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Considerações sobre as teorias de Elias e de Vygotsky  

Luiz Fernando Rolim Bonin*  

Atualmente tem-se sentido a necessidade de uma integração teórica 
na Psicologia envolvendo, principalmente, estudos interdisciplinares. Uma 
das questões importantes para essa integração é a que trata da relação entre 
a biologia e a psicologia. Um grande problema é o do relacionamento entre 
as ciências biológicas e as sociais (culturais) e que foi tratado por Bonin 
(1996), visando principalmente as concepções de Luria e Vygotsky. Por 
outro lado, Wertsch (1995) já apontava a necessidade de estudar a questão 
das instituições sociais dentro da teoria histórico-cultural. Cole (1989) fez 
também estudos baseado em Luria e Vygotsky sobre o efeito da educação 
formal ou informal em diferentes culturas ou grupos étnicos, procurando 
verificar sua influência nos processos cognitivos dos indivíduos. Vygotsky 
já colocava o problema da psicologia da atividade individual e das relações 
sociais, quando afirmava que a atividade do infante em relação ao objeto 
passa pelo outro, um adulto de uma determinada cultura. Deste ponto de 
vista, a criança – um ser inicialmente dotado de processos elementares 
(biológicos) – passa a ser constituído pela cultura. Pode-se propor, de início, 
uma protocultura onde predominam processos pré-verbais de aprendizagem, 
incluindo o de imitação (não são simbólicos). Para o autor, os processos 
verdadeiramente culturais (superiores) são constituídos pela fala, que faz a 
mediação dos processos elementares. As atividades culturais envolvem o 
uso de instrumentos e, dentre estes, especialmente a fala que é considerada 
um instrumento do pensamento. Os animais utilizariam no seu nicho 
natural, instrumentos físicos mas não os simbólicos. Neste caso, como já foi 
mencionado, pode-se propor a existência de uma protocultura envolvendo 
imitação e o uso de instrumentos “físicos”.  

Norbert Elias (1994) considera que a psicologia é uma ciência que 
está na interface entre a biologia e as ciências humanas. Portanto, como 
Vygotsky, considera importante os estudos sobre a filogênese dos processos 
psicológicos ou atividades humanas. Elias propõe que as sociedades e as 
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instituições humanas não foram planejadas racionalmente por um ou outro 
indivíduo humano isolado, mas são produtos de uma rede de inter-relações 
humanas no decorrer do desenvolvimento histórico-cultural. Essas 
instituições estão em contínua transformação. Cada indivíduo que nasce 
encontra todo um sistema social criado através de gerações e que deve ser 
assimilado através de inter-relações sociais que se cristalizam na forma de 
“habitus”.1 Elias é um autor que criou uma linha de estudos histórico-
sociais, isto é, interessa-se pela sociogênese da atividade humana e, 
principalmente, das instituições sociais europeias. Uma parte de seu 
trabalho concentra-se no que denominou de “processo civilizatório”, no 
qual procura a sociogênese de instituições como o parlamento, a corte e o 
estado. Ao mesmo tempo em que se interessa pela aquisição, diferenciação 
e ‘refinamento’ de costumes e controle de impulsos e emoções no decorrer 
da história do ocidente,2 não deixa de estabelecer relações entre as 
estruturas sociais e a atividade do sujeito, ou seja, também está interessado 
no seu padrão de personalidade. No início da sua obra “O processo 
civilizador” (1993), Elias procura verificar o uso e a origem de palavras 
como “civilização” e “cultura”, mostrando que ambas tinham diferentes 
significados na França e na Alemanha. Neste último país, cultura significava 
produtos culturais como obras de arte, ideias, etc. e por civilização se 
entendia a aquisição de hábitos controlados e requintados. Luria e Vygotsky 
(1992) em seu livro “Ape, primitive man and child”, procuram verificar a 
sociogênese de processos cognitivos superiores, tanto no nível da história 
da humanidade como no desenvolvimento individual. Para os autores, a 
partir do uso de instrumentos pelos primatas e da invenção do instrumento 
da linguagem e de seu papel mediador, foi possível a existência de 
processos psicológicos superiores como a ação voluntária, raciocínio e 
emoção mediada pela fala. O maior interesse desses autores se refere ao 
papel mediador de instrumentos físicos e simbólicos3 na produção da 

                                                 
1 Este conceito não está bem delimitado e esclarecido em Elias, pois por habitus se entende 
crenças, ideias, condicionamentos motores, emocionais, etc. Esta noção é também usada por 
Pierre Bourdieu. 
2 Para melhor informação sobre este assunto, ver também seu livro ELIAS, Norbert. 
Sociedade de Corte. Lisboa, Editorial Estampa, 1995. 
3 Elias coloca implicitamente a importância da fala no decorrer de sua obra, pois o processo 
civilizatório ocidental foi realizado também por meio de poemas mnemônicos sobre 
costumes e escritos sobre a civilidade, como o de Erasmo de Rotterdam. O autor também 
escreveu um livro sobre a questão simbólica: ELIAS, Norbert. Teoria Simbólica. Oieiras, 
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cultura e na gênese dos processos psicológicos individuais. Neste ponto, 
tanto Elias como Vygotsky têm interesses semelhantes e complementares, 
pois o primeiro dedicou-se à gênese de instituições, costumes e padrões de 
personalidade no decorrer da história.  

Elias (1994) pesquisou a relação indivíduo e sociedade demonstrando 
que as instituições humanas não podem ser consideradas como gestalt ou 
configurações físicas (ex.: uma casa), mas sim como redes de inter-relações 
sociais que podem ser figurados em uma metáfora como uma dança de 
quadrilha com diálogos. Os indivíduos seriam porções nodais de uma rede 
de inter-relações em constante mobilidade. O autor diferencia interação de 
inter-relação. A interação pode se dar só como relação e reação exterior, de 
bolas em um jogo de bilhar. Nas inter-relações entre indivíduos, há uma 
modificação, principalmente interior de ambas as partes, como no caso de 
um diálogo. As instituições e papéis sociais são basicamente inter-relações 
que podem ser cristalizadas através de regras sociais, que podem ou não ser 
verbalizadas. De outro lado, tanto para Vygotsky (1990) como para 
Leontiev (1984) e Luria (1987) o indivíduo4 e as instituições são constituídos 
através das inter-relações sociais face a objetos. A atividade do bebê 
envolve comunicações com a mãe e atividade interativa corpórea. Com o 
uso da mamadeira, a inter-relação está envolvida também com a atividade 
face a um objeto-instrumento. Neste ponto é bom lembrar que Leontiev 
procurou desenvolver uma teoria da atividade humana cuja origem supõe 
um comportamento conjunto com o outro, isto é, social. Deste ponto de 
vista, a teoria histórico-cultural pode se enriquecer com o estudo da obra 
sociológica de Elias.  

A vida de um ser humano implica em aquisição da cultura e 
formação de um self,5 tanto para a escola histórico-cultural como para Elias, 
os seres humanos nascem em uma cultura já pronta e têm que assimilá-la e 
internalizá-la ou, como diria Leontiev: o indivíduo se apropria de sua 

                                                                                                                 
Celta, 1994., no qual coloca questões sobre a filogênese, ontogênese e o papel da fala nos 
processos sociais. 
4 Elias, como Vygotsky, enfatizam o indivíduo concreto como base de rodos os processos. 
VYGOTSKY, L.S. Concrete human psychology. Soviet Psychology, v. 27, p. 53-77,1989. 
5 O conceito de eu ou self tem múltiplas significações. No caso, nos restringiremos aos 
seguintes significados: o self como centro de ação voluntária e decisões e o que Mead 
denominou “me”, ou seja, a autoimagem e a autoestima. 
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cultura. Luria e Vygotsky enfatizaram a questão da vontade ou das ações 
voluntárias no indivíduo através da mediação da palavra. Elias (1994) 
procurou estudar as mudanças de autoimagem e autoestima no decorrer do 
processo histórico. Para o autor, a regulação dos impulsos e emoções 
dependem de vários controles,6 sendo um dos principais para o ser humano 
a autorregulação como controle egóico.7 A origem do self, especialmente 
naquilo que diz respeito à autoimagem, se apoia na capacidade “especular” 
do ser humano; isto é, os indivíduos conseguem reconhecer sua imagem 
num espelho. Isto supõe um desenvolvimento cerebral considerável. 
Recentemente foi descoberto que algumas espécies de primatas superiores 
também têm essa capacidade, mas o ser humano consegue ter uma 
consciência reflexiva desenvolvida devido ao processo da fala. Neste ponto 
é necessário apontar que o psicólogo G. Mead (1953) desenvolveu, 
principalmente, uma teoria do “me” – autoconsciência, autoimagem e 
autoestima – construídas nas inter-relações pessoais. É através do diálogo 
dos “gestos significativos” que os indivíduos adquirem essas habilidades ou 
processos. Luria (1987) mostra que a vontade (autorregulação da conduta 
pela fala) surge inicialmente da inter-relação mãe/criança. No início, a mãe 
comanda verbalmente a criança através de instruções; depois a criança se 
autoinstrui pela linguagem (comportamento voluntário). Neste exemplo fica 
claro que o que era externo ou seja, interpessoal, passa a ser interno isto é, 
intra-pessoal. Elias também enfatiza a necessidade de evitar a dicotomia 
externo-interno, mostrando a dialética de ambos os processos. Uma 
contribuição de Elias (1994) que não pode ser deixada de lado, é o 
desenvolvimento das relações eu/nós no decorrer da história europeia. Na 
Grécia antiga era inconcebível falar no indivíduo comum sem relacioná-lo a 
um grupo. Indivíduos sem referência grupal eram denominados “idiotas”. 

                                                 
6 Elias, em sua obra Introdução à Sociologia coloca três formas gerais de controle: 1) 
controle da natureza; 2) controle interpessoal; 3) controle de si. Em relação a este, Elias, que 
foi terapeuta de grupo na Inglaterra, propunha o autocontrole egóico pela fala. Além disso, 
cita formas de condicionamento e de imitação de modelos. Elias também foi leitor de Pavlov 
e Gilbert Ryle, além de Freud. 
7 Elias propõe que o processo civilizador europeu desenvolveu vários tipos de controle. 
Primeiro, controle de acontecimentos naturais; segundo, controle de relações interpessoais; 
terceiro, controle de si próprio. Em uma viagem espacial os três tipos de controles são 
interdependentes e necessários para o sucesso da missão. Isto não quer dizer que outras 
civilizações não se especializaram em determinados tipos de controle. Por exemplo, na Índia 
cerros indivíduos desenvolveram controle de funções fisiológicas através da meditação. 



23 
 

Na Idade Média, o “nós” tinha mais força do que o “eu”. No Renascimento, 
o “eu” prepondera sobre o “nós”. Elias também discute o papel do 
indivíduo no processo histórico, indicando que as instituições não pairam 
sobre ele e, por outro lado, não é um indivíduo sozinho que cria instituições 
em um processo histórico ou mesmo muda o rumo desse processo. 
Entretanto, o indivíduo é parte desse processo e tanto é afetado como o 
afeta. O movimento da história pode ser descrito como um grande enxame 
de abelhas em movimento, em que determinados indivíduos podem ter um 
papel de liderança em conjunto com outros, influindo de certa forma na 
direção que toma esse processo.  

Na atualidade, há um crescente individualismo e competição, o que 
para Elias representa, parcialmente, o mal-estar no processo civilizatório 
ocidental. Este mal-estar provém também de uma necessidade sem-fim de 
consumir todas as espécies de “objetos”. Enfim, este mal-estar não é 
propriamente entre cultura e biologia, pois mesmo em relação à atividade 
instintiva não se pode dizer que a mesma não tenha sido moldada, em parte, 
pela cultura. O autor considera que o processo “civilizatório” mundial é 
“contraditório”, já que ao mesmo tempo em que há uma individualização 
crescente, há também uma tendência aos indivíduos reconhecerem que 
pertencem a uma estrutura social cada vez maior. Neste sentido, é possível 
que cada vez mais os seres humanos admitam que fazem parte de uma 
grande “nós”, que é toda a humanidade e que existem direitos humanos 
universais. Esses direitos surgiram em parte das lutas étnicas e dos 
processos civilizatórios.  

Elias (1993) coloca que é importante não considerar o homem como 
um ser isolado dos outros ou das instituições. É necessário evitar a 
concepção do “homem clausus”, isto é, considerar o homem econômico 
separado do homem filosófico e do homem psicológico, etc. Para o autor, é 
importante relacionar a sociogênese das instituições com a sociogênese dos 
tipos de personalidade, que por sua vez é afetada por instituições menores 
como a família, como descreveram Laing & Esterton (1980). Sullivan 
(1953) demonstra que a psiquiatria também é uma ciência das relações 
interpessoais. Elias verificou que através da história, cada período com suas 
instituições produziria certos padrões de “habitus”. Na cultura europeia, 
passou-se da sociedade de guerreiros em que as pessoas eram menos 
interdependentes na rede ou cadeia de inter-relacionamentos pessoais para a 
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monarquia absolutista, onde o poder era centralizado e as pessoas mais 
dependentes de suas inter-relações. Os guerreiros tinham um controle 
emocional e de impulso diferente em tipo e conteúdo das pessoas que 
viviam na corte.8 Os primeiros eram mais impulsivos e não tinham que 
controlar emoções agressivas e fortes. Eram mais seguros em seus costumes 
e não tinham medo de perder status por se comportarem grosseiramente, 
como no caso do homem de corte que procurava diferenciar-se dos 
comportamentos da classe burguesa. Segundo Elias (1993, 1995) o homem 
da corte de Luís XIV, por exemplo, era constantemente avaliado em suas 
maneiras pelos seus pares. Daí desenvolveu-se uma conduta obsessiva de 
observar-se a si mesmo e aos outros em suas maneiras, vestimentas e 
costumes. Este ser usava a manipulação e cálculo para afetar o outro e 
conseguir vantagens. O seu sucesso dependia de como manipulava, através 
de palavras e emoção, a aprovação do rei e de seus pares para seus projetos 
(nesse período há um desenvolvimento da psicologização e racionalização). 
Este é um exemplo de como um tipo de instituição cria um padrão de 
condutas, afetando a personalidade. Como diz Elias, a espada foi substituída 
pela intriga e os medos exteriores foram transformados em ansiedades 
(interior). O indivíduo na corte era controlado pela emoção de vergonha e 
embaraço. Esse patamar de emoções tornou-se mais elevado com o 
fortalecimento da burguesia. O ser da corte tinha pavor que suas maneiras 
ou fala pudessem ser confundidas com as dos burgueses. Estes procuravam 
imitar os membros da corte que possuíam mais prestígio, da mesma forma 
que o colonizado que se sente inferior tenta imitar o colonizador. Os 
estratos mais pobres não tinham condição, devido à sua preocupação em 
evitar a fome, com as maneiras da corte, da burguesia e as questões de 
autocontrole emocional. Desta maneira, eram mais “espontâneos”. Por 
outro lado a burguesia, devido a seus negócios, desenvolveu um espírito de 
previdência, separação entre o privado e o público, rigoroso controle 
libidinoso, etc.9 Com o advento da Revolução Francesa e, portanto, a 
                                                 
8 Para Elias, foi devido ao movimento de civilidade que os nobres guerreiros deixaram de 
escarrar sobre a mesa e apontar a faca para o rosto de outrem quando conversavam ou ainda 
da população dessa época assistir a tortura de gatos em público junto a seu rei. O movimento 
civilizatório europeu elevou a sensibilidade e provavelmente tenha contribuído para a 
instalação dos direitos humanos e defesa dos animais e da natureza, apesar de certos aspectos 
superficiais. 
9 Ver modelos de família em POSTER, M. Modelos de Família. In ________ Teoria Crítica 
da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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supremacia da burguesia, os valores desta categoria social se tornaram 
hegemônicos no meio urbano.  

Elias (1993) considera que o processo “civilizatório” não foi o 
mesmo na Alemanha e na Inglaterra. Na primeira foi devido a um forte 
poder central, enquanto que na Inglaterra esse processo esteve relacionado a 
uma extensa cadeia de interdependência através dos tempos e, finalmente, 
devido ao crescimento do império britânico. Para o autor, as mudanças das 
instituições, como, por exemplo, do feudalismo à monarquia absoluta e ao 
parlamentarismo, dependeram de alterações no monopólio de poder. Assim, 
o parlamento britânico surgiu de impasses entre facções nobres poderosas 
da monarquia absoluta que finalmente foram resolvido quando os seus 
representantes procuraram solucionar os desentendimentos por meio de 
debates ritualizados. Elias (1992) também estudou a sociogênese do esporte 
e, principalmente, do futebol que passou a utilizar regras para controlar a 
atividade dos jogadores em campo. Essas regras foram cada vez mais 
formalizadas e, atualmente, são determinadas por comitês internacionais. 
Para Elias o futebol também é importante já que permite que o espectador 
libere, de maneira mais espontânea, suas emoções de competição em 
relação a outro time. Daí a grande atração por este esporte. Um dos grande 
problemas da civilização ocidental é como ser “espontâneo” e urbano. 
Entretanto, muitas vezes pessoas de estratos que sofrem a humilhação da 
pobreza, superam em suas manifestações agressivas, os limites permitidos. 
Para o autor, um controle rígido das emoções pode provocar o tédio que é 
um tipo de mal-estar de nosso processo civilizatório. O futebol, para muitas 
pessoas, pode ser uma fonte prazeirosa de excitação. Mas o processo 
civilizatório trouxe em determinada época, segurança para alguns estratos 
sociais eliminando o medo de ser atacado imprevisivelmente, trazendo 
segurança para a vida das pessoas no campo ou na cidade. Este processo 
não é homogêneo e nem irreversível – basta olhar a insegurança e o pavor 
de habitantes vivendo em grandes cidades na atualidade. Elias (1980) 
coloca que devemos utilizar o termo “civilizatório” sem conotações 
valorativas, isto é, que um tipo de civilização seja superior a outro ou ainda, 
que os “civilizados” sejam melhores do que os “bárbaros”. 

Elias (1980) coloca que o conceito de desenvolvimento tem que ser 
revisado, mas não é possível deixá-lo de lado jogando assim a água do banho 
junto com a criança. Não devíamos considerar as etapas do desenvolvimento 
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psicológico e cultural como uma relação causal necessária que atinge 
inevitavelmente um fim determinado. O desenvolvimento não pode ser então 
considerado etapista, linear, pois é interdependente de várias condições.  

Como foi visto, Elias e Vygotsky têm vários pontos em comum em 
suas teorias mas um se preocupa em estudar a gênese dos processos 
superiores básicos do ser humano apoiando-se na filogênese, na pré-história 
e na história da humanidade, tentando explicar como as linhas biológicas e 
culturais estão envolvidas na ontogênese ou desenvolvimento do ser 
humano. Por outro lado, Elias procura pesquisar a sociogênese das 
instituições sociais a partir das inter-relações entre indivíduos concretos. 
Tanto para Elias como para Vygotsky, a personalidade do indivíduo é 
principalmente produto do meio em que vive. Se Vygotsky procura mostrar 
que as emoções e comportamento do adulto são mediadas pela fala, Elias 
não está particularmente enfatizando a constituição desse processo básico 
na ontogênese, mas sim procurando mostrar como houve uma mudança nos 
tipos secundários e conteúdos de autocontrole no decorrer do que 
denominou processo civilizatório. Tanto Elias (1994) como Vygotsky 
(1989) são autores que adotam a ideia de desenvolvimento como processo 
central de suas teorias e a ênfase na atividade dos indivíduos “concretos”. O 
primeiro por ter vivido mais tempo e presenciado discussões científicas da 
atualidade, deu início a uma revisão de seus conceitos, evitando valores 
espúrios ali embutidos. Por outro lado, teorias não desenvolvimentistas ou 
a-históricas também têm seus problemas, uma vez que não dão conta da 
mudança e, portanto, tendem a apresentar uma visão estática da realidade. 
A questão da mudança do sujeito e da história continuam sendo 
importantes, mas sem considerar que uma civilização ou cultura seja 
superior a outra. Uma revisão da teoria de Vygotsky neste sentido, foi 
realizada por Bonin (1996). Alguns conceitos e processos necessitam de 
aprofundamento e rediscussão, como é o caso da relação entre instituições e 
padrões de personalidade. O importante é que Elias e Vygotsky colocam 
problemas que se complementam. Neste sentido, uma teoria histórico-
cultural da atividade pode ser expandida e revisada.  
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Os papéis sociais e a cidadania* 

Sissi Malta Neves ** 

Cada vez mais a Psicologia e suas práticas vêm sendo debatidas em 
seminários e publicações e, no entanto, ainda estamos distantes de tornar 
viável a cidadania como constitutiva desse “fazer psicológico”.  

Meu objetivo, neste trabalho, será o de estabelecer uma trama entre 
cidadania e papéis sociais, refletindo sobre a importância da pesquisa nesta 
construção. Entendo que a atuação do pesquisador se relaciona diretamente 
à sua consciência de ser cidadão, pois esta capacidade de ver-se como um 
agente social passa a determinar suas escolhas quanto a inserir-se em 
específicos contextos.  

Abordarei neste texto aspectos da socialização de crianças e 
adolescentes em situação de risco,1 problematizando o ingresso no universo 
das classes populares2 por parte do trabalhador social. Para isto, focalizarei 

                                                 
* A comunicação realizada no evento que originou este livro teve o nome de 
“Psicodramatizando a Construção da Cidadania: o ser criança e adolescente em um Centro 
de Comunidade”, título homônimo ao da minha dissertação de Mestrado em Psicologia 
Social e da Personalidade, apresentada na PUCRS, em agosto de 1995. Entretanto, alterei o 
seu título, devido a já ter sido publicado um artigo no livro “Relações Sociais e Ética”, 
decorrente do V Encontro da Região Sul da ABRAPSO, no qual relato brevemente essa 
experiência, na época, não concluída. O presente texto expõe questões não divulgadas 
anteriormente, avançando em aspectos abordados na recente publicação da Revista 
Psicologia Ciência e Profissão. Brasília, ano 16, n.1, 1996, p.24-27. 
** Psicóloga (UCPEL), psicodramatista (ASP), terapeuta corporal (CLINEURO-PR), 
especialista em Psicologia do Desenvolvimento (UFRGS) e Mestre em Psicologia Social e 
da Personalidade (PUCRS). 
1 Jovens em situação de risco são crianças e adolescentes pertencentes a determinados 
segmentos das classes populares, cujas características de vida – trabalho, profissionalização, 
saúde, habitação, escolarização, lazer – situam-nos entre as fronteiras da legalidade e da 
ilegalidade, em posição de dependência em face das instituições de amparo assistencial e de 
intervenção legal (Adorno, 1993). 
2 “Classes populares são aquelas que vivem uma condição de exploração e de dominação no 
capitalismo sob suas múltiplas formas, nos planos social, político e econômico (...) 
entendidas no plural, compreendendo o operariado industrial, a classe trabalhadora em geral, 
os desempregados e subempregados, os indígenas, os funcionários, os profissionais e alguns 
setores da pequena burguesia” (Wanderley, 1980, p.63). 




