INTRODUÇÃO
Ensaio teórico sobre as relações
estabelecidos-outsiders*

A descrição de uma comunidade da periferia urbana apresentada neste livro
mostra uma clara divisão, em seu interior, entre um grupo estabelecido desde
longa data e um grupo mais novo de residentes, cujos moradores eram tratados
pelo primeiro como outsiders. O grupo estabelecido cerrava fileiras contra eles e
os estigmatizava, de maneira geral, como pessoas de menor valor humano.
Considerava-se que lhes faltava a virtude humana superior — o carisma grupai
distintivo — que o grupo dominante atribuía a si mesmo.
Assim, encontrava-se ali, nessa pequena comunidade de Winston Parva,
como que em miniatura, um tema humano universal. Vez por outra, podemos
observar que os membros dos grupos mais poderosos que outros grupos
interdependentes se pensam a si mesmos (se auto-representam) como humanamente superiores. O sentido literal do termo "aristocracia" pode servir de
exemplo. Tratava-se de um nome que a classe mais alta ateniense, composta de
guerreiros que eram senhores de escravos, aplicava ao tipo de relação de poder,
que permitia a seu grupo assumir a posição dominante em Atenas. Mas significava,
literalmente, "dominação dos melhores". Até hoje, o termo "nobre" preserva o
duplo sentido de categoria social elevada e de atitude humana altamente valorizada, como na expressão "gesto nobre"; do mesmo modo, "vilão", derivado de
um termo que era aplicado a um grupo social de condição inferior e, portanto,
de baixo valor humano, ainda conserva sua significação neste último sentido —
como expressão designativa de uma pessoa de moral baixa. É fácil encontrar
outros exemplos.
Essa é a auto-imagem normal dos grupos que, em termos do seu diferencial
de poder, são seguramente superiores a outros grupos interdependentes. Quer
se trate de quadros sociais, como os senhores feudais em relação aos vilões, os
"brancos" em relação aos "negros", os gentios em relação aos judeus, os protestantes em relação aos católicos e vice-versa, os homens em relação às mulheres
(antigamente), os Estados nacionais grandes e poderosos em relação a seus
homólogos pequenos e relativamente impotentes, quer, como no caso de Winston
' Tenho uma grande dívida de gratidão para com Cas Wouters e Eram van Stolk. Discutir
com eles alguns problemas da tradução para o holandês ajudou-me a aperfeiçoar o texto e
eles me estimularam a redigir este ensaio.
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Parva, de uma povoação da classe trabalhadora, estabelecida desde longa data,
em relação aos membros de uma nova povoação de trabalhadores em sua
vizinhança, os grupos mais poderosos, na totalidade desses casos, vêem-se como
pessoas "melhores", dotadas de uma espécie de carisma grupai, de uma virtude
específica que é compartilhada por todos os seus membros e que falta aos outros.
Mais ainda, em todos esses casos, os indivíduos "superiores" podem fazer com
que os próprios indivíduos inferiores se sintam, eles mesmos, carentes de virtudes
— julgando-se humanamente inferiores.
Como se processa isso? De que modo os membros de um grupo mantêm
entre si a crença em que são não apenas mais poderosos, mas também seres
humanos melhores do que os de outro? Que meios utilizam eles para impor a
crença em sua superioridade humana aos que são menos poderosos?
O estudo de Winston Parva versa sobre alguns desses problemas e sobre
questões correlatas, que são discutidos aqui com referência a diferentes agrupamentos no interior de uma pequena comunidade de vizinhos. Bastava falar com
as pessoas de lá para deparar com o fato de que os moradores de uma área, na
qual viviam as "famílias antigas", consideravam-se humanamente superiores aos
residentes da parte vizinha da comunidade, de formação mais recente. Recusavam-se a manter qualquer contato social com eles, exceto o exigido por suas
atividades profissionais; juntavam-nos todos num mesmo saco, como pessoas de
uma espécie inferior. Em suma, tratavam todos os recém-chegados como pessoas
que não se inseriam no grupo, como "os de fora". Esses próprios recém-chegados,
depois de algum tempo, pareciam aceitar, com uma espécie de resignação e
perplexidade, a idéia de pertencerem a um grupo de menor virtude e respeitabilidade, o que só se justificava, em termos de sua conduta efetiva, no caso
de uma pequena minoria. Assim, nessa pequena comunidade, deparava-se com o
que parece ser uma constante universal em qualquer figuração de estabelecidosoutsiders: o grupo estabelecido atribuía a seus membros características humanas
superiores; excluía todos os membros do outro grupo do contato social não
profissional com seus próprios membros; e o tabu em torno desses contatos era
mantido através de meios de controle social como a fofoca elogiosa \praisegassip],
no caso dos que o observavam, e a ameaça de fofocas depreciativas \blamegoxsip\
contra os suspeitos de transgressão.
Estudar os aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma pequena
comunidade impõe à investigação algumas limitações óbvias. Mas também tem
suas vantagens. O uso de uma pequena unidade social como foco da investigação
de problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades
sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração desses problemas
com uma minúcia considerável — microscopicamente, por assim dizer. Pode-se
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. Nesse
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sentido, o modelo de uma figuração estabeíecidos-outsiders que resulta da
investigação de uma comunidade pequena, como a de Winston Parva, pode
funcionar como uma espécie de "paradigma empírico". Aplicando-o corno gabarito a outras configurações mais complexas desse tipo, pode-se compreender
melhor as características estruturais que elas têm em comum e as razões por que,
em condições diferentes, elas funcionam e se desenvolvem segundo diferentes
linhas.
Andando pelas ruas das duas partes de Winston Parva, o visitante ocasional
talvez se surpreendesse ao saber que os habitantes de uma delas julgavam-se
imensamente superiores aos da outra. No que concerne aos padrões habitacionais,
as diferenças entre as duas áreas não eram particularmente evidentes. Mesmo
examinando essa questão mais de perto, era surpreendente, a princípio, que os
moradores de uma área tivessem a necessidade e a possibilidade de tratar os da
outra como inferiores a eles e, até certo ponto, conseguissem fazê-los sentirem-se
inferiores. Não havia diferenças de nacionalidade, ascendência étnica, "cor" ou
"raça" entre os residentes das duas áreas, e eles tampouco diferiam quanto a seu
tipo de ocupação, sua renda e seu nível educacional — em suma, quanto a sua
classe social. As duas eram áreas de trabalhadores. A única diferença entre elas
era a que já foi mencionada: um grupo compunha-se de antigos residentes,
instalados na região havia duas ou três gerações, e o outro era formado por
recém-chegados.
Sendo assim, que é que induzia as pessoas que formavam o primeiro desses
dois grupos a se colocarem como uma ordem melhor e superior de seres
humanos? Que recursos de poder lhes permitiam afirmar sua superioridade e
lançar um estigma sobre os outros, como pessoas de estirpe inferior? Em geral,
depara-se com esse tipo de figuração no contexto de diferenças grupais étnicas,
nacionais e outras já mencionadas, e, nesse caso, alguns de seus aspectos mais
destacados tendem a passar despercebidos. Em Winston Parva, entretanto, todo
o arsenal de superioridade grupai e desprezo grupai era mobilizado entre dois
grupos que só diferiam no tocante a seu tempo de residência no lugar. Ali,
podia-se ver que a "antigüidade" da associação, com tudo o que ela implicava,
conseguia, por si só, criar o grau de coesão grupai, a identificação coletiva e as
normas comuns capazes de induzir à euforia gratificante que acompanha a
consciência de pertencer a um grupo de valor superior, com o desprezo complementar por outros grupos.
Ao mesmo tempo, ali se podiam ver as limitações de qualquer teoria que
explique os diferenciais de poder tão-somente em termos da posse monopolista
de objetos não humanos, tais como armas ou meios de produção, e que
desconsidera os aspectos figuracionais dos diferenciais de poder que se devem
puramente a diferenças no grau de organização dos seres humanos implicados.
Como passamos gradativamente a reconhecer cm Winston Parva, estes últimos,
sobretudo os diferenciais do grau de coesão interna e de controle comunitário,
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podem desempenhar um papel decisivo na relação de forcas entre um grupo e
outro — como se pode ver, aliás, em inúmeros outros casos. Naquela pequena
comunidade, a superioridade de forças do grupo estabelecido desde longa data
era desse tipo, em grande medida. Baseava-se no alto grau de coesão de famílias
que se conheciam havia duas ou três gerações, em contraste com os recém-chegados, que eram estranhos não apenas para os antigos residentes como também
entre si. Era graças a seu maior potencial de coesão, assim como à ativação deste
pelo controle social, que os antigos residentes conseguiam reservar para as pessoas
de seu tipo os cargos importantes das organizações locais, como o conselho, a
escola ou o clube, e deles excluir firmemente os moradores da outra área, aos
quais, como grupo, faltava coesão. Assim, a exclusão e a estigmatização dos
outsiders pelo grupo estabelecido eram armas poderosas para que este último
preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros
Firmemente em seu lugar.
Ali se encontrava, sob forma particularmente pura, uma fonte de diferenciais
de poder entre grupos inter-relacionados que também desempenha um papel em
muitos outros contextos sociais, mas que, nestes, muitas vezes se dissimula, aos
olhos do observador, por outras características marcantes dos grupos em questão,
tais como a cor ou a ciasse social. Mediante um exame mais detido, é freqüente
poder-se descobrir que, também nesses outros casos., tal como em Winston Parva,
um grupo tem um índice de coesão mais alto do que o outro e essa integração
diferencial contribui substancialmente para seu excedente de poder; sua maior
coesão permite que esse grupo reserve para seus membros as posições sociais
com potencial de poder mais elevado e de outro tipo, o que vem reforçar sua
coesão, e excluir dessas posições os membros dos outros grupos — o que constitui,
essencialmente, o que se pretende dizer ao falar de uma figuração estabelecidosoutsiders.
Entretanto, embora possa variar muito a natureza das fontes de poder em
que se fundamentam a superioridade social e o sentimento de superioridade
humana do grupo estabelecido em relação a um grupo de fora, apropria figuração
estabelecidos-outsiders mostra, em muitos contextos diferentes, características
comuns e constantes. Foi possível descobri-las no âmbito restrito de Winston
Parva e, uma vez descobertas, elas se destacaram com mais clareza em outros
contextos. Assim, Ficou patente que o conceito de uma relação entre estabelecidos
e outsiders veio preencher, em nosso aparato conceituai, uma lacuna que nos
impedia de perceber a unidade estrutural comum e as variações desse tipo de
relação, bem como de explicá-las.
Um exemplo das constantes estruturais nas relações entre estabelecidos e
outsiders poderá ajudar os leitores a descobrirem outras por si mesmos, à medida
que forem avançando. Como indica o estudo de Winston Parva, o grupo
estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as características
"ruins" de sua porção "pior" — de sua minoria anômica. Em contraste, a
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auto-imagem do grupo estabelecido tende a se modelar em seu setor exemplar,
mais "nômico" ou normativo — na minoria de seus "melhores" membros. Essa
distorçãoparspro loto, em direções opostas, faculta ao grupo estabelecido provar
suas afirmações a si mesmo e aos outros; há sempre algum fato para provar que
o próprio grupo é "bom" e que o outro é "ruim".
As condições em que um grupo consegue lançar um estigma sobre outro —
a sociodinâmica da estigmatização — merecem certa atenção, nesse contexto.
Deparava-se com esse problema tão logo se falava com os moradores das partes
mais antigas de Winston Parva. Todos eles concordavam em que as pessoas "de
lá", da parte mais nova, eram de uma espécie inferior. Era impossível não notar
que a tendência de um grupo a estigmatizar outro, que desempenha um papel
tão importante nas relações entre grupos diferentes no mundo inteiro., podia ser
encontrada até mesmo ali, naquela pequena comunidade — na relação entre dois
grupos que, em termos de nacionalidade e classe, mal chegavam a se diferenciar
—, e, uma vez que ali se podia observá-la como que num microcosmo social, ela
parecia mais manejável. Era fácil perceber, nesse contexto, que a possibilidade de
um grupo afixar em outro um rótulo de inferioridade humana e fazê-lo prevalecer
era função de uma figuração específica que os dois grupos formavam entre si. Em
outras palavras, na pesquisa fazia-se necessária uma abordagem figuracional.
Atualmente, há uma tendência a discutir o problema da estigmatização social
como se ele fosse uma simples questão de pessoas que demonstram, individualmente, um desapreço acentuado por outras pessoas como indivíduos. Um
modo conhecido de conceituar esse tipo de observação é classificá-la como
preconceito. Entretanto, isso eqüivale a discernir apenas no plano individual algo
que não pode ser entendido sem que se o perceba, ao mesmo tempo, no nível do
grupo. Na atualidade, é comum não se distinguir a estigmatização grupai e o
preconceito individual e não relacioná-los entre si. Em Winston Parva, como em
outros lugares, viam-se membros de um grupo estigmatizando os de outro, não
por suas qualidades individuais como pessoas, mas por eles pertencerem a um
grupo coletivamente considerado diferente e inferior ao próprio grupo. Portanto,
perde-se a chave do problema que costuma ser discutido em categorias como a
de "preconceito social" quando ela é exclusivamente buscada na estrutura de
personalidade dos indivíduos. Ela só pode ser encontrada ao se considerar a
figuração formada pelos dois (ou mais) grupos implicados ou, em outras palavras,
a natureza de sua interdependência.
A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com as
tensões que lhe são inerentes. Essa é também a precondição decisiva de qualquer
estigmatização eficaz de um grupo outsiderporum grupo estabelecido. Um grupo
só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições
de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. Enquanto isso acontece, o
estigma de desonra coletiva imputado aos outsiders pode fazer-se prevalecer. O
desprezo absoluto e a estigmatização unilateral e irremediável dos outsiders, tal
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como a estigmatização dos intocáveis pelas castas superiores da índia ou a dos
escravos africanos ou seus descendentes na América, apontam para um equilíbrio
de poder muito instável. Afixar o rótulo de "valor humano inferior" a outro grupo
é uma das armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, como
meio de manter sua superioridade social. Nessa situação, o estigma social imposto
pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrai1 na auto-imagem
deste último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo. Conseqüentemente, a
capacidade de estigmatizar diminui ou até se inverte, quando um grupo deixa de
estar em condições de manter seu monopólio das principais fontes de poder
existentes numa sociedade e de excluir da participação nessas fontes outros
grupos interdependentes — os antigos outsiders. Tão logo diminuem as disparidades de força ou, em outras palavras, a desigualdade do equilíbrio de poder,
os antigos grupos outsiders, por sua vez, tendem a retaliar. Apelam para a
contra-estigmatização, como no caso dos negros na América, dos povos antes
submetidos à dominação européia na África e dos operários da indústria, como
classe anteriormente subjugada, na própria Europa.
Isso talvez baste para indicar, sucintamente, por que o tipo de estigmatização
— de "preconceito" intergrupal — encontrado no universo em miniatura de
Winston Parva requeria uma investigação da estrutura global da relação, vigente
entre os dois grupos principais, que dotava um deles do poder de lançar o outro
no ostracismo, Ele exigia, em outras palavras, como primeiro passo, um desprendimento — ou um distanciamento — de ambos os grupos. O problema a ser
explorado não consistia em saber qual dos lados estava errado e qual tinha razão,
mas em saber que características estruturais da comunidade em desenvolvimento
de Winston Parva ligavam dois grupos de tal maneira que os membros de um
deles sentiam-se impelidos — e tinham para isso recursos de poder suficientes —
a tratar os de outro, coletivamente, com certo desprezo, como pessoas menos
educadas e, portanto, de valor humano inferior, se comparadas com eles.
Em Winston Parva esse problema apresentou-se com particular intensidade,
pois a maioria das explicações atuais sobre os diferenciais de poder não era
aplicável à situação constatada. Os dois grupos, como já afirmei, não diferiam
quanto a sua classe social, nacionalidade, ascendência étnica ou racial, credo
religioso ou nível de instrução. A principal diferença entre os dois grupos era
exatamente esta: um deles era um grupo de antigos residentes, estabelecido
naquela área havia duas ou três gerações, e o outro era composto de recém-chegados. A expressão sociológica desse fato era uma diferença acentuada na coesão
dos dois grupos. Um era estreitamente integrado, o outro, não. E provável que
os diferenciais de coesão e integração, como uma faceta dos diferenciais de poder,
não tenham recebido a atenção que merecem, Em Winston Parva, sua importância
como fonte de desigualdade de forças revelou-se com muita clareza. Uma vez
descoberta ali essa faceta, foi fácil virem à lembrança outros exemplos de
diferenciais de coesão como fontes de diferenciais de poder.
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O modo como estes funcionavam em "Winston Parva era bastante óbvio. O
grupo de antigos residentes, famílias cujos membros se conheciam havia mais de
uma geração, estabelecera para si um estilo de vida comum e um conjunto de
normas. Eles observavam certos padrões e se orgulhavam disso. Por conseguinte,
o aíluxo de recém-chegados a seu bairro era sentido como uma ameaça a seu
estilo de vida já estabelecido, embora os recém-chegados fossem seus compatriotas. Para o grupo nuclear da parte antiga de Winston Parva, o sentimento do status
de cada um e da inclusão na coletividade estava ligado à vida e às tradições
comunitárias. Para preservar o que julgavam ter alto valor, eles cerravam fileiras
contra os recém-chegados, corri isso protegendo sua identidade grupai e afirmando sua superioridade. Essa é uma situação conhecida. Ela mostra com muita
clareza a complementaridade do valor humano superior — o carisma do grupo —
atribuído a si mesmo pelo grupo já estabelecido, e as características "ruins" — a
desonra grupai — que atribuía aos outsiders. Os recém-chegados eram desconhecidos não apenas dos antigos residentes, mas também entre eles; não tinham
coesão, e, por isso, não conseguiam cerrar fileiras e revidar.
A complementaridade entre o carisma grupai (do próprio grupo) e a desonra
grupai (dos outros) é um dos aspectos mais significativos do tipo de relação
estabelecidos-outsiders encontrada aqui. Ela merece um momento de consideração, pois fornece um indício da barreira emocional erguida nesse tipo de figuração
pelos estabelecidos contra os outsiders. Mais do que qualquer outra coisa, talvez,
essa barreira afetiva responde pela rigidez, amiúde extrema, da atitude dos grupos
estabelecidos para com os grupos outsiders — pela perpetuação do tabu contra o
contato mais estreito com os outsiders, geração após geração, mesmo que diminua
sua superioridade social ou, em outras palavras, seu excedente de poder. Podemos
observar urn bom número de exemplos dessa inflexibilidade emocional em nossa
própria época. Assim, a legislação estatal da índia pode abolir a posição de párias
dos antigos intocáveis, mas a repulsa dos indianos das castas superiores ao contato
com eles persiste, especialmente nas zonas rurais daquele vasto país. Do mesmo
modo, a legislação estadual e federal dos Estados Unidos vem reduzindo cada
vez mais a incapacidade jurídica do grupo antes escravizado e estabelecendo sua
equiparação institucional ao grupo de seus antigos senhores, como concidadãos
de uma mesma nação. No entanto, o "preconceito social", as barreiras emocionais
erguidas pelo sentimento de sua virtude superior, especialmente por parte dos
descendentes dos senhores de escravos, e o sentimento de um valor humano
inferior, de uma desonra grupai dos descendentes de escravos, não têm acompanhado o ritmo dos ajustes jurídicos. Daí tornar-se visivelmente mais forte a onda
de contra-estigmatização em uma batalha de poder na qual o equilíbrio entre os
diferenciais de poder vai se reduzindo aos poucos.
Não é fácil entender a mecânica da estigmatização sem um exame mais
rigoroso cio papel desempenhado pela imagem que cada pessoa faz da posição
de seu grupo entre outros e, por conseguinte, de seu próprio status como membro
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desse grupo. Já afirmei que os grupos dominantes com uma elevada superioridade de forças atribuem a si mesmos, como coletividades, e também àqueles que
os integram, como as famílias e os indivíduos, um carisma grupai característico.
Todos os que "estão inseridos" neles participam desse carisma. Porém têm que
pagar um preço. A participação na superioridade de um grupo e em seu carisma
grupai singular é, por assim dizer, a recompensa pela submissão às normas específicas do grupo. Esse preço tem que ser individualmente pago por cada um de
seus membros, através da sujeição de sua conduta a padrões específicos de controle dos afetos. O orgulho por encarnar o carisma do grupo e a satisfação de
pertencer a ele e de representar um grupo poderoso — e, segundo a equação afetiva do indivíduo, singularmente valioso e humanamente superior — estão funcionalmente ligados à disposição dos membros de se submeterem às obrigações que
lhes são impostas pelo fato de pertencerem a esse grupo. Tal como em outros
casos, a lógica dos afetos é rígida: a superioridade de forças é equiparada ao mérito
humano e este a uma graça especial da natureza ou dos deuses. A satisfação que
cada um extrai da participação no carisma do grupo compensa o sacrifício da
satisfação pessoal decorrente da submissão às normas grupais.
Costumeiramente, os membros dos grupos outsiders são tidos como não
observantes dessas normas e restrições. Essa é a imagem preponderante desses
grupos entre os membros dos grupos estabelecidos. Os outsiders, tanto ao caso
de Winston Parva quanto noutros locais, são vistos — coletiva e individualmente
— como anômicos. O contato mais íntimo corn eles, portanto, é sentido como
desagradável. Eles põem em risco as defesas profundamente arraigadas do grupo
estabelecido contra o desrespeito às normas e tabus coletivos, de cuja observância
dependem o status de cada um dos seus semelhantes no grupo estabelecido e
seu respeito próprio, seu orgulho e sua identidade como membro do grupo
superior. Entre os já estabelecidos, cerrar fileiras certamente tem a função social
de preservar a superioridade de poder do grupo. Ao mesmo tempo, a evitação de
qualquer contato social mais estreito com os membros do grupo outsider tem
todas as características emocionais do que, num outro contexto, aprendeu-se a
chamar de "medo da poluição". Como os outsiders são tidos como anômicos, o
contato intimo com eles faz pairar sobre os membros do grupo estabelecido a
ameaça de uma "infecçao anômica": esses membros podem ficar sob a suspeita
de estarem rompendo as normas e tabus de seu grupo; a rigor, estariam rompendo
essas normas pela simples associação com membros do grupo outsider. Assim, o
contato com os outsiders ameaça o "inserido" de ter seu status rebaixado dentro
do grupo estabelecido. Ele pode perder a consideração dos membros deste —
talvez não mais pareça compartilhar do valor humano superior que os estabelecidos atribuem a si mesmos.
Os conceitos usados pelos grupos estabelecidos como meio de estigmatização podem variar, conforme as características sociais e as tradições de
cada grupo. Em muitos casos, não têm nenhum sentido fora do contexto específico
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em que são empregados, mas, apesar disso, ferem profundamente os outsiders,
porque os grupos estabelecidos costumam encontrar um aliado numa voz interior
de seus inferiores sociais. Com freqüência, os próprios nomes dos grupos que
estão numa situação de outsiders trazem em si, até mesmo para os ouvidos de
seus membros, implicações de inferioridade e desonra. A estigmatização, portanto, pode surtir um efeito paralisante nos grupos de menor poder. Embora sejam
necessárias outras fontes de superioridade de forças para manter a capacidade
de estigmatizar, esta última, por si só, é uma arma nada insignificante nas tensões
e conflitos ligados ao equilíbrio de poder. Por algum tempo, ela pode entravar a
capacidade de retaliação dos grupos dotados de uma parcela menor de poder,
bem como sua capacidade de mobilizar as fontes de poder que estejam a seu
alcance. Pode até ajudar a perpetuar, durante algum tempo, a primazia de status
de um grupo cuja superioridade de poder já tenha diminuído ou desaparecido.
Nos países de língua inglesa, como em todas as outras sociedades humanas,
a maioria das pessoas dispõe de uma gama de termos que estigmatizam outros
grupos, e que só fazem sentido no contexto de relações específicas entre
estabelecidos e outsiders. "Crioulo", "gringo", "carcamano", "sapatão" e "papahóstia"* são exemplos. Seu poder de ferir depende da consciência que tenham o
usuário e o destinatário de que a humilhação almejada por seu emprego tem o
aval de um poderoso grupo estabelecido, em relação ao qual o do destinatário é
um grupo outsider, com menores fontes de poder. Todos esses termos simbolizam
o fato de que é possível envergonhar o membro de um grupo outsider, por ele
não ficar à altura das normas do grupo superior, por ser anômico em termos
dessas normas. Nada é mais característico do equilíbrio de poder extremamente
desigual, nesses casos, do que a impossibilidade de os grupos outsiders retaliarem
com termos estigmatizantes equivalentes para se referirem ao grupo estabelecido.
Mesmo quando dispõem de termos desse tipo para que seus membros se
comuniquem entre si (o termo iídiche "goy" é um exemplo), estes são inúteis
como armas numa disputa de insultos, porque um grupo de outsiders não tem
como envergonhar os membros de um grupo estabelecido: enquanto o equilíbrio
de poder entre eles é muito desigual, seus termos estigmatizantes não significam
nada, não têm poder de feri-los. Quando eles começam a ser insultuosos, é sinal
de que a relação de forças está mudando.
Já afirmei que a estigmatização dos outsiders exibe alguns traços comuns
numa vasta gama de configurações de estabelecidos-outsiders. A anemia talvez
seja a censura mais freqüente a lhes ser feita; repetidamente, constata-se que outsiders são vistos pelo grupo estabelecido como indignos de confiança, indisciplinados e desordeiros. Eis como um membro do antigo sistema aristocrático
* Respecüvamente usados com referência aos negros, judeus (ou outros estrangeiros, no
Brasil), italianos (ou seus descendentes), lésbicas e católicos. Os termos ingleses são nigger,
yid, wop, dike epapirí. (N.T.)
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ateniense, o chamado Velho Oligarca, referiu-se ao demos, ciasse em ascensão de
cidadãos atenienses — artesãos, mercadores e camponeses livres —, a qual, ao que
parece, expulsara seu grupo para o exílio e instaurara a democracia, o governo
pelo demos:
No mundo inteiro, a aristocracia dos Estados opõe-se à democracia, pois as
características naturais de uma aristocracia são a disciplina, a obediência às leis e a
mais rigorosa consideração ao que é respeitável, ao passo que as características
naturais da plebe são a extrema ignorância, a indisciplina e a imoralidade... Pois
aquilo que considerais desrespeito à lei é, na verdade, o fundamento em que se
assenta a força da plebe.

A semelhança do padrão de estigmatização usado pelos grupos de poder
elevado em relação a seus grupos outsiders no mundo inteiro — a semelhança
desse padrão a despeito de todas as diferenças culturais — pode afigurar-se meio
inesperada a princípio. Mas os sintomas de inferioridade humana que os grupos
estabelecidos muito poderosos mais tendem a identificar nos grupos outsiders
de baixo poder e que servem a seus membros como justificação de seu status
elevado e prova de seu valor superior costumam ser gerados nos membros do
grupo inferior — inferior era termos de sua relação de forças — pelas próprias
condições de sua posição de outsiders e pela humilhação e opressão que lhe são
concomitantes. Sob alguns aspectos, eles são iguais no mundo inteiro. A pobreza
— o baixo padrão de vida — é um deles. Mas existem outros, não menos
significativos ern termos humanos, dentre os quais figuram a exposição constante
aos caprichos das decisões e ordens dos superiores, a humilhação de ser excluído
das fileiras deles e as atitudes de deferência insuladas no grupo "inferior". Além
disso, quando o diferencial de poder é muito grande, os grupos na posição de
outsiders avaliam-se pela bitola de seus opressores. Em termos das normas de
seus opressores, eles se consideram deficientes, se vêem como tendo menos valor.
Assim como, costumeiramente, os grupos estabelecidos vêem seu poder superior
como um sinal de valor humano mais elevado, os grupos outsiders, quando o
diferencial de poder é grande e a submissão inelutável, vivenciam afetivamente
sua inferioridade de poder Ç.QTRQ um sinal de inferioridade humana. Desse modo,
uma olhadela nos casos mais extremos de desigualdade de forças nas figurações
estabelecidos-outsiders, nos quais o impacto sobre a estrutura de personalidade
dos outsiders mostra-se em todo o seu rigor, poderá ajudar-nos a observar, numa
perspectiva melhor, as características de personalidade e as experiências dos
outsiders nos casos em que o desequilíbrio é menor e ern que a pobreza, a
' The Old Oligarch: Pseudo-Xenof>hon's "Consfííulion ofAihens", Londres, London Association of
Classical Teachers, 1969; e m J.M. Moore, Aristotlc andXenophon on Denwcracy and Qligairhy,
Londres, Chatto & "Windus, 1975. O texto grego pode ser encontrado em E.C. Marchant (org.),
Xoenophonás Opera, vol.5, Oxford Classical Texts, Oxford, Clarcndon Press, 1900-20.
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deferência e o sentimento de inferioridade são mais moderados. Sondando os
aspectos vivenciais das figurações estabelecidos-outsiders, podemos atingir camadas da experiência humana em que as diferenças de tradição cultural desempenham um papel menor.
Os grupos estabelecidos que dispõem de uma grande margem de poder
tendem a vivenciar seus grupos outsiders não apenas como desordeiros que
desrespeitam as leis e as normas (as leis e normas dos estabelecidos), mas também
como não sendo particularmente limpos. Em Winstoii Parva, o opróbrio da
imundície ligado aos recém-chegados era relativamente brando (e justificado,
quando muito, no caso da "minoria dos piores"). Não obstante, as famílias antigas
nutriam a suspeita de que as casas "deles", e especialmente as cozinhas, não eram
tão limpas quanto deveriam ser. Em quase toda parte, os membros dos grupos
estabelecidos e, mais até, os dos grupos que aspiram a fazer parte do establishment, orgulham-se de ser mais limpos, nos sentidos literal e figurado, do
que os recém-chegados e, dadas as condições mais precárias de muitos grupos
outsiders, é provável que tenham razão com freqüência. O sentimento difundido
de que o contato com membros dos grupos outsiders contamina, observado nos
grupos estabelecidos, refere-se à contaminação pela anomia e pela sujeira,
misturadas numa coisa só. Shakespeare falou de um "artesão magricela e pouco
limpo".* De 1830 em diante, mais ou menos, a expressão "os grandes mal lavados"
\_the great unwaskecfy tomou-se corrente corno denominação das "camadas inferiores" da Inglaterra em processo de industrialização e o Oxford' English Dictionanj
cita alguém que teria escrito em 1868: "Toda vez que falo das... classes trabalhadoras, faço-o no sentido de 'os grandes mal lavados"'
No caso de diferenciais de poder muito grandes e de uma opressão
correspondentemente acentuada, os grupos outsiders são comumente tidos como
sujos e quase inumanos. Tomeinos como exemplo uma descrição feita por um
antigo grupo outsider do Japão, os burakumin (cujo antiga denominação estigmatizada, "eta", com o sentido literal de "repletos de imundície", só é usada
em sigilo hoje em dia):
Essas pessoas têm moradias piores, são menos instruídas, tem empregos mais árduos
e mal remunerados e são mais propensas a enveredar pelo caminho do crime do
que os japoneses comuns. Poucos japoneses comuns dispoem-se conscientemente
a ter um convívio social com elas. Um número ainda menor deixaria que um filho
ou uma filha se casasse com um membro de uma família de párias.
No entanto, o mais extraordinário é que nào há nenhuma diferença física
essencial entre os descendentes dos párias e os demais japoneses....
Séculos de discriminação, sendo tratados como sub-humanos c levados a crer
que, em sua condição de burakumin, eles nào eram suficientemente bons para fazer
parte da vida dos japoneses comuns, deixaram cicatrizes na mente dos burakumin....
* Shakespeare, Vida e morte do rei João, ato IV, cena u. (N.T.)

30

Os Estabelecidos e os Outsiders
Eis unia entrevista feita com um burakumin anos atrás: perguntou-se ao homem
se ele se sentia igual a um japonês comum. Resposta: "Não, nós matamos animais,
somos sujos e algumas pessoas acham que não somos humanos." Pergunta: "Você
acha que é humano?" Resposta (depois de uma longa pausa): "Não sei... Somos ruins
e sujos."

Dê-se a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a
essa expectativa. No caso de Winston Parva, o setor mais severamente marginalizado do grupo de outsiders ainda conseguia revidar, de maneira sub-reptícia.
Até que ponto se transforma em apatia paralisante a vergonha dos recém-chegados, produzida pela estigmatização inescapável de um grupo estabelecido., ou até
que ponto ela se transforma em normas agressivas ou em anarquia são coisas que
dependem da situação global. Eis o que se constatava em Winston Parva:
As crianças e adolescentes da minoria desprezada do lotcamento habitacional eram
evitados, rejeitados e tratados com frieza pelos colegas "respeitáveis" da "aldeia".
com um rigor e crueldade ainda maiores do que os reservados a seus pais, porque
o "mau exemplo" que davam era uma ameaça às defesas dos jovens "respeitáveis"
contra seus próprios impulsos internos de desregramento; e, como a minoria mais
rebelde dos jovens sentia-se rejeitada, procurava revidar, portando-se mal de
maneira ainda mais deliberada. Saber que, sendo barulhentos, destrutivos e insultuosos, cies conseguiam incomodar aqueles por quem eram rejeitados e tratados
como párias funcionava como um incentivo adicional... para o "mau comportamento". Eles gostavam de fazer exatamente as coisas que lhes eram censuradas, como
um ato de vingança contra aqueles que os censuravam."
E vejamos o que se pode ler num estudo sobre os burakumin:
Essas identidades pessoais minoritárias podem implicar um rctraimento social em
enclaves como guetos ou, quando o contato com a maioria é necessário ou
conveniente, a assunção de papéis sociais desviantes em relação ao grupo majoritário.
Esses papéis desviantes envolvem, com freqüência, uma grande dose de hostilidade
velada contra qualquer forma de autoridade exercida pelos membros do grupo
majoritário. Tais sentimentos são conseqüência da exploração vivida geração após
geração... Verifica-se que as crianças marginalizadas são mais propensas à agressividade e, em certo sentido, materializam os estereótipos que lhes são atribuídos,
pelo menos até certo ponto.
'Mark Frankland, "Japan's Angry Untouchables", Observer Magazine, 1 de novembro de
1975, p.40ss.
'Verp.140-1, adiante.
:
Bcn Whitaker, "Japan's Outcasts: The Problem of the Burakumin", in Ben Whitaker (org.),
The Fourth World: Victims of Group Qppression. Londres, Sidgwick & Jackson, 1972, p.316.
Há um outro paralelo com a situação de Winston Parva: "Convém enfatizar que as condutas
desviantes ocorrem apenas entre uma minoria de excluídos, ainda que se trate de uma
proporção significativamente elevada quando comparada à população geral" (p.317).
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Adquiriu-se o hábito de explicar relações de grupo como as aqui descritas
como resultado de diferenças raciais, étnicas ou, às vezes, religiosas. Nenhuma
dessas explicações funciona neste caso. A minoria burakumin do Japão provém
da mesma origem da maioria dos japoneses. Eles parecem descender de grupos
encarregados de atividades profissionais de baixa categoria, como aquelas ligadas
à morte, ao parto, ao abate de animais e aos produtos derivados dessa atividade.
Com a transformação das formas de sensibilidade dos guerreiros e sacerdotes
em um novo establishment (o que é um aspecto de todo processo civilizador, no
Japão como em outros lugares, e evidenciado nesse país pelo desenvolvimento
do ensino xintoísta e budista), é provável que esses grupos de outsiders tenham
sido submetidos a alguma forma de segregação hereditária, rigidamente aplicada
mais ou menos a partir de 1.600.* O contato com eles era tido como poluidor.
Exigia-se que alguns usassem um pedaço de couro na manga do quimono. O
casamento misto com a maioria dos japoneses era rigorosamente proibido.
Embora as diferenças entre os párias e os outros japoneses resultassem do
surgimento de uma relação entre estabelecidos e outsiders, e fossem, por
conseguinte, de origem inteiramente social, o grupo outsider exibiu, em estudos
recentes, muitas das características que hoje costumam ser associadas às diferenças raciais ou étnicas. Talvez baste mencionar uma delas: "Relatórios recentes de
psicólogos japoneses demonstram que há uma diferença sistemática entre os
escores obtidos nos testes de QI e de realização por crianças que freqüentam as
mesmas escolas mas provêm do grupo majoritário ou do grupo dos párias."** Isso
faz parte das provas cada vez maiores de que crescer como membro de um grupo
outsider estigmatizado pode resultar em déficits intelectuais e afetivos específicos. Não há nada de acidental em se descobrirem aspectos semelhantes
nas relações estabelecidos-outsiders que não estão vinculadas a diferenças raciais
ou étnicas e naquelas ligadas a essas diferenças. Os indícios sugerem que, também
neste último caso, tais aspectos não se devem às diferenças raciais ou étnicas em
si, mas ao fato de um dos grupos ser estabelecido, dotado de recursos superiores
de poder, enquanto o outro é um grupo outsider, imensamente inferior em termos
do seu diferencial de poder e contra o qual o grupo estabelecido pode cerrar
fileiras. As chamadas "relações raciais", em outras palavras, simplesmente cons>Ibid.,p.310.
'Ibid.,p.3H-5.
'Um dos fatores capazes de modificar o impacto da situação nos membros dos grupos
outsiders é sua posse de uma tradição cultural própria. Tal tradição, especialmente quando
incorpora, como no caso dos judeus, uma vigorosa relação como saber livrcsco e uma alta
valorização das realizações intelectuais, tem a probabilidade de proteger as crianças desses
grupos, até certo ponto, do efeito traumático exercido cm seu desenvolvimento pela exposição à estigmatização perpétua por parte do grupo estabelecido - à humilhação não apenas
delas mesmas, mas também de seus pais e de todo o grupo cuja imagem c valor constituem
uma parte vital de sua auto-ímagem, de sua identidade individual e auto-avaliação.
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tituem relações de estabelecidos-outsiders de um tipo particular. O fato de os
membros dos dois grupos diferirem em sua aparência física ou de os membros
de um grupo falarem com um sotaque e uma fluência diferentes a língua em que
ambos se expressam serve apenas como um sinal de reforço, que torna os
membros do grupo estigmatizado mais fáceis de reconhecer em sua condição.
Tampouco a denominação "preconceito racial" é particularmente adequada. A
aversão, desprezo ou ódio que os membros de um grupo estabelecido sentem
pelos de um grupo outsider, assim como o medo de que um contato mais estreito
com estes últimos possa contaminá-los, não diferem nos casos em que os dois
grupos são claramente distintos em sua aparência física e naqueles em que são
fisicamente indistiiiguíveis, a ponto de os párias menos dotados de poder serem
obrigados a usar uma insígnia que mostre sua identidade.
Parece que adjetivos como "racial" ou "étnico", largamente utilizados nesse
contexto, tanto na sociologia quanto na sociedade em geral, são sintomáticos de
um ato ideológico de evitação. Ao empregá-los, chama-se a atenção para um
aspecto periférico dessas relações (por exemplo, as diferenças na cor da pele),
enquanto se desviam os olhos daquilo que é central (por exemplo, os diferenciais
de poder e a exclusão do grupo menos poderoso dos cargos com maior potencial
de influência). Quer os grupos a que se faz referência ao falar de "relações raciais"
ou "preconceito raciar' difiram ou não quanto a sua ascendência "raciar e sua
aparência, o aspecto saliente de sua relação é eles estarem ligados de um modo
que confere a um recursos de poder muito maiores que os do outro e permite
que esse grupo barre o acesso dos membros do outro ao centro dos recursos de
poder e ao contato mais estreito com seus próprios membros, com isso relegando-os a urna posição de outsiders. Assim, mesmo quando existem nesses casos as
diferenças de aparência física e outros aspectos biológicos a que nos referimos
como "raciais", a sócio dinâmica da relação entre grupos interligados na condição
de estabelecidos e outsiders é determinada por sua forma de vinculação e não
por qualquer característica que os grupos tenham, independentemente dela.
As tensões e conflitos de grupo inerentes a essa forma de relação podem
manter-se latentes (o que costuma acontecer quando os diferenciais de poder são
muito grandes) ou aparecer abertamente, sob a forma de conflitos contínuos (o
que costuma acontecer quando a relação de poder se altera em favor dos
outsiders). Seja qual for o caso, só se consegue apreender a força irresistível desse
tipo de vínculo, bem como o singular desamparo de pessoas ligadas entre si dessa
maneira, quando se discerne com clareza que elas estão aprisionadas num vínculo
duplo. Este pode não se tornar operante, quando a dependência é quase
inteiramente unilateral e, portanto, o diferencial de poder entre estabelecidos e
outsiders é muito grande — como acontece, por exemplo, no caso dos ameríndios
de alguns países latino-americanos. Nesses casos, os outsiders não têm nenhuma
função para os grupos estabelecidos: simplesmente estão em seu caminho c, com
muita freqüência, são exterminados ou postos de lado até perecerem.
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Inversamente, quando os grupos outsiders são necessários de algum modo
aos grupos estabelecidos, quando têm alguma função para estes, o vínculo duplo
começa a funcionar mais abertamente e o faz de maneira crescente quando a
desigualdade da dependência, sem desaparecer, diminui — quando o equilíbrio
de poder pende um pouco a favor dos outsiders. Para constatar isso, podemos
considerar mais uma vez as duas citações anteriores — a do aristocrata ateniense,
acostumado a mandar e desdenhoso da plebe, e a do buraku excluído que avaliava
seu grupo e a si mesmo pela bitola do establishment. Essas duas figuras
representam dois pólos opostos, uma totalmente convencida do valor superior
de seu grupo, outra, do caráter ruim do seu.
A superioridade de poder confere vantagens aos grupos que a possuem.
Algumas são materiais ou econômicas. Sob a influência de Marx, elas despertaram
especial atenção. Estudá-las é, na maioria dos casos, indispensável à compreensão
das relações estabelecidos-outsiders. Mas elas não são as únicas vantagens
auferidas pelo grupo estabelecido e muito poderoso em relação a um grupo
outsider e de poder relativamente pequeno. Na relação entre estabelecidos e
outsiders em Winston Parva, a busca de vantagens econômicas pelos primeiros
desempenhava um papel ínfimo. Que outras vantagens incitam os grupos estabelecidos a lutar ferozmente pela manutenção de sua superioridade? Que outras
privações sofrem os grupos outsiders, afora as privações econômicas? Não é
somente no seio da pequena comunidade suburbana a que concerne este estudo
que se podem descobrir camadas não econômicas do conflito entre grupos
estabelecidos e outsiders. 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. Na verdade, a supremacia dos aspectos
econômicos tem acentuação máxima quando o equilíbrio de poder entre os
contendores é mais desigual — quando pende mais acentuadamente a favor do
grupo estabelecido. Quanto menos isso acontece, mais claramente reconhecíveis
se tomam outros aspectos não econômicos das tensões e conflitos. Quando os
grupos outsiders têm que viver no nível de subsistência, o montante de sua receita
prepondera sobre todas as suas outras necessidades. Quanto mais eles se colocam
acima do nível de subsistência, mais a sua própria renda — seus recursos
econômicos — serve de meio para atender a outras aspirações humanas que não
a satisfação das necessidades animais ou materiais mais elementares, e mais
agudamente os grupos nessa situação tendem a sentir a inferioridade social — a
inferioridade de poder e de status de que sofrem. E é nessa situação que a luta
entre os estabelecidos c os outsiders deixa de ser, por parte destes últimos, uma
simples luta para aplacar a fome, para obter os meios de subsistência física, e se
transforma numa luta para satisfazer também outras aspirações humanas.
A natureza dessas aspirações, até certo ponto, ainda é obscurecida pelos
efeitos da grande descoberta de Marx e pela tendência a ver nela o ponto de

34

Os Estabelecidos e os Outsiders

chegada das indagações sobre as sociedades humanas. Entretanto, mais se
poderia vê-la como a manifestação de um começo.
Entre os objetivos que entram em choque nas relações estabelecido s- ou tsiders, a meta destes últimos de saciar sua fome, de atender às necessidades animais
ou materiais mais elementares, além de se defenderem da aniquilaçào física por
inimigos humanos — em suma, o simples objetivo da sobrevivência física —,
assume prioridade em relação a todas as demais sempre que sua obtenção é
incerta. Até hoje, essa continua a ser a meta primordial de grandes setores da
humanidade, em parte porque outros setores, mais poderosos, têm um consumo
excessivo, já que a população humana costuma crescer mais depressa do que seu
abastecimento de víveres e a humanidade é dividida demais para adotar qualquer
medida conjunta contra a aflição dos grupos menos poderosos, e em parte porque
a crescente interdependência de todos os setores da humanidade intensificou
suas lutas mortíferas e ainda não se aprendeu a lição de que, num mundo cada
vez mais interdependente, a dominação de um setor da humanidade sobre os
outros está fadada a ter um efeito de bumerangue.
Assim, Marx desvendou uma verdade importante ao apontar para a distribuição desigual dos meios de produção e, portanto, para a distribuição desigual
dos meios necessários à satisfação das necessidades materiais humanas. Mas foi
uma meia verdade. Ele apresentou, como raiz principal do confronto de objetivos
entre os grupos poderosos e os inferiores, o choque em torno de objetivos
econômicos, tais como o de assegurar um abastecimento suficiente de alimentos.
E até hoje a busca dos objetivos econômicos, por mais elástico e ambíguo que
seja esse uso da palavra "econômico", afigura-se a muitos a verdadeira aspiração
fundamental dos grupos humanos, diante da qual as outras parecem menos reais,
seja qual for o sentido dado a esse termo.
Sem dúvida, no caso extremo dos grupos humanos expostos à fome
prolongada, o desejo intenso de comida ou, em termos mais gerais, de sobrevivência física pode realmente ter prioridade sobre todas as outras metas. As pessoas
podem humilhar-se, matar e comer umas às outras, com isso regredindo a um
nível quase animalesco. Já vimos exemplos disso. O alimento, a satisfação das
necessidades materiais, é realmente básico. Mas, quando a basca da satisfação
desse tipo de anseio humano predomina à exclusão de todos os demais, os seres
humanos tendem a perder parte das características específicas que os distinguem
dos outros animais. Talvez já não consigam buscar outras metas especificamente
humanas cuja satisfação também pode estar em jogo nas disputas de poder entre
os grupos humanos. Há uma certa dificuldade de encontrar os conceitos certos
para fazer referência a elas, porque os existentes têm uma ressonância idealista,
soam como se estivéssemos falando de algo não muito real — não tão real e
tangível quanto a meta humana de saciar a fome. No entanto, na tentativa de
explicar c compreender a dinâmica das relações entre estabelecidos c outsiders
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ilustradas neste livro, impõe-se dizer com toda a clareza que elas desempenham
um papel muito real nos choques entre os grupos humanos assim interligados.
Tomemos como exemplo, mais uma vez, a declaração do membro do grupo
burakumin anteriormente citado. Podemos presumir que, no Japão como noutros
lugares, a condição de pária desse grupo tenha caminhado de mãos dadas com
formas de exploração econômica. Entretanto, os burakumin tinham um lugar e
uma função tradicionais na sociedade japonesa. Atualmente, alguns parecem ser
pobres, embora não muito mais do que a maioria dos japoneses pobres, e outros
estão muito bem de vida. Mas o estigma não desaparece. A principal privação
sofrida pelo grupo outsider não é a privação de alimento. Que nome devemos
dar-lhe? Privação de valor? De sentido? De amor-próprio e auto-respeito?
A estigmatização, como um aspecto da relação entre estabelecidos e outsiders, associa-se, muitas vezes, a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo
grupo estabelecido. Ela reflete e, ao mesmo tempo, justifica a aversão — o
preconceito — que seus membros sentem perante os que compõem o grupo
outsider. Assim, de acordo com a tradição de fofocas da maioria dos japoneses,
os burakumin carregam no corpo um sinal físico hereditário da sua inclusão no
grupo de párias — um sinal de nascença azulado, abaixo das axilas. Isso ilustra
muito vividamente a operação e a função das crenças do establishment a respeito
de seus grupos outsiders: o estigma social que seus membros atribuem ao grupo
dos outsiders transforma-se, em sua imaginação, num estigma material — é
coisifícado. Surge como uma coisa objetiva, implantada nos outsiders pela
natureza ou pelos deuses. Dessa maneira, o grupo estigmatizador é eximido de
qualquer responsabilidade: não fomos nós, implica essa fantasia, que estigmatizamos essas pessoas e sim as forças que criaram o mundo — elas é que colocaram
um sinal nelas, para marcá-las como inferiores ou ruins. À referência à cor
diferente da pele e a outras características inatas ou biológicas dos grupos que
são ou foram tratados como inferiores por grupos estabelecidos tem a mesma
função objetificadora, nessa relação, que a referência ao estigma azul imaginário
b

Whitaker, "Japan's Outcasts", p.337. Um poeta buraku, Maruoke Tadao, escreveu um poema,
citado no artigo em pauta, que se refere a essa crença. Aqui estão duas de suas estrofes:
Ouvi sussurrarem,
Como um sopro de vento de boca em boca»
Que abaixo de cada axila tenho uma marca
Do tamanho de uma mão espalmada.
Quem marcou meus flancos? Por que causa ignorada?
Por que esse estigma desconhecido em meu eu e rninh'alina?
Ainda hoje, meus pensamentos minguantes,
Muito pálidos e frios, transparentes como o vidro,
Mantêm-me desperto.
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dos burakumiu. O sinal físico serve de símbolo tangível da pretensa anomia do
outro grupo, de seu valor humano inferior, de sua maldade intrínseca; assim como
a fantasia do estigma azul, a referência a esses sinais "objetivos" tem uma função
de defesa da distribuição vigente de oportunidades de poder, bem como uma
função exculpatória. Pertence ao mesmo grupo dos argumentos pars pró totó,
simultaneamente defensivos e agressivos, de estigmatização dos grupos outsiders
— a formação de sua imagem em termos de sua minoria anômica. Mais próxima
de nós, a visão das classes trabalhadoras do século XIX como "os grandes mal
lavados" é outro exemplo.
A abordagem de uma figuração estabelecidos-outsiders como um tipo de
relação estática, entretanto, não pode ser mais do que uma etapa preparatória. Os
problemas com que nos confrontamos numa investigação como essa só se
evidenciam quando se considera que o equilíbrio de poder entre esses grupos é
mutável e compõe um modelo que mostra, pelo menos em linhas gerais, os
problemas humanos — inclusive econômicos — inerentes a essas mudanças. No
momento, ainda é essencialmente obscura a complexa polifonia do movimento
de ascensão e declínio dos grupos ao longo do tempo — dos grupos estabelecidos
que se tornam outsiders ou desaparecem por completo como grupos e dos
representantes dos grupos de outsiders que passam a fazer parte de um novo
establishment, integrando posições que antes lhes eram negadas ou que,
conforme o caso, são paralisados pela opressão. Também obscuro é o rumo dessas
mudanças no longo prazo, como o da passagem de disputas pelo poder restritas
ao âmbito local, entre uma grande multidão de unidades sociais relativamente
pequenas, para as disputas entre um número cada vez menor de unidades sociais
cada vez maiores. Num período cm que se multiplicam os movimentos de antigos
grupos de outsiders rumo a posições de poder e, ao mesmo tempo, o eixo central
da tensão no nível global situa-se entre unidades estatais que nunca foram tão
amplas, a inexistência de uma teoria geral das mudanças nos diferenciais de poder
e dos problemas humanos associados a elas talvez seja um tanto surpreendente.
Todavia, a preocupação com os problemas existentes no curto prazo e a
concepção do desenvolvimento das sociedades no longo prazo, como um prelúdio histórico não estruturado do presente, continuam ainda hoje a bloquear a
compreensão das longas seqüências de desenvolvimento das sociedades e de seu
caráter direcional — de seqüências como o movimento de ascensão e declínio dos
grupos e a dialética da opressão e da contra-opressão dos ideais de grandeza de
um grupo estabelecido, esvaziadas pelos ideais dos antigos outsiders que ascendem à posição de um novo establishment. Do mesmo modo, a herança do antigo
Huminismo tem seu papel nesse bloqueio da compreensão dos processos no longo
prazo. Apesar de todas as provas em contrário, a crença consoladora de que os
seres humanos, não apenas como indivíduos, mas também como grupos, normalmente agem de maneira racional conserva ainda uma intensa força na percepção
das relações intergrupais. O ideal da racionalidade na condução das questões
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pertencentes a um mesmo grupo e se incluem mutuamente dentro das fronteiras
grupais que estabelecem ao dizer "nós", enquanto, ao mesmo tempo, excluem
outros seres humanos a quem percebem como pertencentes a outro grupo e a
quem se referem coletivamente como "eles".
Como veremos, os primeiros recém-chegados de Winston Parva não percebiam os antigos moradores como diferentes deles sob nenhum aspecto. Tentaram
estabelecer contato com alguns, como é comum fazermos ao mudar para um novo
bairro. Mas foram rejeitados. Foi assim que se conscientizaram de que os antigos
residentes percebiam-se como um grupo fechado, ao qual se referiam como "nós",
e percebiam os novatos como um grupo de intrusos, a quern se referiam como
"eles" e que pretendiam manter à distância. Ao tentarmos descobrir por que eles
agiam assim, percebemos o papel decisivo que adimensão temporal ou, em outras
palavras, o desenvolvimento de um grupo, desempenha como determinante de
sua estrutura e suas características. O grupo de "famílias antigas" de Winston
Parva (alguns membros do qual, evidentemente, eram muito jovens) tinha um
passado comum; os recém-chegados, não. Essa era uma diferença de grande peso,
tanto para a constituição interna de cada grupo quanto para a relação entre eles.
O grupo estabelecido de antigos residentes compunha-se de famílias que haviam
morado naquela região por duas ou três gerações. Elas haviam atravessado juntas
um processo grupai — do passado para o futuro através do presente — que lhes
dera um estoque de lembranças, apegos e aversões comuns. Sem levar em conta
essa dimensão grupai diacrônica, é impossível compreender a lógica e o sentido
do pronome pessoal "nós" que elas usavam para se referir umas às outras.
Por terem vivido juntas bastante tempo, as famílias antigas possuíam uma
coesão, como grupo, que faltava aos recém-chegados. Ligavam-se pela intimidade
competitiva e ambivalente que caracteriza os círculos de "famílias antigas" por
toda parte, sejam elas da aristocracia, da alta sociedade urbana, da pequena
burguesia ou, como nesse caso, da classe operária. Tinham sua própria hierarquia
interna e sua ordem de precedência. Cada família e cada membro das famílias,
individualmente, tinham sua posição fixada nessa escala hierárquica num dado
momento. Alguns dos princípios dessa escala hierárquica são expostos neste livro;
outros ficam implícitos. Tanto a ordem hierárquica quanto seus critérios eram
corriqueiramente conhecidos por todos os que pertenciam ao grupo, especialmente as senhoras. Mas só eram conhecidos no nível da prática social ou,
em outras palavras, num nível baixo de abstração, e não, de maneira explícita, no
nível relativamente alto de abstração que é representado por termos corno
"posição social das famílias" ou "ordem hierárquica interna de um grupo". Ainda
hoje, muitos dados sociais são conceitualmente representados apenas num nível
comparável ao que foi atingido por nossos ancestrais quando eles conseguiram
distinguir entre quatro e cinco maçãs ou entre dez e vinte elefantes, mas ainda
não eram capazes de trabalharnum nível de abstração mais elevado, com números
como três e quatro, dez e vinte, como símbolos de relações puras, sem nenhuma
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referência a qualquer objeto tangível específico. Similarmente, nesse caso, os
membros do grupo estabelecido eram capazes de transmitir a avaliação que
faziam de suas respectivas posições na ordem hierárquica interna do grupo, nos
encontros cara a cara diretamente através de suas atitudes e nas conversas sobre
pessoas ausentes através de pequenas expressões simbólicas e da inflexão da voz,
mas não de afirmações explícitas sobre o status superior ou inferior de famílias
e pessoas na hierarquia interna e na ordem de precedência do grupo.
Ademais, os membros do grupo das "famílias antigas" ligavam-se entre si
por laços de intimidade emocional, que incluíam antigas amizades e velhas aversões. Assim como as rivalidades de status associadas a eles, também esses vínculos
emocionais eram de um tipo que só se desenvolve entre seres humanos que vivenciam juntos um processo grupai de certa duração. Sem levá-los em conta, não
é possível compreender as barreiras que os membros do grupo estabelecido de
Winston Parva erguiam quando falavam de si como "nós" e dos recém-chegados
como "eles". Uma vez que os laços mútuos resultantes desse processo grupai eram
invisíveis, os recém-chegados, que de início perceberam os antigos residentes
apenas como pessoas iguais a eles, nunca entendiam muito bem as razões de sua
exclusão e estigmatização. Por sua vez, os antigos residentes só conseguiam explicá-las em termos de seus sentimentos imediatos, de sua sensação de pertencer
a uma parte superior da vizinhança, com atividades de lazer, instituições religiosas
e uma vida política local que eram apreciadas por todos, e não queriam misturar-se
em sua vida particular com pessoas de áreas inferiores da localidade, a quem viam
como menos respeitáveis e menos cumpridoras das normas do que eles.
É sintomático do alto grau de controle que um grupo coeso é capaz de exercer
sobre seus membros que, durante toda a investigação, não tenhamos ouvido falar
sequer uma vez que um membro do grupo "antigo" houvesse qu ebrado o tabu grupai
contra o contato pessoal não profissional com membros do grupo "novo".
A opinião interna de qualquer grupo com alto grau de coesão tem uma profunda influência em seus membros, como força reguladora de seus sentimentos
e sua conduta. Quando se trata de um grupo estabelecido, que reserva monopolisticamente para seus membros o acesso recompensador aos instrumentos de
poder e ao carisma coletivo, esse efeito é particularmente pronunciado. Isso se
deve, em parte, ao fato do diferencial de poder de um membro do grupo diminuir
quando seu comportamento e seus sentimentos contrariam a opinião grupai,
fazendo-a voltar-se contra ele. Uma vez que uma ou outra forma de luta intestina*
- seja ela surda ou declarada e ruidosa — é sempre um traço dos grupos coesos,
o rebaixamento da posição de um membro dentro da ordem hierárquica interna
do grupo reduz sua capacidade de se manter firme na competição interna pelo
poder e pelo status; nos casos mais graves, pode deixá-lo sujeito à pressão dos
boatos depreciativos sussurrados à boca pequena ou até à franca estigmatização
* Ver também adiante, p. 163-4.
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dentro do grupo (sem que ele possa revidar), que pode ser tão implacável e
contundente quanto a estigmatização dos outsiders. A aprovação da opinião
grupai, como veremos no estudo sobre Winston Parva, requer a obediência às
normas grupais. A punição pelo desvio do grupo ou, às vezes, até pela suspeita
de desvio,* é perda de poder, acompanhada de rebaixamento do status.
Entretanto, o impacto da opinião interna do grupo em cada um de seus
membros vai além disso. A opinião grupai tem, sob certos aspectos, a função e o
caráter de consciência da própria pessoa. Esta, na verdade, sendo formada num
processo grupai, permanece ligada àquela por um cordão elástico, ainda que
invisível. Quando o diferencial de poder é suficientemente grande, um membro
de um grupo estabelecido pode ser indiferente ao que os outsiders pensam dele,
mas raramente ou nunca é indiferente à opinião dos seus pares \imiders\ —
daqueles que têm acesso aos instrumentos de poder de cujo controle monopolista
ele participa ou procura participar e com quem compartilha, no grupo, um mesmo
orgulho, um carisma coletivo comum. A auto-irnagem e a auto-estima de um
indivíduo estão ligadas ao que os outros membros do grupo pensam dele. Apesar
de variável e elástica, a ligação entre, de um lado, a auto-regulação de sua conduta
e seus sentimentos — o funcionamento das camadas mais conscientes e até de
algumas menos conscientes da consciência — e, de outro, a opinião normativa
interna deste ou daquele de seu "nós" \we-group[ só se rompe com a perda da
sanidade mental. Em outras palavras, só se rompe se ele perder seu senso de
realidade, sua capacidade de distinguir entre o que acontece nas fantasias e o que
acontece independentemente delas. A autonomia relativa de cada pessoa, o grau
em que sua conduta e seus sentimentos, seu auto-respeito e sua consciência
relacionam-se funcionalmente com a opinião interna dos grupos a que ela se
refere como "nós" [we], certamente está sujeito a grandes variações. A visão, hoje
muito difundida, de que um indivíduo mentalmente sadio pode tornar-se
totalmente independente da opinião do "nós" [we-group] e, nesse sentido, ser
absolutamente autônomo, é tão enganosa quanto a visão inversa, que reza que
sua autonomia pode desaparecer por completo numa coletividade de robôs. E
isso que se pretende dizer quando se fala da elasticidade dos vínculos que unem
a auto-regulação da pessoa às pressões reguladoras do "nós". Essa elasticidade
tem seus limites, mas não um ponto zero. A relação entre esses dois tipos de
funções reguladoras (freqüentemente distinguidas como "sociais" e "psicológicas"), nos diferentes estágios do processo grupai chamado de "desenvolvimento
social", merece um estudo à parte. Explorei alguns aspectos desse problema num
outro trabalho. * Aqui, o que se destaca de maneira mais acentuada é a maneira
(

Ver o caso da mulher que convidou o lixeiro a entrar cm sua casa, adiante, p.71-2.
'Ver N. Elias, O processo civilizador, 2 vols., Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990, 1993
(originalmente publicado como Uber denProzess der Zivilisation> em dois volumes separados,
em 1939, Basiléia, Haus zum Falken).
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como a auto-regulação dos membros de um grupo estabelecido muito coeso está
ligada à opinião interna que esse grupo faz de si. Nesse caso, a susceptibilidade
desses indivíduos à pressão do "nós" \we-group\ é particularmente grande, pois
pertencer a tal grupo instila em seus membros um intenso sentimento de maior
valor humano em relação aos outsiders.
Em épocas anteriores, o impacto que a crença de um grupo em sua graça e
virtude exclusivas tinha na auto-regulaçào dos sentimentos e da conduta de cada
um de seus membros em relação aos outsiders, mostrava-se mais visivelmente
nos grupos dominados por ordens clericais e, portanto, promovia a união contra
os outsiders através de uma crença sobre-humana comum. Em nossa época, esse
impacto da crença carismática grupai em seus membros tem sua forma mais
exemplar no caso das nações poderosas dominadas por establishments de
partidos-governos e, portanto, unidas contra os forasteiros por uma crença social
coletiva em sua virtude e graça nacionais ímpares. Em Winston Parva, podia-se
observar, em miniatura, o núcleo de um grupo formado por membros das famílias
antigas, uma ordem estabelecida central que preservava a virtude e a respeitabilidade especiais do vilarejo inteiro e que, como uma ordem estabelecida de
nível inferior, cerrava solidamente suas fileiras contra os membros de um bairro
considerado menos respeitável, como habitado por pessoas de menor valor
humano. Nesse caso, o controle representado pela opinião grupai podia ser ainda
mais rigoroso, na medida em que os estabelecidos eram um pequeno grupo face
a face. Não havia nenhuma deserção isolada do grupo estabelecido, nenhuma
quebra isolada do tabu contra o contato pessoal mais íntimo com os outsiders, o
que mostra com que eficiência, nesse contexto, a auto-regulação de cada membro
pode ser mantida através do mecanismo da vara e da cenoura a que aludi antes.
Ela pode ser mantida através da participação gratificante no valor humano
superior do grupo e da correspondente acentuação do amor-próprio e auto-respeito dos indivíduos, reforçados pela aprovação contínua da opinião interna do
grupo e, ao mesmo tempo, pelas restrições impostas por cada membro a si mesmo,
de acordo com as normas c padrões grupais. O estudo do grupo estabelecido de
Winston Parva, portanto, mostra em pequena escala como o autocontrole individual e a opinião grupai estão articulados entre si.
Devemos a Freud um grande avanço na compreensão dos processos
coletivos ao longo dos quais ganham forma as instâncias de autocontrole do
homem. O próprio Freud, entretanto, conceituou predominantemente suas constatações de um modo que levou a crer que todo ser humano é uma unidade
fechada em si mesma, um homo clausus. Ele reconheceu a capacidade especificamente humana de aprender a controlar e, até certo ponto, moldar os
impulsos libidinais maleáveis nas experiências vividas dentro das normas grupais.
Mas conceituou as funções de autocontrole que viu crescerem com a ajuda dessas
experiências como se elas fossem órgãos do corpo, como os rins e o coração. Em
suma, seguiu uma tradição que ainda é tão difundida dentro da classe médica
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quanto no público leigo em geral. Ele representou conceitualmente as funções
de controle e orientação, no nível da personalidade do organismo humano,
formadas através da aprendizagem, como se elas fossem órgãos de um de seus
níveis inferiores, pouco afetados pela aprendizagem. Descobriu que os processos
grupais de uma relação pai-mãe-filho têm uma influência determinante na
moldagem das pulsões elementares e na formação das funções de autocontrole
da pessoa na primeira infância. Contudo, uma vez formadas, elas lhe pareceram
funcionar sozinhas, independentemente dos outros processos grupais em que
toda pessoa continua envolvida, desde a infância até a velhice. Como resultado,
ele formulou a concepção das funções de autocontrole dos seres humanos — o
eu e o supereu ou ideal do eu \ego-ideal\> como as denominou — de tal maneira
que elas têm a característica de funcionar no que parece ser uma autonomia
absoluta dentro do indivíduo. Mas as camadas da estrutura de personalidade que
permanecem mais direta e estreitamente ligadas aos processos grupais de que as
pessoas participam, sobretudo a imagem do nós e do ideal de nós \_we-ideal\
ficaram fora de seu horizonte. Ele não as conceituou e é provável que as tenha
considerado parte do que chamava realidade, em contraposição às fantasias
afetivas e aos sonhos, os quais viu, provavelmente, como seu próprio campo de
interesse. Por mais que ele tenha contribuído para a compreensão dos laços que
unem as pessoas, seu conceito do homem continuou a ser, basicamente, o do
indivíduo isolado. Em seu campo de visão, as pessoas pareciam estruturadas e as
sociedades formadas por pessoas interdependentes afiguravam-se um pano de
fundo, uma "realidade" não estruturada, cuja dinâmica, aparentemente, não
exercia nenhuma influência no ser humano individual.
A imagem do nós e o ideal do nós de uma pessoa fazem parte de sua
auto-imagem e seu ideal do eu tanto quanto a imagem e o ideal do eu da pessoa
singular a quem ela se refere como "eu". Não é difícil perceber que afirmações
como "eu, Pat O'Brien, sou irlandesa" implicam uma imagem do eu e uma imagem
do nós. O mesmo acontece com afirmações como "sou mexicano", "sou budista",
"sou da classe trabalhadora" ou "somos de uma antiga família escocesa". Esses e
outros aspectos da identidade grupai da pessoa não são menos integrantes de
sua identidade pessoal do que outros aspectos que a distinguem de outros
membros de seu "nós" \we-group\.
Certa vez, Freud observou que um desmoronamento da estrutura da
personalidade, como no caso dos distúrbios neuróticos ou psicóticos, pode
facultar ao observador perceber mais claramente suas funções interligadas do que
seu funcionamento normal. Muíatismutandis^ podemos dizer o mesmo da imagem
do nós e do ideal do nós. Eles são sempre um compósito de fantasias emotivas c
imagens realistas, porém se destacam com a máxima nitidez quando a fantasia e
a realidade se dissociam. E que, nesse caso, seu conteúdo fantasioso fica
acentuado. A diferença é que, no caso de funções de personalidade como a
imagem do eu e o ideal do eu, as fantasias emotivas representam experiências
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puramente pessoais de um processo grupai. No caso da imagem do nós e do ideal
do nós, essas fantasias são versões pessoais de fantasias coletivas.
Um exemplo notável de nossa época é o da imagem e do ideal do nós de
nações anteriormente poderosas, cuja superioridade em relação a outras sofreu
um declínio. Seus membros podem sofrer durante séculos, porque o ideal do nós
carismático coletivo, moldado numa auto-imagem idealizada dos tempos de
grandeza, permanece por muitas gerações como um modelo ao qual eles crêem
dever conformar-se, sem ter a possibilidade de fazê-lo. O brilho de sua vida
coletiva como nação extinguiu-se; sua superioridade de poder em relação a outros
grupos, afetivamente entendida como um sinal de seu valor humano superior em
relação ao valor inferior desses outross está irremediavelmente perdida, Não
obstante, o sonho de seu carisma especial mantém-se vivo de diversas maneiras
— através do ensino da história, das construções antigas, das obras-primas da
nação em seus tempos de glória ou de novas realizações que pareçam confirmar
a grandeza do passado. Por algum tempo, o escudo fantasioso de seu carisma
imaginário, como grupo estabelecido e dominante, pode dar a uma nação em
declínio forças para seguir em frente. Nesse sentido, pode ter um valor de
sobrevivência. Mas a discrepância entre a situação real e a situação imaginária do
grupo entre outros também pode acarretar uma avaliação errônea dos instrumentos de poder de que ele dispõe e, por conseguinte, sugerir uma estratégia
coletiva de busca de uma imagem fantasiosa da própria grandeza, que é capaz de
levar à auto destruição e à destruição de outros grupos interdependentes. Os
sonhos das nações (como os de outros grupos) são perigosos.* Um ideal do nós
* A rigidez da imagem do nós e a conseqüente incapacidade dos grupos de adaptá-la às
condições mutáveis de vida mostram-se não apenas no destino dos grandes grupos, como
as classes sociais c as nações, mas também no dos pequenos grupos. Um exemplo eloqüente
pode ser encontrado em "De Tragedie der Puttenaren", num livro de A. van Dantzig,
Normaalis nictgewoon, Amsterdã, De Eezige Bij, 1974, p.21ss. O autor descreve o destino
de um grupo de 452 pessoas que haviam passado a vida inteira mima pequena comunidade
aldeã holandesa, quando, em novembro de 1944, foram subitamente deportadas e, a titulo
de represália, enviadas — como grupo — a um campo de concentração. Rotineiramente, elas
continuaram a obedecer às antigas normas do vilarejo, isto é, trabalhavam com o mesmo
afinco de antes, faziam as pausas que consideravam justificadas, mostravam-se indignadas
diante de diversos aspectos da vida no campo etc. Em suma, estando juntas, não conseguiram
comportar-se de um modo que a opinião pública de sua aldeia pudesse reprovar. O controle
mútuo automático dos aldeaos não permitiu que eles adaptassem seus padrões de conduta
às condições de vida de um campo de concentração, completamente diferentes daquelas.
Apenas 32 deles retornaram a Putten, onde outros três faleceram. Naturalmente, não se
pode ter certeza de que seu índice de sobrevivência fosse mais alto se eles não tivessem
sido mandados para o campo como um grupo ainda razoavebnente integrado. O que se
pode afirmar, entretanto, c que esse fato — o de eles terem sido mandados para um campo
de concentração como grupo (o que, noutros casos, muitas vezes é considerado um fator
de sobrevivência positivo) —, nesse caso, contribuiu para seu baixíssimo índice de sobrevi-

44

Os Estabelecidos e os Outsiders

hipertrofiado é sintoma de uma doença coletiva. Muito se poderia extrair de uma
melhor compreensão da dinâmica das figurações estabelecidos-outsiders e,
portanto, dos problemas implícitos na mudança de posição dos grupos em relação
uns aos outros, da ascensão de grupos à posição de ordem estabelecida monopolista da qual os outros são excluídos e do declínio ou queda dessa posição
numa outra na qual eles mesmos, sob certos aspectos, são os excluídos outsiders.
Também nesse aspecto, o ideal de "racionalidade", herança do antigo Üuminisnío,
continua a bloquear o caminho para um melhor entendimento desses problemas.
Ele perpetua a idéia de que as nações, assim como seus líderes, em geral agem
"racionalmente", o que provavelmente significa, nesse contexto, de forma realista.
Os conceitos aqui expostos como parte de uma teoria da figuração estabelecido s-outsiders, tais como carisma grupai e ideal do nós, podem contribuir para
uma avaliação mais adequada dessas relações grupais. O exemplo de establishments poderosos, como os grupos nacionais, que perdem seu status de grande
potência e descem para as categorias de establishments de segundo ou terceiro
nível, mostra, mais uma vez, a estreita ligação entre os diferenciais de poder dos
grupos e as imagens do nós de seus membros. Evidenciar essas ligações não
significa que elas constituam uma parte imutável da natureza humana. Na
verdade, quanto maior a consciência da equação emotiva entre grande poder e
grande valor humano, maior é a probabilidade de uma avaliação crítica e de uma
mudança. No auge de seu poderio, os grupos dominantes das nações ou das
classes sociais e outros agrupamentos de seres humanos são dados a idéias de
grandeza. O caráter auto-engrandecedor de um diferencial maior de poder
lisonjeia o amor-próprio coletivo, que é também a recompensa pela submissão às
normas específicas do grupo, aos padrões de continência afetiva característicos
desse grupo, que são tidos como ausentes nos grupos menos poderosos, "inferiores", de outsiders e párias. Daí o fato de os padrões tradicionais de continência,
bern como as normas de conduta que distinguem um antigo grupo superior,
tenderem a se fragilizar ou até a se desarticular quando vacila o amor-próprio
recompensador, a crença no carisma especial do grupo antes poderoso, em função
do declínio de sua grande superioridade de poder. Também nesse caso, porém,
tal processo leva tempo. O choque da realidade pode demorar muito a se impor.
Durante gerações, a crença reconfortante na virtude, na graça e na missão especiais
de um grupo estabelecido pode proteger seus membros do pleno reconhecimento
emotivo de sua mudança de situação, da consciência de que os deuses falharam,
vencia. Em resumo, como diz o autor: "Muitos habitantes de Putten foram incapazes de se
libertar das leis que, durante muito tempo, haviam-lhes determinado o curso da vida e a
estrutura de sua comunidade." Diz van Dantzig, com toda razão: "A psicanálise e a sociologia
poderiam ter-se encontrado nesse ponto." O caso que ele descreve tão vividamente mostra
com muita clareza a necessidade de considerar o ideal do nós, juntamente com o ideal do
eu, como parte da estrutura de personalidade.
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de que o grupo não se manteve fiel a cies. Eles podem saber da mudança como
um fato, mas a crença no carisma especial de seu grupo e nas atitudes e estratégias
comportamentais que o acompanham mantém-se inalterada, como um escudo
imaginário que as impede de sentir essa. mudança e, por conseguinte, de conseguir
ajustar-se às novas condições de sua imagem e sua estratégia grupais. Assim, uma
vez que o ajuste realista é uma precondição sem a qual elas não podem, como
grupo cujos recursos de poder diminuíram, realizar nada que seja capaz de provar
seu valor humano a elas mesmas e a outrem, a negação emotiva da mudança, a
preservação tácita da imagem carismática do grupo amado revela-se autodestrutiva.
Mais cedo ou mais tarde, o choque da realidade se impõe, e sua chegada
costuma ser traumática. Podem-se observar grupos — em nossa época, sobretudo
os grupos nacionais — nos quais muitos membros, sem se aperceberem disso,
parecem permanecer num estado de luto pela grandeza perdida. É corno se
dissessem: se não podemos Ficar à altura da imagem do nós da época de nossa
grandeza, realmente não vale a pena fazer nada.
Com a ajuda dessa referência a casos em que as mudanças da posição de
um grupo em relação a outros grupos acentuam os aspectos irrealistas de sua
imagem c seu ideal coletivos, podemos ficar mais aptos a compreender o
funcionamento da imagem e ideal do nós do grupo estabelecido no estudo que
se segue. Nesse caso específico, deparamos com uni desses grupos num momento
em que sua situação de superioridade em relação aos outsiders ainda é plenamente mantida. A própria existência de outsiders interdependentes, que não
partilham do reservatório de lembranças comuns nem tampouco, ao que parece,
das mesmas normas de respeitabilidade do grupo estabelecido age como um fator
de irritação; é percebida pelos membros desse grupo como um ataque a sua
imagem e seu ideal do nós. A rejeição e a estigmatização dos outsiders constituem
seu contra-ataque. O grupo estabelecido sente-se compelido a repelir aquilo que
vivência como uma ameaça a sua superioridade de poder (em termos de sua
coesão e seu monopólio dos cargos oficiais e das atividades de lazer) e a sua
superioridade humana, a seu carisma coletivo, através de um contra-ataque, de
uma rejeição e humilhação contínuas do outro grupo.
A circulação de fofocas depreciativas \blame gossip] e a auto-imagem
maculada dos outsiders podem ser consideradas traços constantes desse tipo de
figuração. Em outros casos, eles se tornam rotineiros e podem persistir por
séculos. Dentre os aspectos mais reveladores da estratégia dos grupos estabelecidos figura a imputação aos outsiders, como motivo de censura, de algumas
de suas próprias atitudes usuais, as quais, no caso deles, freqüentemente são
motivo de louvor. Assim, numa aldeia hindu, os intocáveis tinham que tirar os
sapatos ao passar pelas ruas dos indianos das castas superiores, já que usar sapatos
eqüivalia a um "exibicionismo". Noutros lugares, os párias do sexo masculino não
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tinham permissão de usar bigodes com as pontas voltadas para cima, já que isso
significava uma auto-afirmação.*
Do mesmo modo, um escritor norte-americano, não desvinculado do
establishment de seu país, falou dos intelectuais negros, com toda a inocência,
corno "ávidos por um gosto de poder", esquecido de que, desde longa data, os
brancos norte-americanos usavam sua própria superioridade como meio de
excluir os descendentes de escravos da participação nos instrumentos de poder
que monopolizavam.
Um dos aspectos mais notáveis das abordagens atuais das relações estabelecidos-outsiders com conotações "raciais" é a freqüência com que as discussões são conduzidas em termos de um problema do aqui e agora. A exclusão dos
processos grupais de longo prazo — que não devem ser confundidos com o que
chamamos "história" — do estudo desse tipo de relação estabelecidos-outsiders
tende a distorcer o problema. Ao discutir os problemas "raciais", tende-se a pôr
a carroça adiante dos bois. Afirma-se, em geral, que as pessoas percebem as outras
como pertencentes a outro grupo porque a cor de sua pele é diferente. Seria mais
pertinente indagar como foi que surgiu no mundo o hábito de perceber as pessoas
com outra cor de pele como pertencentes a um grupo diferente. Esse problema
coloca prontamente em foco o longo processo durante o qual os grupos humanos
se desenvolveram em diferentes partes da Terra, adaptaram-se a condições físicas
diferentes e, mais tarde, após longos períodos de isolamento, entraram em contato
uns com os outros, não raro como conquistadores e conquistados e, portanto,
dentro de uma mesma sociedade, como estabelecidos e outsiders. Foi em
decorrência desse longo processo de interpenetração, no qual grupos com
diferentes características físicas tornaram-se interdependentes como senhores e
escravos, ou ocupando outras posições com grandes diferenciais de poder, que
as diferenças na aparência física passaram a ser sinais da pertença das pessoas em
grupos como diferenças de poder, com pertenças diferentes e com normas
distintas. Isso faz lembrar, mais uma vez, a necessidade de reconstituir o caráter
temporal dos grupos e suas relações como processos na seqüência temporal, caso
queiramos entender as fronteiras que as pessoas traçam ao estabelecer uma
distinção entre grupos a que se referem como "nós" e grupos a que se referem
como "eles".
O desenvolvimento da figuração indiana castas-párias pode servir-nos de
exemplo. E um dos mais longos processos grupais desse tipo sobre os quais
dispomos de provas documentais escritas, que remontam ao segundo milênio
antes de nossa era. Dificilmente se podem compreender e explicar as relações
multidimensionais entre estabelecidos e outsiders, na índia, desde as castas
* Relatório da Comissão Elayaperuinal, 1960, citado in Dilip Hiro, The Untouchabks ofíndia,
relatório n.26, Londres, Minority Rights Group, 1975, p.9.
**VerEricHoffer, The TejnperofOur Time, Nova York, 1969, p.G4.

Introdução

47

superiores até os párias, tal como as encontramos hoje em dia, sem fazer referência
ao longo processo coletivo durante o qual essa figuração transformou-se no que
é. O ponto de partida foi a sujeição gradativa dos antigos habitantes da índia por
conquistadores que a invadiram pelo norte. Aparentemente, eles provinham das
estepes da Rússia meridional através do Ira, falavam uma língua indo-européia
e, em alguns documentos, referiam-se a si mesmos como arianos de tez clara,
facilmente distinguíveis, pela aparência física, das tribos de pele escura que
submeteram a seu jugo. Entre esses arianos, em contraste com os outros ramos
do mesmo tronco que conhecemos como tribos helênicas e germânicas, a luta
primeva entre guerreiros e sacerdotes havia resultado na vitória destes últimos.
Essa situação, aliada ao fato de que, em termos numéricos, os grupos conquistadores provavelmente eram muito menores do que a população subjugada e
talvez tivessem uma escassez de mulheres, levou a uma política sistemática de
fechamento e exclusão por parte do grupo estabelecido em seu relacionamento
com a população dominada — exceto pelas relações dos conquistadores com as
mulheres subjugadas, que resultaram, ao longo das gerações, num decréscimo
sistemático das diferenças físicas — as chamadas diferenças raciais —, embora sem
resultar num decréscimo da exclusão. Cristalizada numa tradição, essa política
resultou numa situação em que todos os grupos cerraram fileiras contra quaisquer
outros tidos como de status inferior. Todos os grupos que se distinguiam dos
demais por sua posição e suas funções sociais tornavam-se hereditários, sendo,
em princípio, ainda que nem sempre na prática, inacessíveis aos que não nasciam
cm seu seio.
Assim, à medida que a sociedade hindu tornou-se mais diferenciada, foi
assumindo o caráter de uma hierarquia de castas hereditárias e, nos níveis mais
baixos, de párias hereditários. Á rigidez dessa tradição de exclusão grupai talvez
tenha decorrido, antes de mais nada, do medo sentido pelos invasores de pele
clara, e especialmente por seus sacerdotes, de perder sua identidade e sua posição
privilegiada. Assim, os conquistadores obrigaram a população conquistada a viver
fora de suas aldeias. Excluiram-na da participação nas cerimônias religiosas, nos
sacrifícios e orações aos deuses e, portanto, das bênçãos que estes conferiam aos
participantes. Ao lhes negar a participação em seu próprio carisma grupai e suas
normas, os conquistadores empurraram os conquistados para a situação de
pessoas anêmicas aos olhos delas mesmas e, ao mesmo tempo, desprezaram-nos
por não obedecerem às normas que eles observavam. O estabJishment sacerdotal,
os brâmanes, usou sistematicamente seu monopólio dos meios de orientação e
do controle das forças invisíveis como um instrumento de dominação e uma arma
de exclusão. A tradição das relações entre estabelecidos e outsiders, que a
princípio estava ligada à política dos conquistadores em relação aos conquistados
e que, com o tempo, permeou a hierarquia de castas, cada vez mais diferenciada,
até os párias, na base da pirâmide social, assumiu sua rigidez ímpar, no caso
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indiano, por ter sido firmemente inscrita num molde de crenças religiosas e
práticas mágicas pelo establishment dominante dos sacerdotes.
Era contraste com a política tradicional dos establishmenís religiosos, como
a do cristianismo e a do islamismo, que se voltou para a conversão e a assimilação
dos grupos externos, os brâmanes foram habituados, desde os primórdios, a uma
política de exclusão; esta se voltava para uma rigorosa segregação hierárquica dos
grupos, como precondição de sua própria supremacia. Assim como, nos primeiros
tempos, as populações não arianas subjugadas foram rigidamente excluídas da
participação nos rituais e orações dos grupos dominantes, também todas as
divisões funcionais da sociedade indiana, posteriormente, desde os sacerdotes
até os varredores de rua, foram concebidas em tennos de uma exclusão sancionada pela religião, de uma hierarquia de divisões sociais hereditárias entre castas
superiores e inferiores. As diferenças eram explicadas em termos dos "bons" ou
"maus" atos praticados numa vida anterior. Assim, no dizer de Hiro, reza o
Manusmriti, um dos livros sagrados, que:
"Em conseqüência dos muitos maus atos cometidos com o corpo, o homem
transforma-se, no nascimento seguinte, numa coisa inanimada; em conseqüência dos
maus atos cometidos através da fala, numa ave ou animal; em conseqüência dos
pecados do espírito, renasce numa casta inferior." Com isso, o establishment
brãmane impôs às castas inferiores aceitarem sem questionamento sua posição e se
lembrarem que, se seguissem o dkarma (ou seja, o dever) que lhes fora atribuído
nesta vida, seriam recompensadas com uma posição melhor na vida seguinte.

Um dos recursos clássicos dos establishments sob pressão consiste em
reforçar as restrições que seus membros impõem a si mesmos e ao grupo
dominado mais amplo, e a observância dessas restrições pode ser usada, por sua
vez, como um sinal do carisma do próprio grupo e da desgraça dos outsiders.
Entre 100 a.G. e 100 d.C., o establishment bramariista foi pressionado por
missionários budistas rivais, que vinham aumentando desde a época do imperador budista Ashoka. Foi durante esse período que os próprios brâmanes renunciaram a comer carne, os membros das castas passaram a se abster de comer carne
de boi c as vacas assumiram o status pleno de símbolos de uma divindade, com
isso não mais podendo ser abatidas. Tal como no Japão, já existiam, antes disso,
grupos ocupacionais cujo trabalho era visto como sujo e que, portanto, eram
considerados socialmente poluentes. O fortalecimento do tabu contra o abate e
o consumo de animais ratificou sua condição de párias. Os açougueiros, trabalhadores de curtume, pescadores, carrascos, garis e outros grupos ocupacionais
similares ficaram vistos como seres humanos cujo contato contaminava os demais.
Ao longo dos séculos, seus membros foram tratados como estando fora das castas,
como párias hereditários.
:

Hiro, The Untouchables of índia, p.5.
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Para quem vive numa sociedade industrializada relativamente rica, é preciso
um exercício de imaginação para fazer uma idéia do estilo de vida e dos
sentimentos dos seres humanos postos em tal situação. Mas é um exercício que
merece ser feito. Durante todo esse longo período, a imagem maculada do nós
de cada um dominou e coloriu sua auto-imagem. Eclipsou sua imagem de pessoa
individual, de um modo a que não temos acesso prontamente nas sociedades em
que o sentimento de poluição pelos outsiders não é sancionado pelas crenças
dominantes. O mundo de pesadelo da imagem do nós suja pode facilmente
parecer estranho. No entanto, é provável que algumas das crianças que cresceram
no "beco dos ratos" de Winston Parva (tal como era chamado o loteamento pelo
grupo estabelecido) tenham sofrido de uma imagem do nós similarmente
maculada e por isso se tornado desviantes. Sempre que há relações entre
estabelecidos e outsiders, esses sentimentos nunca estão inteiramente ausentes.
O profundo constrangimento despeitado pelo contato com membros dos grupos
outsiders pode ser menos acentuado, mas, mesmo sem as sanções religiosas, tem
características parecidas. Em sua raiz encontra-se o medo do contato com um
grupo que, aos olhos do indivíduo e de seu semelhante, é anêmico. Seus membros
infringem normas que ele está obrigado a observar e de cuja observância
dependem seu auto-respeito e o respeito dos semelhantes. Disso também depende a participação do indivíduo na graça e virtude especiais, no carisma de seu
grupo.
Mesmo num âmbito tão pequeno como o de "Wínston Parva, algumas dessas
características puderam ser observadas. Pareceu útil permitir que o microcosmo
de uma pequena comunidade esclarecesse o macrocosmo das sociedades em larga
escala e vice-versa. E essa a linha de raciocínio que está por trás do emprego de
um pequeno cenário como paradigma empírico de relações estabelecidos-outsiders que, muitas vezes, existem em outros lugares em escala diferente. Nesse
cenário, é possível focalizar melhor alguns detalhes do que nos estudos sobre
essas relações em cenários mais amplos. Outros se destacam aqui com mais
clareza. Juntos, eles podem contribuir para unia compreensão melhor da sociodinâmica das relações estabelecidos-outsiders. Uma vez que esse tipo de estudo
engloba num mesmo conceito guarda-chuva certos tipos de relações que tradicionalmente só são percebidos como diferentes, verifica-se que todos eles se
destacam com mais nitidez.
Pode-se ver com mais clareza, por exemplo, o papel desempenhado nas
relações estabelecidos-outsiders pelas diferenças entre as normas e, em especial,
entre os padrões de autocontrole. O grupo estabelecido tende a vivenciar essas
diferenças como um fator de irritação, em parte porque seu cumprimento das
normas está ligado a seu amor-próprio, às crenças carismáticas de seu grupo, c
em parte porque a não observância dessas normas por terceiros pode enfraquecer
sua própria defesa contra o desejo de romper as normas prescritas. Assim, os
outsiders interdependentes, que são mais tolerantes ou apenas suspeitos de serem
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mais tolerantes no cumprimento de restrições cuja observância rigorosa é vital
para os membros do grupo estabelecido, para que estes mantenham seu status
perante seus semelhantes, são vistos pelo grupos estabelecidos como uma ameaça
a sua posição, a sua virtude e graça especiais. Essa foi uma das principais razões
por que, no caso de Winston Parva, os estabelecidos revidaram com tamanha
contundência. Com ou sem razão, eles, como muitos outros grupos estabelecidos,
sentiram-se expostos a um ataque tríplice — contra seu monopólio das fontes de
poder, contra seu carisma coletivo c contra suas normas grupais. Repeliram o que
vivenciaram como um ataque, cerrando suas fileiras contra os recém-chegados,
excluindo-os e hurnilhando-os. Os outsiders, por sua vez, dificilmente teriam a
intenção de agredir os antigos residentes. Mas foram colocados numa situação
infausta e, muitas vezes, humilhante. O drama todo foi encenado pelos dois lados
como se eles fossem marionetes.

