  



em disputas de poder, no âmbito daquilo que Elias chama de “balança de poder”, e se expressam 

no cotidiano como conflitos entre os grupos geracionais e intergeracionais.  

Nessa balança de poder, que é relacional, o pêndulo está em movimento e pende em geral 

para o lado dos indivíduos mais fortes, no caso os adultos, e não para os mais fracos, no caso as 

crianças. Os adultos têm necessidade e a „tarefa‟ de ensinar/formar os padrões de comportamento 

social nas crianças; no entanto, têm que lidar com o aspecto da resistência e da insurreição das 

crianças, indicando a complexidade do processo.  

Por isso, Elias aponta que a naturalidade de um comportamento que para o adulto já está 

internalizado, construído, é continuamente forjada nos pequenos com a utilização de força e de 

estratégias de submissão às regras. Assim, “a conduta e a vida instintiva da criança é posta à 

força, mesmo sem palavras, no mesmo molde e na mesma direção”. O que se construiu na 

lentidão dos séculos precisa ser internalizado em uma década. 

Ainda sobre o contexto de controle e autocontrole, é preciso lembrar que na atualidade as 

concepções mais avançadas pretendem que as crianças sejam protagonistas na sua educação, 

entendendo que os processos e espaços civilizadores são mediados por diferentes experiências 

sociais nas quais elas participam. As normas que regulam o comportamento das crianças, 

autorregulam as ações e as emoções as formas de expressão no grupo, são ações que têm como 

objetivo final a inserção social dos indivíduos e a continuidade geracional, ocorrendo num 

movimento contínuo ou em movimentos de dependência e interdependência no grupo.  

 

Considerações a serem encaminhadas 

Concordo com Elias em que as relações sociais e o processo civilizador individual são 

um contínuo período de aprendizagens, que se inicia na infância e se estende ao longo de toda a 

vida, estando, portanto, sociologicamente em constituição. Deste modo, a educação da criança 

como fenômeno social precisa ser investigada. As mudanças nas formas e padrões de 

organização social impõem novos modelos de análise, no sentido de compreender o humano, sua 

organização e sua complexidade. No caso das crianças e sua condição, Elias indica que 

precisamos “descubrir a los niños” e que isso 

 

significa, en última instancia, darse cuenta de su relativa autonomía. (...) En otras 

palabras, se debe descubrir que los niños no son simplemente adultos pequeños. 

Se van haciendo adultos individualmente a lo largo do proceso civilizador social 



que varía de acuerdo con el estado de desarrollo de los respectivos modelos 

sociales de civilización. (Elias, 1998, p. 410) 

 

Os modelos atuais de civilização indicam mudanças históricas nos espaços da criança, da 

infância, da sociedade e da educação dos pequenos. Famílias e instituições se organizam no 

sentido de discutir a temática, que se tornou pauta em diferentes setores e contextos da 

organização social. Podemos perceber que investigadores e estudiosos têm “descoberto” as 

crianças, ouvido sua voz, respeitado sua autonomia, pesquisado suas demandas e organizado as 

relações sociais de modo a permitir que elas se tornem parte atuante. Tais mudanças históricas 

avançaram muito em relação ao período da infância vivido e estudado por Elias – início e 

meados do século XX –, apontando que o curso em andamento do processo civilizatório vem 

sendo protagonizado por meninos e meninas e que estes, cotidianamente, estão construindo a 

continuidade das gerações.  
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