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 A obra Os estabelecidos e os outsiders (1965, Londres) foi escrita por Norbert Elias (1897-
1990) - cientista social alemão - que tem como objetivo revelar as 'propriedades gerais de toda 
relação de poder' mostrando 'de modo empiricamente consistente o conteúdo universal dessa 
forma singular de relações de poder'1 (8). Ou seja, da relação das forças reguladoras - o social e o 
psicológico - nos diferentes estágios do desenvolvimento social (40), problema também trabalhado 
em O processo civilizador (1939, Basiléia), na obra de 1965 é focado no problema de 'como a 
auto regulação dos membros de um grupo estabelecido muito coeso está ligada à opinião interna 
que esse grupo faz de si'. (41) Então, a questão das forças reguladoras, em seu sentido ainda 
mais amplo,  apresenta  dois aspectos complementares, mas distintos: um problema de método e 
um problema de rigor. 
 Esta problemática, poderia ser interpretada de modo não original. Ou seja, na tradição 
intelectual ocidental, esta questão já aparecia no diálogo platônico Teeteto a partir da indagação 'o 
que é o conhecimento?', reformulada de modo exemplar por Aristóteles2, onde fica clara a relação 
entre método e rigor3. 
 Mas, se assim o fosse, perderíamos o aspecto particular da problemática, ou seja, a 
resposta a questão. Resposta tanto a um 'modelo estrutural-funcionalista, associado à figura de 
Talcott Parsons' onde 'quanto mais localizado fosse o objeto de estudo e quanto menor fosse a 
sua escala, menor seria o alcance da teoria, a pretensão da obra e o status de um autor' (8); como 
também a resposta a um paradigma de justiça redistributiva, associado à Marx que, por prezar 
pelo econômico, não percebe que, 'mesmo nos casos em que a luta pela distribuição dos recursos 
econômicos parece ocupar o centro do palco, como no caso da luta entre os operários e a direção 
de uma fábrica, há outras fontes de disputa em jogo além da relação entre salários e lucros' (33). 
 A estas perspectivas, Elias questiona metodologicamente os posicionamentos daqueles 
que pensam a sociedade. Questionamentos que, pela natureza do objeto, necessitam de um rigor 
'característicos de uma ciência cuja tarefa central é o estudo dos indivíduos como grupos, das 
configurações de indivíduos como tais' (57).  
 Por isto que, a passagem 'do problema da delinqüência para o problema mais geral da 
relação entre diferentes zonas de uma mesma comunidade' (15) e ainda para 'a maneira como um 
grupo de pessoas é capaz de monopolizar as oportunidades de poder e utilizá-las para 
marginalizar e estigmatizar membros de outro grupo muito semelhante' (13), só poderia ser 
possível se questionados método, rigor e relações particular-universal presentes nos teóricos das 
ciências sociais que têm 
 

problemas com a insuficiência de uma conceituação que torna necessariamente pouco fidedigna, imprecisa e 
cientificamente suspeita qualquer declaração verbal que não faça referência direta a dados estatístico se 

                                                 

1 As citações são retiradas de Norbert Elias; John Scotson, Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 
relações de poder a partir de uma pequena comunidade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000. Elas serão postas 
em itálico com o número da página ao final da citação, entre parênteses. 
2 '...é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar 
a precisão, em cada gênero de coisas, apenas na medida em que admite a natureza do assunto. Evidentemente, não 
seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um 
retórico.' (Ética a Nicômaco, 1094b20-25) 
3 As dicotomias que daí se seguem são muitas e, ao mesmo tempo, dadas como pressupostas. Ou seja, o 
problema da relação entre o método e o rigor desembocará, necessariamente, em problemáticas relacionadas a forma e 
conteúdo, sujeito e objeto, universal e particular, verdade e falsidade, necessidade e contingência, natureza e liberdade 
(autonomia), etc. Questões muito caras a filosofia (por isso a escolha terminológica), e que, pelo mesmo motivo, 
mostram-se presentes em todo pensamento ocidental. 



 

implica que as únicas certezas que se pode ter sobre os fenômenos sociais são as que se baseiam em 
afirmações sobre quanto existe ou existiu do fenômeno A mais do que do fenômeno B. Muitas vezes, porém, 
as afirmações deste último tipo não são muito esclarecedoras, a menos que sejam combinadas com outras 
afirmações sobre a forma de vínculo entre A e B – a menos que os métodos voltados para as certezas acerca 
das quantidades sejam enriquecidos por métodos voltados para certezas acerca das configurações. (56) 

 
 Assim, Winston Parva, nome fictício dado a comunidade inglesa, permite 'construir um 
modelo explicativo, em pequena escala, da figuração que se acredita ser universal – um modelo 
pronto para ser testado, ampliado e, se necessário, revisto através da investigação de figurações 
correlatas em maior escala' (20). 
 Este modelo explicativo, a abordagem figuracional, tem sempre uma dimensão social, ou 
seja, a relação entre os elementos que compõe um determinado grupo social. Porém, toda 
configuração é produto de um processo histórico, vistas como camadas que podem até mesmo 
serem contemporâneas. Mas as configurações também possuem uma dimensão psíquica, 
relacionada com o indivíduo, que compartilha com outros a mesma estrutura social que se 
acumula na história. Assim, o indivíduo e o social, sujeito e objeto, também estão em relação, um 
formando o outro, o outro formando o um. 
 Na pesquisa em questão, Winston Parva mostrava-se com um 'paradigma empírico' (21, 
69): a comunidade com menos de 5000 habitantes, 'coesa, com suas próprias fábricas, escolas, 
igrejas, lojas e clubes' (51) dividia-se em três bairros, denominados Zona 1, 2 e 3. Embora Z1, 
formada por classe média, e Z2 e Z3 formadas por classes operárias, Z1 e Z2 estavam em conflito 
com Z3, e não entre si, como 'um observador habituado a avaliar apenas nesses termos a 
estrutura social de um grupo de vizinhos talvez esperasse constatar' (51).  
 Este mesmo observador habituado naqueles termos, mesmo que tomasse o tempo de 
residência como 'um fator na classificação das famílias e grupos', não perceberia 'o fato de que 
distinções similares também pode desempenhar um papel nas relações entre grupos da classe 
trabalhadora' (52): o elemento histórico, em Winston Parva é elemento tanto de prestígio como, do 
seu oposto, elemento de censura. E, estes elementos, da camada histórica, desdobram-se na 
camada social, pois, a hierarquização, fruto daquela, que fornecia os critérios de identidade e 
diferença,  
 

Não podiam ser explicadas por meio de métodos voltados para a medição de 'fatores ou 'variáveis', como se 
cada um deles existisse e pudesse variar por si, independentemente da configuração social completa (...), 
através de métodos baseados no pressuposto tácito de que os fenômenos sociais seriam combinações de 
variáveis, comparáveis às combinações de partículas atômicas que servem aos cientistas naturais como um de 
seus principais modelos. (53) 

 
 Ou seja, explicar os critérios de identidade e diferença para além da dinâmica social, 
isolando indivíduo e sociedade, não é suficiente. É exatamente porque estabelecidos e outsiders 
compartilham significados que estes podem ser estigmatizados por aqueles, de tal forma a se criar 
'um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido' (35). De certa forma, 
ambos compartilham determinados valores que servem como critério de comunicação e 
diferenciação. 
 Nesse sentido, a esfera psíquica acerca das atitudes e opiniões serve para impedir, aquele 
mesmo observador habituado em crer 'que a distribuição do poder seria tão uniforme entre os 
indivíduos que todos eles poderiam enunciar suas opiniões, independentemente do que os outros 
pensassem.' (54) 
 

As opiniões de cada um sobre seu bairro e os bairros vizinhos (...) formavam-se no âmbito de uma troca de 
idéias contínua dentro da comunidade, no decorrer da qual os indivíduos exerciam considerável pressão uns 
sobre os outros, para que todos se conformassem à imagem coletiva da comunidade na fala e no 
comportamento nesse padrão de controle da vizinhança, as redes familiares mais altamente respeitadas 
ocupavam uma posição chave: enquanto tinham poder suficiente, agiam como guardiãs da imagem 
comunitária e das opiniões e atitudes aprovadas. (51-55) 

 
 Assim, um estilo de vida é mantido através de um duplo mecanismo psíquico: a articulação 
entre 'autocontrole individual e opinião grupal' (41). E é mantido pelos estabelecidos que, em seu 
'egocentrismo inocente' (127) praticam constantes retaliações às práticas alheias, tomando como 
dado e certo seus valores sem compreender como, da parte dos outsiders, eles não são 



 

apropriados, imitados, incorporados. A estes, a inferioridade de poder associa-se a inferioridade 
humana (28) através de práticas tidas como vergonhosas, mau exemplo, sujas, dignas de 
deboche, que ameaçam os padrões das famílias estabelecidas, residentes: 
 

numa entrevista com uma família 'aldeã' [a auto titulação dos estabelecidos], o tema da educação e sua 
importância para a geração mais nova foi levantado pelos pais na presença de sua filha de 13 anos, que 
também estava na sala. A mãe disse que algumas pessoas não percebiam os benefícios de uma boa 
educação e, a título de exemplo, citou 'uma mulher do loteamento [a titulação dada aos outsiders], na reunião 
de pais na semana passada. A diretora estava falando de como estava bonito o uniforme escolar e essa 
mulher se levantou e disse que não podia pagar por ele, porque seu marido estava na cadeia.' O pai bufou, 
num gesto de repulsa, e a filha riu. E a mãe acrescentou que 'era gente assim, á do loteamento, que estragava 
Winston Parva'. (127) 

 
 A adoção de determinados padrões de vida cria um elo de identidade que 
simultaneamente, dá os critérios de diferenciação: quem mantém a tradição, através da 
reprodução dos valores que caracterizam seu grupo, recebe aprovação coletiva, diferentemente 
daquele que atenta ou representa a impureza destes hábitos. Dessa forma, a crença coletiva 
ganha um estatuto de verdade absoluta (127-8) ou, para usar uma expressão mais comum: a voz 
do povo torna-se a voz de Deus. Os muros são erguidos criando-se assim um habitus, ou melhor, 
valores que são tidos como verdadeiros para além de sua construção social, como naturais da 
espécie humana: uma segunda natureza.  
 O principal instrumento que arquiteta e mantém esta construção são as fofocas que, como 
atividade grupal, deve ser analisada relacionando-se com seus membros e, a difusão nos termos 
da sua produção: 
 

A fofoca (...) tem dois pólos: aqueles que a circulam e aqueles sobre quem ela é circulada. Nos casos em que 
o sujeito e o objeto da fofoca pertencem a grupos diferentes, o quadro de referências não é apenas o grupo de 
mexeriqueiros, mas a situação e a estrutura dos dois grupos e a relação que eles mantêm entre si. Sem esse 
quadro de referência mais amplo, é impossível responder a uma pergunta crucial: saber por que a fofoca pode 
vir a ser (130) 

 
 Ou seja, os aspectos que condicionam o indivíduo são tanto organizacionais – por parte 
daqueles que ocupam as instituições - quanto pessoais (130), pois a atribuição de propriedades, 
positivas ou negativas do grupo para o indivíduo a ele pertencente 'é um fenômeno universal' 
(131). Sendo assim, em Winston Parva, cuja estrutura de valores é compartilhada, as expressões, 
idéias e significados aprisionam os indivíduos nos seus grupos sociais que garantem status de 
aprovação ou reprovação coletiva. 
 Assim, Winston Parva mostra, em miniatura, aspectos de uma estrutura que todos 
compartilhamos, que deve render-se a este 'exercício de imaginação' (49) menos no intuito de 
'saber qual dos lados estava errado e qual tinha a razão' (24), e sim com o intuito de que a 
pesquisa social retome sua fórmula kantiana da coragem4 (128), não em sua configuração 
idealista e sim em sua configuração crítica. Até mesmo porque 
 

Somente a tomada de consciência do social proporciona ao conhecimento a objetividade que ele perde por 
descuido enquanto obedece às forças sociais que o governam, sem refletir sobre elas. Crítica da sociedade é 
crítica do conhecimento, e vice-versa5. 

                                                 

4 Kant, Resposta a pergunta: o que é o esclarecimento. In: A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Lisboa: Ed. 70. pp. 
11-19. 

5 Adorno, T.W. Sobre Sujeito e Objeto. In: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno2.htm Acesso em 25 de Agosto, 16:50 
hs. 


