
PROVA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2021 / CARGO: POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL 

RECURSO AO GABARITO PRELIMINAR  

QUESTÃO 11 - Um dos traços característicos da modernidade, segundo Norbert Elias, é a 

renúncia de certas emoções e de certos prazeres pelos indivíduos, que, em compensação, 

passaram a ser protegidos da violência devido à atuação do Estado. 

GABARITO PRELIMINAR OFICIAL: CERTO 

 

SEGMENTO DO TEXTO EM ANÁLISE 

De acordo com a difundida teoria do processo civilizador, de Norbert Elias, no Ocidente 

moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, “refinada” e 

“civilizada”. O autor estabelece um contraste entre a violência “franca e desinibida” do 

período medieval, que não excluía ninguém da vida social e era socialmente permitida e até 

certo ponto necessária, e o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se 

impor na modernidade. A conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole 

é relacionada à organização e à estabilização de Estados modernos, nos quais a monopolização 

da força física em órgãos centrais permitiu a criação de espaços pacificados. Em tais espaços, 

os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais 

protegidos da irrupção da violência na sua vida, na medida em que as ameaças físicas 

tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. 

 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO: 

Segundo Houaiss, “renunciar” significa “não querer; recusar, rejeitar”, ou seja, o ato da 

renúncia pressupõe uma decisão do próprio agente, e não algo que tenha sido imposto por 

outrem. 

No texto, o autor deixa claro que, segundo teoria de Norbet Elias, no Ocidente moderno, “a 

agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, ‘refinada’ e ‘civilizada’...” e 

que havia um contraste entre a violência “franca e desinibida” do período medieval e o 

“autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade”. A 

utilização do verbo IMPOR nesse contexto deixa claro que não houve uma RENÚNCIA, mas 

uma IMPOSIÇÃO DE CERTO COMPORTAMENTO PELO ESTADO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE, 

para que esta modificasse e controlasse (domasse, refinasse, civilizasse) sua agressividade, 

bem como outras emoções e prazeres. 

Sendo assim, não é possível a inferência de que a renúncia seria um dos traços característicos 

da modernidade, já que essa pressupõe uma ação espontânea da sociedade, ao passo que o 

autor define como sendo algo que se impôs à sociedade, segundo Norbert Elias. Corroborando 

esse entendimento, damos destaque ao trecho “Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser 

submetidos a regras e leis mais rigorosas”, ficando evidente que o comportamento dos 

indivíduos não tinha por origem uma decisão própria deles (característica da renúncia), mas de 

uma imposição estatal. 

Deste modo, requeremos a mudança de gabarito da questão 11, de CERTO para ERRADO. 

Professora Claudia Kozlowski - Língua Portuguesa 



 

 


