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“A sociedade de corte” é a tese de habilitação de Elias, fruto do seu cargo de assistente de 

Karl Mannheim na Universidade de Frankfurt. Entretanto, ela só foi publicada três décadas 

depois, em 1969, por causa do exílio de Elias para Londres, devido à tomada de poder por Hitler 

e seus seguidores na Alemanha; que estabeleceu um regime nazista, danhdo início à Segunda 

Guerra Mundial. Quando publicada, sua tese sofreu o acréscimo de um prefácio a pedido dos 

editores2 que, feito 30 anos depois, destoa um pouco do livro. A razão disso é que percebe-se um 

debate ideológico um tanto diferente do existente no livro propriamente dito, pois no capítulo 

citado, o autor inicia um debate sobre a sociologia e a história, no qual eleva sua carreira em 

detrimento da outra; alegando que a história não possuiria meios teóricos e metodologia para 

realizar uma verdadeira análise das sociedades; qualificando, e dessa forma justificando, ter 

escolhido um tema – o reinado de Luís XIV e as relações sociais existentes entre a Corte – que na 

década de 60 era demarcado como exclusivo de historiadores.  

                                                 
1 Aluna do 4° período da graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Voluntária 
PET desde 2008.2. 
2 CHARTIER, Roger. “Prefácio” In: ELIAS, Norbert. A Sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da 
realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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Ao longo da obra, Elias faz uma análise das relações sociais existentes nas sociedades do 

Antigo Regime, detendo-se no período histórico dos séculos XVII ao XVIII numa tentativa de 

compreender o surgimento de uma cultura cortesã, onde o rei possuía um papel de destaque. Elias 

se detêm na corte do Rei francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol que, segundo ele, encarna 

o modelo do soberano absoluto com maestria. Como não podia deixar de ser, a abordagem de 

Elias, por ser sociológica, não dá conta de umas explicações históricas deste período, como a 

influência da religião, através do período das Reformas Religiosas e as guerras que elas geraram 

na região hoje conhecida como Europa; guerras essas, que Elias se refere apenas como civis, 

excluindo totalmente o poder que a religião ainda exercia na sociedade de corte, principalmente 

na corte francesa. O autor também acabou por excluir o poder que os religiosos exerciam sobre o 

soberano e os súditos. 

Mesmo tendo como objeto a corte francesa, o autor não deixa de abordar o surgimento 

desse tipo de sociedade – na qual a nobreza assume o papel de súditos reais, gravitando ao redor 

do rei – em outras regiões, como Inglaterra e Alemanha, que na época ainda era dividida em 

reinos distintos como Estrasburgo, Frankfurt e Nuremberg. Ele aponta ainda semelhanças e 

principalmente as diferenças existentes entre essas cortes. Porém, nota-se certa deferência com 

seu país, a Alemanha, que possui uma análise mais elaborada do que a corte inglesa.  

O título do livro não poderia ser mais apropriado, pois para Elias, a corte pode ser 

considerada tanto um lugar, como uma sociedade, que tem como centro si mesma; ditando as 

regras e condutas sociais das monarquias absolutistas, pois os reis, numa forma de se manterem 

no centro de poder, transformaram a nobreza em súditos, dependentes de favores reais, deixando-

os desejosos de rodearem o rei, como o único meio de obtenção de prestígio; transformando 

assim a corte como o centro de poder das sociedades do Antigo Regime. É a partir disso que 

Elias marca a sociedade francesa da época de Luís XIV, como uma sociedade de corte e que vivia 

e existia para ela, não percebendo as mudanças que a urbanização e industrialização trouxeram.  

O autor utiliza diversos textos franceses escritos entre os séculos XVI ao XVII, pois os 

mesmos serviam de suporte para explicar essa sociedade de corte e a formação dela – tema do 

capítulo “curialização da nobreza” – sendo suas principais fontes documentais as memórias do 

nobre francês Saint-Simon, cortesão do Rei Luís XIV e a Enciclopédia iluminista, que o autor 

utiliza diversas vezes para esclarecer ou reforçar seu argumento, ou através de trechos explicar 

alguns detalhes do modo de vida dessa sociedade. O autor também utiliza os clássicos da 
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historiografia francesa do século XIX, como Taine, Lavisse e Avenel; além de Ranke, “pai” da 

Escola Metódica, a quem Elias recorre para explicitar a grandeza de Luís XIV; Entretanto, a 

historiografia, aparece apenas como suporte para suas observações
3.
 Seu principal interlocutor é 

Max Weber com sua tipologia do poder – seu diálogo com Weber torna-se bastante claro quando 

Elias analise a figura do Rei Luís XIV, comparando-o com o líder carismático weberiano, para 

formar o seu conceito de rei soberano. 

Elias escreve sua tese, numa época em que a sociologia estava profundamente 

influenciada por Max Weber e pela história metódica, metodologia criticada por ele; que ele 

considerava muito presa aos documentos oficiais e a um certo engessamento metodológico que 

impedia uma análise mais aproximada do imaginário social do objeto de estudo. Para Elias, a 

História não compreende as complexidades das organizações humanas e logo ele a acusa de obter 

resultados sempre fragmentados ao analisar aspectos individuais ou das classes dominantes, não 

conseguindo alcançar uma visão completa de um período. Elias oferece, então, uma proposta que 

seria uma certa união entre a História e a Sociologia, pois a teoria sociológica traria novas 

interpretações mais fiéis do período retratado à pesquisa histórica. É por isso que ele utiliza um 

tema histórico como base de sua observação para estudar a sociedade aristocrática, pois a 

sociologia, possui os métodos para um estudo mais aprofundado. Porém, Elias não está satisfeito 

com os métodos e teorias sociológicas, já que os acha desconectados do binômio sociedade e 

indivíduo, não levando em conta que os indivíduos singulares estão ligados a outros indivíduos 

singulares, sendo todos interdependentes uns dos outros. Sendo assim, ele propõe a utilização da 

teoria sociológica da figuração4, ao invés do funcionalismo-estrutural de Parsons5, do qual 

acredita que impõe um abismo imaginário entre os indivíduos e a sociedade sem oferecer meios 

para a superação do mesmo
6
.  

Partindo da premissa que a sociologia “deve dar conta das evoluções de longa, até mesmo 

                                                 
3 
CHARTIER, op.cit., p 10.  

4 Para Elias, trata-se de perceber a dinâmica própria das configurações do social. Os indivíduos existem nas 
figurações, ou seja, em um determinado contexto específico. Por outro lado, os indivíduos criam esta figuração, 
transformando-a a partir do cotidiano.  
5 Talcott Parsons foi um sociólogo norte-americano que desenvolveu uma metodologia para um melhor 
entendimento das sociedades, essa metodologia ficou conhecida como funcionalismo-estrutural que tem a visão de 
que a sociedade é constituída por partes, cada uma com suas próprias funções e trabalhando em conjunto para 
promover a estabilidade social. 
6  Elias, op. cit., p 57. 
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de muito longa duração, as quais permitem compreender, por filiação ou diferença, as realidades 

do presente
7
”, Elias parte dos processos sociais de longa duração, para então compreender a 

figuração das relações sociais existentes na corte, principalmente a interdependência que ali se 

encontram. Tomando a cidade industrial-capitalista-burguesa como base de comparação, Elias 

vai mapeando essa sociedade por partes; primeiro retratando seu espaço físico, pois o mesmo 

seria um reflexo do social. A corte teria o papel de matriz dessa sociedade, tendo um significado 

central e representativo dessa forma social, papel que a cidade numa sociedade burguesa 

desempenha, pois nossa matriz é fundamentalmente urbana, o mesmo não se pode dizer da 

sociedade de corte, que apesar de sua constante urbanização é proveniente do campo, tanto que 

mantêm suas casas campestres, além de suas residências urbanas muito se assemelharem as do 

campo.  

Para Elias, a corte seria como uma extensão da casa do rei, e esse fato se refletia na 

organização espacial, na qual a rígida hierarquia social mostrava-se visualmente nas residências. 

Onde a casa de um conde não podia nunca ser igual à de um duque, mas o mais importante é que 

nenhuma casa poderia ter a grandeza da casa real. A antecâmara era um símbolo dessa sociedade, 

pois nela a hierarquia mostrava-se presente.  

Numa sociedade em que se vive pelas suas relações sociais, sempre em busca de mais 

poder e prestígio perante o rei, a vida conjugal seria muito diferente a da sociedade burguesa, em 

que existe na formação da família, tendo como conceito a casa; já na sociedade do Antigo 

Regime, casamento só servia para atender as obrigações sociais, sendo mais um negócio, para 

manter a nobreza e a fortuna, ou forma de obtenção de poder, do que por laços afetivos.  

Segundo o autor, nessa sociedade a noção de público e privado era inexistente, na qual, os 

súditos eram sempre obrigados a terem contato constante; sempre gravitando em volta do rei. O 

cuidado com as ações, emoções e gestos eram imprescindíveis, pois a confirmação dos seus 

valores e prestígio vem do outro, por isso, Elias acredita que era muito importante o fator visual 

predominante nesta sociedade. Tanto, que o título de nobreza, o prestígio, o poder perante a corte 

e, principalmente, perante o rei, eram mais importantes do que dinheiro. A importância, com o 

dinheiro e a manutenção ou a obtenção dele, era secundária, perante a necessidade de auto-

afirmação da aristocracia. No qual o autor conclui que nessa época o ethos dominante era o 

                                                 
7
 CHARTIER, op.cit., p 7. 



 

 

5 

estamental, diferentemente do da burguesia capitalista, que é regida pelo ethos econômico. 

Apesar desse consumo por prestígio, nas sociedades industriais estarem privatizados, e a coerção 

mais branda, não significa que elas deixaram de existir
8
, pois agora, para Elias, como esse 

consumo por prestígio migra para a esfera privada, na qual o afã por uma elevação de status 

social, leva uma rivalidade por símbolos de prestígio e poder; que demonstrem socialmente seu 

status nas altas esferas  das sociedades industriais, sociedades essas que valorizam a riqueza e a 

manutenção desta. 

Para Elias, como o rei seria o primeiro dos nobres, ele não podia fugir dessa necessidade 

de auto-afirmação, mostrar sua sofisticação através do cerimonial e da etiqueta; essa motivação 

era regida pelo fetiche do prestígio
9
, onde segundo o autor, seria obrigatório, o rei se diferenciar 

dos seus súditos, deixando visível perante a corte seu grau de poder. 

Para caracterizar a figura do rei absolutista, Elias começa traçando um paralelo com o 

líder carismático de Weber, um dos tipos ideais da sua tipologia do poder
10

, pois ambos exercem 

um tipo de dominação. Mas ao contrário do líder carismático, o rei precisava sempre manter as 

tensões sociais em equilíbrio, caso quisesse continuar no poder, para isso ele se utilizou à etiqueta 

e cerimonial como instrumentos de dominação; para controlar seus súditos, junto com a 

diferenciação das ordens e níveis sociais.Segundo o autor, Luís XIV se manteve tanto tempo no 

poder por saber controlar tão perfeitamente esses instrumentos, pois compreendia perfeitamente a 

luta por status e a necessidade de distanciamento das camadas inferiores que a nobreza travava. 

Esse distanciamento do soberano, para Elias seria a maneira na qual o rei mantinha o equilíbrio 

das tensões existentes entre elas, além de alimentar com freqüência essa mesma tensão entre 

nobreza e burguesia; para isso o rei transforma a nobreza francesa em seus súditos, numa maneira 

de manter no poder, tirando os cargos públicos e administrativos, como medida de segurança a 

seu trono. Mas para isso, ele deu maiores oportunidades a longo prazo para a burguesia, o que 

décadas mais tarde seria o fim da monarquia absolutista ao permitir ascensão de parte da 

burguesia para a corte.  

                                                 
8
 ELIAS, op. cit., p. 91.  

9 
Idem, idem, p. 102.  

10
 Para maior referência, consultar: WEBER, Max. Educação e Sociedade: fundamentos da sociologia 

compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; revisão técnica de Gabriel Cohn, 3ª edição, 
Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1994.  
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Tal instabilidade das tensões existentes na corte provocava uma grande movimentação da 

hierarquia social, na qual as relações sociais se assemelhavam a uma bolsa de valores da 

sociedade burguesa, onde quem era favorecido pelo rei podia mudar da noite para o dia. Então, 

para estar sempre nas boas graças do rei, segundo o autor, o súdito deveria saber conter suas 

emoções, pois era uma questão de sobrevivência, pois quando toda a corte era versada na arte de 

observar as pessoas, o uso de uma couraça fazia-se necessário, como uma forma de defesa e 

ocultar informações. Essa capacidade de controlar-se, impor a si mesmo, tal rigidez, que Elias 

chama de racionalidade cortesã, que não difere muito da burguesa; sendo a segunda conseqüência 

da primeira. Ambas, tinham a capacidade de disciplina em prol de mais oportunidades de poder. 

Apenas o objetivo que diferia, pois enquanto uma buscava acumulação econômica a outra estava 

atrás de mais prestigio e reconhecimento social; ambos os ethos são expressão diferente para um 

único fim: poder.  

No final do livro, Elias faz uma pequena análise histórica de como a corte aristocrática 

surgiu, através do processo de curialização da nobreza, que de nobreza feudal guerreira, 

cavalariça, tornou-se uma nobreza refinada, cortesã e urbana. Esse processo gerou um sentimento 

de idealização da vida campestre, que se torna bem retratado pelo romantismo. Essa idealização 

do campo ganha lugar, com a ambigüidade da nobreza, principalmente a provinciana, pela vida 

na corte, por seu alto grau de coerção social, pelo constante empobrecimento da nobreza, além da 

memória de uma vida simples no campo. Essa crescente ambigüidade mostra-se no romance 

aristocrático “Astréia” de Honoré D’urfé, na figura do pastor Celedon, no qual Elias utiliza o 

romance como fonte, para problematizar a romancialização do campo, em prol de uma 

racionalidade cortesã.  

Essa mudança de nobreza, que se entrelaça com a formação dos estados absolutistas, para 

Elias é o processo civilizante, tema que ele irá desenvolver no seu livro “O processo civilizador”, 

junto com outras questões.Livro que ele irá abordar a construção de uma tradição, cultura 

comum, além do conceito de civilização.  

Por fim, ele encerra seu livro retratando o período pré-revolução francesa, com o último 

capítulo do livro “Sobre a sociogênese da Revolução” no qual o equilíbrio entre as tensões das 

classes privilegiadas muda, sem que as mesmas percebam; como conseqüência do processo de 

urbanização e industrialização próprias do período.  
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