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Ofensiva civilizadora: do conceito sociológico ao apelo moral 

Civilizing offensive: from the sociological concept to moral appeal 

Resumo: Este artigo discute a história do conceito beschavingsoffensief (ofensiva civilizadora) na 

Holanda. Introduzido em 1979, o conceito foi desenvolvido por sociólogos, antropólogos e historiadores 

na década de 1980 para analisar as iniciativas burguesas do século XIX para civilizar as classes mais 

baixas. Começando como um conceito social-científico neutro em termos de valor, o termo foi 

popularizado no discurso público holandês desde a década de 1990. Foi usado como uma exortação moral 

para afastar presumidos males sociais na esfera pública, como falta de educação e rudeza, vandalismo e 

hooliganismo. Seu uso na imprensa pública mostra que o conceito tornou-se parte de um discurso sobre o 

declínio moral, um sentimento generalizado de que as maneiras e comportamento na sociedade estão se 

deteriorando. Palavras-chave: ofensiva civilizadora, ciências sociais na Holanda, discurso público, 
declínio moral 

Abstract: This article discusses the history of the concept beschavingsoffensief   (civilizing offensive) in 

the Netherlands. Introduced in 1979, the concept was developed by sociologists, anthropologists and 

historians in the 1980s to analyze nineteenth century bourgeois initiatives to civilize the lower classes. 

Starting as a value-neutral social-scientific concept, the term got popularized in Dutch public discourse 

since the 1990s. It was used as a moral exhortation to ward off presumed social ills in the public sphere, 

like impoliteness and rudeness, vandalism and hooliganism. Its use in the public press shows that the 

concept has become part of a discourse on moral decline, a widespread feeling that the manners and 

behavior in society are deteriorating. Keywords: civilizing offensive, social science in the Netherlands, 

public discourse, moral decline 

 


