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A violência no mundo contemporâneo:

A mudança “civilizadora” do comportamento

Karine Mileibe de Souza1

RESUMO

Neste artigo, pretendemos refletir sobre o que é a violência, buscando analisar as estruturas que influenciam 
o comportamento dos indivíduos. A partir da Idade Média, através da criação e consolidação de regras 
de comportamento e da monopolização da violência pelo Estado, o mundo ocidental passou por um 
“processo civilizador” que suavizou o comportamento dos indivíduos, tornando-os menos violentos. 
Apesar de toda a organização de um sistema jurídico apoiado em sanções que forçam os indivíduos a 
cumprirem as leis do Estado, essa organização monopolista da violência física não controla o indivíduo 
apenas por esta ameaça direta. Existe também uma pressão, exercida de variadas formas, através do 
controle social, e também de um autocontrole.
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The violence in the contemporary world:

Change “civilizing” the behavior

ABSTRACT 

In this article, we reflect on what is violence, seeking to analyze the structures that influence the behavior 
of individuals. From the medieval times, through the establishment and consolidation of rules of behavior 
and the monopolization of violence by the State, the Western world experienced a “civilizing process” 
which softened the behavior of individuals, making them less violent. Despite all the organization of 
a legal system supported by sanctions that force individuals to comply with the laws of the State, this 
organization monopoly of physical violence does not control the individual only by the direct threat. 
There is also a pressure, exerted in various ways, through social control, and also a self control.

Keywords: violence, State, law, right.
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Introdução

Para muitos estudiosos e especialmente para as pessoas comuns que viveram durante o século XX, 
o mundo contemporâneo se torna cada vez mais violento. Essa impressão é corroborada pelo noticiário 
de qualquer grande cidade do mundo, que vê os indicies de violência urbana saltarem a níveis tidos 
como inaceitáveis. Muitos acreditam que os denominadores comuns do cenário contemporâneo seriam 
as guerras e revoluções. Ao mesmo tempo, e em consequência da crescente onda de violência, vivemos 
num mundo cada vez mais controlado por câmeras e aparatos de segurança. Somos o tempo todo vigiados 
e muitas vezes entendemos que este procedimento é necessário para garantir nossa própria segurança. 
Acabamos nós mesmos pedindo por mais vigilância. Paradoxalmente, o mundo contemporâneo tem 
dado ao indivíduo uma liberdade de pensamento, locomoção e comunicação sem precedentes; contudo, 
a crescente violência contemporânea poderia suprimir essa liberdade.

 Estamos nos referindo ao mesmo fenômeno quando falamos da violência de um Estado contra 
outro, do Estado contra indivíduos e da violência urbana?

 Neste artigo, pretendemos refletir sobre o que é a violência, buscando analisar as estruturas que 
influenciam o comportamento dos indivíduos. A partir da Idade Média, através da criação e consolidação 
de regras de comportamento e da monopolização da violência pelo Estado, o mundo ocidental passou 
por um “processo civilizador” que suavizou o comportamento dos indivíduos, tornando-os menos 
violentos. 

O que é a violência

� que afinal é a violência? Para 
Marx “a violência é a parteira de toda a velha 
sociedade prenhe de uma nova” ou nas palavras 
de Hannah Arendt ao comentar a passagem “a 
violência é a parteira da história.” (ARENDT, 
2001) Neste sentido, a violência seria um meio 
legítimo nas relações entre as nações, além de 
um elemento constituinte de todas as formas de 
governo. Segundo Arendt, para Marx “o estado 
é o instrumento da classe dominante por meio 
do qual ela oprime e explora, e toda a esfera 
da ação política é caracterizada por meio da 

Figura 1. A violência urbana é comum nas 
grandes cidades
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violência.” (ARENDT, 2001) Marx considera o Estado como um instrumento de violência da classe 
dominante. Foi através desta retórica que a violência das revoluções encontrou uma justificativa. 

Marx subverte o pensamento tradicional grego. � homem, o zôon politikón, segundo Aristóteles 
atinge o máximo de suas potencialidades na polis usando o convencimento dos demais pelo discurso. 
Isso diferenciaria o homem livre do escravo, o grego do bárbaro. A violência seria o oposto do discurso, 
do convencimento do outro pela razão. Assim, o discurso não pode se converter em violência. 

�omo observa Hannah Arendt: 

Ninguém ocupado em pensar sobre a história e política pode ficar alheio 
ao imenso papel que a violência sempre desempenhou nos assuntos humanos, e 
à primeira vista é surpreendente como tal violência é raramente escolhida para 
considerações especiais. (ARENDT, 2001)

Para a autora, muitos autores imaginam que a violência seria “uma flagrante manifestação de 
poder.” (ARENDT, 2001) Na verdade, poder e violência se opõem. Hannah Arendt faz uma distinção 
clara entre poder, fortaleza, autoridade e violência. � poder seria uma atribuição de um grupo, nunca 
de um indivíduo, não podendo assim ser igualado à ordem ou obediência, menos ainda à violência. A 
violência acontece onde não existe o poder. Por isso, jamais existiu um governo baseado exclusivamente 
na violência. Mesmo a mais déspota dominação precisa de apoio, de poder para usar a violência.

O monopólio da violência e o autocontrole

A reflexão central do sociólogo alemão Norbert Elias diz respeito a transformação no 
comportamento público no �cidente a partir da Idade Média. Ele se tornou menos violento, mais educado, 
mais atencioso; inicialmente no seio de uma elite, a sociedade de corte e depois em escala mais ampla.

� processo civilizador teria acontecido de forma não planejada, posto em movimento através de 
uma dinâmica autônoma numa rede de relacionamentos e das mudanças na forma de convivência social 
a partir da Idade Média.  Esse processo não pode ser considerado concluído. A condição humana, seu 
padrão de pensamento, sua representação do mundo é uma construção longa e prolongada do próprio 
homem. 

�omo nos ensina Hannah Arendt, a condição humana diz respeito às formas de vida que o 
homem impõe a si mesmo para sobreviver. São condições que tendem a suprir a existência do homem. 
As condições variam de acordo com o lugar e o momento histórico do qual o homem é parte. Nesse 
sentido, todos os homens são condicionados, até mesmo aqueles que condicionam o comportamento de 
outros tornam-se condicionados pelo próprio movimento de condicionar.  Segundo Elias: 
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A civilização não é apenas um estado, mas um processo que deve 
prosseguir. Este é o novo elemento manifesto no termo civilisation. Ele absorve 
muito do que sempre fez a corte acreditar ser – em comparação com os que 
vivem de maneira mais simples, mais incivilizada ou mais bárbara – um tipo 
mais elevado de sociedade: a idéia de um padrão de moral e  costumes, isto é, 
tato social, consideração pelo próximo, e numerosos complexos semelhantes. 
Nas mãos da classe média em ascensão, na boca dos membros do movimento 
reformista, é ampliada a idéia sobre o que é necessário para tornar civilizada 
uma sociedade. � processo de civilização do Estado, a �onstituição, a educação 
e, por conseguinte, os segmentos mais numerosos da população, a eliminação 
de tudo que ainda era bárbaro e irracional nas condições vigentes, fossem 
as penalidades legais, as restrições de classe à burguesia ou as barreiras que 
impediam o comércio – este processo civilizador devia seguir-se ao refinamento 
das maneiras e à pacificação interna do país pelos reis. (ELIAS, 1994)

� Estado controla um processo de individualização e ordenação do cotidiano, criando um 
mundo ordenado em ruas com nomes e números. Esse processo de burocratização também deveria 
numerar e classificar os indivíduos. A partir do século XVI tem início um processo de individualização 
e ordenamento dos indivíduos com a burocratização do Estado, que assume funções antes delegadas à 
Igreja �atólica, como a emissão de certidões de nascimento. Esse deslocamento das funções da Igreja 
para o Estado pode ser caracterizado como um mecanismo de controle do Estado sobre os indivíduos.  

Assim, percebemos que o processo civilizador começa com a mudança lenta na estrutura da 
sociedade medieval, por uma série de razões que não nos cabe aqui nos ater, mas que coincidem com um 
processo de centralização do poder sob o controle estatal. �s reis expandem seu poder, as instituições 
da monarquia adquirem nova importância, a burguesia ascende com o comércio e a industrialização; as 
regras de refinamento nas maneiras e na linguagem acompanham estas mudanças e se tornam cada vez 
mais presentes no cotidiano. A sociedade se torna mais complexa, com uma maior divisão de funções 
entre os indivíduos que precisam controlar suas emoções e adestrar seus impulsos animalescos. �om 
isso, muda também o padrão de agressividade aceito por essa sociedade. 

Na Idade Média, os padrões de comportamento permitiam ao indivíduo a liberação das emoções, 
não havendo um poder social punitivo sobre elas. Não havia um poder central capaz de obrigar este ou 
aquele comportamento, a única ameaça, o único perigo que podia instilar medo era o de ser vencido em 
batalha por um adversário mais forte. A guerra, a vingança e a rixa eram permitidas e até certo ponto 
faziam parte dos prazeres da vida. Elias nos mostra exemplos de como era comum e tolerável esse 
padrão de comportamento entre várias camadas sociais:

Por exemplo, pintores se acusam mutuamente de roubos; depois um 
deles, auxiliado por parentes, esfaqueia e mata o outro na rua. (...). As autoridades 
urbanas tentam, sem resultado, acabar com essas brigas entre famílias. �s 
magistrados convocam os contentores, ordenam a cessação da luta, emitem 
decretos e mandados. Durante algum tempo, tudo corre bem. Em seguida, uma 
nova rixa surge e outra se reacende. (ELIAS, 1994)  
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�om as transformações nas estruturas 
de comportamento em fluxo, o Estado adquiria 
o monopólio da força física. A violência física, 
até então presente no cotidiano repleto de rixas e 
guerras, é “confinada aos quartéis, de onde irrompe 
apenas em casos extremos, em tempos de guerra 
ou sublevação, penetrando na vida do indivíduo”. 

(ELIAS, 1994) Monopolizada por certos grupos, 
a violência é gradualmente excluída da vida dos 
demais. Assim, uma das principais funções do 
Estado é garantir a paz social, por isso ele impõe à 
sociedade uma série de normas e sanções aos que 
as descumprem. A norma jurídica é a realização 
do direito e só há direito a partir de uma norma 
que o preveja. A norma só é obedecida se trouxer 
uma sanção para quem a descumpra. Tem-se assim 
a visão do direito como um sistema de limites ao 
homem e o Estado como o ente capaz de fazer 
cumprir a lei.  

Para Foucault, foi no século XVIII que o Estado passou a desempenhar um controle sob os 
indivíduos a partir do surgimento da sociedade disciplinar. A disciplina fabrica corpos dóceis, organiza o 
espaço com o objetivo de conhecer, dominar e utilizar. É a lógica utilizada nas fábricas, escolas e prisões, 
a lógica de impor um poder disciplinar, uma vigilância constante para o controle dos corpos. Foucault 
compreendeu no enclausuramento a operação essencial da sociedade disciplinar, com sua repartição de 
espaço em meios fechados e sua ordenação do tempo de trabalho. Segundo Foucault:

� poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e 
de retirar, tem como função maior “adestrar”, ou sem dúvida adestrar para retirar 
e se apropriar ainda mais e melhor. (...) A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é 
a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 
objetos e como instrumento de seu exercício. (F�U�AULT, 2007)

Tanto Foucault como Elias discorrem sobre um adestramento dos indivíduos, de um controle 
que passa a ser exercido com a monopolização da violência pelo Estado e o surgimento do capitalismo, 
que trouxe a necessidade de uma ordem para o trabalho, um controle que até então não era exercido. 

�om o monopólio da força física passado a autoridades centrais, nem todos os homens fortes podiam 
se dar ao prazer do ataque físico. Isso passava nesse instante a ser reservado àqueles poucos legitimados pela 
autoridade central como, por exemplo, a polícia contra criminosos. �omo mostra Mereu, “à violência dos 

Figura 2. Na Idade Média os padrões de 
comportamento permitiam ao indivíduo a liberação 

das emoções. Cena de um interrogatório.
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indivíduos, o Estado, que surge e se organiza proclamando-se tutor e garante da salvação da república, opõe a 
própria violência, preestabelecida, formalizada, solene, exemplar e inexorável”. (MEREU, 2005)

A justificativa para o uso da violência pelo Estado 
é sempre o bem comum.  A violência será adotada, num 
primeiro momento, em defesa do trono e do altar e, em 
seguida será usada para defender a revolução burguesa, 
a restauração, as unidades nacionais, até as ditaduras 
proletárias. � bem comum é o grande trunfo que todos 
os grupos dominantes usarão sem receio para justificar a 
repressão e a necessidade da violência legal. Nos dizeres 
de Hannah Arendt:

Em assuntos internos, 
a violência funciona como o 
último recurso do poder contra 
criminosos e rebeldes – isto é, 
contra indivíduos sozinhos que, 
de certo modo, se recusam a ser 
esmagados pelo consenso da 
maioria. (ARENDT, 1999)

Apesar de toda organização de um sistema 
jurídico apoiado em sanções que forçam os indivíduos 
a cumprirem as leis do Estado, essa organização 
monopolista da violência física não controla o indivíduo apenas por esta ameaça direta. Existe também 
uma pressão exercida de variadas formas através do controle social, e também de um autocontrole. 

Segundo Elias, o indivíduo é condicionado desde a infância a controlar suas emoções. Exigem 
que “o indivíduo controle incessantemente seus impulsos emocionais momentâneos, tendo em vista 
os efeitos a longo prazo do comportamento.” (ELIAS, 1994) Assim, o indivíduo é condicionado a um 
autocontrole, treinado a prever os resultados de seu comportamento. Este autocontrole é tão profundamente 
instilado que desenvolve uma autosupervisão automática das paixões, dos impulsos violentos agora 
confinados e domados por inumeráveis regras e proibições. É o autocontrole que envolve toda a conduta 
do indivíduo, como se fosse “um anel apertado e uma regulação mais firme das paixões, de acordo com 
as normas sociais”. (ELIAS, 1994)

� campo de batalha agora se encontra no interior do indivíduo que deve controlar seus impulsos. �s 
impulsos violentos teriam sido tão transformados, “refinados”, “civilizados” como todas as outras formas de 
prazer, e sua violência imediata e descontrolada aparecem apenas em sonhos ou em explosões isoladas que 
explicamos como patológicas. Mas existem momentos em que essas manifestações de impulsos contidos 
podem ser liberadas. É o caso de alguns esportes e de filmes de violência. É o que nos ensina Elias:

Figura 3. Leviatã : a imagem do Estado 
moderno para Hobbes. O Estado moderno 

tem o monopólio da violência.
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Reconhecidamente, essas emoções de fato têm, em forma “refinada”, 
racionalizada, seu lugar legítimo e precisamente definido na vida cotidiana da 
sociedade civilizada. E isto é muito característico do tipo de transformação 
através do qual se civilizam as emoções. Para dar um exemplo, a beligerância e 
a agressão encontram expressão socialmente permitida nos jogos esportivos. E 
elas se manifestam especialmente em particular como “espectador” (como por 
exemplo, lutas de boxe), na identificação imaginária com um pequeno número 
de combatentes, a quem uma liberdade moderada e precisamente regulamentada 
é concebida para liberação dessas emoções. E este viver de emoções assistindo 
ou mesmo escutando é um aspecto particularmente característico da sociedade 
civilizada. Esse aspecto determina e parte a maneira como se escrevem livros e 
peças de teatro e influencia decisivamente o papel do cinema em nosso mundo. 
Essa transformação do que, inicialmente, se exprimia em uma manifestação 
ativa e frequentemente agressiva, no prazer passivo e mais controlado de assistir 
(isto é, em mero prazer do olho), já é iniciada na educação e nas regras de 
condicionamento dos jovens. (ELIAS, 1994).

     Desta forma, percebemos que para Elias o controle social não se dá por imposição do Estado 
sob os indivíduos, mas a partir de uma internalização dessas regras de condutas pelos mesmos. Aos 
poucos, a própria população entende o controle ou a organização trazida por ele como necessária para o 
convício social.

 

Figura 4. As regras de etiqueta “civilizaram” o comportamento
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Neste ponto, o pensamento de Elias diverge de Foucault. Enquanto para Foucault a ordem é 
imposta, para Elias ela é internalizada. 

Para o filosófo francês Gilles Deleuze vivemos na sociedade de controle. Na sociedade 
disciplinar narrada por Foucault, o confinamento moldava o indivíduo através dos sistemas fechados 
que cercam o mesmo. Este sistema viveria no mundo contemporâneo uma crise e o que surge em seu 
lugar é a sociedade de controle.

 Ao invés do molde, a sociedade de controle cria uma modulação sob o indivíduo. Uma 
modulação constante e universal atravessaria e regularia as malhas do tecido social. Nas prisões, a 
busca por penas substitutivas para infrações mais leves e utilização de coleira eletrônica que obrigam o 
condenado a estar em casa em hora determinada. Nas escolas, as formas de controle contínuo, avaliação 
contínua, a introdução da empresa em todos os níveis da educação e o desaparecimento dos sindicatos 
seriam sintomas dessa sociedade do controle. Esta sociedade dá ao indivíduo uma falsa sensação de 
liberdade já que ele pode transitar livremente pelos espaços. � homem de hoje não é o confinado, mas 
o endividado. 

� que existe na sociedade contemporânea seria então um maior controle sobre a explosão das 
emoções, controle externo exercido pelo Estado e pela sociedade, mas também um autocontrole exercido 
pelo próprio indivíduo, que internalizou os padrões de conduta aceitos socialmente.

Mesmo com o autocontrole, o controle exercido pelo Estado não deixa de ser intenso e crescente. 
�omo observa Eric Hobsbawn:

� mundo de hoje – e não somente fora da Europa – está cheio de 
aparelhos policiais que estão convencidos de que, independentemente do que 
os governos e a imprensa digam em público, não é o estado de direito e sim a 
força (e, se necessário for, a violência) o que assegura a manutenção da ordem, 
e também de que essa atitude tem o apoio pelo menos tácito tanto dos governos 
quanto da opinião pública. (H�SBAWN, 2007)

Neste sentido, a manutenção da ordem pública parece não depender de uma conjunção entre 
autoridade, confiança e inteligência e sim na força. 

Conclusão

 � mundo contemporâneo, além da constante confusão entre poder e violência, vive uma crise da 
autoridade e do poder. A autoridade seria o reconhecimento incondicional daqueles que devem obedecer, 
sem a necessidade do uso de coação, persuasão ou violência. A autoridade está relacionada ao respeito.
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�om a desintegração da autoridade nas 
relações sociais, seja na escola, em casa, ou na 
relação entre Estados, a violência pode parecer 
uma forma legítima de ação. A desintegração da 
autoridade pode ser uma das causas da violência 
que percebemos no cotidiano.

Podemos afiançar que vivemos hoje um 
acontecimento adverso ao narrado por Elias, pois 
as regras e convenções tradicionais sofrem um 
enfraquecimento juntamente com o enfraquecimento 
ou a crise do Estado. �s cidadãos já não devotam 
ao Estado sua lealdade e disponibilidade em seguir 
a premissa que este tem o monopólio da violência 
e da justiça. 

Embora a capacidade tecnológica das autoridades públicas para observar os habitantes seja 
cada vez maior, o reconhecimento destas autoridades pelos cidadãos é cada vez mais tênue.    
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Figura 5. Violência e Apatia
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