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Tenta-se, no presente artigo, traçar as
grandes linhas do perfil da estratificação
social portuguesa. Com base nos dados do
X Recenseamento da População (1960), dis-
tinguiram-se quatro camadas sociais: supe-
rior, média, inferior-alta e inferior-baixa.
Obteve-se, deste modo, uma imagem da es-
trutura da estratificação em Portugal, de
acordo com a qual uma camada superior
extremamente restrita se encontra sobreposta
a uma pequena camada média, sendo a grande
maioria da população constituída pelas ca-
madas inferiores. Na parte final do artigo
examina-se o significado sociológico e refe-
rem-se algumas das implicações de uma estru-
tura com estas características.

1. Introdução: a perspectiva de análise adoptada

1.1. Expomos neste artigo os primeiros resultados — que si-
multaneamente são os mais gerais — de uma tentativa efectuada
no sentido de caracterizar um dos aspectos basilares da estrutura
social portuguesa (Continente e Ilhas).

Deliberadamente recorremos, para designar esse aspecto, a
uma expressão — composição social da população — que muito
legitimamente deverá ser considerada imprecisa. Com efeito, a
natureza da informação com que nos foi dado operar, bem como

* Na preparação do presente estudo, realizado no Grupo de Bolseiros
de Sociologia da Fundação Calouste Gulbenkian anexo ao Gabinete de
Investigações Sociais, recaiu sobre J. David MIRANDA todo o trabalho de
definição de critérios e métodos, de efectivação de cálculos e de organização
dos quadros finais. A A. SEDAS NUNES, que nesse trabalho apenas parti-
cipou através de sugestões e de críticas, coube a responsabilidade da redacção
do texto, sendo este porém igualmente sujeito à crítica de J. David MIRANDA.
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os métodos de que pudemos servir-nos a fim de elaborar os
quadros que adiante apresentamos (métodos que, aliás, fonam
largamente determinados pelas características daquela informa-
ção), não são de molde a permitir que sei latribua uma signifi-
cação muito precisa aos resultados conseguidos. Nem por isso,
todavia, os consideramos menos úteis, dada a total carência de
estudos desta índole mo nosso país. Terão, pelo menos, ia utilidade
de exprimirem o fruto de uma primeira incursão — à qual dese-
jaríamos que outras mais rigorosas e aprofundadas pudessem
seguisse — num terreno inexplorado.

1.2. Embora, consoante de algum modo veremos, os dados
coligidos e a forma como os apresentamos forneçam indicações
seguramente aproveitáveis para uma análise! da estrutura de clas-
ses da sociedade portuguesa, parece-nos imprescindível acentuar
que não tomámos como objecto do nosso estudo as classes sociais.
Infelizmente, ainda não se dispõe, em Sociologia, de um conceito
— e muito menos de uma teoria —, genenaiimdamente aceite, das
clasfsies sociais1. Não falta sequer quem, mais ou menos aberta-
mente, relute em admitir a viabilidade de se atribuir à «classe
social» unua significação verdadeiramente operacional para efeitos
de análise2. Pela nossa parte, não aderimos a este ponto de vista.
Entendemos, pelo contrário, que a estrutura de classes constitui,
sem dúvida, uma das componentes básicas da estrutura social,
designadamente em determinados tipos de formações sociais onde
a sociedade portuguesa manifestamente se enquadra. Mas uma
investigação sobre a estrutura de classes em PoortugaJ implicaria
— fosse qual fosse a perspectiva teórica que se adoptasse — re-
curso a esquemas de pesquisa, instrumentos analíticos e infor-
mações muito diferentes dos que estão na base do trabalho que
realizámos.

A mais rigorosa conceptualização de «ciasse social» de que
temos conhecimento é certamente a de Nicos POULANTZAS, que
meticulosamente a elaborou e fundamentou, no plano teorético, em
obra recente 3. Decerto — e esta observação em nada reduz a sua

1 Vd., em especial, Reiaxhard BENDIX and Seymour M. LIPSET, eds.,
Class, status and power, Londres, Routledge amd Kegan Paul, 2.a ed., 1906,
I Parte; Leonard REISSMAN, Les classes sociales aux États-Unis, trad. do
inglês, Paris, P. U. F., li%3., Cap. II; Geo.rges GURVITCH, Etudes sur les
classes sociales, Paris, Gonthier, 1966; Sítanislaw OSSOWSKI, Class structure
in the social consciousness, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1.963.

2 Por exemplo, Henri MENDRAS escreve, em Eléments de Sociologie,
Paris, Armand Colin, 19*67, p. 2011: «est-ce qu'on peut encore parler de
classes sociales au senis strict du terme? Ou plutôt, est-ce qu'il n'y a plusieurs
hiérarchies, chacune avec des problèmes particuliers? Est-ce que le problème
de Ia classe sociale, tel que Ta pose Marx, n'est pas en train d'éclater et
de se diviser en un certain nombre de problèmes distincts?».

3 Cfr. Nicos POULANTZAS, Pouvoir politiq&e et classes socjjales, Paris,
François Maspero, 1968, em especial o Cap. 2 da I Parte,, pp. 57 e segs.



incontestável e extraordinária valia—, não temos motivo para a
julgar definitivia ou sequer insusceptível, desde logo, de crítica
teórica e empírica. Cremos, designadamente, que o esforço que
outros investigadores, com particular relevo pana Alain TOURAINE

 4,
têm vindo a desenvolver — numa linha teórica muito diferente
daquela em que POULANTZAS se situa — com vista 'a conceituar e
interpretar os «movimentos sociais», está conduzindo a resultados
de grande alcance (teórico, que muito provavelmente não poderão
deixar de ser absorvidos, ou pelo menos levados em conta, pela
teoria (e, portanto, também pela determinação do próprio con-
ceito) das classes sociais.

Seja como for, para se entender que uma análise dá estrutura
de classes em PortugaJi se encontrava inteiramente para além dias
possibilidades oferecidas pelo material com que trabalhámos, bas-
tará, supomos, ter presentes alguns dos pontos salientados por
aquele primeiro Autor. Segundo POULANTZAS, as classes sociais só
são conceptualizáveis como «classes distintas» (digamos: como
classes efectivamente constituídas) na medida em que podem ser
identificadas como forças sociais cuja existência, ademiaás de se
manifestar ao nível da estrutura económica (ou das relações so*
ciais de produção)., se traduz por uma presença especificai, quer
ao nível da estrutura política, quer ao nível da estrutura ideológica
da sociedade. Por outro lado, as classes sociais não podem ser con-
cebidas senão em termos dei «prátioasi de classes». Estas «prática®»
constituem, no quadro de uma determinada formação social e em
cada momento histórico, um sistema estruturado que, em todos
os diversos níveis (ou «instâncias») da estrutura global — o eco-
nómico, o político, o ideológico — se exprime em relações de poder
e, portanto, em relações de dominação e de suboiràMação. Desta
forma, ias classes isooiaii® configuram decerto uma estrutura «no
quadro referencial das relações sociais». Todavia, eista estrutura
só é lapreensível e inteligível em função das características' con^
cretas da estrutura global da sociedade e do jogo das relaçõe© e
determinações efectivamente actuantes entre as estruturas econó-
miras. nolíticas e ideológicas, no interior dessa mesma estrutuna
integrai

Uma analisei da estrutura das ciasses no Portugal metropoli-
tano — ou, mais simplesmente, da distribuição dos agentes sociais
em classes sociais e eventualmente em outras categorias — impli-
caria assim, pois que de outro modo não seria possível, toda uma
análise estrutural da sociedade portuguesa, análise que se encon-
trava inteiramente fora de causa empreender neste lugar. Obriga-
ria igualmente a um estudo de «práticas de classe» e a uma pes-

4 Vd. Alain TOURAINE, Les mouvements sociaux, Commumcation pré-
sentée au 7e Congrès Mondial de Sooiolo-gie, Varna, 14-19 septembre 1970,
policopiado.
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q de «forças sociais», para cuja realização, salvo se demasiado
superficial, não podíamos dispor dois necessários instrumentos.

1.3. Esclarecido, pois, que o nosso trabalho não deve ser en-
tendido como uma tentativa de delimitação e quantificação dias
classes sociais portuguesiais, resta saber que significado geral con-
vém atribuir ao estudo efectuado.

Comecemos, então, poir indicair a perspectiva (analítica pela
qual optámos: trata-se, numa palavra, da que é correntemente
adoptada nos estudos de estratificação social. Esta declaração
seria contudo ambígua (ou melhor: contraditória com o que ante-
riormente expusemos), se não acrescentássemos que — em nosso
entender e cointeàcriameinte aos pressupostos explícito© ou implícitos
de certas teorias e pesquisias empíricas referentes a este domínio
da investigação sociológica 5 — as classes sociais não representam
uma forma peculiar de estratificação social.

Sem dúvida, numa sociedade de classes, a estrutura de classes
e a estrutura de estratificação não podem ser consideradas inde-
pendentes uma da outra. Mas não é possível, nem apireender a
estrutura de estratificação através de umia análise da estrutura
de classes, nem aperceber a estrutura de classes mediante uma
simples pesquisa sobre a estrutura de estratificação. Ao declarar
que optámos pela peirspectíva analítica coirentemente adoptada
nos estudos de estratiíicação social, não estamos por conseguinte
a contradizer de modo algum a afirmação, anteriormente feita e
justificada, de que não tomámos como objecto do nosso estudo as
classes sociais. Polo contrário: estamos a reitemar que foi outra,
que cnão a da análise da estrutura de classes; a via de abordagem
estrutural por nós escolhida. Aliás, a bem dizer não a escolhemos:
como facilmente se compreenderá, ela -impôs-se-nos como a única
praticável, em razão da natureza da informação que nos era
acessível.

2. A estratificação social como estrutura

2.1. A pressuposição básica dos estudos de estratificação so-
cial é a de todas as sociedades poderem ser analisadas sob uma
determinadia perspectiva estrutural que, no atinente à forma cie
relação entre os seus membros, se define em termos de superio-
ridaúeAnferioridwde ou, se quisermos, em termos de hierarquia
social.

5 Vd., em especial, Beraard BARBER, Estratificación social. Análisis
comparativo de estructura y processo, trad. do inglês, México, Fondo de
Cultura Económica, K964



Pertence à experiência vulgar a constatação de que não existe
paridade social entre todos os indivíduo©: iiiais relações sociais,
ressalta constantemente que uns indivíduos sião socialmente con-
siderados— e se oonsidesram a si mesmos — como superiores a
outros, e reciprocamente. Ê na Unha desta verificação elementar
que se situa Talcott PARSONS, qujando define a estratificação social
como «the diffeirential ranking of ithe human individuais who
compose a given social ©ystem and the&r treatment as superior
and inferior relative to orne another in centain socially important
respects» 6. E também é nessa liiuhia que se inscrevem as mais
convincentes formulações do conceito de status sodai ou, talvez
com maior exactidão e para usar termos propostos por T. H. MAR-
SHALL, de «status sodiial posicionai» 7.

O status social definie-se, com efeito, como a posição de um
indivíduo tomado em sua totalidade (e não apenas em aigumia das
suas coordenadas sociais, v. g. a sua profissão) na sociedade con-
siderada igualmente como um todo e» sob o aspecto em que este
todo aparece estruturado segundb uma dimensão Sfuperioridade-
-inferioridade. Mais sucintamente: o status social de um indivíduo
será o ponto em que ele se localiza numa esicala de posições social-
mente hierarquizadas referente à sociedade global.

Mau grado a sua aparente limpidez, este conceito suscita um
certo número de problemas teóricos e metodológicos difíceis, que
estão longe de se encomitrarem definitivamente resolvidos8. No
presente contexto, apenas nos interessa evocar aquele que Rodolfo
STAVENHAGEM designa do modo seguinte: «saber se são os indi-
víduos os hierarquizados, segundo certos atributos individuais,
ou se a estratificação implica a hierarquização de grupos sociais
T>em definidos e delimitados» *.

Em muitas das pesquisas efectuadas (designadamente por
sociólogos norte-americano®) sobre estratificação social, esta é
de facto concebida úndoamepte como uma classificação das invMví^
duos de acootlo com o seu status social, sendo este determinado

6 Cfr. Talcott PARSONS, Essays in Soeiological Theory, Free Presa,
Píaperback, 1964, p. 69.

7 Cfr. T, H. MARSHALL, Cidadania, classe social e status, trad. do inglês,
Ttio de Jianeiro, Zahar, 1967, em especial oa Capítulos VI e VII.

8 Para tuna visão rápida desses problemas, vd. Henri MENDRAS, Elé-
ments de Sociologie, cit., pp. 209 e segs. É particularmente importante esta-
*beleeer uma clara destrinça entre os conceitos, de «status social» e de «esta-
tuto social» (statut, em francês). A melhor via para se atingir este último,
4istinguindo-o sem ambiguidades do primeiro, é porventura a discussão crí-
tica de um outro coroceto, o de «papel social» (role), tal como a desenvolveu
Ralf DAHRENDORF, in Homo Sociologicvs, Kõki, Westdeutscher Verlag, 1(9I6O,
pp, 18-46.

* Cfr. Rodolfo STAVENHAGEN", «Estratificação social e estrutura de
classes», in António BERTELLI, Moacir PALMEIRA e Octávio VELHO, eds.,
Estrutura de classes e estratificação social, Rio de Janeiro, Zahar, 1<966, p. 118.
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através de um ou mais indicadores, como o prestígio social da
profissão exercida, o montante dos rendimentos, a origem dos
rendimentos, a riqueza, o nível de instrução e outros. Simples-
mente, menino quando assim se procede,, não deixa (ou pelo menos
não deveria deixar) de se pôr o problema que Raymond BOUDON
justamente refere como o fundamental: «celui de distinguer, sur
le continuum des statuts sociaux, des groupes tfune certaine ma-
nière homogènes» 10. E a verdadeira questão de fundo que, posto
este problema, logo surge é a do estatuto epistemológico desses
«grupo©».

Tteata-se porventura de simples «classes lógicas», como o são
por exemplo as «classes etárias» dos demógrafosi (ou as «classes
zoológicas» dos biólogos), abstractamente definidas e preenchidas
pelos investigadocres, sem outro significado ou alcance que não
seja o de servirem para classificar os indivíduos, de acordo com
um certo sistema formai de classificação baseado somente na con-
sideração de latriibutos individucás— o nável de prestígio da pro-
fissão exearcida, o nível dos rendimentos auferidos, o nível de
instrução alcançado, etc.—, os quais se supõe que, no caso de
indivíduos cujos atributos se localizam em pontos idênticos ou
relativamente próximos dia® correspondentes escalas (escalas
de prestígio social das profissões, escalas de rendimento, e assim
por diante), são determinantes o\i indiciadores de uma igualdade
ou grande proximidade d<>s status sociais mdividtmis? Ou, pelo
contrário, aqueles «grupos de certa forma homogéneos» devem ser
concebidos», onefeiregaciadbs e delimitado®, não em termos de puras
«classes lógicas» (simples instrumento de dassificação mental dos
indivíduos), mas como componentes colectivos «reais» da estrutura
social, dotados de identidade própria sociològiciamente reconhecível
e socialmente hiemanquiaados (ou, se preferirmos, sobrepostos),
aos quais precisamente convenha atribuir a designação, não mera-
mente nominalista, de estratos ou camadas sociais?

Aliás, em irigor e ao invés do que poderia ser sugerido pela
forma como Rodolfo STAVENHAGEN levanta este problema, as duas
perspectivas mão se excluem. Quer se atribuía, quer mão, um! signi-
ficado mais que simplesmente nominal (classificatório) aos estra-
tos ou camadas sociais, sempre seira legítimo e operacional, paira
determinados fins analíticos, efectuar classificações e agrupamentos
estatísticos de indivíduos, com base na consideração de atributos
individuais bem defâniidos, como por exemplo alguns dos acima
mencionadlos: o nível do rendimento auferido, o valor do respectivo
património ou o prestígio da profissão exercida.

10 Cfr. Raymond BOUDON, «Le modele des classes latentes», Rev. Franç.
de Sociologie, III (3), 1962, p. 202. 0 Autor designa, impropriamente a
nosiso ver, de «classes sociales», esses «groupes d'une certaine matnière
homogènes».

SS8



Não vemos, porém, motivo para que se hesite em admitir a
«realidade» dos estratos ou camadas sociais. Parece-nos, na ver-
dade, suficientemente abundante e válida a bibliografia sociológica
em que podemos apoiar-nos para a reconhecery seja a que em nu-
merosos domínios — coirreintemente cobertos, na Sociologia anglo-
-saxónica, pelas designações de «life-chances» e «life-styles» X1 —
demonstra a existência de nítidas características diferenciais; colec-
tivas dos diveirsos estratos, serjia a que revela, no interior de cada
camada, uma interacção preferencial entre ois indivíduos, de tal
sorte que as «relações pessoais», a initimidade, o convívio, o casa-
mento não ligam normalmente senão membros das mesmias cama-
das e que, por coniseguiníte, uma segregação de facto distingue,
separa e distancia umas das ouitras diferentes camadas sociais 12.

Complexa, vasta e mutável (para não dizer, como Geonges
GURVITCH, «efervescente») é, sem dúvida, a simbiose das catego-
rias, dos quiase-grupos e dos grupos sociais. Mas trata-se de uma
simbiose que em cada momento histórico se apresenta estratificada,
uma vez que surge horizontalmente repajrtida em faixas que a
atravessam de lado a lado. por fora e por dentro das categorias,
dos quajse-grupos e dos grupos. Essas faixas — as camadas ou es-
tratos sociais — são, elas próprias, qwase-grupos, segundo a ter-
minologia de Mortris GINSBERG 13. Os seus membros reconhecem-«e
mutuamente, no «in-group», como pares (ou iguais) e, no «out-
-group», como superiores ou inferiores (logo, em qualquer dos
casos, como disti/ntos) perante os indivíduos a quem atribuem a
qualidade de partioipajníteis noutras camada®. Uma tal consciência
de paridade, no intemioir, e de distância (ou de distinção signifi-
cante) para o exterior, é precisamente o modo como os membros
de cada esitrato exprimem, ao nível das r̂elações interindividuais,
a «realidade social» dos vários estratos. Exprimindo-a, tendem,
porém, e simultaneamente, a consolidá-la face às camadas que
julgam inferiores à sua, dado que a distância (ou distinção) social
constitui, precisiamiemte, uma disus barreiras mais eficazes que difi-
cultam aos indivíduos a pasisagem de uns estratos para outros,
sobretudo no sentido ascensional14.

11 Vd., v. g., Melvin M. TUMIN, Social Stratification, Foundations of
Modera Sociology Series, Prentiee-Hall, Englewood Cliffs, N. J., H967, Ca-
pítulos VII e VIII; Célia S. HEIXER, ed., Structured social inequality: A
Reader, MacMillan, New-York;, Ii9»09, Parte IV; Egon Ernest BERGEL, Social
Stratification, Mac Graw-Hil, New-York, 1962, Pa-rte V.

12 Vd., em especial, Bemard BARBER, Estratificación social. Análisis
comparativo de estructura y proceso, trad. do inglês, México, Focndo de
Cultura Económica, 1964, Cap- VI, e E. W. BURGESS and H. Y. LOCKE, The
Family. From institution to companionship, American Book, New-York, 1053.

13 Cfr. Morris GINSBERG, Manual de Sociologia, trad. do inglês, Buenos
Aires, Losada, 1945, Cap. II.

14 Quanto a este ponto, é sempre de recomendar o ensaio de Edmond
GOBLOT, La barrière et le niveau, nouv. édition, Paris, P. U. F., Ii967. Pierre
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^ 2.2. Provavelmente, é em larga medida exacto que ias calmadas
sociais «resultam — coosoante abservia Maurice DUVERGER 15 — da
desigualdade das oportunidades que a sociedade proporciona, à
nascença, aos seus membros e do facto de essas desigualdades
determinarem alguns grandes tipos de situação de base». Isto signi-
fica que o perfil de estratificação, característico de cada sociedade
©m cada momenito histórico, tem de ser entendido como efeito (ou
resultante) das estruturas — económáda®, de classes, políticas, cul-
turais, etc. — que, nessa mesma sociedade, provocam desigualda-
des sociais de oportunidades e definem o quadro básico destas
últimas. Não oremos, todavia, deva deduzir-se daqui, como por
vezes se faz, que os estudos de estratificação social apenas têm
valor descritivo e que, por conseguinte, não propiciam qualquer
contributo utilizável pa/ra o acesso à explicação na análise das
sociedades. Muito fa^equetntemente, o que, em certo «momento» ou
nível teórico da investigação, se configuira como efeito, pode, num
«momento» ulterior, ou noutro nível, constituiir-se dialècticamente
como causa, ou melhor: como variável ou contexto causai, por-
tanto expMcatiwo. Parece-nos ser este exactamente o caso da estra-
tificação socialx'6.

Efectivamienite, tal como as classes sociiais, se bem que de
diferente modo, também os estratos deserihcmi uma estrutura «no
quadro referencM das relações sociais». Por um lado, os estudos
de mobilidade social iinter^gerações — de que actualmente já é
possível dispor a respeito de um número considerável de países—
mostram claramente que uma dada estratificação social, uma vez
estabelecida, tende vigorosamente ia conservar-se: as taxas de
«imobilidade» são em todos os casos elevadas e, como resume Gosta
CARLSSON, «as far as can be made out by means of recent mobility
studies, the mobiiKity rate has remaáned fairly constant for seveiul
decaxíes, wMe during tibe saine period many other social oonditions
have undeargone profound changes»1T. A estoatificaçãx) social

BOURDIEU nota justamente que <o jogo áse distinções significantes!, sobre-
posto ao das desigualdades económicas, se organiza sempre, ao nível das
camadas mais favorecidas, a título de «repoussoir> relativamente às camadas
menos favorecidas. Vd. «Conditdom de classe et position de classe», Arch.
Europ. de Sociologie, VII, 1ÍM56, pp, 21-23.

15 Cfor. Mawrice DUVERGER, Sociologie politique, Paris, P. U. F., Col.
Thémis, 1966, p. 19&. O Autor usa. a expressão «classes sociais» e não
«camadas sociais», mas, em nosso entender e de acordo com a terminologia
por nós adoptada, refere-se de facto a estas últimas.

i« De resto, já em 1<932>, Theodor GEIGER utilizou, como variável inde-
pendente, a estratificação social, a fim de explicar o sucesso crescente do
Partido Nazi na Alemanha. Foi-lhe inclusivamente possível prever, por essa
via, a percentagem máxima do eleitorado alemão que o Partido lograria mobi-
lizar em seu favor, previsão que obteve confiirmação factual. Vd. Ekkehard
ROHRER, «La sociologie de Theodor Geiger», UAnnêe Sociologique, Vol. 19,
Paris, 1968, pp. 121-127.

17 Cfr. Gosta CARLSSON, Social mobility and class structure, CWK
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surge-^nos, desta forma, a impor limites bem acentuados, embora
não totalmente intransponíveis ou indeformáveis, aos projectos, à
acção e aos movimentos dos actores sociais1, o que manifestamente
lhe confere características estruturais. Não é outra, de resto, a
nosso ver, a conclusão mais relevante que, a este respeito, há que
extrair de certas pesquisas recentes de sociologia da educação e
da cultura: o privilégio, e portanto também o despriviléerô cultu-
ral é, em ampla dose, «socialmente hereditário»; os indivíduos re-
cebem do seu estrato social de origem um «capital cultural» que
os distingue dos que provêm do® dfemais estratos; e as diferenças
«hereditárias», que neste domínio se verificam, são fortemente
condicionantes da natureza e do elenco das «oportunidades sociiais»
que se lhes deparam na sociedade 1S. Quer dizer: a estratificação
social traduz-se, além âo mais, em diferenciações culturais19, e
também por esta via tende a cmta-conservojr-se ou, o oue é o mesmo,
a auto-reproduzirse de gerarão em geração, pesando no sentido
de manter dentro de cadia um dos estratos aaueles eme Delo nasci-
mento lhes pertencem. Uma vez mais; as suas "propriedades de
estrutura — digamos: de qwoudro modelador da acção social — tor-
nam-se patentes.

2.3. Pbr outro lado, essias propriedades manifestam-se igual-
mente, se é que não prínci|>almeníte, num outro aswc+o, cnie Pierre
BOURDIEU justamente salientou: «II faut (...) se demander — es-
creve este Autor — si et dans queile mesure les Barties oan«tfitu-
tives d'une sociétê stratifiée (...) foronent une strueture, c'est-à-
-dire, pour s'en tenir provisoirement à une défínition mirn^siç». si
et dans queile mesure elle® entretiennent des relstion* autres eme
de simple juxtaposition et, en conséquence, manifestent des pro-

Oleerup, Liind, Swwfen. 1969, p. 189. Vd. î ualTrxente Séymaur M. LIPSET e
Reinhard BENDTX, Movilidad social en Ia socieáad industrial, trad. do inglês-,
Buenos Aires, Eudeba, 2;.a ed., 1&6-9I.

18 Vd., em especial, os trabalhos da, equipa de Pierre BOURDIEU e Jean-
Cla-ude PASSKRON (nomeadamente., Pierre BOURDIEU, «La Transmis^on <je

Phéritage cultunel», in DARRAS, Le Partage des Bénéfices, Paris, Minuit,
1966, pp. -383 e segs.) e Denis LAWTON, Social class, language and educationf
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1<969.

19 T. H. MARSHALL, in Cidadania, classe social e status, trad. do ingrlês
Rio de Janeiro, Zahar, 1967, Cap. VI, considera expressamente as camadas
sociais (oú «grupos de status») como «subgrupos culturais» da sociedade
global. Em recente artigo, o sociólogo' marxista húngaro Z. FERGE insistiu
em que, no seu país, parecem ser as diferenças culturais (entre as várias
camadas sociais) aduelas crue mâ is tenazmente tendem a perpetuar as desi-
gualdades sociais de oportunidades. O contexto familiar e social de cada
estrato transmite, de genação em geração, vantagens (ou desvantagens)
culturais que «influenciam de uma maneira fundamental as< carreiras dos
filhos» e que «só lenta e dificilmente podem ser superadas». Vd. Zsuzsa
FERGE, «La stratification sociale en Hongrie», in Andréas HEGEDÚS, dir.,
Études Sodologiquesy Paris-Budaspest, Anthropos-Corvina, 1909, pp. 161-184.



p qui rémltent ãe tew a^Hemnce à U totalité ou, plus
prédsêment, de Teur pasitim dans le système complet desrelations
qui commande le sens de chaque relation particulière» 20, A esta
questão, Pierre BOURDIEU dá uma (resposta clara, que não se afi-
gura contestável: as características reveladas por coda uma das
«partes constitutivas» duma sociedade estratificada historicamente
definida dependem, não aptena® da sua situação «intrínsecia» (condi-
ções materiais de existência e/ou práticas profissionais predomi-
nantes), mas também, e de uma forma significativamente inde-
pendente da sua situação, da posição ocupada relativamente às
outras «partes constitutivasi» da sociedade a que pertence.

Duas camadas sociais definidas por condições de existência
e/ou práticas profissionais (situações) idênticas ou muito seme-
lhantes podem, ma verdade, apresentar características diferentes
quando, inseridas em distintas sociedade®, aí ocupam posições
estruturalmente diferentes. Inversamente, duas camadas sociais
definidas por condições de existência e/ou práticas profissionais
diferentes podem apresentar características idênticas ou muito
semelhantes ornando ocupam posições estruturalmente homólogas
em sociedades distintas.

É assim, por exemplo, que frequentemente se observa aue
certos estratos operário® de sociedades fracamente industrializadas
apresentam características que mais os assemelham, em impor-
tantes aspectos, a detecrminados estratos médios de sociedades
industrialmente mais evoluídas do que às camadas; operárias destas
mesmas sociedades — o que ©ó é explicável porque, no contexto
das diferentes estratificações em que respectivamente se acham
insertos, ocupam de facto posições estruturalmente homologa*.

Também se verifica que, em distintas sociedades, as camadas
superiores, mesmo quando definidas par condições materiais de
existência e/ou práticas profissionais muito semelhantes manifes-
tam, designadamente no domínio político, características nitida-
mente diversas — v. g., disposições predominantemente «pró-demo-
cráticas» nuns casos, disiposições predominantemente «anti-demo-
craticas» noutros. Ora, não serão exactamente as suas diferentes
posições no quadro diais correspondentes estruturas de estratifica-
ção que, em muitos casos, permitirão explicar tirna tal diversi-
dade 21? Com efeito, em nossos dias e tirante um ou outro país

20 Cfr . P i e r r e B O U R D I E U , «Condiitikm de classe e t posi t ion de classe»,
in Roger C O R N U e t J a n i n a LAGNEAU, Hiérarchies et classes sociales. Textes,
P a r i s , A. Colin, l i%9, ipp. 2'93-3'OS. Note-se que o A u t o r f a l a d e «classes
scciads» e n ã o d e «es t ra tos» ou «Camadas sociais»; m a s a p rob lemát ica
que tem permanentemente em vista refere^sie sempre à estratificação.

21 Um certo número de politicólogos (vd., em es-pecial, Seymour M.
LIPSET, Vhomme et Ia politique, trad. do inglês, Paris, Seuil, 1963, e Karl
SCHWEINITZ Jr., Industrialization and Democracy, Free Press of Glencoe,
1964) tem insistido em que se verifica uma foirte correlação positiva entre
«democracia» e «nível de desenvolvimento técnico-ecomómico». Cremos que
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com característica© muito peculiares22, dificilmente se concebe que
as propensões «democráticas» possam prevalecer nas camadas su-
periores (e, mais precisamente, na parte dessas camadas que se
configura como «classe social» dominante ou como bloco de «clas-
ses sociais» dominantes) quando, abaixo delas, o perfil da estra-
tificação social se desenhe sob a forma de uma pirâmide aguçada,

jia qual as camadas intermédias (onde as do topo podem, mais
ou menos facilmente, obter apoios e alianças) não representem
mais do que uma escassa parcela da população, sendo a larga
maioria desta constituída pelas camadas da base. Mas já outro
tanto não será lícito afirmar, desde que se esteja perante uma
estratificação onde o volume das camadas da base apareça mais
ou menos equilibrado pelo dos estratos intermédios: então, tor-
na-se perfeitamente concebível que tendências «democráticas»
possam predominar nas camadas superiores e que as «classes
dominantes» possam aderir às regras de jogo da democracia23.

2.4. Parêce-nos, pói®, bem estabelecido que importa reconhecer
à estratificação social inegáveis propriedades de estrutura — e
que, por conseguinte, os estudos de estratificação não têm somente
o significado de meras descrições sociográfiças, podendo pelo con-
trário proporcionar importantes achegas para explicações socioló-
gicas. As característteas de cada uma dais «partes constitutivas»
de uma dada estnatificação isocial dependem da arquitectura da
totalidade a que pertencem, e esta totalidade representa um quadro
estruturante que é, como outros, modeladoir dos projectos, da acção
e dos movimentos do® actores sociais. Esta a principal razão por
que nos abalançámos ao trabalho cujos residtados seguidamente
se apresentam.

essa correlação — que não é rigosrosa, porquanto há excepções, e que não
basta constatar — só pode ser devidamente interpretada contanto se intro-
duzam, entre os seus dois termos, variáveis sociológicas intermediárias,
onde o perfil da estratificação social ocupa decerto um lugar privilegiado.

22 Sobre o caso especial da União Indiana, vd. Barrington MOORE, Les
origines sociales de Ia dictature et de Ia démocratie, trad. do inglês, Paris,
Maspero, 1969, pp. 257 e segs.

23 Não foi evidentemente por acaso que só gradualmente as Democra-
cias foram reconhecendo a massas cada vez mais amplas o direito de voto.
«Na história moderna da democracia — nota Leslie LIPSON—, é surpreen-
dente descobrir, em retrospecto, quão recentemente foi conseguida a parti-
cipação da massa na política. (...) Deve-se reconhecer que o direito de
sufrágio não é a única prova de democracia. Mas é, sem dúvida, um dos
seuj critérios básicos. (...) Se esse direito se restringir a uma pequena
minoria, os demais princípios são uma fachada por trás da qual uma oli-
garquia se entrincheirou». Ora, em Ii91<8, ainda a percentagem de eleitores
na população britânica não excedia 17,6 %. Vd. Leslie LJPSON, A civilização
democrática, trad. do inglê®, Rio de Janeiro, Zahar, 1966, Vol. Ib pp, 103
e, segs. Seria útil estabelecer um confronto entre este aspecto da evolução
das Democracias burguesas e as transformações das correspondentes estra-
tificações sociais.



3- Problemas metodológicos do presente estado

3.1. D b̂ruçiando-TijOiS sobre a sociedade portueruesa, fizemo-lô
no intuito de tnaiçar ias grandes linhas do perfil da sina esifcratifk
cação, encarando esta sob a óptica estrutural que acabamos de
referir e adoptando, fpoir conseguinte, o pressuposto de que as
camadas sociais não devem ser concebidas como simples agrupa?-
mentos estatísticos de indivíduos em «classes lógicas» artificial-
mente constituídas.

Sem embargo, a única via que nos estava aberta para a rea-
lização do nosso propósito consistia de facto — e um pouco para-
doxalmente — em proceder a agregações estatísticas de indivíduos
que já de antemão se nos íapresentaviam estatisticamente classifi-
cados de acordo com determinados atributos individuais.

A fonte de informação básica de aue podíamos s^rvir^nos era
o X Recenseamento Geral da População, de 1960, na "parte refe-
rente à repartição dia povulação residente activa segundo as «con-
dições perante o trabalho e o meio de vida» **. Aí se encontra,
para a data do Oenso, não só a distribuição por perto dte duzentas
Drofissões, da população residente activa com profissão, como
também, relativamente à população residente activa com ocupação,
a sua decomposição estatística num pequeno número de ocupações,
entre as quais a de proprietário 25.

O primeiro problema que se nos deparou foi, natuonalmente, o
da escolha do «universo estatístico» sobre o aual o nosso trabalho
iria rectair. Cinco «universos» diferentes wdiam, na verdade, ser
definidos, dentro dos limites impostos pela forma como os dados
do Censo se encontram organizados:

1.° os chefes-dfc-família activos com profissão;
2.° a população activa masculina com profissão;
3.° o somatório da população activa masculina com profissão

e da população activa masculina com a ocupação de pro-
prietário;

4.° o somatório da população masculina e feminina com pro-
fissão e da população activa masculina e feminina com a
ocupação de proprietário;

24 Vd. I . N . E. , X Recenseamento Geral da População, Tomo V, Vol. I A
25 De acordo com a s definições do I . N . E . , a profissão é «o ofício

ou a modalidade do trabalho exercido normalmente mediante uma remune-
ração», ao passo que a ocupação é «o encargo ou trabalho habitualmente
não remunerado» ou um «expediente de vida susceptível de proveito mate-
rial». No Censo de 1960, figuram as seguintes categorias de ocupações:
«donas de casa», «domésticas», «familiares», «domésticas agrícolas», «pro-
prietárioa» e «outras não-especifiçadas», sendo as quatro primeiras exclusi-
vamente femininas.



5.° o âóífratófrio da pôpuiaçâo activa ttiásculina e feminina com
profissão e da população activa masculina e feminina com
ocupação.

Digamos, desde logo, que retivemos o «universo» 3.°, ou seja:
o somatório da população activa masculina com profissão e da
população activa masculina com a ocupação de proprietário. Enten-
demos, com efeito, que esta «ocupação» não tem menor signifiçado,
a título ée indicador de status social, do que qualquer das «profis-
sões» consideradas no Oenso2I6, o que nos levou imediatamente a
preferir o «universo» 3.° ao «universo» 2.°

Em princípio, pareceria no entanto mais correcto optar pelo
«universo» 1.°, o dos chefes-denfamília, uma vez que a repartição
destes por camadas sociais nos proporcionaria uma imagem da
estratificação social expressa em termos de número de famílias
incluídas em cada estrato27, resultiado que,, em igualdade de cir-
cunstâncias, seria sem dúvida preferível àquele a que poderíamos
chegar escolhendo o «universo» 3.°. Sucede, porém, que precisa-
mente não se veiificavia uma igualdade de circunstâncias quanto
às possibilidadeis oferecidas pelo Censo de constituir, com base em
um ou outro dos dois «universos», categorias relativamente ho-
mogéneas sob o ponto de vista da estratificação social. De facto,
o X Recenseamento dá-nos directamente a distribuição dos chefes-
-de-família por profissões, mas não permite discriminá-los, dentro
de cada profissão, de acordo com certos critérios objectivos (nível
de instrução, situação na profissão,...) a que, como adiante vere-
mos, se nos afigurou indispensável recorrer para formar aquelas
categorias com a máxima objectividade possível. Isto significa
que, trabalhando sobre os dados respeitantes aos chefes-de-família,
não poderíamos, na prática, deixar de obter resultados mais gros-
seiros e mais carregados de subjectividade do que aqueles que
nos seria possível alcançar desde que operássemos sobre o «uni-
verso» 3.°, onde o cruzamento de cada profissão com os mencio-
nados critérios objectivos se revelava inteiramente praticável.

Deste modo, o perfil que pudemos desenhar acerca da estrati-
ficação social portuguesa assenta na hipótese — correntemente
admitida em estudos desta natureza — de o esquema da repartição
percentual do conjunto da população^ activa "masculina por cama-
das sociais corresponder, com um grau de aproximação aceitável,
ao esquema das proporções segundo ias quais os chefes-de-família

20 «Proprietário», na definição adoptada no Censo, era «o recenseado
que vivesse principalmente dos seus rendimentos e não exercesse uma pro-
fissão».

27 Foi assim que J. David MERANDA procedeu no. estudo «A população
universitária e a população' portuguesa: um confronto da sua composição
social», Análise Social, VII (26-26), 1969, pp. 168-166.



(e, por conseguinte, a® próprias famílias) se distribuem por essas
mesmas camadas. Por este motivo, o «universo» 4.° era de excluir
em princípio. Efectivamente, como nele se inclui a população activa
feminina com profissão ou com ocupação de proprietário e como,
por outro lado, as taaas de profissionalização das mulheres variam
seguramente com os estratos sociais ia que pertencem, a margem
de afastamento (ou de deformação) do perfil que se construiria
manipulando esse «universo», relativamente ao que de facto se
verifica na repartição das famílias por estratos, ficaria muito
provavelmente agravada. Contudo, não deixámos de, a título com-
parativo, efectuar sobre o «universo» 4.° os mesmos cálculos que
realizámos sobre o escolhido «universo» 3.°, confoone abaixo se
verá.

Finalmente, cremos que o «universo» 5.° (somatório da popu-
lação activa masculina e feminina com profissão e da população
activa masculina e feminina com ocupação) teria podido repre-
sentar uma base de trabalho teoricamente tão legítima como aquela
que elegemos. Simplesmente: a escassa informação contida no
Censo a respeito da parte mais substancial da volumosa população
feminina com ocupação (donas de casa, domésticas, etc.28) não
consente a sua distribuição por camadas sociais mediante utiliza-
ção de quaisqueir critérios objectivos — o que, naturalmente, cons-
tituiu razão bastante para que puséssemos de lado a eventualidade
de operar sobre este «universo».

3.2. Demarcado o «universo» estatístico sobre o qual iria
incidir ia nossa tentativa de identificação e quantificação de ca-
madas sociais, houve que resolver o segundo problema metodológico
fundamental que se nos deparava: o de como proceder, a fim de
distinguir, dentro desse «universo», categorias relativamente ho-
mogéneas, sob o ponto dfe vista da esitratifioação social.

Estudos análogos realizados em diversos países fornecenam-
inos, evidentemente, um certo número de critérios e de orienta-
ções que não deixámos de ter presentes29. Todavia, nenhum dos

2 8 Vejam-se, n a in t rodução do ci tado Tomo V, Vol. 1.°, do Censo, as
definições das diversas «ocupações» femininas .

29 Foram-nos particularmente úteis os trabalhos de Jean-Paul COUR*
THÉOUX, «Structure en classes d*une population active», Revue Economique,
XVI (2), Pairis, Mar. 1965, <pp. 246-276, e de G. D. H. COLE, «La structure
de clasises de Ia Grande-Bretagne en 1951», Cahiers Intern. de Sociologie,
XVI, Paris, 1954, pp. 87-117. Outros estudos consultados: mo vol. XXXIX,
1965, dos Cahiers Internationaux de Sociologie (sobre Les Classes Sodales
dans le Monde d'Aujourd'hui), os artigos de Maurice ERARD, «Esquisse
d'une sociologie des classes sociales en Suisse», pp. 3-28, de Pablo GONZALEZ-
CASANOVA, «L'évolution du système des classes sociales au Mexique», pp.
113-136, e de Maria Isaura PEREIRA DE QUEIROZ, «Les classes sociales dans
le Brasil actuei», pp. 137-169; no vol. dirigido por Joseph A. KAHL, La indus-
trialización en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1965,
os textos de Arturo GONZÁLEZ COSÍO, «Clases y estratos sociales en México»,



esquemas neles utilizadas nos serviu de modelo, seja porque nos
pareceu possível efectuar, sobre os dados estatísticos à nossa dis-
poeição, uma análise mais fina do que ias levadas a cabo em
alguns desses estudos, seja porque, reterindo-se por vezes a socie-
dades estruturalmente muito diferentes de Portugal, osi critérios
respectivos não se nos iaifiguram directamente trarnspoiuívei© paira
o caso poartuguês.

Por outro lado, foi nossa preocupação dominante evitar, na
medida do possiível, o recurso a todo e qualquer esquema pre-
determinado, em oujois compartimentos, definidos à priori, os
dados estatísticos se iriam posteriormente alojar. Naturalmente,
não pudemos, nem seria útil, levar esta preocupação até às suas
últimas consequências, as quais consistiriam em não dispor, à par-
tida, do mínimo esboço de um quadro de referência. Julgámos, na
verdade, inteiramente legítimo pressupor, desde o princípio, que
teríamos de distinguir camadas superiores, médias e inferiores.
Mas, tanto o esquema de quatro camadas em que — após vários en-
saios sucessivamente elaborados, criticados e abandonados — final-
mente nos fixámos, como o «recheio» de cada uma dessas camadas,
resultaram de todo um trabalho de decomposição e recomposição
dos dados do Oenso, ao longo do qual nos esforçámos (cabendo o
essencial desta tarefa a J. David MIRANDA) , não por impor à infor-
mação estatística disponível uma imiagem pré-estabelecida da
estratificação social portuguesa, mas por extrair dessa informação
todas as indicações objectivamente significativas, nela contidas,
a respeito do perfil estrutural que pretendíamos descortinar30.

A fim de realizar a decomposição dos dados fornecidos pelo
X Recenseamento da População, socoirremo-nos dos seguintes indi-
cadores objectivos de status social:

1. a profissão, considerando também como profissão a
«ocupação» de proprietário;

2. o nível de instrução;

pp. 246H2I61:, e de Gimo GERMANI, «Estratégia para estimular Ia movilidad
social», pp. 274-306; no vol. organizado' por Célia S. HELLER, Structured
social inequality. A reader in comparativo, social stratification, New York,
MacMillan, 1960, o artigo áe David CHAPLTN, «Peruvian stratification and
mobility. Revolutionary and developmental potential», pp. 427-438; L. A.
COSTA PINTO, Sociologia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, Civilização Bra-
sileira, 1963>, pp. 200*242 («As classes sociais no Brasil»); e Fernando
HENRTQTJES CARDOSO, Mudanças Sociais na América Latina, São Paulo, Difu-
são Europeia do> Livro, 1069, pp. 129 e segs.

30 O facto de termos procurado, em toda a medida do possível, basear-
-no® em indicações objectivas contidas na infoírmação propiciada pelo Censo,
não nos eximiu, porém, de, ao efectuar a síntese de todas essas indicações,
ter de recorrer a certos critérios subjectivos. Adiante, este ponto será con-
venientemente esclarecido.
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8. a situação nà profissão (patrão—.distinguindo, tio éáéô
dos patrões agrícolas, entre patrões-proprietários e pa-
trõetSnparceiros ou rendeiros—; isolado; trabalhador por
conta de ontrem e não-remunerado);

4. a dimensão dos estabelecimentos industriais, comerciais e
de serviços (grandes, médios e pequenos estabeleci-
mentos) ;

5. a dimensão dck propriedade rústica (grandes, médiasi e
pequenas propriedades);

6. o uivei de qualificação profissional]
Y. a zona de residência (centros urbanos ou zonas rurais).

Nas dimensões do presente artigo não cabe a descrição minu-
ciosa 31 de como e em que casos concretos utilizámos e conjugámos
estes diversos indicadores. Limitar-nos^emos, portanto, a fornecer
algumas indicações gerais acerca do processo que seguimos.

Naturalmente, o indicador básico de que nos servimos foi a
profissão. Contrariamente, porém, ao procedimento muitas vezes
adoptado em estudos desta índole, não nos limitámos a agregar
(ou a «arrumar») em conjuntos mais amplos (que iriam por hipó-
tese constituir as «camadas sociais») os diversos conjuntos de
^divíduos correspondentes às diferentes «profissões» discrimina-
das no Censo. Pareceu-^nos indispensável examinar a composição
interna desses conjuntos e proceder à sua subdivisão, sempre
que de tal exame resultasse a evidência de que, sob uma mesma
designação profissiional, se encontravam agrupados indivíduos
cujas posições na hierarquia social eram nitidamente diferentes32.
Tentámos assim isolar sub-conjuntos socialmente tão homogéneos
quanto possível; e foram estes sub-conjuntos que depois se reu-
niram— de acordo com as afinidades de status social que lhes
pudemos reconhecer ou atribuir — em categorias integráveis em
«camadas sociais».

De facto, o próprio Censo facultava-nos a possibilidade de
decompor os conjuntos correspondentes a profissões,, mediante o
recurso a quatro outros indicadores: o nível de instrução, ia situa-
ção na profissão, o nível de qualifioação profissional (este, só no
caso dos operários) e a zona de residência. Os dois primeiros destes

31 Esperamos que essa descrição possa constar de um texto mais desen-
volvido que tencionamos publicar ulteriormente e no qual serão ademais
incluídos quadros respeitantes à estratificação social por distritos.

32 Já em 1964, G. D. H. COLE assinalou a dificuldade que resulta de
haver profissões cujos membros podem pertencer a camadas sociais muito
diferentes — como as de comerciante, de agricultor, de jornalista e inú-
meras outras. Vd. «La structure de classes de Ia Grande-Bretagne en 1951»,
Cahiers Internat. de Sociologie, XVI, 1954, pp. 114-115.
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índicadoares foram largamente utilizados, tendo permitido
mu/itos daqueles conjuntos se bajam desdobrado em várias par-
celas mais significativas do ponto de vista da estratificação so-
cial. O último, pelo contrário, só teve aplicação num número
extremamente restrito de profissões, relativamente às quais admi-
timos que se verificam^ entre os indivíduos que as exercem, dife-
renças de status social que são—até certo ponto — detectáveis
através da referência ao carácter urbano ou rural da área onde
aij praticam33.

A subdivisão, segundo critérios de estratificação social, de
vários dois grupos profissiioinaás identificáveis no Censo— designa-
damente de alguns dos mais relevantes, como os dos patrões da
indústria, do comércio e de outros serviços, dos patrões proprie-
tários agrícolas, dos indivíduos com a ocupação die proprietários
e dos directores e quadros administrativos superiores de empresas
—»não era, porém, factível mediante manipulação dos indicadores
fornecidos pelo Recenseamento. Tivemos, assim, de recorrer a
indicações colhidas em fontes extrínsecas, acerca, nuns casos, da
dimensão dois estabelecimentos, e noutros, dia dimensão da proprie-
dade. Servimo-nos, para o efeito, da estrutura da indústria se-
gundo a dimensão dos estabelecimentos, medida pelo número de
pessoas ao seu seirviço (Inquérito Industrial de 1957-1959), e da
estrutura da Contribuição Industrial — grupos A, B e C— e da
Contribuição Predial Rústica, em 1961 (Anuário Estatístico das
Contribuições e Impostos, desiste ano). Com base em coeficientes
calculados a partir destes elementos, pudemos efectuar uma dis-
tribuição não-arbitránia34, por categorias correspondentes a dis-
tintas camadas sociais, dos patrões da indústria, do comércio e
dos demais serviços,, dos patrões proprietários agrícolas e dos
directores e dos quadros administrativos superiores de empresas.
Apenas os indivíduos com a ocupação de proprietários tiveram de
ser arbitrariamente repartidos segundo proporções por nós mes-
mos fixadas35. Não deixámos, todavia, de atender, quando esta-
belecemos essas proporções, à informação que o Censo proporciona
quanto às condições de habitação — indicador de nível de vida e,
indirectamente, de status sovial — dos indivíduos em causa.

33 Tal foi, por exemplo, o caso dos grupos profissionais «alfaiates , cos-
ture i ros e t rabalhadores equiparados» e «cabeleireiros, especialistas do t r a -
tamento d a beleza e t rabalhadores equiparados», dos quais destacámos p a r a
a Camada Média 2ò % dos patrões residentes em centros urbanos, s i tuando
os res tan tes elementos desses grupos na Camada Inferior-Alt a.

34 Que a distribuição não tenha sido a r b i t r á r i a não significa, porém,
que a devamos considerar ma i s do que simplesmente aproximativa.

35 Es sa s proporções foram de 5 % p a r a os «grandes proprietár ios»,
20 % p a r a os «médios proprietários» e 75 % p a r a os «pequenos proprietár ios».
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3,3 Concluída a deconiposição dos dados do X Recenseamento
segundo o processo que sumàiúamente acabamos de descrever,
houve então que reunir em categorias mais amplias os sub-con-
juntos de indivíduos que tínhamos conseguido isolar. Constituímos,
assim, as 18 categorias que figuram nos Quadros adiante publi-
cados 3tí. Três dessas categorias vieram a íormar a Camada I:
Superior; cinco, a Camada II: Média; outras cinco, a Camada III:
Interior-Alta; e as últimas três, a Gamada IV: Infetrior-Baixa.

Evidentemente, uma tal recomposdção — ou síntese — da in-
formação estatística propiciada pelo Censo não poderia fajzt&rse
sem a intromissão de uma dose coctisideirável de subjectividade.
Quer já na formação das 18 categorias a que chegámos, quer
sobretudo no seu posterior eniquadramento nas quatro camadas
sociais finalmente constituídas, tivemos forçosamente de recorrer
a onitérios extraídos da nossa própria experiência e imiagem das
estruturas e relações sociais, critérios cuja validade objectiva não
nos é possível demonstrar. Por isso mesmo sublinhámos, logo nas
primeiras linhas deste artigo, que não seria lícito (atribuir uma
significação muito precisa aos resultados que iríamos apresentar
e que, por essa razão, havíamos eiscolhidoí, para designar o aspecto
da estrutura social portuguesa aqui estudado, uma expressão
— composição social da população — que legitimamente deveria
ser considerada imprecisa.

Procurámos, no entanto, reduzir em toda a medida do possí-
vel, as distorções que poderiam advir daquela 'inevitável carga de
subjectividade. Foi neste sentido que no© limitámos, na fase ter-
minal do nosso trabalha, a distinguir somente quatro camadas
sociais e que, ao mesmo tempo, renunciámos ao intento, que ini-
cialmente únliamos acalentado, de diferenciar internamente, em
sub-camadas, as camadas que viéssemos a constituir. Na verdade,
quanto maioir fosse o número ãe camadas e/ou susb-camadas so-
ciais que nos esforçássemos por destrinçar e hierarquizar, maior
seria o risco de a nosisa subjectividade nos conduzir a uma visão
deformada — ou antes: mais contestável — da realidade sobre a
qual nos havíamos debruçado.

Por outro lado, julgámos indispensável oferecer ao eventual
leitor deste artigo a possibilidade die efectuar um controle dos
nossos critérios, precisamente na parte em que estes mais mar-
cados estão pelo subjectivismo de quem os utilizou. É este um
dos motivos por que, na parte central dos Quadros, indicámos
para cada uma dias quatro camadas sociais, as diversas categorias

S6 Como poderá verificar-se nesses Quadros, considerámos o «clero se-
cular e regular» e as «profissões mal definidas» como categorias não-sus-
ceptíveis de serem repartidas por «camadas sociais». De facto, uma tal
repartição só poderia fazer-se de um modo totalmente arbitrário a que não
quisemos recorrer.
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nelas reunidas, fiajzendo-as acompanhar, à direita, pelos corres-
pondentes efectivos estatísticos (milhares de indivíduos e respec-
tivas percentagens em relação ao total do «universo» considerado)
e referenciando-as mediante designações que tentámos fossem tão
claras ou esclarecedoras quanto possível37.

4. Os resultados obtidos: algumas indicações complementares

4.1. Os resultados que obtivemos ma nossa tentativa de
apreender as linhas gerais da estratificação social portuguesa, são
os que constam dos Quadros n.os 1 a 4 e das Figuras n.us 1 e 2.

O Quadro n.° 1 refere-se ao «universo» 4.°, definido no pará-
grafo 3.1. deste artigo, o qual abrange,, conforme vimos, a popu-
lação residente activa masculina e feminina com profissão ou com
a ocupação de proprietário. Os Quadros n.os 2 a 4 respeitam ao
«universo» 3.°, que íbi, como dissemos, o que escolhemos e que,
recorde-se, compreende somente a parte masculina da população
residente lajctiva com profissão ou com a ocupação de proprie-
tário, No Quadro n.° 2, a distribuição por camadas sociais abarca
todo este «universo». No Quadro n.° 3, estão considerados apenas,
do «universo» escolhido, os indivíduo® que residiam em centros
urbcmos, enquanto no Quadro n.° 4 figuram unicamente os resi-
dentes em zowas rurcás38.

A Figura n.° 1 fornece-nos uma representação gráfica dos
valores inscritos no Quadro n.° 1 (homens e mulheres). A Fi-
gura n.° 2 corresponde ao Quadro n.° 2 (homens apenas), propor-
cionando portanto a imagem que supomos ser a mais correcta da
distribuição por camadas sociais da população do Continente e
das Ilhas, em 1960. Todavia, em ambas as Figuras fizemos a sepa-
ração das parcelas urbana e rural que compõem cada uma das
camadas, o que não sucede nos respectivos Quadros n.os 1 e 2.

4.2. Manifestamente, os Quadros e gráficos que apresentamos
não permitem mais do que uma visão a traços muito largos da
estratificação social portuguesa.

As quatro camadas que distinguimos não podem ser tomcudas
como estratos sociais, no sentido preciso em que a Sociologia uti-
liza esta expressão. Devem antes ser encaradas como conjuntos

37 Deste modo, quem discordar da forma como constituímos as quatro
camadas sociais a partir das 18 categorias indicadas, poderá facilmente
proceder a uma outra arrumação destas categorias.

38 Centro urbano, segundo o cri tério do Censo de 1960, é «a capi ta l
de distri to e a localidade, qualquer que fosse a s u a categoria legal (cidade,
vila, e tc . ) , que, na á rea u rbana demarcada pela Câmara Municipal respec-
t iva, contasse 10 000 ou mais habi tantes», sendo considerada genericamente
como zona rural «a pa r t e do terr i tór io não compreendida nos centros urbanos».
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QUADRO N.° 1

Camadas

Camada I

SUPERIOR

Camada II

MÉDIA

Composição social da população activa (a) portuguesa
(Continente e Ilhas)

Ano: 1960

N.« de
indivíduos
(milhares)

38,6

385,1

Percen
tagens

1,1%

>4 %

Categorias profissionais agrupadas em cada uma
das camadas

1. Grandes patrões e proprietários

— grandes patrões da indústria, comércio e
serviços

— grandes patrões proprietários agrícolas ...
— indivíduos com a ocupação de grandes pro-

prietários

2. Profissões liberais tradicionais de elevada
competência

3. Profissões de elevada competência técnica
e/ou administrativa «

1. Médios e pequenos patrões e proprietários

-— patrões da indústria, comércio e servi-
ços (6)

— patrões proprietários agrícolas (6)
— indivíduos com a ocupação de proprietá-

rios (b)

2. Directores e quadros administrativos supe-
riores (c) ,

3. Profissões liberais, técnicas e equiparadas
de competência média

4. Empregados de escritório (d) e profissões
equiparadas

5. Outras profissões

indivíduos
(milhares)

12,5

3,1
4,9

4,5

13,3

12,8

0,1 %
0,1 %

0,1%

0,4 %

0,4%

221,1

Percen.
tagena

0,3%

6,5%

72,8
63,1

85,2

13,4

60,6

84,4

5,6

2,1%
1,9%

2,5%

0,4%

1,8%

2y5%

0,2%



Camada III

INFERIOR-ALTA

527,1 15,5% 1. Isolados comerciantes, por grosso ou a re-
talho

2. Pequenos patrões agrícolas rendeiros ou par-
ceiros, e equiparados

3. Empregados de comércio (e) (balcão) e pro-
fissões equiparadas ... ,

4. Artesãos, mestres, condutores e operários es-
pecializados e qualificados ..

5. Sargentos e cabos das Forças Armadas (/)

37,3

9,3

174,5

302,8

3,2

1,1 %

0,3%

5,1%

8,9%

Camada IV 2 425,3 71,2%

tNFERIOR-BAIXA

1. Operários não-especifiçados

2. Trabalhadores dos serviços (g) e profissões
equiparadas

3. Camponeses, pescadores e profissões equipa-
radas

— isolados .. ...
— assalariados

734,1

336,2

1 355,0

299,U
1 055,6

21,5%

9,9%

39,8%

8,8%
31,0%

Clero secular e regular ... *..
Profissões mal definidas ...

10,9
18,4

0,3%
0,5%

Total 3 405,4 100,0 %

NOTAS: (a) População residente activa com profissão ou com a ocupação de proprietários; (b) Â excepção dos incluídos na rubrica I. da
Camada I; (c) À excepção dos incluídos na rubrica 3. da Camada I; (d) À excepção dos incluídos na rubrica 3. da Camada III; (e) À
excepção dos incluídos na rubrica 4. da Camada II; (/) Do grupo profissional «sargentos, cabos e praças do Exército e da Armada», esta
rubrica inclui apenas os indivíduos que possuiam pelo menos instrução secundária; (g) k excepção dos indivíduos que, de acordo com a
situação na profissão (patrões) e o seu grau de instrução, foram distribuídos pelas Camadas I, II e III.

FONTES: Vd. a« do Quadro n.° 3.



QUADRO N.° 2

Composição social da população activa masculina (a) portuguesa
(Continente e Ilhas)

Ano: 1960

Camadas
N.« de

indivíduos
(milhares)

Percen«
tagem

Categorias profissionais agrupadas em cada uma
das camadas

N.° da
indivíduos
(milhares)

Percen*
tagens

Camada I

SUPERIOR

34,1 1,2% 1. Grandes patrões e proprietários

— grandes patrões dá indústria, comércio e
serviços

— grandes patrões proprietários agrícolas ...
— indivíduos com a ocupação de grandes pro-

prietários . . . . . . . ... . . . . . . .

2. Profissões liberais tradicionais de elevada
competência *

3. Profissões de elevada competência técnica
e/ou administrativa

10,8

3,0

3,3

11,3

12,0

0,4%

0,1%
0,2%

0,1%

0,4%

0,4%

Camada II

MÉDIA

301,2 10,8% 1. Médios e pequenos patrões e proprietários

— patrões da indústria, comércio e servi-
ços (6) ... ... ...

— patrões proprietários agrícolas (b) . . . . . .
— indivíduos com a ocupação áe proprietá-

rios (6) ... . . . . . . ,

2. Directores e quadros administrativos supe-
riores (c) ... ,

3. Profissões liberais, técnicas e equiparadas
de competência média

4, Empregados de escritório (d) e profissões
equiparadas

5. Outras profissões

189,8

67,9
58,3

63,6

12,7

25,2

68,1

5,4

2,1%

2,3%

0,5%

0,8%

2,5%

0,2%



Camada III

INFERIOR-ALTA

Camada IV

INFERIOR-BAIXA

Clero secular e regular
Profissões mal definidas ...

Total

453,0

1 969,2

5,2
17,2

2 779,9

16,3 %

70,9 %

0,2%
0,6%

100,0 %

1. Isolados comerciantes, por grosso ou a re-
talho

2. Pequenos patrões agrícolas rendeiros ou par-
ceiros, e equiparados

3. Empregados de comércio (e) (balcão) e pro-
fissões equiparadas ...

4. Artesãos, mestres, condutores e operários es-
pecializados e qualificados

5. Sargentos e cabos das Forças Armadas (/)

1. Operários não-especifiçados

2. Trabalhadores dos serviços (g) e profissões
equiparadas

3. Camponeses, pescadores e profissões equipa-
radas

— isolados
— assalariados

32,7

9,0

146,1

262,0

3,2

094,3

120,0

1 254,9

282£
972,5

1,2%

0,3%

5,3%

9,4%

0,1%

21,4%

4,3%

45,2 %

10,2%
S5,0%

NOTAS: (a) População residente activa com profissão ou com a ocupação de proprietários; (b) À excepção dos incluídos na rubrica 1. da
Camada I; (c) À excepção dos incluídos na rubrica 3. da Camada I; (d) À excepção dos incluídos na rubrica 3. da Camada III; (e) A
excepção dos incluídos na rubrica 4. da Camada II; (/) Do grupo profissional «sargentos, cabos e praças do Exército e da Armada», esta
rubrica inclui apenas os indivíduos que possuíam pelo menos instruçãosecundária; (g) À excepção dos indivíduos que, de acordo com a
situação na profissão (patrões) e o seu grau de instrução, foram distribuídos pelas Camadas 1, II e III.

FONTES: Vd. as do Quadro n.° 3.
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de estratos entre OS qmi®, supomos, se verifica uma relativa proxi-
midade social. Uma análise sociológica mais apurada, que nos seria
impossível efectuar, levar-nos-ia, sem sombra de dúvida, a distin-
guir várias camadas, dentro de cada uma das que pudemos cons-
tituir.

Não queremos, porém, deixar de frisar — se ainda necessário
é, depois do que anteriormente expusemos — que a ordem segundo
a qual se encontram dispostas nos Quadros as 18 categorias que
compõem as quatro camadas, não obedece a qualquer critério (nem,
para nós, se reveste áe qualquer significado) de estratificação so-
cial. A nosso ver, seria inteiramente erróneo supor que essas cate-
gorias poderiam constituir sub-camadas hierarquizáveis das res-
pectivas camadas sociais. Representam úiiicamente conjuntos rela-
twamente homogéneos de indivíduos cujos status sociais se nos
afiguram relativamente equivalentes ou próximos dos dos com-
ponentes das outras categorias por nós inseridas nas mesmas ca-
miaidas. Aquela ordem é, por conseguinte, inteiramente arbitrária,
não pretendendo sugerir, no interior de cada uma das camadas,
nenhuma relação de superíoridade-inferioridade entre as diferen-
tes categorias.

4.3. Mau grado termos procurado que as designações das 18
categorias consideradas fossem tão claras ou tão esclarecedoras
quanto possível, cremos que, relativamente a algumas, haverá van-
tagem em fornecer um certo número de indicações complementares
a respeito dos indivíduos que englobam.

Assim, na Camada I, a categoria 2 (profissões liberais tra-
dicionais <te elevada competência) compreende essencialmente —
além dos professores universitários, médicos, advogadosi, (arqui-
tectas e veterinários — os indivíduos com curso superior recen-
seados como dentistas, farmacêuticos, artistas, escritores, jorna-
listas, actores e músicos. Na mesma Camada I, a categoria 3 (pro-
fissões de elevada competência técnica e/ou administrativa)
abrange basicamente — ademais dos engenheiros, agrónomos,
economistas, actuários e especialistas com curso superior dos di-
versos ramos das Ciências Exactas e Naturais — os directores e
quadros administrativos superiores das grandes empresas39, os
indivíduos com curso superior exercendo funções de directores e
funcionários superiores da Administração Pública e os oficiais
superiores do Exército e da Armada.

39 Foram consideradas, no Inquérito Industrial de 1957-59, grandes as
emprestas ooim mais de 100 pessoas ao seu serviço, médias as de 21 a 100
pessoas, e pequenas as restantes —o que deu: 6,4% de grandes, 22,9% de
médias e 70,7% de pequenas. Foram, porém, excluídas deste cálculo as em-
presas com menos de 6 pessoas, por motivos que serão explicitados quando
publicarmos a descrição pormenorizada da metodologia que seguimos.
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Nia Camada II, a categoria 2 (directores e quadro® adminis-
trativos superiores) inclui: os directores e pessoas com cargos
admicnjistrajtivos superiores em empresas, à excepção das grandes;
03 indivíduos recenseados como directores e funcionários superio-
res da Administração Pública, mas sem curso superior; e os ofi-
ciais isubalternos do Exército e da Armada. Ainda ma Camada II,
a categoria 3 (profissões liberais, técnicas e equiparadas, de com-
petência média) abarca um grande elenco de profissões, tais
como: professores do ensino secundário; assistentes sociais; en-
fermeiros diplomados; contabilistas; professores do ensino primá-
rio; dentistas e farmacêuticos sem curso superior; jornalistas sem
cur<so superior; pilotos de aviação; investigadores da P.J. com cur-
so pelo menos secundário; etc. Na mesma Camada, a categoria 4
(empregados de escritório e profissões equiparadas) engloba quase
somente os indivíduos com curso pelo menos secundário que exer-
ciam as profissões de empregiados de escritório, agentes de seguros
e viajantes. Os empregados de escritório com instrução primária
ou sem instrução foram reunidos aos empregados de comércio
na categoria 3 da Coimada III.

Finalmente, rua Camada IV, a categoria 2 (trabalhadores dos
serviços e profissões equiparadas) conglomera — tal como a cate-
goria 2 da Camadia II — um elevado número de profissões, de
entre ias quais destaclamos os exemplos seguintes: polícias, bom-
beiros, guardas (com instrução primária ou sem instrução), cria-
dois de mesa, cozinheiros, porteiros, pessoal de limpeza, pessoal
dos serviços funerários, vendedores ambulantes, vendedores de jor-
nais, etc.

Seria decerto conveniente que outras categorias, além das que
acabamos de mencionar, fossem objecto de indicações análogas às
que aqui deixamos laaDotadas. Todavia, não nos é possível presta-
das dentro dos estreitos limites do presente artigo, uma vez que
nos veríamos obrigados, para esse efeito, a uma descrição porme-
norizada e demasiado extenisa dos critérios e processos de cálculo
por nós adoptado©40.

5. Significado sociológico e alcance analítico do estudo efectuado

5.1. Tendo presentes os resultiados a que nos conduzaiu o es-
tudo feito, convém que nos interroguemos — antes de concluir —
acerca do seu significado sociológico e alcance analítico.

Já anteriormente fizemos notar que as quatro «camadas»,
que distinguimos, devem ser encaradas, não como estratos (ou

40 Já tivemos, aliás, ocasião de observar que tencionamos trazer a
público esses critérios e processos noutra oportunidade.

359



camadas) sociais no sentido preciso em que a Sociologia utiliza
esta expressão, mas como conjuntos de estratos, entre os quais,
supomos, se verifica uma relativa proximidade social. Nestas con-
dições, a primeira questão que se nos depara é, naturalmente, a
do que representam, como elementos estruturais da sociedade por-
tuguesa, esses conjuntos de estratos.

No que se refere às Camadas I (Superior) e IV (Inferior-
-Baixa), tal problema não parece oferecer dificuldades de maior.
Cremos, com efeito, que, levando em conta os critérios e métodos
utilizados, será inteiramente lícito admitir:

a) que a Camada I engloba — além das minorias que con-
trolap os centros decisivos das diferentes formas do poder
político, económico e social — a parte mais substancial do
conjunto do<s indivíduos e grupos que, em razão das posi-
ções que ocupam na sociedade e/ou do prestígio das suas
funções, mais perto se encontram daquelas minorias e
mais directamente se relacionam com elas;

b) que a Camada IV abrange, de facto, as categorias mais
nitidamente desfavorecidas da população, representando
assim, de um modo provavelmente muito aproximado, o
peso numérico relativo na sociedade portuguesa do con-
junto das camadas mais desprovidas de poder, património»
rendimento e prestígio social.

Quanto às Camadas II (Média) e III (Inferior-Alta), a sua
caracterização afigura-ise-nois mais difícil, ou antes: mais incerta,
designadamente por a sua heterogeneidade interna nos parecer,
poir comparação com as Camadas I e IV, muito miais acentuada.
Não se pode, por exemplo, duvidar de que um número considerável
dos indivíduos congregados na Camada II (v. g., médios patrões)
disporão de rendimentos superiores aos de muitos dos elementos
integrados na Camada I.

Ê nossia suposição, baseada nos próprios métodos que utili-
zámos, que a Camada II representa a parte mais vultosa da© cha-
madas «clasises médias» 41, mccs não a swa totalidade. Por seu turno,
a Camada UE compireende, a nosso ver, uma parcela minoritária
dessas mesmas «cliasses», sendo no entanto principalmente cons-
tituída por uma espécie de faixa social intercalar entre as «ciásseis
médias» e as «clasises populares», representadas essencialmente
pela Camada IV.

Recorrendo a expressões sem dúvida inadequadas42, mas im-

4 1 Uti l izamos aqui o t e rmo «classes» n a sua acepção vulgar, po r t an to
sem qualquer preocupação de r igor científico.

4 2 Inadequadas porque, além de operacionalmente não definidas, ape -
lam p a r a u m a noção de classes sociais e não de estratos, quando precisa-
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pressivas— pois que, através delas, se exprime um certo número
de imagens contidas em ceatas representações vulgares (não-oien-
tíf iças) dia estratificação social —, e tentando transmitir, ajudados
por essas imagens, uma noção aproximativa do significado socioló-
gico por nós atribuído às Camadas II (Média) e i n (Inferior-Alta),
arriscaríamos a 'afirmação de que, em nosso entender, a Camada II
se localiza basicamente ao nível da «média burguesia», ao passo
que a Camada ICE recobre uma escala que, ajtingindo nosi seus
segmentos mais elevados esse mesmo nível, envolve sobretudo, na
sua parte intermediária, a «pequena burguesia» e, na sua fracção
mais baixamente colocada, os elementos meinos desfavorecidos (ou
relativamente iprivilegiados) das «classes populares», talvez me-
lhor: das «ciasses trabalhadoras».

5.2. Ponto que convém salientar é o contraste — que os Qua-
dros n.os 3 e 4 e a Figuna n.° 2 fazem avultar com grande relevo —
entre os perfis da estratificação social nos centros urbanos, por
um lado, e nas zonas rurais, por outro. Aliás, um problema meto-
dológico delicado que qualquer análise de estratificação social
suscita é o que resulta de, confoirme observa STAVENHAGEN, «a
sociedade como um todo não ser realmente uma verdadeira uni-
dade no que se refere à estratificação. Devemos distinguir pelo
menos dois sectores regionais, com estratificações próprias cada
um deles: o sector rural e o urbano» 42a. Queremos esclarecer que
não nos foi possivel dar adequada solução ia este problema, porque
nos pareceu que somente recorrendo a «impressões» excessiva-
mente subjectivas poderíamos dispor de critérios distintos a fim
de delinear, sepaíradíamente, uma estratificação urbana e uma es-
tratificação rural. Os critérios de que nos servimos foram, de facto,
determinados tendo em vista a sociedade global — e portanto o
contraste que, apesar de tudo, se nos «afigura de salientar, baseia-
-se nos resultados a que fomos conduzidos ao subdividir, segundo
o critério da área (urbana ou rural) de residência dos indivíduos,
categorias e camadas identificadas à escala da sociedade no seu
conjunto.

Nos centros urbanos, <as Camadas Superior e Média atingem,
em conjunto, 23 % da respectiva populiação activa masculina (per-
tencendo 3/7 % à Camada Superior), enquanto que nas zonas ru-
rais não excedem 9,1 % (cabendo à Camada Superior apenas
0,6 %). Pelo contrário, a Camada Inferior-Baixa, que nos centros
urbanos não ultrapassa ^1,2 % — sendo aí, portanto, apesar de

mente o estudo que pretendemos efectuar se situa na ^perspectiva da estra-
tificação social e não na das classes sociais, conforme oportunamente obser-
vámos.

42a Rodolfo STAVENHAGEN, op. cit., p. 121. Vd. também Mareei JOLLIVET,
«I/utilisation de Ia notion de classe sociale en sociologie rural», Epistémologie
Sociologique, n.°s 1^5, 2ème ed., Paris, págs. 165*183.
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QUADRO N.° 3

Camada*

Camada I

SUPERIOR

Camada II

MÉDIA

Composição social da população activa masculina (a) dos centros urbanos
(Continente e Ilhas)

Ano: 1960

N." de
indivíduos
(milhares)

22,0

113,7

Percen-
tagens

3,7%

19,3 %

Categorias profissionais agrupadas em cada uma
das camadas

1. Grandes patrões e proprietários

— grandes patrões da indústria, comércio e
serviços ..

•—grandes patrões proprietários agrícolas ...
— indivíduos com a ocupação de grandes pro-

prietários ... ...

2. Profissões liberais tradicionais de elevada
competência » ...

3. Profissões de elevada competência técnica
e/ou administrativa ...

1. Médios e pequenos patrões e proprietários

'—patrões da indústria/ comércio e servi-
ços (6)

— patrões proprietários agrícolas (6)
— indivíduos com a ocupação de proprietá-

rios (6)

2. Directores e quadros administrativos supe-
riores (c) ;

3. Profissões liberais, técnicas e equiparadas,
de competência média

4. Empregados de escritório (d) e profissões
equiparadas

N.« de
indivíduos
(milhares)

4,9

2,2
0,2

2,5

7,6

9,5

39,3

Percen*
tagens

0,4%

1,3%

6,7%

31,6
1,3

6,6

8,0

16,6

49,2

5A%
0,2%

1,1%

* 1,4%

2,8 %

8,3%



Camada III

rNFERIOR-ALTA

Camada IV

INFERIOR-BAIXA

Clero secular e regular
Profissões mal definidas ...

Total

205,6

242,1

1,3
3,5

588,2

35,0 %

41,2 %

0,2%
0,6%

100,0 %

1, Isolados comerciantes, por grosso ou a re-
talho

2. Pequenos patrões agrícolas rendeiros ou par-
ceiros, e equiparados

3. Empregados de comércio (balcão) (e) e pro-
fissões equiparadas

4. Artesãos, mestres, condutores e operários es-
pecializados e qualificados

5. Sargentos e cabos das Forças Armadas (/)

1. Operários não-especifiçados

2. Trabalhadores dos serviços (g) e profissões
equiparadas ... « . . . . . . ... ...

3. Camponeses, pescadores e profissões equipa-
radas ... } *., ... .......

•—-isolados ... . . ... ... ... ...
~— assalariados ..

5,6

0,5

86,8

111,0

1,7

149,6

60,0

32,5

2,3
30,2

1,0%

0,1%

14,7 %

18,9 %

0,3%

25,5 %

10,2 %

5,5 %

0t£ %
5,1 %

NOTAS: Vd. as do Quadro n.o 1,

FONTES: I. N. E., X Recenseamento Geral da População, 1960, Tomo V, Volume 1.°; I. N, E., Inquérito Industrial, 1957-1959, Volume
Geral; I. N. E. Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos, 1961,



Composição social da população activa masculina (a) das zonas rurais
(Continente e Ilhas)

QUADRO N.° 4

Camadas

Ano: 1960

N.« da
indivíduos
(milhares)

Percen»
tageruj

Categorias profissionais agrupadas em cada uma
das camadas

N.« de
indivíduos
(milhares)

Perceiu
tagens

Camada I

SUPERIOR

12,1 0,6% 1. Grandes patrões e proprietários

— grandes patrões da indústria, comércio e
serviços ...

— grandes patrões proprietários agrícolas ...
— indivíduos com a ocupação de grandes pro-

prietários •..

2. Profissões liberais tradicionais de elevada
competência ...

3. Profissões de elevada competência técnica
e/ou administrativa

5,9 0,3%

0,8

0,8

3,7

2,5

0,2%

0,2%

0,1%

Camada II

MÉDIA

187,5 8,5% 1. Médios e pequenos patrões e proprietários

— patrões da indústria, comércio e servi-
ços (6)

— patrões proprietários agrícolas (b) ....
— indivíduos com a ocupação de proprietá-

rios (6)

2. Directores e quadros administrativos supe-
riores (c)

3. Profissões liberais, técnicas e equiparadas,
de competência média

4. Empregados de escritório (d) e profissões
equiparadas

5. Outras profissões

150,3

86,8
57,0

57,0

4,7

8,6

18,9

5,0

1,7%
2,6%

2,6%

02%

0,4%

0,8%

0,2%



Camada III

ÍNFERIOR-ALTA

247,4 11,3 %

2. Pequenos patrões agrícolas rendeiros ou par-
ceiros, e equiparados

3, Empregados de comércio (balcão) (e) e pro-
fissões equiparadas

1. Isolados comerciantes, por grosso ou a re-
talho

4. Artesãos, mestres, condutores e operários es-
pecializados e qualificados «...

5. Sargentos e cabos das Forças Armadas (/)

27,X

8,5

59,3

151,0

1,5

1,2%

0,4%

2,7%

6,9%

0,1%

Camada IV

INFERIOR-BAIXA

1 727,1 78,8% 1. Operários 'não-especifícados

2. Trabalhadores dos serviços (g) £ profissões
equiparadas ...

3. Camponeses, pescadores e profissões equipa-
radas

— isolados
— assalariados

444,7

60,0

1 222,4

280,1

20,3 %

2,7%

55,8 %

12,8%
4$,O%

Clero secular e regular ...
Profissões mal definidas ...

3,9
13,7

0,2%
0,6%

Total 2 191,7 100,0 %

NOTAS E FONTES: Vd. as dos Quadros n.*s 1 c 3.
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importante, minoritária—, alcança a esmagadora proporção de
79 % nas zaonas rurais. Quanto aos estratos conglobados na Ca-
mada Inferior-Alta, o seu peso numérico relativo nos centros ur-
banos, que é de 35 %, representa mais do triplo do que lhes cor-
responde nas zonas rurais, o qual não vai além de 11,1%.

Um dos motivos por que importa sublinhar um tão vigoroso
contraste, consiste em que, deste modo, se torna simultaneamente
possível entender e desfazer o que se poderia designam por a
ilusão de óptica do urbano no que se refere à estrutura de estrati-
ficação da sociedade portuguesa. A imagem espontânea de que,
acerca dessa estrutura, o habitante das cidades é portador, não
pode deixar de ser principalmente influenciada pela composição
do meio social — o meio urbano — onde reside e trabalha. Ora,
este meio apresenta-se-lhe, de facto, em Portugal, constituído —
numa proporção muito considerável — por «classes médias» e
«classes superiores», incluindo naquelas a chamada «pequena bur-
guesia» (pequenos comerciantes, uma parte dos artesãos, uma
parte dos empregados dfâ escritório e de comércio, etc.); as «clas-
ses trabalhadoras», mesmo com os seus estratos mais favorecidos,
sem dúvida que não abarciam aí uma grande maioria da população.

Se, porém, vê a sociedade portuguesa à imagem e semelhança
do quadro estrutural urbano onde se acha inserido (ilusão de
óptica ou, mais exactamente, percepção socialmente deformada
da realidade social), o habitante das cidades apercebera em ter-
mos que são formalmente desmentidos pelos valores inscritos no
Quadro n.° 2. Com efeito, no conjunto do país — centros urbanos
e zonas rurais—, as C&madas Superior e Média estendem-se, em
1960, a apenas 12 % da população activa masculina (com somente
1$ % pana a Camada Superior). Do mesmo passo, no extremo
oposto da escala social, a Camada Inferior-Baixia abrange 70,9 %
dessa mesma população. As «olecsses superiores» e as «classes mé-
dias» adicionadas e incluindo a «pequena burguesia», não chegam
aparentemente a representar 20 % do total (talvez 18 % ou 19 %),
enquanto as «classes trabalhadoras», quando consideradas em toda
a sua extensão43, recobrem seguramente cerca de 80 %, se não um
pouco mais.

O significado de uma estrutura de estratificação com tais
características pode, sem dúvida, ser melhor ajpreendido, se a con-
frontarmos— ainda que sem ilusões quanto ao rigor do con-
fronto— com a de uma (sociedade altamente industrializada, como
por exemplo a Grã-Bretanha, em 195144:

43 Is to é : sem excluir os seus elementos re la t ivamente privilegiados,
ou menos desprovidos, por nós integrados n a Camada Infer ior-Alta .

44 Dados de G. D. H. COLE, art. cit., adap tados de fo rma a permi t i rem
u m confronto válido com os dados respe i tan tes à es t ra t i f icação social por-
tuguesa.
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Grã-Bretanha Portugal

(1951) (1960)

Camada I ... ... ... ... 3,3% 1,2%
Camada II . . . . . . . . . ... 23,4% 10,8%
Camada III 44,4% 16,3%
Camada IV ... 28,9% 70,9%

Mau grado esteja fora de causa admitir uma perfeita homo-
logia entre, por um lado, cada uma das quatro camadas britânicas
e, por outro, cada uma das quatro camadas portuguesas, os cri»
térios em que a sua determinação se fundou são, de facto, sufi-
cientemente similares. Deste modo, as disparidades que se obser-
vam nos perfis da estratificação da Grã-Bretanha e de Portugal
podem considerar-se assaz expressivas de dois contextos socioló-
gicos muito diferentemente estruturados sob este ponto de vista.
Notemos, pois, basicamente, a comparativa exiguidade das Ca-
madas Superior e Mt>ma em tortuyul, alem das muito distintas
proporções em que nos dois países, os estratos inferiores se re-
partem pelas Cammdas III e IV.

5.3. A reduzida dimensão proporciona! dos estratos superio-
res e médios é um dos aspectos mais frequentemente referidos,
se bem que insuficientemente documentado, das sociedades fraca-
mente desenvolvidas. Portugal, em 1960, não escapa à regra, pa-
recendo até — a ajuizar pelos dados disponíveis — que, entre os
países com um nível de desenvolvimento análogo ao português,
se encontram alguns onde aquele® estratos se apresentam um
pouco mais amplos percentuiaJmente do que na sociedade portu-
guesa, embora noutros sejam certamente ainda mais restritos45.

Não surpreende, por conseguinte,, a exiguidade — que o nosso
estudo nos conduz a reconhecer-—do conjupto formado pelas Ca-
madas Superior e Média, Trata-se, na verdade, de uma caracterís-
tica sociológica inteiramente conforme co\m o fraco desenvol-
vimento económico do país. Pode mesmo ser tomada como um
dos indicajdoores mais sdgniiíicativos do «momento» (ou estádio)
em que, no processo histónico-evolutivo das transformações sociais
mais directamente ligadas ao desenvolvimento, Portugal se situa
— ou melhor: se situava, à data do X Recenseamento Geral da
População.

45 É assim que, segundo Gino GERMANI (Política y sociedad en una
época de transición, Buenos Aires, Paidps, 1962, p. W9)t por volta de 1950,
os estratos alto® e médios represienitariaím 36% na Argentina, e 22% no
Ghile, na Colômbia, em Cuba e na Costa-.Rica. Não excederiam, porém, 18 %
na Venezuela, 15 % no Brasil e no Panamá, 1U % no Paraguay, 10 % no
Equador e eim El Salvador, 8 % na Bolívia e na Guatemala, U % nas Hoínduras
e 3% no Haiti. De acordo com DavJd CHAPI.IN (art. cit., p. 429), esses
mesmos estratos constituíram, em 1961, 17% da população do Peru.
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O peso relativo extremiaanente limitado de que surge inves-
tidta, nos nossos Quadros, a Camada Suiperior leva-nos, todavia, a
admitir que alguma dúvida posisa levantar-se sobre se não tere-
mos oido demasiadamente restritivos na selecção dos elementos
nela incluídos. Quanto a este ponto, tíngir-nos-emos a aditar — ao
já anteriormente exposto acerca dos critérios de que nos ser-
vimos— que os resultados por nós obtidos são inteiramente con-
cordantes com outros que, por diferentes vias e para distintos fins,
podem ser e têm sido atingidos. Entre estes, citaremos tão-somente
os seguintes:

a) O número total de patrões não excedia, no Censo de 1960,
5y8 % da população activa. Nesse número, porém, a grande maioria
era constituída pelos pequenos comerciantes, artesãos, agricultores,
patrões de pesca, etc, com apenas um, dois ou poucos mais assa-
lariados ou empregados tao seu seorviço.

6) Em 1960, as colectas da contribuição industrial (indústria
e serviços) podiam ser repartidas por escalões de acordo com o
seguinte esquema:

— grandes: 1%, com 42 % do rendimento;
— médias: S %, com 27 % do rendimento;
—. pequenas: 96 %, com 31 % do rendimento 4*.

c) Quanto à contribuição predial rústica (agricultura, silvi-
cultura e pecuária), ter-se-ia, também em 1960, a distribuição de
colectas que seguidamente se refere:

— grandes: 1 %, com 28% do rendimento;
— médias: 9 %, com 39 % do rendimento;
— pequenas: 90%, com 33 % do rendimento4*.

d) Com baise no Inquérito Industrial de 1957-59, as empresas
industriais podiam, nessa data muito próxima da do Censo, classi-
ficar-se em:

— grandes (mais de 100 pessoas): 1,5 %, com 47 % da popu-
lação industrial;

— médias (entre 21 e 100 pessoas): 4,9 %, com 21 % da popu-
lação industrial;

46 Cfr. Odete ESTEVES DE CARVALHO e João MOURA, «A repartição do
rendimento em Portugal Continental», Análise Social, II (7-8) , 2.° sem. 1964.
Vd. também Odete ESTEVES DE CARVALHO, «A repartição pessoal do rendi-
mento em Portugal», Análise Social, V (19) , 1967.

47 Cfr. Francisco PEREIRA DE MOURA, Problemas fundamentais da econo-
mia, Lisboa, Clássica Editora, 2.a ed., 1963, pp. 103-104.

568



— pequenas (uma a 20 pessoas): 93,6 % com 32 % da popu-
lação industrial4T.

e) De acordo com o mais recente Inquérito Agrícola, as ex-
plorações agrárias do Continente dedicadas a culturas arvenses
podiam igualmente escalonar-se em:

— grandes (mais de 200 ha.): 0,3 %, cobrindo 39 % da área
total cultivada;

— médias (mais de 10 e menos de 200 hia.): 4,8 %, cobrindo
28,7% da área total cultivada;

— pequenas (até 10 ha.): 94,9 %, cobrindo 32,3% da área
total cultivada48.

/) Em 1962, eira presumivabnenite de apenas 2,3 % a percen-
tagem das famílias que, no Continente português, auferiam ré-
ditos anuais superiores a 60 000$00 49.

g) No mesmo ano e a julgar pelas estatísticas do imposto
profissional, seria de 92,8 % a percentagem dos trabalhadores por
conta de outrem, não iniduindo os funcionários públicos, que rece-
biam anualmente remunerações iguais ou inferiores a 15 000$00,
não excedendo 1J. % a dos que usufruíam de mais de 50 000$00.
Incluindo o funcionalismo público, seria de 85,2 % a dos que re-
cebiam menos de 15 00G$00 e de 1,6 % a dos que ganhavam mais de
50 000$004».

h) No X Recenseamento Geral da População, a percentagem
dos indivíduos activos com instrução superior era de apenas lg %
(com 3,9 % nos centros urbanos e 0,5 % nas zonas rurais). A das
pessoas com insitrução secundaria não ia além de 4,4 %.

i) Segundo o Inquérito Industrial de 1964, na repartição per-
centual por níveis die instrução do pessoal de todos os escalões
hierárquicos ocupado em estabelecimentos industriais do Conti-
nente com mais de 20 pessoas ao seirviço, a parte correspondente
a indivíduos com curso superior era de unicamente 0,6 %, sendo
de 3,1 % a das pessoas com curso médio ou secundário 50.

j) Finalmente, num estudo efectuado em Maio de 1969 pelo
IPOPE (Instituto Pontuguês de Opinião Pública e Estudo de Mer-
cados) , a divisão da sociedade portuguesa em «classes socio-econó-

48 Cfr. Relatório Final Preparatório do II Plano de Fomento, Vol. I I .
4 9 Cfr. Odete E S T E V E S DE CARVALHO e JOÃO M O U R A , art. citado.
so Cfr. A. SEDAS N U N E S , Ví to r F E R R E I R A <e Joaqu im A G U I A R , «Níveis

de instrução na indústria portuguesa», Análise Social, VII (27-28), 2.° sem.
1969.
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mÍ09fl» lêVOU & afc îbuiir às «classes» cata e média-alta, conjunta-
mente consideradas, apenas 5 % da população do Continente. Por
outro lado, de acordo com esse mesmo estudo a distribuição na-
cional das famffias por escalões de rendimento familiar mensal
seoria, na data refeírida, a que abaixo se consigna:

— mais de 10500$00: .. 1%;
—de 6500$00 a 10 500$00:... 3 %;
— de 3 500$00 a 6 500$00: 16 %;
— de 1500$00 a 3500$00: . . . . . . 46%;
— menos de 1500$00: SIf %.

Deste modo, 80% das famílias disporiam mensalmente de
rendimentos iguais ou inferiores a 3 500$00, enquanto somente
Jf. % se localizariam nos escalões superiores a 6 500$0051.

Inegavelmente, alguns dos valores que acabamos de referir
são discutíveis, mormente em virtude da não completa confiança
merecida pelas fontes de informação de onde foram extraídos.
Contudo, não é possível deixar de acolher como altamente signi-
ficativo o facto de, apesar de calculados em muito diversos mo-
mentos e contextos e para diferentes fins, se manifestarem tão
sistematicamente convergentes nas indicações que fornecem acerca
da dimensão proporcional dos estratos superiores.

5.4. Não parece, pois, duvidoso que, em 1960, ia estrutura
da estratificação se revestia, em Portugal, de aspectos que inteira-
mente se adequavam a um dos esquenuas evocados na partie final
do § 2.3. dfeste artigo: uma camada superior muito restrita e,
abaixo dela, um perfil de estratificação cdm a forma de uma pirâ-
mide aguçada, na qual as camadas intermédias não englobam
mcds do que uma pequena parcela da população, sendo a larga
mofaria desta constituída pelas camadas da base.

As então referidas implicações, ao nível das ideologias domi-
nantes nos estratos superiores e nas «classes (ou bloco de classes)
dominantes», de unua estrutura com tais características, afigixra-
-se-nos portanto que não podem deixar de ser devidamente levadas
em conta na sociedade portuguesa, nomeadamente quando se pre-
tenda analisar a génese, a persistência, o grau de solidez e as
eventuais possibilidades de evolução de certos elementos basilares
do sistema institucional do país. Numa análise dessa índole, será
de resto indispensável ter presente que as ideologias e as insti-
tuições dominantes, garantias fundamentais do controle social,
tendem pertinazmente a auto-conservar-se — mesmo quando as

51 Cfr. José SOUSA MONTEIRO, «Distribuição de classes sociais e níveis
de rendimento famiiliares em Portugal Continental», Informação Social,
n.° >18, Abril-Junho 1970, pp. 51-68.
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suas bases sociais originárias já sensivelmente se alteraram —,
sobretudo quando permanecem aptiais para servir interesses (acaso
até novos interesses que entretanto se hajam desenvolvido e inse-
rido no quadro das instituições pré-existentes) de grupos detentores
de grande poder político, económico ou social.

Quando, no século XIX, a Democracia burguesa se instaurou
e consolidou num certo número de países europeus cujas estru-
turas de estratificação apresentavam, na época, perfis semelhan-
tes àquele que encontramos, para Portugal, em 1960, uma das con-
dições históricas que mais decisivamente determinaram o seu
advento residiu — conforme BARRINGTON MOORE O mostrou52—
numa forte contradição entre os interesses da aristocracia (ou bur-
guesia) agrária e os dia burguesia urbana detentora dos mais im-
portantes empreendimentos comerciais e industriais. Desta forma,
as instituições de onde a Democracia europeia provém consubstan-
ciaram, inicialmente, umia forma de institucionalização e regulação
de graves conflitos «horizontais» que se haviam desenvolvido ao
nível das «classes dominantes» daqueles países. E só puderam
alargar-se, mediante progressiva lampliação da base social do su-
frágio— e, ao alargar-se, manter-se—, na medida em que as
«classes dominantes», que as haviam criado, puderam, através
delas, primeiramente superar em ampla medida os seus próprios
conflitos internos e, seguidamente, encontrar na Democracia alar-
gada uma forma de institucionalizar e regular, com o apoio das
«classes médias», um outro tipo de conflitos: os que verticalmente
as opunham, em conjunto, à base «popular» da sociedade. Nos
países da Europa 52a ondie, em lugar de uma ruptura inicial, se ve-
rificou desde cedo uma coializão entre os grandes interesses agrá-
rios e os grandes interesseis comerciais e industriais, bem como
naqueles onde a exiguidade (ou, em ceirtos casos, a situação des-
favorável) das «classes médias» e das franjas superiores das
«classes populares» não permitiu que, sob quadros democrá-
ticos, as «classes dominantes» dispusessem de meios legais para
exercer com segurança o controlo das estruturas sociais,
os movimentos e os regimes que vieram a prevalecer foram os
de cariz acentuadamente autoritário e, por fim, de extremia-direita.

Recentemente, depois da II Guerra Mundial e sobretudo du-
rante a década de 1950-1960, um número considerável de intelec-

5 2 Cfr. BARRINGTON MOORE, Les origines sociales de Ia dictature et Ia
democratie, ttrad. do inglês, Paris, Maspero, Ii9i09, pp. 333 e segs.

52a Conforme já no século XIX Alexis DE TOCQUEVILLE compreendeu, a
génese' e evolução da Democracia burguesa na América do Norte revestiu-se
de características peculiares, relacionadas com a circunstância de aí ter sur-
gido em sociedades em vias de formação com abundantes recursos naturais
e não em países dotados de fortes estrutura® tradicionais e com graves pro-
blemas sociais internos. Não obstante, a guerra da Secessão pode ser inter-
pretada como uma forma especial de revolução burgwesa conttra a aristocracia
latifundiária e plantadora do Sul.
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tuaifí e técnicas Mi^-.ammcaiw)s, do,s mais prestigiosos, alimen-
tou ia esperança e sustentou a tese de que a constituição de «bur-
guesias nacionais» indusrbrializadoras suscitaria, nos seus países,
uma situação conflitual, ao nível das «classes dominantes», entre,
por um lado, essas novas burguesias e, por outro, as camadas diri-
gentes tradicionais (nomeadamente os grandes proprietários de
terras) 53. Um tal conflito iria provocar, analogamente ao suce-
dido no século IX em certos países europeus, um desenvolvimento
da Democracia, ou seja: da participação no processo político de
sectores cada vez mais latos da população. Cada uma das classes
em confronto necessitaria, com efeito — a fim de poder opor-se
eficazmente à outra —, de «angariar o apoio de massas tão impor-
tantes quanto possível, o que implicaria o recurso a mecanismos
institucionais baseados num sufrágio amplo e livre e, portanto,
a suia aceitação. Porém, uma vez aceites pelas «ciasses dominian-
tes», esses mecanismos tomariam possível e desencadeariam a
ulterior mobilização das «classes populares» em função dos seus
próprios interesses, tal como no passado ocorreu naquelas Demo-
cracias euiropeias.

Estas expectativas encontram-se hoje inteiramente goradas
na grande maioria dos países em causa. E não é difícil entender
porquê. De um lado, como Luciano MARTINS justamente assinala54,
as contradições de interesses ao nível das «classes dominantes»
revelaram-se muito menos insuportáveis do que se havia suposto.
Do outro, e principalmente, ,as «classes dominantes» — encontran-
doHse inseridas num contexto sociológico onde as camiadas médias
são relativamente diminutas e onde as camadas inferiores, além
de einvolverem a grande maioria da massa demográfica, revelam
crescente propensão pana se coaastituirem como sede de rising ex-
pectations e de movimentos sociais contestadores das estruturas
sociais vigentes — facilmente se inclinaram a sobrepor, a todos
os demaliis interesses, aquele que lhes era funda/mental e comum:
o da sua própria segurança e da manutenção das estruturas sociais
que as suportam. Modelos institucionais baseados na autocracia
e na coerção, e não na democracia e na participação, foram, pois,
aqueles a que, na generalidade do casos, as «classes dominantes»
(incluindo as chamadas «burguesias nacionais») efectivamente
aderiram.

Estas ianotações não pretendem substituir-se à análise, acima
sugerida, da génese, peraistência, grau de solidez e eventuais possi-
bilidades de evolução de ceirtos elementos basilares do sistema ins-
titucional poirtuguês. Supomos, no entanto, que abrem pisitas

53 Sobre esta tese e a sua crítica, vd. Luciano MARTINS, «L'épuisement
d'un modele de changeuneiit social: Ia crise du déyeloippementafeme au Brésdl»,
no vol. dirigido por Geo.rges BALANDIER, Sociologie des mutations, Paris
Anthropos, 1970, pp. 451-462.

ŝ  Loc. cit, pp. 460-461.
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valiosas para a sua abordagem, a partir da consideração da estru-
tura de estnajtificaçãx) identifiçada no presente estudo.

5.5. Seria igualmecnjte vantajoso examinar, à luz do perfil de
estratificação social que obtivemos, a forma como se tem pro-
cessado, até há cerca Se cinco anos, a industrialização em Portugal.
Mas não nos é possível, acerca deste ponto — que é o último que
abordaremos —, registar aqui mais do que um ligeiro apontamento.

Um dos aspectos mais relevantes da industrialização portu-
guesa— aspecto desde há vários anos bem documentado e fre-
quentemente referido — consiste em que, pelo menos até uma data
recente, foi acompanhado, como observou Alfredo de SOUSA, por
«uma das repartições de rendimento mais caracterizadamente
prò-capitalistas da Europa» 55. De facto, em 1963/64 a parte dos
rendimentos do Trabalho no rendimento nacional não terá sido
muito superior a hh %? contra por exemplo 74,1 % no Reino
Unido, 66 % na Alemanha Federal, 64,9 % em França, 62 % na
Bélgica (valores respeitantes! a 1960) e 55,1 % em Espanha (valor
referente a 1964) 56. Acresce que, no período de 1953-1965, ao
passo que o produto industrial se expandiu ao ritmo anual de
8,5 %, o valor da parcela desse produto distribuída aos trabalha-
dores apenas se elevou à taxa de 6,2 %. A participação percentual
do Trabalho no rendimento criado peto, indústria tendeu, assim,
naquele período, a decair de ano para ano. Só posteirioonente
— digamos: a partir de 1966 — esta tendência parece ter-se mo-
dificado, em virtude de a taxa de aumento anual dos salários se
ter elevado de foirma sensível (consequência da alteração das
condições objectivas do mercado do trabalho: emigração, serviço
militar prolongado, eliminação de excedentes subempregados na
agricultura, rarificação da oferta de mão-de-obra).

Aquela característica da industrialização em Portugal tem
sido justificadamente posta em relação com a inexistência, no país,
de orgânicas sindicais eficazes. É evidente, porém, que esta «falha»
do sistema institucional português remete para todo um «esquema
de siegurança» contra eventuais movimentos das camadas da base,
persistentemente instituído e praticado, a pairtir de determinado
momento histórico, pelos estratos dirigentes do país. E esse «es-
quema» relaciona-se, por sua vez, muito estreitamente — conforme
o sugere o que deixámos exposto no anterior § 5.4.—, com a

55 Cfr. Alfredo de SOUSA, «O desenvolvimento económico e social por-
tuguês—Reflexão crítica», Análise Social, VII (2:7-28), 2.° sem. 1969.

56 Cfr. Odete E. de CARVALHO, «Aspectos da repartição do rendimento
em Portugal», Análise Social, VII (27-28), 2>.° sem,. 1969. A Autora fornece
o vakwr dé H,3 %; mas parece que haveria que adicionar-lhe, como rendimentos
do trabalho, uma piarte dos «lucros» dos pequenos empresários (isolados ou
com um número muito restrito de empregados ou assalariados). As estatís-
ticas portuguesas não permitem, porém, efectuar esta correcção.
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própria estrutura de estratificação da sociedade portuguesa.
Dadas as novas condições objectivas cocnfiguradoras do mercado
do trabalho em Portugal, não se pode aliás deixar de prever que
a persistência do «esquema» ocasionará sensíveis tensões super-
estruturais, de que, aliás, já se manifestam claros indícios.

Por outro lado, porém, quando se observa qualquer das Fi-
guras onde condensámos graficamente os resultados da nossa pes-
quisa, desde logo ressalta que um pronunciado dualismo vincada-
mente distingue ias estruturas urbajnas das rurais. Claramente
aí se vê que, ainda em 1960, o meio ruína! da Metrópole constituía
um extenso «reservatório» de mão-de-obra, à margem dos cen-
tros motores da actividade nacional. Perto de 56 % da população
activa masculina desse meio eram formados por camponeses, e
estes — assalariados na sua maior parte ou trabalhando isolados
por conta-própnia — englobavam cerca de 45 % da população
activa masculina do país.

Ora, consoante o demonstrou C. MORRISON57, um dualismo
desta natureza tende só pocr si — isto é: quando entregue à sua
dinâmica espontânea e independentemente dasi estruturas e dos
meios da acção sindical — a ocasionar nos países em vias de
desenvolvimento, enquanto os camponeses pobres e/ou sem terra
são numerosos e a produtividade agrícola se mantém baixa,
não apenas que o processo da industrialização se acompanhe de
uma forte desigualdade na repartição dos rendimentos, mas tam-
bém que esta se acentue durante as primeiras fases do crescimento
industrial. Nestas condições, é lícito afirmar o seguinte: na me-
dida em que, agindo no interior da «estrutura de segurança»
institucionalizada, as camadas superiores rurais efectivamente
bloquearam toda e qualquer alteração significativa nas bases
fundamentais da agricultura portuguesa58 — impedindo, por um
lado, o acesso dos camponeses «proletários» 59 a posse de terras
e conservando, por outro, uma estrutura agrária economicamente

57 Cfr. C. MORRISON, «A repa r t i ção dos rendimentos nos países em
vias d e crescimento económico: evolução e significado», Análise Social, V I I
(27-2S), 2.° sem. 1969.

58 Como recorda Franc i sco P E R E I R A DE M O U R A , «pe ran te de te rminados
projectos reformistas apresentados entre 1968 e 1964 (a tão falada «reforma
agrária», depois designada por «reorganização» e, finalmente, apenas poir
«orientação agrícola»), as forças latifundiárias mobilizaram todos os meios
de pressão e conseguiram repudiar, quase totalmente, as veleidades de modi-
ficação estrutural. Mesmo quando os seus interesses não eram directamente
afectados (caso da proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade
rústica, a aplicar às estruturas minifundiárias do Minho, Douro e Beiras)
movimentaram-se em franca oposição, raciocinando — e parece que bem! —
nestes termos: a admitir-se a intervenção para correcções estruturais nessas
zonas estará o flanco aberto para outras intervenções, dessa vez afectando
directamente o Ribatejo e o Alentejo (latifúndio); portanto, ataquemos».
Gfr. Por onde vai a economia portuguesa?, Lisboa, Publ. Dom Quixote,
1969, pp. 23-24.
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ineficiente—, essas camadas serviram, de um modo particular-
mente eficaz, se bem que indiirecto e involuntário, os interes-
ses dos principais actores da industrialização (os empresários
capitalistas), aos quais tornaram possível, durante um longo prazo,
a apropriação de umja parcela excepcionalmente elevada do ren-
dimento industrial.

Exactamente, porém, porque as bases fundamentais da agri-
cultura portuguesa se mantiveram prolongadamente intactas e
porque, em grande parte por esse motivo, os acréscimos do rendi-
mento nacional decorrentes da industrialização afluíram, numa
proporção muito larga, a restritas camadas sociais, reforçou-se
afinal uma situação que, por suia vez, tendia a não induzir ou re-
querer transformações profundas nas estruturas rurais. Com
efeito, e de acordo com a convincente demonstração de Celso
FURTADO e Alfredo de SOUSA

 60, quanto mais a repartição dos ren-
dimentos favorece os estratos privilegiados da sociedade, mais o
investimento industrial propende a ser intensivamente capitalistico
e, por conseguinte, pouco dependente de um amplo recrutamento
de mão-de-obra. Assim, não apenas por ser relativamente débil,
mas também por esse motivo, a industrialização verificada em
Portugal não necessitou, de facto, de retirar à agricultura um
número de trabalhadores suficientemente avultado para a obrigiar
a uma reconversão de métodos e estruturas. Como diz Francisco
PEREIRA DE MOURA., O sector agrícola «não foi arrastado pelo de-
senvolvimento industrial, mantendo-se na estagnação tradicional
e aroaizante» 61. Na verdade, uma efectiva rarificação da mão-de-
-obra nos campos só veio a verificasse em consequência da maciça
emigração para a Euro(pa tramsptirenaJica, depois de 1961.

Desta formia, os efeitos propriamente relevantes da indus^
trialização encontraram-se, na realidade, circunscritos num cír-
culo social relativamente limitado, constituído essencialmente pelas
camadas urbanas detentoras de alto® ou médios rendimentos. O
único mercado interno indisicutivelmente dinâmico era o que essas
camadas representavam, o que naturalmente incitou a produção
industrial a adaptar-se-lhe. Por outras palavras, e consoante nos
parece facilmente observável, os estratos sociais onde o rendi-
mento nacional fortemente se concentrou passaram a ser simul-

59 Em 1960,, a população activa agrícola do Continente era formada
por 6 % de patrões, 35 % de trabalhadores familiares e 59 % de assalariados
(Cfr. A. SEDAS NUNES, «Portugal, sociedade dualista em evolução», Análise
Social, II, 7-8, 2.° sem. 1964). Pela mesma época, tinham-se, por exemplo,
i.4 % de assalariados na agricultura da Bélgica^ 7% na Irlanda, 20% na
Áustria, 26% na Suíça e 29 % na Itália (Cfr. Eugénio de CASTRO CALDAS,
Modernização da agricultura, Lisboa, Sá da Costa, 19:60, p. 128).

60 Vd. Celso FURTADO e Alfredo de SOUSA, «Perfil da procura e perfil
do investimento», Análise Social, VII (27-28), 2.° sem. 1969.

ei Opus cit., p. 23.
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tâneamente aqueles pana os quais, tanto a produção como o es-
forço desenvolvido com vista à iptromoção do consumo, predomi-
nantemente se orientaram.

Recorrendo a uma imagem proposta por Luciano MARTINS,
diríamos que sfe desencadeou no país um «círculo vicioso da ri-
queaa» — círculo que ainda mais se acentuou em consequência,
por um lado, de a elevação das normas e hábitos de consumo dos
grupos privilegiados tender a neles suscitar ainda mais altas aspi-
rações de rendimento, e (por outro; de ias siuas posições e meios
de influência na sociedade lhes permitirem, com muito miaior faci-
lidade do que a outras camadas sociais e em prejuízo delas, obter
a satisfação de aspirações dessa índole. De facto, conforme re-
velou Xavier PINTADO, enquanto as remunerações dos operários
portugueses são (ou eram em 1962), em termos reais, três a seis
vezes inferiores às dos operários da Europa industrializada, as
do pessoal superior (técnico e directivo) das indústrias mostram-
ise equivalentes, se é que não sobrelevantes em podernde-compra,
às do pessoal de idêntico nível hierárquico daqueles países62.

Neste sentido, merece ainda ser mencionado um facto que é
pelo menos interessante. Se fizermos corresponder à Camada Su-
perior do Quadro n.° 2 o escalão IPOPE dos rendimentos fami-
liares superiores ia 10 500$00, e ao que acima designámos de «clas-
ses médias» (mais amplas, recorde-se, do que a Camada Média
do mesmo Quadro) os escalões IPOPE dos rendimentos familiares
compreendidos entre 3 500$00 e 10 500$00 por mês, obtém-se, para
as «classes superiores» e as «classies média®» em 1969, percen-
tagens — de 1 % e 19 %} respectivamente — muito próximas, em-
bora talvez globalmente um pouco mais elevadas*13, das que, com
base no nosso trabalho, encontrámos para 1960.

Decerto, nem aquelas correspondências podem considerar-se
seguras, nem a metodologia utilizaida pelo IPOPE é por nós conhe-
cida. Nestes termos, nenhuma conclusão é possível enunciar. MBB
é legítimo formular uma hipótese: a de, apesar dai industriali-
zação, o peso relativo conjunto das «classes superiores» e das
«classes médias» se ter mantido, no decurso da última década,
relativamente constante na sociedade portuguesa, se bem que
acusando porventura uma certa propensão para crescer.

Estudos ulteriores poderão confirmar ou, pelo contrário,
infirmar uma tal hipótese. De momento, limitar^nos-emos a re-
conhecer que ela é congruente com o citado esquema do «círculo
vicioso da riqueza», o qual, a nosso ver, só o recente e explosivo
crescimento da emigração veio abertamente perturbar. Nada, po-

62 Cfr. Xavier PINTADO, «Níveis e es t ru turas de salários comparados:
os salários portugueses e os europeus», Análise Social, V (17), 1.° t r im. 19-67.

63 Estimámos, com efeito, na p a r t e final do § 5.2., que, em 1960,, a s
«classes superiores» e as «classes médias» adicionadas não chegavam a
representar 2 0 % (talvez 18 ou 1 9 % ) .
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rém, sugere a respeito das altenajções que seguramente não dteixa-
ram de se registar na composição e nas proporções das restantes
camadas sociais, por efeito nomeadamente daquela emigração, da
mobilidade geográfica e profissional (com nítido aumento de em-
prego no sector terciário e muito fraca expansão no secundário),
do mais amplo lajcesso à instrução, da tendência para a alta e para
a modificação da estrutura hierárquica ruas remunerações do tra-
balho, do caudaloso afluxo de remessas monetárias de emigrantes
e, ainda, do desenvolvimento do crédito ao consumo64.

6* Conclusão

A concluir, acrescentaremos apenas que desejaríamos poder
confrontar, em futuro trabalho, o® resultados expostos neste ar-
tigo com os de um estudo análogo a efectuar sobre o Censo de
1970. E que também <nos interessaria recuar até 1940, ou pelo
menos até 1950, a fim de poder traçar as grandes linhas da evo-
lução sofrida, ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, pela estrati-
ficação social portuguesa.

64 Os autores agradecem ao Prof. Alfredo de SOUSA, e aos Drs. José
Manuel ROLO e Raul da Silva PEREIRA, seus colegas do Gabinete, as críticas
que fizeram a esta última parte do artigo.
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ANEXO

Uma estimativa da distribuição, por camadas sociais, dos chefes-de-família
recenseados em 1960

por A. Sedas Nunes

1. Apresienta-se nieste Anexo uma estimativa da distribuição,
por camadas sociais, dos chefes-de-família recenseados em 1960.
Esta estimativa foi efectuada há cerca de seis anos, no âmbito
dos trabalhos preparatórios do volume duplo (II, 7-8) da revista
Análise Social, inteiramente dedicado ao tema «Aspectos sociais
do desenvolvimento económico em Portugal». Fez parte de um
conjunto relativamente amplo de pesquisas cujos resultados, em
grande parte, nunca chegaram a ser publicados, mas que deram
origem ao artigo «Portugial, sociedade dualista em evolução», in-
serto naquele volume.

O universo estatístico escolhido paona objecto de análise foi
o dos chefes-de-família activos com profissão ou com ia ocupação
de proprietários, o que ofeireceu a vantagem de conduzir a uma
repartição por estratos, não de indivíduos, mas de famílias. Teve,
porém, dois graves inconvenientes. Por um lado, cerca de 18 %
dos chefes-de-família não puderam ser classificados, por não se
dispor acerca deles de quaisquer indicações manipuláveis para o
efeito. Por outro lado, a fim de se poderem distribuir pelas dife-
rentes camadas os chefes-de-fiamília pertencentes a determinados
grupos de profissões, foi necessário recorrer a coeficientes mais
ou menos arbitrariamente fixados.

2. Os critérios adoptados e os resultados obtidos foram os
que seguidamente se explicitam:
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I —CAMADAS SUPERIORES
Milhares Percentagens

a) Elementos do tapo directorial
50% dos directores de empresas e

chefes de serviços 6,1 0,3'%
b) Estratos superiores das profissões libe-

rais, técnicas e equiparadas
1/3 das profissões liberais, técnicas -e

equiparadas 12,7 0,7%
c) Grandes patrões da indústria e dos ser-

viços
10% dos patrões nãonagrícolas 9,5 0,5%

d) Grandes patrões agrícolas
10% dos patrões agrícolas 7,3 0,4%

e) Grandes proprietários de ocupação
10 % dos proprietários de ocupação ... 6,3 0,3 %

Total 41,9 2,3%

II — CAMADAS MÉDIAS PATRONAIS E DIRIGENTES

a) Pequena e média burguesia comercial, in-
dustriai, administrativa e proprietária

50 % dos directores de empresas e
chefes de serviços;

90 % dos patrões não-agrícolas;
90 % dos proprietários de ocupação;

Total 147,8 8,1%
b) Pequenos e médios patrões agrícolas

90 % dos paitrões agrícolas 65,9 3,6%

Total 213,7 11,7%

Hl — CAMADAS MÉDIAS DE TRABALHADORES

a) Estratos médios e inferiores das pro-
fissões liberais, técnicas e equiparadas

2/3 das profissões liberais, técnicas e
equiparadas;

100% dos ©hefes-de-família estu-
dantes;

Total 26,7 1,5%
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b) p
100% dos empnegadòs 124,6 6,8%

c) Trabalhadores independentes
100 % dos isolados não-agrícolas 94,3 5,2 %

Total 2^5,6 13,5%

IV —GAMADAS INFERIORES

a) Operários
100 % dos operados qualificados e

especializados;
100 % dos operários não-espeeifi-

cíados;
Total 540,6 29,7%

b) Camponeses
100 % dos isolados agrícolas;
100% dos laJgricultoreis nãonespeci-

f içados;
100% das domésticas agrícolas che-

f j f í ;
Total 754,1 41,4%

c) Trabalhadores dos serviços domésticos,
pessoais e familiares 24,0 1,4 %

Total 1318,7 72,5%

TOTAL GERAL das famílias classificadas ... 1819,9 100,0 %

3. Em resumo, os resultados a que se chegou nesta estima-
tiva, sem dúvida muito mais grosseira do que a apresentada no
corpo do artigo a que esta nota vai anexiai, foram os seguintes:

Gamada I 2,3% ( 41,9 milhares de famílias)
Gamada II 11,7% ( 213,7 » » » )
Camada Hl 13,5% ( 245,6 » » » )
Camada IV 72,5 % (1318,7 » » » )

A figura junta exprime graficamente estes resultados, distin-
guindo, na base (Camada IV), ias parcelas respeitantes a famí-
lias de camponeses e a família® de operários.
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4. Um confronto entre o-s valores que se acabam de indicar e
os obtidos por J. David MIRANDA não deixa de sier vantajoso. De
facto, os perfis das duas estratificações apresentam-se muito simi-
lares, o que reforga o grau de confiança que podem merecer. Ade-
mais, podte verificarisie que, mau grado terem sido adoptados,
nesta aonálisie mais grosseira, critérios obviamente demasiado latos
para a selecção dos eiemenitos incluídos nos estratos mais elevados
(por exemplo: 10% dos patrões agrícolas e não-agrfcolas é mani-
festamente excessivo), nem por isso a Camada Superior veio* a
abarcar mais de 2,3'% das famílias clasisifiçadas, o que pode ser
tomado como um indicador adicional de que o restrito peso rela-
tivo atribuído por J. David MIRANDA a essa camada é aproximada-
mente correcto. Neste mesmo sentido aponta a circunstânciia de
os ebefes-dènfamília que nãx> foi posisível classificar (cerca de 18 %
do total) pertencerem presumivelmente, em grande parte, a es-
tratos sociais de (condição modesta, o que significa que, se hou-
vesse sido praticável classificá-lo®, a percentagem correspondente
à Camada I apareceria menor.
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