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 5. OS ESTILOS DE VIDA 

 

 

 As práticas e representações relativas aos emigrantes adquirem maior significado 

quando enquadradas no âmbito dos estilos de vida de que são parte integrante. Distintos 

e distintivos, os estilos de vida prendem-se com os diferentes modos de ser e de estar na 

vida, de sentir, ver e fazer o mundo. Estes estilos tendem não só para a coerência mas 

também para a congruência com as condições e experiências de vida, presentes e 

passadas, características das diversas classes de agentes. Neste capítulo, tentaremos 

captar alguns aspectos constitutivos e discriminantes dos estilos de vida dos inquiridos. 

Para tal, propomo-nos analisar os seus gostos e preferências em alguns domínios que, 

tais como a profissão, o lar, o lazer, o desporto, os valores éticos, políticos e estéticos, 

reputamos particularmente reveladores e emblemáticos. O objectivo principal desta 

análise reside na detecção de linhas de demarcação e de princípios de classificação cuja 

presença tende a repetir-se na estruturação e configuração dos diferentes julgamentos1. 

Acreditamos na sua utilidade enquanto mediação para uma compreensão mais pertinente 

e contextualizada das práticas e representações relativas aos emigrantes. 

 

 5.1. Expectativas profissionais 

 

 Por detrás das múltiplas opções dos inquiridos operam esquemas classificatórios 

que, radicando-se no habitus, alicerçam as atitudes mais díspares perante o mundo e a 
                                                 
1Estes julgamentos aparecem aqui apenas cruzados com a profissão. Isto apesar do alcance explicativo do 
nível de ensino rivalizar, amíude, com o da profissão. Chega, mesmo, a ultrapassá-lo quando as questões 
versadas envolvem mais directamente "as armas brancas da cultura e do gosto" (TORGA, M., Vindima, 1ª 
ed. 1945, Coimbra, ed. do autor, 1971, p. 235) elevando-se a esferas mais "escolares", tais como a ética, a 
política e a estética. Neste capítulo, optámos por não contemplar o efeito do nível de ensino para não 
sobrecarregar o texto com uma duplicação de tabelas e de gráficos, ademais redundantes. De facto, no 
caso desta amostra, as distribuições dos inquiridos por profissão e por nível de ensino quase que se 
confundem (ver quadro VI). 
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sociedade. A marca destes princípios de classificação e de divisão é já perceptível nas 

opiniões que rodeiam os valores e as expectativas profissionais. 

 A diferenciação expressa na escolha das características profissionais manifesta-

se deveras significativa e esclarecedora de alguns traços identificativos dos estilos de 

vida das diversas classes de inquiridos. 

 
Quadro XI - Escolhas (em %) de características profissionais segundo a profissão1 
 

Qualidades 
profissionais 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Inclinações 63,6 26,3 13,3 ,0001 ,456 
Formação 43,8 30,3 22,9 ,0030 ,189 
Autonomia 14,1 12,1 10,5 ,7154 ,045 
Segurança 51,2 64,7 52,4 ,0975 ,120 
Prestígio 10,7 23,2 16,2 ,0445 ,138 
Ascensão 5,0 15,2 35,2 ,0001 ,332 
Remuneração 10,7 28,3 55,2 ,0001 ,403 
Total (nº inq.) 121 99 105 ----- ----- 

1ª escolha: risco de erro=0,0001; V de Cramer=0,399 
 

 Se em torno da prioridade da estabilidade e da segurança em relação ao futuro 

se gera um certo consenso2, o mesmo já não acontece no que concerne ao 

aproveitamento das qualidades e das inclinações da pessoa, ao desenvolvimento da 

formação e dos conhecimentos, às possibilidades de subir e à remuneração. Enquanto 

que a preferência dos diplomados pende para as duas primeiras, o interesse dos 
                                                 
1Pedimos aos inquiridos para escolherem, ordenadamente, as duas características profissionais que 
consideravam mais importantes dentre as sete que constavam da seguinte lista: "que possa dar prestígio a 
quem a pratique; que garanta estabilidade e segurança em relação ao futuro; que aproveite as qualidades e 
inclinações da pessoa; que seja bem remunerado, bem pago; onde se possa desenvolver a formação e os 
conhecimentos; que dê uma certa responsabilidade e autonomia; que dê possibilidades de subir". 
Exemplificando com a primeira célula, este quadro deve ser lido do seguinte modo: 63,6 da primeira 
célula indica a percentagem dos diplomados (77) que optaram em primeiro ou segundo lugar pela 
característica "que aproveite as qualidades e inclinações da pessoa" entre o total de diplomados (121) que 
responderam à pergunta. Sempre que existentes, indicaremos, em nota de rodapé, os resultados 
correspondentes ao inquérito destinado aos emigrantes (n=89). Neste caso foram os seguintes: 
inclinações, 9,0%; formação, 16,9%; autonomia, 16,9%; segurança, 59,6%; prestígio, 13,5%; ascensão, 
28,1% e, finalmente, remuneração, 56,2%. 
2Apenas no caso de considerarmos conjuntamente as duas escolhas. No entanto, se nos ativermos apenas à 
primeira opção, a pequena diferença observada entre os independentes e os demais amplia-se 
significativamente: 53,5% contra 35,2% dos operários e 28,9% dos diplomados. A maior ênfase dos 
independentes na estabilidade e na segurança profissional vai de encontro ao coeficiente de incerteza que 
soe rodear o seu modus vivendi e a consequente luta por uma sobrevivência frequentemente pressentida 
como problemática. 
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independentes e, sobretudo, dos operários recai sobre as duas últimas. Como se pode 

verificar no quadro XI, 63,6% dos diplomados escolhem as inclinações contra tão 

somente 26,3% dos independentes e 13,3% dos operários; 43,8, 30,3 e 22,9% elegem, 

respectivamente, a formação. De modo precisamente inverso, 55,2% dos operários, 

28,3% dos independentes e 10,7% dos diplomados escolhem a remuneração e, seguindo 

a mesma ordem, 35,2, 15,2 e 5,0% a ascensão. 

 Enquanto que os diplomados se mostram claramente atraídos por valores "pós-

materialistas" tais como o aproveitamento das qualidades e das inclinações da pessoa 

ou o desenvolvimento da formação e dos conhecimentos, os operários destacam-se pelo 

seu interesse, de teor mais "materialista", pela remuneração e pelas possibilidades de 

subir. 

 Destas disparidades em volta das expectativas profissionais prioritárias, 

emergem alguns componentes discriminantes dos habitus das três classes de agentes. 

 Sobressai, em primeiro lugar, o privilégio outorgado pelos diplomados à pessoa. 

Torna-se líquida a sua preocupação com a individuação, com o desenvolvimento da 

pessoa e com os múltiplos processos e procedimentos de personalização. É neste terreno 

que germinam, culminantes, as ideologias da vocação e do dom1. O cultivo destes traços 

diferenciais ascende aos primeiros tempos de vida e prende-se com as práticas e as 

definições que, nas diferentes classes sociais, rodeiam a infância. Predisposições e 

"protensões" deste género tendem a ser inculcadas e estimuladas, desde bébés, nas 

crianças das famílias burguesas. Seja-nos permitida uma longa citação de Luc 

BOLTANSKI: 

 
 "Entre os membros das classes superiores, a criança é habitualmente encarada como 
um ser responsável dotado, já, duma 'natureza', dum carácter bem determinado (...) Na 
maior parte dos casos (...), os membros das classes superiores insistem na responsabilidade 
da criança, na sua individualidade e na sua necessidade de autonomia. É preciso transmitir à 
criança o sentido das suas responsabilidades, ensiná-la a tornar-se 'uma pessoa'. A criança 
deve desenvolver uma 'personalidade que lhe seja própria' e distinguir-se dos seus irmãos 
através dalgum traço específico. É bem próprio das famílias burguesas o definir cada um 
dos filhos mediante uma característica particular, um traço de carácter (...), o gosto por uma 

                                                 
1Sobre as ideologias da vocação e do dom, ver BOURDIEU, Pierre e DARBEL, Alain, L'Amour de l'art, 
op. cit. 
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actividade definida (....) ou, melhor ainda, um dom para as 'ciências', para a 'música' ou para 
a 'literatura'. O pai burguês orgulha-se por ter um filho 'individualista' que escapa desde a 
infância ao círculo reduzido da família. (...) Nas classes populares, as pessoas preocupam-se 
pouco com o 'psiquismo' da criança (...). A criança, sobretudo quando mais nova, ainda não 
conquistou um ser. Mais do que um ser individual, ela é apenas porção da famíla."1  

 

 Da aposta dos diplomados na formação e no desenvolvimento dos conhecimentos 

e da sua predilecção pelo aproveitamento das qualidades e das inclinações da pessoa, 

transparece também a sua maior aptência pela incorporação do capital, pela cultura feita 

corpo numa espécie de segunda natureza que faz toda a diferença. 

 Se o trabalho pode ser valorizado pelos diplomados como fonte "enriquecedora", 

quase lúdica e estética, de realização pessoal, o caso muda de figura para os 

independentes e, sobretudo, os operários, onde prevalece o sentimento do trabalho como 

fonte ascética de rendimentos indispensáveis ao sustento da família. O trabalho surge, 

sem eufemismos nem sublimações, como uma tarefa, uma necessidade compulsiva e 

premente de todos os dias. Insere-se nesta lógica a intensa atracção dos operários, 

contrastada com a forte repulsa dos diplomados, pelo par de "interesses materialistas" 

formado pela remuneração e pela ascensão no trabalho2. Trata-se, em suma, de dois 

modos distintos de estar no e perante o trabalho. Apesar da aspiração de subir no e quiçá 

pelo ofício, as respostas dos independentes e dos operários não "voam tão alto" como as 

dos diplomados. Fazendo da necessidade virtude, as ambições e expectativas são outras. 

 Neste enfiamento, resta-nos tocar num dos núcleos de crucial diferenciação entre 

as visões do mundo dos diplomados e das restantes duas classes. Referimo-nos, até certo 

ponto, à scholé, à distanciação fruída e ostentada face ao mundo quotidiano das 

urgências imperativas da "baixa necessidade material", para empregar uma expressão de 

                                                 
1 BOLTANSKI, Luc, Prime éducation et morale de classe, Paris, Éd. de l' E.H.E.S.S., 1969, pp. 126-129. 
Ainda sobre a socialização das crianças de tenra idade no seio das diferentes classes sociais, cf. 
CHAMBOREDON, J. C. e PRÉVOT, J., "O ofício de criança", (1ª ed. 1972) in GRÁCIO, Sérgio e 
STOER, Stephen, Sociologia da Educação - II: A construção social das práticas educativas, Lisboa, 
Livros Horizonte, 1982, pp. 51-77. 
2Refira-se de passagem que, ao contrário da generalidade dos diplomados, nem os independentes nem os 
operários usufruem dum ofício onde a regulamentação da carreira prevê de antemão os passos da 
respectiva progressão. 
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Eça de QUEIRÓS1. Inscreve-se neste contexto o desprendimento evidenciado pelos 

diplomados na subalternização da remuneração e, dum modo geral, por tudo o que 

envolve o "mesquinho e vil metal"2, chegando, inclusive, a considerar "deselegante" 

erigí-lo em assunto de conversa. Esta "distanciação aristocrática em relação ao 

dinheiro", corolário duma (o)posição no espaço social, encontra, aliás, no emigrante, 

que o incarna, um terreno fértil para exacerbada crítica3. 

 
 5.2. A decoração do lar 

 

 Esta oposição entre o alto arbítrio espiritual e a "baixa necessidade material" 

atravessa todo o espectro das avaliações protagonizadas pelos inquiridos, 

designadamente pelos diplomados. E, naturalmente, não deixamos de a surpreender 

também no que se refere à mobilação da casa (ver quadro XII). 

 Retendo apenas as duas características de móveis que suscitaram maior 

diferenciação, verificamos que se o critério monetário, correspondente ao bom preço, 

ressalta como o mais decisivo para os operários (70%) e alcança o terceiro lugar entre os 

independentes (42,4%), resulta, no entanto, inequivocamente relegado para segundo 

plano pelos diplomados (26,5%). Esta sequência inverte-se no caso da sensação de 

intimidade: assinalam-na 34,7% dos diplomados contra 15,2% dos independentes e, 

sublinhe-se, somente 5,7% dos operários. Quarta maior opção entre os diplomados, a 

sensação de intimidade desce para penúltimo e último lugar nas prioridades dos 

independentes e dos operários4. 

                                                 
1Cf. QUEIRÓS, Eça de, "Um Poeta Lírico" in Contos, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 46. 
2Excelente ilustração desta atitude é a confissão de Baptista-Bastos de, na sua vida, ter sempre mantido 
"uma aristocrática distanciação em relação ao dinheiro". Cf., por exemplo, a sua entrevista com Herman 
José rica em passagens deveras elucidativas deste tipo de atitude. (Sábado, nº249, de 19 a 25/03/3, pp. 
13-19). 
3Duas simples anedotas, retiradas de sketches duma peça de teatro recentemente apresentada pelos alunos 
da Escola Secundária de Melgaço, podem servir-nos de exemplo. Primeiro: Um emigrante aproxima-se 
dum bar e pede uma bebida; o barman pergunta-lhe qual, ao que responde "a melhor então, a que seja 
mais cara". Segundo: Um emigrante diz a outro, em conversa: "Eu cá agora deixei de trabalhar. A minha 
mulher farta-se de ganhar dinheiro. O patrão está sempre a montá-la..." ('montá-la' é um galicismo do 
francês monter que significa subir). 
4Embora os items "práticos", "simples" e "fáceis de limpar" apresentem uma diferenciação bastante 
significativa em ambas as distribuições, decidimos não as comentar pela seguinte razão: sem desrespeito 
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Quadro XII - Escolhas (em %) de características de móveis segundo a profissão1 
 

Características 
de móveis 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Intimidade 34,7 15,2 5,7 ,0001 ,314 
Práticos 42,2 25,3 17,0 ,0001 ,237 
Confortáveis 71,9 67,7 64,2 ,4553 ,069 
Sólidos 24,8 29,3 19,8 ,2877 ,087 
Condizentes 47,1 56,6 44,3 ,1863 ,102 
Originalidade 11,6 11,1 13,2 ,8861 ,027 
Fáceis de limpar 19,8 24,2 32,1 ,1023 ,118 
Simples 22,3 28,3 38,7 ,0250 ,150 
Bom preço 26,5 42,4 70,0 ,0001 ,429 
Total (nº inq.) 121 99 106 ----- ----- 

Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=,0001; V de Cramer=,312 

 

 Se a discrepância que rodeia a eleição do bom preço transparece como uma 

variante da "distanciação aristocrática ao dinheiro" e ao mundo material(ista) em geral, a 

divergência em torno da sensação de intimidade vai de encontro ao longo e desigual 

processo histórico de delimitação e crescimento da esfera da vida privada em relação à 

pública. Cada vez se tolera menos a intrusão do outro no nosso espaço próprio, domínio 

permanentemente conquistado, cimentado e balizado por toda uma profusão de práticas, 

símbolos e artifícios2. Este esquema demarcador transpôs, inclusivamente, a soleira do 

lar e instalou-se no seu próprio interior. Torna-se curioso observar como o espaço 

                                                                                                                                               
pelas especificidades semânticas, simbólicas e até práticas atinentes a cada um dos três aspectos 
mencionados, eles revelam-se, em parte, substituíveis, a sua eleição sendo eventualmente imputável a 
diferenças de competências linguísticas subestimadas na confecção do questionário. Resta, todavia, que, 
nos diversos inquéritos europeus a que tivémos acesso, o "prático" se cota mais como uma categoria 
novo-burguesa enquanto que a "limpeza" emerge, predominantemente, como uma preocupação operária. 
Ver sobre este assunto BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit., p. 274 e seguintes. 
1Solicitámos aos inquiridos que procedessem à escolha ordenada de três entre nove aspectos a ter em 
conta na aquisição de móveis: "que sejam a bom preço; que tenham originalidade; que sejam simples; que 
sejam confortáveis; que sejam práticos; que dêem uma sensação de intimidade; que sejam fáceis de 
limpar; que sejam sólidos e robustos; que condigam com o resto da casa". Os resultados obtidos pelo 
inquérito aos emigrantes foram os seguintes: intimidade, 9,0%; práticos, 23,6%; confortáveis, 55,1%; 
sólidos, 47,2%; condizentes, 56,2%; originalidade, 20,2%; fáceis de limpar, 31,5%; simples, 19,1% e bom 
preço, 38,2%. 
2Acerca das diferenças de percepção e de tolerância da intrusão nas diversas culturas e subculturas, assim 
como sobre as múltiplas modalidades possíveis de "invasão" dos espaços pessoais, não só em termos de 
presença corporal mas também a nível dos cinco sentidos, ver HALL, Edward T., Le langage silencieux, 
(1ª ed. 1959), Paris, Éd. du Seuil, 1984, e do mesmo autor, La dimension cachée, (1ª ed. 1966), Paris, Éd. 
du Seuil, 1971. 
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doméstico se foi, paulatinamente, compartimentando e organizando, ao mesmo tempo, 

em função dos momentos, das actividades e, sobretudo, dos diversos moradores1.  

 Esta dinâmica de preservação das "muralhas" e "esferas das pessoas"2, de ciosa 

circunscrição e "privatização" dos "territórios do eu", não afectou por igual as diferentes 

classes e subculturas3. Nesta promoção, vivência e valorização da privacidade destacam-

se à cabeça, bem longe das classes populares, as classes dominantes4. Ainda 

recentemente, na vida quotidiana dos pequenos patrões, dos comerciantes e dos artesãos, 

as fronteiras entre os espaços e os tempos domésticos e laborais eram deveras 

permeáveis e ténues. De um modo semelhante, deparamo-nos, hoje em dia, com bairros 

operários onde a oposição entre o interior e o exterior da casa se esbate e onde a entrada, 

para utilizar uma imagem cara a Georg SIMMEL, funciona menos como uma porta que 

separa e mais como uma ponte que liga e une5. Acrescente-se, por último, que, a par da 
                                                 
1Esta repartição incide não só sobre as divisões da casa mas também sobre vários sub-espaços tais como 
armários, arcas, farmácias, estantes e toda uma plêiade de objectos. Sobre este assunto em particular e, 
dum modo geral, acerca da evolução histórica das relações entre os espaços público e privado, cf. 
PROST, Antoine, "Fronteiras e espaços do privado" in ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges (dir.), 
História da Vida Privada. Vol. V: Da Primeira Guerra Mundial aos nossos dias, Porto, Ed, 
Afrontamento, 1991, pp. 13-153. 
2Seguindo expressões de Émile DURKHEIM e de Georg SIMMEL. Ver DURKHEIM, Émile, Sociologie 
et philosophie, Paris, Alcan, 1924, p. 51, e SIMMEL, Georg, Sociologie et épistémologie, Paris, P.U.F., 
1981, sobretudo o texto "Essai sur la sociologie des sens" (1ª ed. 1912), pp. 223-238. 
3As condições culturais e as possibilidades materiais também não são as mesmas. Entre os inquiridos, 
enquanto que nos alojamentos dos diplomados e dos independentes existem, em média, 1,4 e 1,3 
assoalhadas por habitante, os operários só podem contar com uma (1,0). Estas desigualdades de 
disponibilidade espacial agravam-se com o costume ainda persistente em várias categorias socias de vedar 
ao uso diário algumas das divisões da casa. Aos olhos de muitos entrevistados as "casas bibelot" surgem, 
precisamente, como um protótipo deste género de prática. Sobre a noção de "territórios do eu", ver o 
capítulo homónimo da obra de GOFFMAN, Erving, La mise en scène de la vie quotidienne: 2. les 
relations en public, 1ª ed. 1971, Paris, Minuit, pp. 43-72. 
4Aproveitamos para prolongar aqui uma reflexão que mais tarde retomaremos aquando da análise da 
preferência das virtudes a desenvolver na educação das crianças. O carácter e o "espírito de 
independência" não se formam da mesma maneira consoante se nasce com um quarto só para si, se vive 
numa casa perfeitamente diferenciada em termos de usos e de fruidores e se cresce com tarefas e 
responsabilidades pessoais a cargo ou, por outro lado, se partilha, desde o início, o quarto quando não a 
própria cama, se vive a maior parte do tempo na cozinha, centro de "promiscuidade" e sobreposição de 
múltiplas lides, e se aguarda, até ser "grande", já com capacidade de trabalho útil, para assumir tarefas e 
responsabilidades. Diferenças tão elementares como estas podem, contudo, influenciar profundamente a 
"cristalização" das personalidades. Cf. a este propósito DAVIS, A. e HAVIGHURST, R.J., "Social Class 
and Color Differences in Child-Rearing", in KLUCKHOHN, C. e MURRAY, H.A. (org.), Personnality in 
Nature, Society and Culture, New York, Alfred A. Knopf ed., 1965, pp. 308-320, e PEARLIN, L.I. e 
KOHN, M.L., "Social Class, Occupation and Parental Values; a Cross-National Study", The American 
Sociological Review, vol. 31, nº4, Aug. 1966, pp. 466-479. 
5Sobre a importância da metáfora que opõe a porta à ponte na obra de Georg SIMMEL, ver FREUND, 
Julien, "Introduction", in SIMMEL, Georg, Sociologie et épistémologie, op. cit., pp. 7-78. Sobre os 
espaços dos comerciantes, dos artesãos e dos operários, para além do texto já citado de Antoine PROST, 
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conquista de espaços privados, cada vez se investe mais na sua personalização e se 

cultiva a sua intimidade. 

 

 5.3. A ocupação dos tempos livres 

 

 Na ocupação dos tempos livres volta a desenhar-se uma diferenciação 

significativa, nomeadamente entre os diplomados e as demais classes. Estamos, no 

entanto, convencidos que esta diferenciação, e respectiva amplitude, sai subestimada da 

leitura do quadro XIII. Talvez por as categorias não se revelarem as mais pertinentes, 

afigura-se-nos, amíude, a plausibilidade da ocorrência duma maior diferenciação interna 

do que externa, ou seja de se verificarem mais diferenças dentro das categorias do que 

entre elas. 

 
Quadro XIII - Tempos livres assinalados (em % por célula) por profissão1 
 

Tempos 
livres 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Leitura 62,8 26,3 12,3 ,0001 ,458 
Exposições... 5,8 2,0 3,8 ,3616 ,079 
Cinema... 5,8 2,0 4,7 ,3779 ,077 
Peq. trabalhos 58,7 50,5 50,9 ,3798 ,077 
Com amigos 37,2 47,5 35,9 ,1768 ,103 
Caça ou pesca 4,1 16,2 12,3 ,0111 ,166 
Passeios 28,1 32,3 24,5 ,4637 ,069 
Ver montras 5,0 6,1 4,7 ,8992 ,026 
Desporto 11,6 11,1 15,1 ,6326 ,053 
Música 14,1 11,1 22,6 ,0610 ,131 
Televisão 52,1 64,7 67,0 ,0454 ,138 
Café 13,2 30,3 47,2 ,0001 ,310 

                                                                                                                                               
cf. GRESLE, François, L'Univers de la boutique, op. cit.; ZARCA, Bernard, L'Artisanat Français: du 
métier traditionnel au groupe social, Paris, Éd. Economica, 1986, e VERRET, Michel, L'Ouvrier 
Français: l'espace ouvrier, Paris, A. Colin, 1979. 
1Na questão correspondente a este quadro pedia-se aos inquiridos para assinalarem, por ordem, as três 
actividades por eles mais praticadas durante os seus tempos livres. Para o efeito, foi-lhes apresentada a 
seguinte lista: "ler; encontrar-se com amigos; praticar desporto; ir ao cinema, teatro ou concertos; ver 
montras; ouvir música; ver televisão; ir ao café; ocupar-se em casa com pequenos trabalhos; caça ou 
pesca; passear; ir a museus, exposições e encontros culturais". As percentagens obtidas pelos emigrantes 
foram as seguintes: leitura, 11,2%; exposições, 2,2%; cinema, 2,2%; pequenos trabalhos, 66,3%; com 
amigos, 61,8%; caça ou pesca, 1,1%; passeios, 39,3%; ver montras, 9,0%; desporto, 12,4%; música, 
21,3%; televisão, 58,4% e café, 14,6%. 
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Total (nº inq.) 121 99 106 ----- ----- 
Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=,0001; V de Cramer=,337 

 

 A categoria ocupar-se em casa com pequenos trabalhos servir-nos-á de exemplo 

para argumentação. Apesar de constituir uma das actividades mais assinaladas resulta 

das menos diferenciadoras. Esta aparente uniformidade esconde, no entanto, enormes 

disparidades tanto ao nível da natureza das práticas abrangidas como dos éthos e dos 

estilos de vida envolvidos. Centrando a nossa atenção nas ocupações domésticas 

femininas1, verificamos que, de classe para classe, não só varia o respectivo conteúdo 

como também o modo como são encaradas. 

 Uma parte substancial dos "pequenos trabalhos de casa" efectuados pelas 

diplomadas consiste em actividades complementares da profissão. São práticas próprias 

do status e enriquecedoras da "pessoa". Desvalorizado e reduzido ao mínimo, o trabalho 

manual doméstico é deixado para os electrodomésticos e para as empregadas ou 

mulheres a dias. Visto como rebaixante e rotineiro, a diplomada chama a si apenas a sua 

organização e controlo. Seja como for, de modo algum representa padrão para medida 

do seu valor. Outros trabalhos manuais há que, todavia, não desdenha. Remetem para 

outro universo simbólico. São hobbies gratificantes, de criatividade e investimento 

pessoal, tais como a jardinagem, os arranjos florais ou o artesanato. 

 Entre as operárias, o caso muda de figura. O trabalho doméstico não só se 

apresenta como uma necessidade incontornável como está bem longe de ser 

desdenhado. Antes pelo contrário. O menosprezo do trabalho manual não tem aqui 

qualquer cabimento. Cumpre à mulher o desempenho das tarefas do lar. Cumpre-lhe 

igualmente cuidar dos seus. Disso depende a sua imagem. O arrumo da casa e o asseio 

dos seus ditam o aprumo da mulher das classes populares. Mal-grado o tempo 

disponível das operárias não ser necessariamente maior do que o das diplomadas, elas 

                                                 
1A "ocupação com pequenos trabalhos em casa" foi mencionada por 68,8% das mulheres contra 44,3% 
dos homens. Tendo em conta a elevada taxa de feminização dos diplomados, esta diferença explica, em 
grande parte, o valor alcançado, nesta classe, por esta actividade de tempos livres. Por outro lado, entre as 
mulheres das três classes varia muito pouco a percentagem das que indicam esta actividade: 66,3% das 
diplomadas, 66,7% das independentes e 77,8% das operárias. 
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passam mais horas, "em redor do lume e dos tachos", a velar pelas refeições da família. 

Tida como fundamental para a saúde e restauro de quem trabalha, a comida quer-se 

quente, farta, com substância, apurada e bem cozinhada (bien mijotée1), com destaque 

para os assados, os refugados e os guisados. Como lembra a sabedoria popular, "os 

homens apanham-se pelo estômago". A cozinha desempenha um papel extremamente 

importante no imaginário que rodeia a (re)produção antroponómica nas famílias 

populares2. Uma mulher que mostra esmero no asseio e na alimentação dos seus impõe-

se como digna "mãe de família" e prendada "dona da casa"3. Podemos concluir que no 

quadro XIII, relativo à ocupação dos tempos livres, aparecem reunidas numa mesma 

rúbrica práticas que, de facto, quer pelo conteúdo quer pela forma, tudo tende a separar4. 

Este breve percurso deu-nos o ensejo de reencontrar a oposição clássica entre o trabalho 

intelectual e o físico, entre o espírito e o corpo. 

 Apesar destes problemas de categorização, da leitura do quadro XIII ressaltam 

dois items que comportam diferenciações bastante significativas. Referimo-nos à prática 

da leitura e à frequência do café. Como seria de esperar, os diplomados destacam-se por 

uma maior dedicação à leitura (62,8% contra 26,3% dos independentes e 12,3% dos 

operários). Para além de estar estreitamente associada às suas actividades profissionais, 

de requerer determinadas condições e disposições, nomeadamente competência e 

aptência, a leitura apresenta-se também como uma prática reservada, pessoal, activa e 

distintiva, ao mesmo tempo lúdica e edificante. Emblema de classe, a prioridade 

concedida à leitura pelos diplomados manifesta a sua elevada preocupação com a 

capitalização cultural, especialmente quando promissora de benefícios simbólicos. 

                                                 
1Sobre as diferenças observadas nas dietas e nas culinárias das diversas classes sociais, ver BOURDIEU, 
Pierre, La Distinction, op. cit., p. 204 e seguintes. 
2Sobre a "reprodução quotidiana da força de trabalho humana" e, dum modo geral, sobre o conceito de 
produção antroponómica, ver BERTAUX, Daniel, Destinos pessoais e estrutura de classes, op. cit., pp. 
45-58. 
3Estamos, naturalmente, a falar em termos de probabilidades. Existem certamente muitas operárias que se 
aproximam mais do primeiro padrão de conduta e, inversamente, muitas diplomadas que se enquadram 
melhor no segundo. 
4Um exercício idêntico poderia ser tentado com a exposição à televisão. A relação com a televisão, o uso 
que dela se faz e a selecção da programação diferem consideravelmente de classe para classe social. 
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 Em contrapartida, são os operários que mais confessam ser a frequência dos 

cafés uma das suas principais ocupações dos tempos livres. A diferença vai quase do 

simples ao quádruplo (diplomados, 13,2%; independentes, 30,3% e operários 47,2%). 

Diferenciadora, mas em muito menor grau, a escolha da televisão aponta no mesmo 

sentido. Bastante reduzida no conjunto das três opções, a diferenciação adquire maior 

significado quando nos atemos à primeira escolha: para 8,3% dos diplomados, 13,1% 

dos independentes e 29,3% dos operários a televisão representa a principal forma de 

lazer1. O café e, até certo ponto, a televisão contrapõem-se à leitura. Espaço público não 

reservado, fadado a misturas e cotejos, por vezes, imprevisíveis, ponto de encontro e 

convívio quotidiano para os operários, o café torna-se num breve e casual local de 

consumo para os diplomados. Para estes, os contextos e canais de convívio são outros, 

mais propícios a uma maior selectividade e eleição das companhias. Quanto à televisão, 

por entre as leves diferenças observadas, persponta uma oposição de modos de ver e de 

viver. O que por uns é vivido como descanso reparador ao fim dum dia de trabalho e 

cómoda distracção gratuita, repouso merecido do guerreiro, pode ser vivido, criticado e, 

algumas vezes, evitado por outros como um risco, como um veículo passivo e massivo 

de alienação e adormecimento intelectual. Nesta óptica, ao retiro privado e formativo da 

leitura responde o convívio público e nocivo do café, à pessoa bem individualizada e 

activa do leitor responde a massa anónima e passiva dos telespectadores. À série de 

oposições já registadas, cumpre-nos acrescentar agora uma nova variante: o indivíduo e 

a élite face ao compacto e indiferenciado anonimato das massas. 

 

 5.4. As preferências desportivas 

 

 O desporto mexe com o corpo e os gostos desportivos envolvem a subcultura 

somática2 ou, no dizer de Marcel MAUSS, os "habitus" e as técnicas do corpo1 que 

                                                 
1O risco de erro é inferior ou igual a 0,0001 e o V de Cramer é de 0,243. 
2Sobre este conceito, cf. BOLTANSKI, Luc, "Les usages sociaux du corps", Annales, Économies, 
Sociétés, Civilisations, nº1, Jan-Fev, 1971, pp. 205-233. 



 

12 

caracterizam as diversas classes de agentes. Autêntico "pivot do mundo"2, o corpo 

reveste-se de suma importância no conjunto do comportamento humano, o que leva, 

aliás, Pierre BOURDIEU a avançar que a "relação ao corpo é solidária de toda a relação 

ao mundo"3. 

 Guiados por este raciocínio, colocámos aos inquiridos uma questão aberta acerca 

do seu desporto preferido. Os resultados obtidos coadunam-se perfeitamente com as 

análises empreendidas por Pierre BOURDIEU4 e com os modelos propostos por 

Christian POCIELLO5. Apontam no sentido duma ligação deveras intensa e 

significativa entre os gostos desportivos e a classe social (o V de Cramer eleva-se a 

0,499). No quadro XIV sobressai uma nítida diagonalização das respostas com os 

diplomados e a natação a situar-se num extremo e os operários e o futebol no oposto. 

 
Quadro XIV - Desporto preferido (em %) por profissão6 
 
Desporto que 
gostaria de praticar 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Natação 47,9 11,1 8,5 ,0001 ,433 
Volei ou similares7 9,1 0,0 1,9 ,0011 ,204 
Ténis 9,1 4,0 0,0 ,0047 ,182 
Ginástica ou simil. 11,6 4,0 2,8 ,0141 ,162 
Desportos raros8 9,9 4,0 1,9 ,0226 ,151 
Desp. motorizados 0,8 10,1 3,8 ,0043 ,183 

                                                                                                                                               
1Cf. MAUSS, Marcel, "Les techniques du corps" (1934), in MAUSS, Marcel, Sociologie et 
Anthropologie, op. cit., pp. 363-386, nomeadamente pp. 368-369. 
2Seguindo a expressão de M. MERLEAU-PONTY, La Phénoménologie de la Perception, Paris, Éd. 
Gallimard, 1945, p. 97. 
3BOURDIEU, Pierre, "Programme pour une sociologie du sport" (1983), in BOURDIEU, Pierre, Choses 
dites, op. cit., p. 204. 
4Cf. de Pierre BOURDIEU, La Distinction, op. cit., pp. 230-248; "Comment peut-on être sportif?" 
(1978), in BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie, op. cit., pp. 173-195, e o texto referido na nota 
anterior. 
5cf. POCIELLO, Christian, "'La force, l'énergie, la grâce et les réflexes", in POCIELLO, Christian, Sports 
et société, op. cit., pp.171-237, designadamente pp. 222 e 226. 
6Os resultados obtidos pelos emigrantes foram os seguintes: natação, 16,9%; volei ou similares, 0,0%; 
ténis, 5,6%; ginástica ou simil., 6,7%; desportos raros, 5,6%; desp. motorizados, 1,1%; caça ou pesca, 
3,4%; atletismo+ciclismo, 14,6%; nenhum, 5,6% e, finalmente, futebol, 40,5%. 
7Esta categoria inclui, fundamentalmente, o voleibol (5 escolhas) e mais três desportos com rede que não 
o ténis ou o futebol: ténis de mesa (2), badminton (1) e basquetebol (1). 
8Foram englobados nesta categoria os seguintes desportos: escolhidos pelos diplomados - artes marciais, 
hipismo, alpinismo, patinagem artística, xadrez e asa delta; pelos independentes - culturismo e ski; pelos 
operários: pugilismo e ski. 
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Caça ou pesca 0,8 13,1 10,4 ,0013 ,202 
Atletismo+ciclismo 5,0 12,1 12,3 ,0987 ,119 
Nenhum 2,5 5,1 11,3 ,0187 ,156 
Futebol 3,3 36,4 47,2 ,0001 ,428 
Total (%) 
Total (nº inq.) 

100,0 
121 

99,9 
99 

100,1 
106 

----- ----- 

Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=,0001; V de Cramer=,499 

 

 A natação, o voleibol e similares, o ténis, a ginástica e os desportos raros 

surgem, por esta ordem, como os desportos mais característicos dos diplomados. Por sua 

vez e por ordem decrescente, o futebol, o atletismo, o ciclismo, a caça e a pesca 

afirmam-se como os desportos predilectos dos membros das classes populares. 

Sublinhe-se, por último, a atracção muito particular dos independentes pelos desportos 

motorizados. 

 Estas correspondências e afinidades electivas radicam na existência de ligações 

pertinentes e significativas, de homologias estruturais, entre, por um lado, as 

propriedades relativas das diversas modalidades desportivas e, por outro lado, os modos 

e os estilos de vida característicos das diferentes classes sociais, com particular ênfase 

para as respectivas subculturas somáticas. 

 Para um esboço de contraposição, porventura demasiado esquemático e 

simplista, concentremos, primeiro, a nossa atenção no bloco de desportos, mais ao gosto 

popular, composto pelo futebol, pelo atletismo e pelo ciclismo: 60% dos operários e 

49% dos independentes escolheram um destes desportos contra somente 8% dos 

diplomados. Estes três desportos reunem, efectivamente, os "ingredientes" apropriados à 

recolha dos "favores" das classes populares. O futebol, o atletismo e o ciclismo são 

desportos colectivos, de equipas, altamente competitivos, que surgem, vulgarmente, 

imbuídos duma "mística" quase totémica: por detrás das bandeiras, dos emblemas e das 

cores, as equipas representam verdadeiras "encarnações" do bairro, da cidade, da região, 

do país, do clube, da empresa e demais identificações colectivas possíveis1. Desenrolam-se 

                                                 
1Sociólogos há que assimilam determidados desportos, em particular os que agregam multidões, a 
simulacros agonísticos de movimentos, de clivagens, de conflitos e até de guerras real ou potencialmente 
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em "arenas", estradas ou "pistas", palcos de eleição para a concentração do público e a 

performance de espectáculos mediáticos de massas. "Desportos de homens", apelam 

para a força, a energia, o esforço, a resistência e o sacrifício. Posto em jogo, o corpo sai 

castigado. As fraquezas, os medos ou os rendilhados não têm aqui cabimento. Nestes 

desportos abundam os contactos físicos duros (os "choques") e escasseiam as mediações 

logísticas e instrumentais. O corpo permanece como instrumento principal. Desportos 

estandardizados de rendimento e de prestação de provas, implicam enquadramentos 

relativamente estritos e explícitos envolvendo organizações, regulamentos, balizagens, 

mensurações e arbitragens. Enfim, desportos particularmente dados a gestos mecânicos 

e repetitivos, os tais "mecanismos", neles prevalece a disciplina (as "sanções 

disciplinares" são notícia habitual) e o recurso ao treino e ao "entrozamento". 

 Esta configuração de traços ganha maior sentido quando confrontada com a vida 

do operário, com o seu universo quotidiano e simbólico. Passamos a enumerar, 

sinteticamente, alguns aspectos que consideramos mais relevantes. Nas empresas, o 

trabalho dos operários é predominantemente físico. Consiste num trabalho de execução, 

balizado, supervisado, medido, em suma, enquadrado e dominado. O ambiente, 

propenso à rotina, à habituação ("ganhar calo") e ao encadeamento das tarefas, concorre 

para a "automatização" e "mecanização" da hexis corporal1. Instrumento de trabalho, o 

corpo afirma-se como um bem indispensável. O "capital físico" assume uma enorme 

importância para as classes populares. A robustez, a força, a resistência do corpo e ao 

corpo impõem-se como valores vitais. Neste contexto, enfatiza-se a virilidade, 

estigmatiza-se a "efeminização", os cuidados e atenções dedicados à aparência física, ao 

corpo e às suas manifestações sintomáticas, correntemente encaradas como "manhas do 

                                                                                                                                               
existentes. Ver a este propósito BROHM, Jean-Marie, Sociologie politique du sport, Paris, Jean-Pierre 
Delarge éd., 1976, pp. 252 e seguintes; LUNSCHEN, Gunther, "Le sport, les conflits et la solution des 
conflits", Revue Internationale de Sciences Sociales, nº92 (1982), pp. 177-200; BERNARD, Michel, "Le 
spectacle sportif, Les paradoxes du spectacle sportif ou les ambiguités de la compétition théatralisée", in 
POCIELLO, Christian (Org.), Sports et société, op. cit., pp. 353-360. Sobre as funções catárticas do 
desporto e o seu desempenho na "resolução" dos conflitos, ver também COSER, Lewis A., The Functions 
of Social Conflict, Glencoe, Ill., The Free Press, 1956. 
1Sobre a noção de hexis corporal, próxima das noções de habitus corporal e de subcultura somática, cf. 
BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit., pp. 171-172. 
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corpo". As preocupações estéticas, os queixumes, as "pieguices" e os "ares doentios" são 

sistematicamente desincentivados, depreciados e evitados1. Por outro lado, desde que 

nasceu, poucos motivos estimularam o (futuro) operário a desenvolver e preservar o seu 

espaço próprio e a manter as suas distâncias. Pelo contrário, em casa, na praça pública e 

na fábrica, tudo parece conjugar-se para que a sua "esfera pessoal" se torne deveras 

reduzida, maleável e permeável. A mistura, a indiferenciação, a exposição quase 

permanente aos outros contribuem para uma acentuada fluidez dos espaços e das 

relações proxémicas2 e, concomitantemente, para uma certa diluição do "individual" no 

"colectivo". 

 Desta curta análise, depreende-se o quanto os gostos desportivos das classes 

populares podem transparecer como "gostos de necessidade". Por uma curiosa arte 

social, os sistemas de preferências e vontades tendem a "fazer da necessidade virtude"3 

ajustando as aspirações subjectivas às probabilidades objectivas. Testemunha ainda 

desta alquimia a ausência de qualquer inclinação desportiva expressa por parte de 11,3% 

dos operários contra 5,1% dos independentes e 2,5% dos diplomados. São, de facto, as 

classes populares aquelas que, na realidade, menos praticam desporto e que menores 

probabilidades apresentam de o vir a fazer. Um inquérito realizado em finais dos anos 

sessenta em França mostra que, entre os homens, 11,5% dos operários praticavam então 

desporto contra, respectivamente, 31,0 e 44,0% dos quadros médios e superiores e, entre 

as mulheres, 2,5% das operárias contra 18,0 e 41,5% das quadros médios e superiores4. 

No mundo operário a prática desportiva tem um âmbito bastante restrito. Luc 

BOLTANSKI observa que "nas classes populares, o desporto consiste essencialmente 

                                                 
1Cf. BOLTANSKI, Luc, "Les usages sociaux du corps", Annales..., op. cit., pp. 210-212 e 217 e 
seguintes. 
2Para uma teoria comparativa das distâncias e das relações interpessoais nas diversas civilizações e 
culturas, ver os trabalhos já citados de Edward T. HALL. 
3Sobre os "gostos de necessidade" e o modo como operam a transformação da necessidade em virtude, 
ver BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit., p. 433 e seguintes. 
4Fonte: I.R.E.S., La pratique des sports en France, Paris, 1966. Mais recentemente, uma sondagem 
promovida pela SOFRES mostra que em França, no ano de 1975, 18% dos operários praticavam 
regularmente desporto contra  24% dos artesãos e pequenos comerciantes, 29% dos empregados e 
quadros médios e 45% dos quadros superiores e membros das profissões liberais (Fonte: SOFRES, Les 
Français et le sport, Paris, 1975) 
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numa distracção praticada em grupos por adolescentes do sexo masculino"1. E 

prossegue: 

 
 "O abandono do desporto pelos homens das classes populares está muito provavelmente 
relacionado com o casamento. Tal como a dança e, dum modo geral, como o conjunto das 
actividades lúdicas estatutariamente associadas à adolescência, o desporto não faz parte dos 
papéis adultos nas classes populares onde, ao contrário do que se passa nas classes superiores, 
a simples ideia de que um homem feito possa investir a sério muito tempo, trabalho, dinheiro e, 
talvez, sobretudo energia ou força em actividades puramente lúdicas lhes parece perfeitamente 
risível e quase extravagante"2 

 

 O panorama torna-se bem distinto no caso dos diplomados. Com profissões de 

enquadramento, disfrutam dum poder que lhes é delegado pelo Estado e gozam duma 

certa autonomia e duma margem de manobra e iniciativa pessoal. Fortemente 

feminizados e detentores dum elevado capital cultural, os diplomados afirmam-se como 

autênticos "especialistas do humano" e das relações humanas. Ocupando "postos" onde 

as actividades de relacionamento, de apresentação e de representação adquirem extremo 

relevo, a aparência e o corpo revestem-se da maior importância e acuidade. O corpo 

emerge como suporte e emblema na comunicação. Ele é criteriosamente cuidado e 

protegido. Prodiga-se atenção ao corpo e desenvolve-se a sua "escuta". É crucial "sentir-

se bem na sua pele", "estar-se em forma" e com as boas formas. Investe-se e cultiva-se o 

corpo. A dietética, a estética, a cosmética, a saúde, a higiene, o exercício físico e o 

desporto constituem alguns exemplos deste tipo de preocupação com a manutenção, 

moldagem e valorização do corpo. Entre os diplomados aprecia-se e incentiva-se a 

sensibilidade, a beleza, a forma, o "auto-domínio", o equilíbrio, a rectitude e o 

polimento do corpo, da postura e do gesto3. Constituem valores práticos, éticos e 

simbólicos. Recorde-se a invulgar propensão destas classes para a "estilização" e 

"estetização" não só do corpo mas também da vida e do mundo. No que respeita às 

relações proxémicas, os diplomados detestam confusões, aglomerações e contactos não 

                                                 
1BOLTANSKI, Luc, "Les usages sociaux du corps", Annales..., op. cit., p. 223. 
2Ibid. 
3Sobre o processo histórico, socialmente diferenciado, de desenvolvimento destes padrões, ver ELIAS, 
Norbert, O processo civilizacional, op. cit.; ver também VIGARELLO, Georges, Le corps redressé. 
Histoire d'un pouvoir pédagogique, Paris, J-P. Delarge, 1978. 
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procurados. Esquivam-se, diferenciam-se, distinguem-se. Aprenderam, desde pequenos, 

a preservar e proteger o corpo, a rodeá-lo ciosamente de "defesas", de "esferas de 

intimidade" (Georg SIMMEL) e de "muralhas de honra" (Émile DURKHEIM). Entre 

pessoas, as distâncias devem ser devidamente significadas, guardadas e respeitadas. 

 A natação, o voleibol, o ténis, a ginástica e outras modalidades raras são 

desportos que condizem com este conjunto de condições e de disposições. 88% dos 

diplomados confessam-se adeptos dum deles contra apenas 23 e 15% dos independentes 

e dos operários. Estreitamente conotados com a escola e vinculados a instituições 

escolares, trata-se de desportos praticados, vulgarmente, em recintos fechados, por vezes 

interiores, com acessos filtrados. Pouco competitivos, avessos a estandardizações e 

arbitragens, dão, em geral, pouco azo ao contacto físico (os adversários costumam 

evoluir em espaços claramente demarcados). À força, energia e sofrimento sobrepõem-

se o jeito, os reflexos, o equilíbrio, a leveza, a elegância, a graça, o prazer e a satisfação. 

Com um cariz acentuadamente individual e informacional, a sua prática envolve 

estratégias, decisões, gestão e iniciativa. São desportos onde é preciso patentear 

"inteligência de jogo" e promover um estilo, preferencialmente, próprio. Erigido em fim, 

o corpo transforma-se numa promissora charneira de experiências, expressões, 

investimentos e realizações pessoais, hedonistas e estéticas. O desporto é quase 

promovido a uma arte cujas formas, figuras, performances e originalidades merecem 

contemplação. Acrescente-se, enfim, que estas modalidades desportivas soem gozar 

duma certa distinção e dum certo prestígio, o que as torna susceptíveis de proporcionar 

capital simbólico aos seus afeiçoados e, principalmente, aos seus praticantes. 

 Em suma, desta breve comparação entre as características dos desportos mais 

populares e dos desportos mais novo-burgueses ressalta uma oposição paradigmática 

entre ascese (áskësis) e estese (æsthësis). Enquanto que muitas das práticas mais típicas 
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dos desportos populares parecem movidas por um éthos guerreiro1 as dos desportos 

novo-burgueses remetem mais para o éthos do mestre ou do artista2. 

 

 5.5. Concepções e sensibilidades estéticas 

 

 Das concepções e sensibilidades estéticas trata mais específicamente o quadro 

XV. Numa tentativa de captar as diferentes "competências" e perspectivas estéticas dos 

inquiridos, propusémo-lhes a apreciação duma pequena lista de temas fotográficos 

previamente seleccionados para o efeito. Uma fotografia com determidado alvo, 

resultaria "bonita", "interessante", "insignificante" ou "feia"?. 

 
Quadro XV - Apreciações positivas3 (em %) de temas fotográficos por profissão 
 

Tema para  
fotografias 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes. 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Mulher grávida 90,8 70,7 67,6 ,0001 ,250 
Mãos dum velho 82,4 58,8 62,9 ,0003 ,227 
Casca de árvore 58,0 42,4 35,2 ,0021 ,195 
Serpente 49,6 36,8 32,3 ,0244 ,151 
Couves 49,6 39,4 42,5 ,2930 ,087 
Dança folclórica1 88,2 83,8 85,7 ,6416 ,052 

                                                 
1Para retomar a expressão empregue por Norbert ELIAS ("éthos guerreiro" ou "éthos da guerra") para 
caracterizar o espírito que dominava os jogos olímpicos da Antiguidade clássica. Ver ELIAS, Norbert, 
"Sport et violence" (1971), Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº6, 1976, pp. 2-21, 
nomeadamente p. 6 e seguintes. 
2No que diz respeito aos independentes, pelos seus gostos desportivos, aproximam-se mais dos operários 
do que dos diplomados. A caça e a pesca e, sobretudo, os desportos motorizados aparecem como opções 
que lhes são mais próprias. As razões desta ligação podem ser procuradas a vários níveis. Logísticas 
caras, valorização da potência e do domínio, património com preponderância do capital económico em 
detrimento do capital cultural, masculinidade, ruralidade e número elevado de horas de trabalho 
constituem algumas dimensões e elementos explicativos destas afinidades. Para uma abordagem mais 
desenvolvida e aprofundada desta relação e, dum modo geral, para uma caracterização e análise ao 
mesmo tempo mais global e detalhada do espaço dos desportos e das suas correspondências com o espaço 
das posições sociais, ver, além dos textos já referidos de Pierre BOURDIEU e de Christian POCIELLO, 
GONÇALVES, Albertino, Posições sociais e práticas desportivas. Potencialidades e limites das 
abordagens em termos de estruturas de classes, Relatório de aula para provas de A.P.C.C., Braga, 
Universidade do Minho, 1986. 
3Para facilitar a apresentação dos resultados, sem perverter, no entanto, a sua essência ou sentido, 
agrupámos as respostas em positivas ("bonita" ou "interessante") e negativas ("insignificante" ou "feia"). 
Os resultados do inquérito aos emigrantes foram os seguintes: mulher grávida, 53,9%; mãos dum velho, 
54,5%; casca de árvore, 38,2%; serpente, 36,0%; couves, 26,1%; acidente de automóvel, 13,5%; 
monumento célebre, 94,4%; jardim em flor, 100,0%; pôr do sol no mar, 97,8%; dança folclórica, 91,0%; 
primeira comunhão, 98,9% e, finalmente, bolo de noiva, 86,5%. 
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Primª comunhão2 92,4 92,9 97,2 ,2612 ,091 
Bolo de noiva 52,9 81,8 90,5 ,0001 ,375 
Total aprox. (nº inq.) 119 99 106 ----- ----- 

 

 A leitura desta tabela revela sete temas cuja apreciação difere significativamente 

consoante a profissão dos inquiridos. Os temas que, comparativamente, merecem uma 

maior aprovação por parte dos diplomados são, por ordem decrescente, a "mulher 

grávida", "as mãos dum velho", "uma casca de árvore" e, em menor grau, "uma 

serpente". Inversamente, as fotografias que suscitam, comparativamente, maior apreço 

entre as classes populares são, por ordem crescente, a "dança folclórica", a "primeira 

comunhão" e, sobretudo, o "bolo de noiva". 

 Através destes resultados deixa-se adivinhar a oposição entre uma estética 

kantiana, pura e sábia, e a sua contrária, a estética popular, "bárbara" e vulgar. 

Basicamente, a estética pura denega qualquer forma de interesse na avaliação da obra de 

arte que não o intrinsecamente estético, não admite nem vislumbra na obra de arte outra 

finalidade a não ser a que dela provém e nela se esgota, tende, enfim, a sobrepor, 

sistemáticamente, a forma ao conteúdo, à substância e à função. 

 Nos antípodas desta lógica, a estética popular não destrinça a estética da ética e 

da prática. Ela subordina a forma ao conteúdo e à função, designadamente, social. "As 

pessoas das classes sociais que esperam de toda e qualquer imagem que ela preencha 

explicitamente uma função, nem que seja apenas de mero sinal, exprimem em todos os 

seus julgamentos a referência, amíude quase explícita, às normas da moral ou das 

conveniências"3. Para que uma fotografia seja considerada bela pelas classes populares, 

tem que preencher todo um conjunto de condições: aquilo que é fotografado deve ser 

                                                                                                                                               
1A diferenciação torna-se mais significativa se contrapusermos os que acham o tema susceptível de dar 
uma fotografia "bonita" aos restantes: 40,3% dos diplomados, 55,6% dos independentes e 59,1% dos 
operários (risco de erro≤0,0113 e V de Cramer=0,167). 
2Tal como no caso da "dança folclórica", a diferenciação adquire maior significância quando destacamos 
aqueles que consideram este tema apropriado para uma fotografia "bonita": 55,1% dos diplomados contra 
70,7 e 77,4% dos independentes e dos operários (risco de erro≤0,0012 e V de Cramer=0,203). 
3BOURDIEU, Pierre (dir.), Un art moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éd. de 
Minuit, 1965, p. 123. 
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útil, bonito e bom, tanto no sentido moral como social, sensitivo e funcional. Para esta 

"estética que subordina completamente o significante ao significado"1 não é concebível 

uma fotografia bonita ou interessante duma coisa feia, má, ruim, desagradável, 

insignificante ou de censurável comunicação2. As classes populares "identificam uma 

bela fotografia com uma fotografia duma coisa esteticamente, ou melhor, moralmente 

bela."3 O objecto ou o pretexto da fotografia deve ser digno de ser fotografado e, 

sublinhe-se, de ser mostrado. "O 'gosto bárbaro" que faz do interesse sensível, 

informativo ou moral, o princípio da apreciação, recusa com (...) vigor a imagem do 

insignificante e, o que é para esta lógica o mesmo, a insignificância da imagem"4. 

 Nas classes populares, a prática da fotografia releva dum "ritual de solenização e 

de consagração do grupo e do mundo"5 que se encontra estreitamente associado às festas 

e aos ritos familiares de passagem e de instituição6. Os resultados obtidos pelos temas 

"dança folclórica" e, sobretudo, "primeira comunhão" e "bolo de noiva" devem ser lidos 

à luz desta lógica. Todos estes temas envolvem práticas de integração social decorrentes 

em tempos altos da vida comunitária. O casamento e a primeira comunhão constituem 

ambos sacramentos cerimoniais de suma importância, sentimento e significado no 

âmbito dum trabalho de unidade social que entrelaça, ao mesmo tempo, o indivíduo, a 

família e a colectividade. Representam também momentos privilegiados da narrativa e 

da memória individual, familiar e colectiva. 

 O "bolo de noiva" destaca-se tanto pelo elevado nível de apreço granjeado entre 

os populares como pela distância a que ficam os diplomados. Este tema encerra, 

provavelmente, qualidades que levam as classes populares a preferí-lo (91%) e as novas 

                                                 
1Ibid, p. 123. 
2Bem diversa é a postura sábia. Não só se pode fazer arte com lixo como se pode reconverter a fins 
decorativos os objectos mais anódinos. Atente-se, por exemplo, no empenho demonstrado nos jardins de 
infância pelas educadoras no sentido de desenvolver actividades de incentivo da criatividade das crianças 
através da recuperação de desperdícios. 
3Ibid, p. 121. 
4Ibid, p. 127. Insignificante no "duplo sentido de desprovido de significado e de desprovido de interesse" 
(p. 130). 
5Ibid, p. 133. 
6Ibid, p. 38 e seguintes. 
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burguesias a preterí-lo (47%). O bolo de noiva é um dos principais símbolos do 

casamento. Símbolo bom duma realidade a todos os títulos boa. Ademais é bonito1 e 

gostoso2. Acrescente-se que, para as classes populares, a sua beleza e qualidade 

costumam constituir um dos "pratos fortes" das conversas durante e após, dentro ou fora 

do casamento. Alguns anos volvidos, ainda é possível recordar: "bolo de noiva, o de 

Fulana!". Bastante diverso é o valor que os diplomados atribuem a este tema. O "bolo de 

noiva" apresenta-se como coisa vulgar, grosseira e "pirosa". Fotografá-lo denuncia um 

gesto e um propósito "parôlo". As virtudes que, no "bolo de noiva", entusiasmam o 

"popular" desgostam o "sábio". Nem o bolo de noiva nem outras paradas "rabelaisianas" 

de agrado popular parecem estar ao "paladar" novo-burguês3. Bastante elucidativas da 

disparidade dos critérios de avaliação dos populares e dos novo-burgueses, foram as 

reacções dalguns inquiridos perante a informação de que muitas pessoas havia que não 

tinham considerado a fotografia dum "bolo de noiva" nem bonita nem tão pouco 

interessante. Incrédulos à partida, logo vaticinaram: "Bem!... Só se esse dia lhes traz 

más recordações!...", "Coitados!... Se calhar correu-lhes mal o casamento!..." ou "Lá 

isso!... Cada um é que sabe o que tem em casa!"4. 

 Já com um pendor mais novo-burguês do que popular surgem os temas 

"serpente", "casca de árvore", "mãos dum velho" e "mulher grávida". São, todos eles, 

temas fora do vulgar que não aparecem nem nos álbuns familiares, nem nos cromos, 

nem nos postais ilustrados. Aos olhos das classes populares, a serpente, bicho selvagem 

repelente, é pratica e simbolicamente má ("cruzes!") e a casca de árvore reduz-se a um 

objecto nem bonito nem feio, nem bom nem mau, apenas insignificante, sem sentido 

                                                 
1"Se for bonito!", condicionavam humoristicamente alguns inquiridos das classes populares. 
2"Melhor ainda era comê-lo" foi um comentário frequentemente proferido por operários e independentes. 
3De facto, os novo-burgueses tendem também a menosprezar uma outra prática bastante usual entre os 
operários e os independentes: a fotografia de mesas de repasto bem postas, nutridas e recheadas de 
bebidas e comidas pela ocasião de baptizados, comunhões, aniversários e demais festas familiares 
domésticas. 
4Existe uma certa homologia entre o "bolo de noiva" e a "casa do emigrante" e entre as respectivas 
apreciações. As respostas a estes items evidenciam uma correlação assaz elevada: rho de Spearman= 
0,453 com p=0,0001. Nesta senda de ideias, o "bolo de noiva" está, até certo ponto, para as "mãos dum 
velho" como as "casas dos emigrantes" para a "casa tradicional portuguesa". 
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nem interesse, indigno duma fotografia ("não vejo interesse nenhum nisso", "não vale o 

custo da película"). Afigura-se-nos mais complexa a interpretação das respostas 

relativas ao tema das "mãos dum velho". Tal como era esperado, observa-se uma 

diferenciação deveras significativa entre os diplomados e as restantes classes. Mas, 

contrariamente aos temas da "serpente" e da "casca de árvore", o das "mãos dum velho" 

beneficia duma opinião positiva nas classes populares. Por um lado, para estas classes, 

as "mãos dum velho" "não têm nada de bonito" e, ainda por acréscimo, são fruto, tal 

como no caso da "casca de árvore", duma abstracção, dum corte, nada à feição popular, 

que separa a parte do todo. Por outro lado, a fotografia das mãos dum velho resulta 

apercebida e valorizada como alegoria que infunde respeito. As mãos dum velho são 

ancestralidade e memória, são património, família, honestidade e trabalho. Respeitável 

também é o tema da "mulher grávida". Com um perfil semelhante, a sua imagem 

manifesta-se, inclusive, mais positiva do que a das "mãos dum velho". Contudo, em 

ambos os casos, a apreciação dos operários e dos independentes queda-se 

significativamente aquém da dos diplomados. Algumas razões concorrem para esta 

discrepância. Enunciaremos apenas duas. Em primeiro lugar, nas classes populares, a 

mulher grávida ainda está bem longe de ser encarada como primando pela beleza1. Em 

segundo lugar, como já tivemos oportunidade de aludir, para estas classes a fotografia é 

algo que se mostra, que se partilha, que se comunga. Ora, a imagem da mulher grávida, 

envolta numa atmosfera de pudor, permanece ainda do domínio da intimidade e do 

privado (do que "só diz respeito a cada um e a mais ninguém")2. 

 Apesar de sucinta, esta análise da avaliação dum leque diversificado de temas 

fotográficos mostra o quão divergentes podem ser as estéticas popular e novo-burguesa. 
                                                 
1Congruentes com o seu público, fundamentalmente novo-burguês, as revistas femininas tais como a 
Guia, a Mulher Moderna, a Cosmo ou a Marie Claire têm protagonizado uma verdadeira cruzada para a 
valorização estética da gravidez e da mulher grávida. 
2Ilustrativas duma estética inversa da popular são as fotografias da Benetton dirigidas a uma clientela 
predominantemente novo-burguesa: chocantes, originais, ética e socialmente polémicas, eventualmente 
desagradáveis e pouco púdicas. Alguns exemplos de temas: "um padre a beijar uma freira", "uma 'mulher 
negra' a amamentar um 'bébé branco'". "preservativos", "doentes com sida em fase terminal" ou "vítimas 
de atentado". Sobre as imagens publicitárias da Benetton, ver COELHO, Maria Zara P., GONÇALVES, 
Maria Helena, "Quando chique se diz com choque", Cadernos do Noroeste, vol. 4 (6-7), 1991, pp. 270-
282. 
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Enquanto que a primeira tende a derivar o valor da obra de arte a partir de critérios que 

lhe são exteriores (normativos, afectivos, sensitivos1, narrativos ou práticos) 

privilegiando sistematicamente o conteúdo, a substância e, sobretudo, o uso e a função 

social, a segunda pauta-se por uma estética sábia e depurada que advoga a "arte pela 

arte", enfatiza o modo e a forma e premeia a originalidade, a extravagância e a 

distinção2. Em resumo, através das "preferências fotográficas" revisitámos dois modos e 

estilos de vida, duas maneiras opostas de sentir, estar e ser no mundo e na sociedade. 

 

 5.6. Os valores morais 

 

 Dimensão dorsal, a ética tem percorrido de parte a parte este enfoque dos estilos 

de vida. De tão capital requer, no entanto, uma abordagem específica. 

 Solicitámos aos inquiridos que, dentre as doze virtudes propostas3, retivessem e 

ordenassem as três que, a seu ver, deveriam ser prioritariamente incutidas nas crianças. 

O quadro XVI apresenta os resultados obtidos. 

 
Quadro XVI - Escolhas (em %) de virtudes a incutir nas crianças por profissão4 
 

 
Virtudes 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Responsabilidade 63,6 43,4 33,0 ,0001 ,261 
Solidariedade 29,8 19,2 9,4 ,0007 ,212 
Independência 10,7 3,0 1,9 ,0061 ,177 
Imaginação 24,0 15,2 15,1 .1378 ,110 
Tolerância 45,5 29,3 39,6 ,0483 ,136 
Honestidade 48,8 43,4 35,9 ,1453 ,109 

                                                 
1O "prazer dos sentidos". 
2Deste último ideal estético, aproximaram-se, de modo bastante consequente, algumas recusas de resposta 
por parte de inquiridos diplomados sob pretexto de que "o que interessa não é o que se fotografa mas 
quem o faz e como o faz". 
3Por ordem de aparecimento no questionário: "imaginação", "boas maneiras", "espírito de solidariedade", 
responsabilidade", "obediência", "fé religiosa", "força de vontade", "honestidade", "espírito de 
independência", "aplicação no trabalho", "tolerância, respeito pelos outros" e "paciência". 
4A distribuição das respostas dadas pelos emigrantes inquiridos é a seguinte: responsabilidade, 33,7%; 
solidariedade, 9,0%; independência, 1,1%; imaginação, 18,0%; tolerância, 40,5%; honestidade, 30,3%; 
força de vontade, 30,3%; aplicação no trabalho, 31,5%; paciência, 12,4%; fé religiosa, 22,5%; 
obediência, 38,2%; boas maneiras, 32,6%. 
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Força de vontade 20,7 18,2 13,2 ,3290 ,083 
Aplicação no trab. 20,7 17,2 18,9 ,8054 ,036 
Paciência 8,3 10,1 16,0 ,1642 ,105 
Fé religiosa 9,1 26,3 29,3 ,0003 ,224 
Obediência 4,1 27,3 36,8 ,0001 ,341 
Boas maneiras 14,9 47,5 50,9 ,0001 ,346 
Total (nº inq.) 121 99 106 ----- ----- 

Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=0,0001; V de Cramer=0,342 

 

 As "boas maneiras", a "obediência" e a "responsabilidade" são, ao mesmo tempo, 

das virtudes mais assinaladas e das mais diferenciadoras. As "boas maneiras" 

representam aos olhos do novo-burguês precisamente o inverso da "classe" e da 

distinção. Aparecem como condutas de conveniência que, artificiais e superficiais, não 

chegam a atravessar a camada exterior. Práticas sob catálogo, numa espécie de 

convencionado pronto-a-vestir para a sociedade ver, não são constitutivas nem da 

pessoa nem da sua personalidade. Falta-lhes, em suma, a "naturalidade" tão 

indispensável ao efeito de requinte. Quanto à "obediência" e à "responsabilidade", 

extremamente relacionadas com o modo de vida dos grupos em análise, elas surgem 

como o verso e o reverso de vivências e de concepções opostas. A obediência liga-se a 

um trabalho de execução, a responsabilidade prende-se com actividades de decisão e 

enquadramento. A obediência remete para uma prática heterodeterminada, a 

responsabilidade para a autodeterminação. 

 Globalmente, seguindo a tipologia proposta por Jean STOETZEL1, as "virtudes 

inovadoras" (responsabilidade, espírito de solidariedade, espírito de independência, 

imaginação, tolerância e força de vontade) formam uma constelação que aponta para 

uma postura mais auto-centrada2, que apela para uma autonomia dinâmica valorativa da 

"pessoa", e que suscita maior adesão entre os diplomados, ao passo que as "virtudes 

tradicionais" (boas maneiras, obediência, fé religiosa, paciência e aplicação no trabalho) 

                                                 
1STOETZEL, Jean, Les valeurs du temps présent, op. cit., pp. 27-30. 
2Sobre o "eixo 'auto-centramento/sócio-centramento'" ver MACHADO, F. L., COSTA, A. F., e 
ALMEIDA, J. F., "Identidades e Orientações dos Estudantes - Classes, convergências, especificidades", 
Revista Crítica de Ciências Sociais, nº27/28, Jun 1989, pp. 189-209, nomeadamente p. 201 e seguintes. 
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formam uma outra constelação que pende para uma postura mais socio-centrada, que 

subentende uma heteronomia convencional e passiva, e que acaba por ser mais 

perfilhada pelos independentes e pelos operários. Retendo apenas a primeira escolha de 

cada inquirido, o primeiro conjunto, mais "moderno", recolhe 62,8% das escolhas dos 

diplomados contra 37,4% dos independentes e 29,2% dos operários, enquanto que o 

segundo, mais "conservador", reune 58,5% das escolhas dos operários, 47,5% dos 

independentes e apenas 12,4% dos diplomados1 (ver gráfico XI). 

 
Gráfico XI: Primeiras escolhas de virtudes tradicionais e de virtudes inovadoras por 
profissão 
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 Se o conjunto composto pelas "virtudes tradicionais" condiz melhor com a 

imagem do homem heterodeterminado, já o das "virtudes inovadoras" se coaduna mais 

com a imagem do homem autodeterminado2. Este último tipo de homem inscreve-se, 

perfeitamente, no enfiamento do processo civilizacional que, ao longo dos séculos, tem 

vindo a operar no sentido duma crescente individuação, privacidade e autonomia da 

pessoa, tendências estas que vão, aliás, de par com um não menos crescente 

autocontrole, autocomedimento e autocondicionamento pela parte do próprio 

"indivíduo"3. 

                                                 
1Isolamos a "honestidade" por se manifestar, no conjunto, bastante consensual. Esta virtude alcança as 
seguintes percentagens de primeiras escolhas: operários, 12,3%; independentes, 15,1% e diplomados, 
24,8%. 
2As oposições aqui propostas recortam, de alguma maneira, a distinção avançada por David RIESMAN 
entre três "tipos ideais" de indivíduos (caracteres): tradition-directed, otherdirected e innerdirected (cf. 
RIESMAN, David, La foule solitaire, 1ª ed. 1950, Paris, Arthaud, 1964). 
3Este longo processo histórico, desvelado por Norbert ELIAS, conheceu um desenvolvimento socialmente 
desigual conforme os grupos e as culturas sociais. Foram as élites e as classes dominantes que estiveram 
na sua origem e são ainda elas que permanecem na sua crista. Era de esperar, portanto, que os diplomados 
acabassem por se revelar mais "civilizados" do que os independentes e, designadamente, do que os 
operários. Cf. de ELIAS, Norbert, O processo civilizacional, op. cit., e La Société de Cour, op. cit. A 
partir doutro ângulo, Louis DUMONT estuda a génese do individualismo e o modo como este se 



 

26 

 

 5.7. Disposições políticas e visões do mundo 

 

 Para terminar esta ronda por algumas dimensões aferentes aos estilos de vida, 

resta-nos analisar as respostas a duas questões que incidem, de certa maneira, sobre a 

visão política da ordem social. Indagámos os inquiridos acerca dum número restrito de 

factores relevantes para a mobilidade social: "o nascimento (a origem familiar); o 

dinheiro; o trabalho; os diplomas, os estudos; a sorte; ter relações, conhecer pessoas 

bem colocadas; a competência". Solicitámo-lhes dois tipos diferentes de apreciações. 

Mantendo sempre esta lista como base, apelámos, primeiro, para um "julgamento de 

facto", convidando os inquiridos a pronunciar-se sobre os factores que, na realidade, 

mais contam para uma pessoa subir na sociedade, e, em seguida, para um "julgamento 

de direito ou de valor" (de jure), os inquiridos pronunciando-se, agora, sobre os factores 

que, a seu ver (para que "as coisas fossem certas e correctas"), mais deveriam contar 

para se subir, na mesma, socialmente. Em ambos os casos, os inquiridos escolheram e 

hierarquizaram apenas dois factores1. As respostas, patentes no quadro XVII, 

evidenciam uma nítida diferença de perfil. A uma polarização das respostas dos 

diplomados (em torno das "relações" e do "dinheiro"), responde uma regular dispersão 

das respostas dos independentes e dos operários. 

 
Quadro XVII - Escolhas de factores de facto de ascensão social por profissão (em %)2 
 

Factores de facto 
de ascensão social 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Relações 67,8 29,3 30,5 ,0001 ,369 
Dinheiro 57,9 42,4 41,0 ,0181 ,157 

                                                                                                                                               
desenvolveu em detrimento do "holismo" nas sociedades ocidentais (cf. DUMONT, Louis, Homo 
Aequalis, I, Genèse et Épanouissement de l'Idéologie Économique, Paris, Éd. Gallimard, 1977, e Essais 
sur l'individualisme, Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, Paris, Éd. du Seuil, 
1983). 
1Estas duas questões foram das poucas cuja interpretação e resposta suscitou algumas dificuldades entre 
os inquiridos com menor nível de instrução. 
2As percentagens correspondentes às respostas dos emigrantes foram as seguintes: relações, 38%; 
dinheiro, 28%; diplomas, 30%; nascimento, 14%; sorte, 34%; trabalho, 32%; competência, 24%. 



 

27 

Diplomas 25,6 19,2 22,9 ,5273 ,063 
Nascimento 9,1 10,1 14,3 ,4322 ,072 
Sorte 19,0 36,4 38,1 ,0025 ,192 
Trabalho 9,9 28,3 27,6 ,0006 ,213 
Competência 10,7 34,3 25,7 ,0001 ,235 
Total (nº inq.) 121 99 105 ----- ----- 

Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=0,0001; V de Cramer=0,269 

 

 A própria percepção da "realidade factual" reflecte, assim, uma clara 

discrepância de pontos de vista e de diagnósticos. Denotando uma perspectiva 

porventura mais desencantada face às regras de jogo vigentes na mobilidade social, os 

diplomados reconhecem o franco predomínio das "relações" (67,8% contra 29,3 e 

30,5% dos independentes e dos operários) e do "dinheiro" (respectivamente, 57,9% 

contra 42,4 e 41,0%). Se no caso do "dinheiro", colocado aliás pelas outras classes em 

primeiro lugar, a diferença não é muito acentuada (V=0,16), já o é no que toca às 

"relações" (V=0,37). Erigindo as "relações" como factor principal, os diplomados 

demonstram uma maior sensibilidade e consciência face ao poder do capital social e aos 

meandros "paralelos" e "subterrâneos" da mobilidade social. 

 Ao colocar a "competência", a "sorte" e o "trabalho" a um nível semelhante ao 

do "dinheiro" e das "relações", os independentes e os operários atribuem-lhes maior 

importância do que o fazem os diplomados. Este juízo sobre a "competência" e o 

"trabalho" mostra o quão arreigada permanece ainda, nas classes médias independentes 

e nos operários, a ideia, mal-grado as esperanças objectivas, do homem que se faz "pelas 

suas próprias mãos", graças às suas capacidades e ao seu trabalho, à custa de muitos 

esforço e sacrifício e desde que a sorte o não abandone1. Quanto às novas classes médias 

diplomadas, descrentes do papel reservado à meritocracia na sociedade em que vivem, 

estão muito longe de compartilhar semelhante convicção nas virtualidades da 

"competência" (apenas 10,7% contra 34,3% dos independentes e 25,7% dos operários), 

                                                 
1Esta ideia mantém-se particularmente viva entre os emigrantes da "primeira geração". 
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do "trabalho" (9,9% contra, respectivamente, 28,3 e 27,6%) e, dum modo geral, da 

meritocracia como vectores privilegiados de ascensão social. 

 A respeito da influência da "sorte" ocorre idêntica disparidade de critérios. Para 

os independentes e os operários, a "sorte" aparece, logo atrás do "dinheiro", como o 

segundo principal factor de mobilidade social. 36,4 e 38,1% dos independentes e dos 

operários assinalaram a "sorte", praticamente o dobro dos 19,0% correspondentes aos 

diplomados. Estes resultados vão de encontro ao que, por outras fontes1, sabemos do 

papel revestido pela "sorte" e pelo fatalismo entre as classes populares. Para estas 

classes, a sorte parece funcionar, simultâneamente, como uma justificação 

racionalizadora do presente (o fado, o destino, a sina, o azar) e como um recorrente 

gerador de esperança no futuro ("isto não pode durar sempre", "a sorte há-de mudar"). 

Esta atitude vai de par com o importante lugar concedido à "sorte" no decurso das suas 

vidas: jogos de azar, apostas, superstições, astrologias e todo o género de sorteios e 

concursos. 

 Desta diversidade de diagnósticos referentes aos mecanismos efectivos da 

mobilidade social, podemos, desde já, retirar algumas ilações. As opiniões dos 

independentes quase que se confundem com as dos operários. Ambas se aproximam da 

ideologia, por assim dizer, oficial e espontânea2 das regras do jogo da ascensão social: o 

dinheiro é importante, mas a sorte, a competência e o trabalho também contam muito 

("aprende um ofício, aplica-te e, se a sorte estiver do teu lado, ainda ganhas algum e 

podes vir a ser alguém!"). Bastante diversa se apresenta a versão, algo amarga e 

                                                 
1Ver, por exemplo, COHEN, A. K. e HODGES, H. M. Jr, "Characteristics of Lower-Blue-Collar-Class", 
Social Problems, nº10, 1963, pp. 303-334; MILLER, S. M. e RIESSMAN, F., "The Working Class 
Subculture: a New View", Social Problems, nº9, 1961, pp. 86-97; MERRIL, Francis E., Introdución a la 
Sociología (Sociedad y cultura), 1ª ed. 1969, Madrid, Aguilar ed., 1978, pp. 237-244. Para estes autores, 
o fatalismo das classes populares enquadra-se num padrão de vida onde predomina um enorme sentimento 
de "impotência, privação e insegurança". Ver também os estudos clássicos de Oscar LEWIS sobre a 
"subcultura da pobreza", Les Enfants de Sanchez: Autobiographie d'une famille mexicaine, Paris, 
Gallimard, 1963, e La vida. Une famille portoricaine dans une culture de la pauvreté, Paris, Gallimard, 
1969, e de HOGGART, Richard, La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en 
Angleterre, 1ª ed. 1957, Paris, Éd. de Minuit, 1970. 
2Sobre as "versões que as sociedades tendem a apresentar de si mesmas" como "fontes de ilusões da 
óptica social comum" que operam um salto entre "aquilo que, por um lado, as sociedades parecem ou 
pretendem ser" e aquilo que, por outro lado, na realidade são, ver BALANDIER, Georges, Sens et 
puissance: les dynamiques sociales, op. cit., p. 7 e seguintes. 
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desencantada, assumida pelos diplomados: para se subir na sociedade, a competência, o 

trabalho e a sorte são de somenos importância; o que realmente pesa é, seguramente, o 

dinheiro mas, sobretudo, dispor de boas relações com pessoas bem colocadas. 

 Uma coisa é aquilo que é, outra o que deveria ser (ver quadro XVIII). Dum 

cenário para o outro, o sentido das respostas altera-se profundamente, devido, 

sobretudo, ao comportamento dos diplomados. Mas continua significativa a 

diferenciação entre as perspectivas dos diversos agentes consoante a profissão. 

 
 Quadro XVIII - Escolhas de factores de direito de ascensão social por profissão 
(em %)1 
 

Factores de direito 
de ascensão social 

Diplo 
mados 

Indepen 
dentes 

Operá 
rios 

Risco 
de erro 

V de 
Cramer 

Competência 95,0 68,4 55,7 ,0001 ,385 
Trabalho 70,3 55,1 49,1 ,0036 ,186 
Diplomas 27,3 31,6 32,1 ,6823 ,049 
Nascimento 3,3 7,1 8,5 ,2384 ,094 
Relações 2,5 8,2 13,2 ,0100 ,168 
Dinheiro 0,0 4,1 13,3 ,0001 ,244 
Sorte 0,8 25,5 29,3 ,0001 ,341 
Total (nº inq.) 121 98 106 ----- ----- 

Cruzamento com a 1ª escolha: risco de erro=0,0001; V de Cramer=0,348 
 

 Entre os diplomados as opções invertem-se: a polarização processa-se agora em 

torno do "trabalho" e da "competência", caindo o "dinheiro" e as "relações" para último 

lugar. Também se invertem drasticamente as posições relativas das três classes: no que 

se refere à "competência" e ao "trabalho", são agora as escolhas dos diplomados que 

ultrapassam largamente as dos independentes e dos operários, ocorrendo precisamente o 

contrário com o "dinheiro" e as "relações". Parte integrante da pessoa, a competência é 

erigida pelos diplomados em valor suprêmo duma mobilidade social correcta. De 

                                                 
1As percentagens correspondentes às escolhas feitas pelos emigrantes foram as seguintes: competência, 
40%; trabalho, 48%; diplomas, 40%; nascimento, 14%; relações, 14%; dinheiro, 10% e, finalmente, sorte, 
34%. 
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salientar ainda a perseverança dos independentes e, sobretudo, dos operários em torno 

do valor da "sorte"1. 

 A comparação entre as respostas fornecidas pelos dois tipos de equacionamento, 

julgamento de facto e de direito, pode-nos proporcionar alguns elementos adicionais 

para um melhor esclarecimento das atitudes dos inquiridos face às regras da mobilidade 

social. 

 
Quadro XIX - Diferenças, em pontos percentuais, entre as escolhas de factores de 
ascensão social de direito e de facto por profissão2 
 

Factores de    
ascensão social Diplomados Independentes Operários 
Competência 84,3 34,1 30,0 
Trabalho 60,4 26,8 21,5 
Diplomas 1,7 12,4 9,2 
Nascimento -5,8 -3,0 -5,8 
Sorte -18,2 -10,9 -8,8 
Relações -65,3 -21,1 -17,3 
Dinheiro -57,9 -38,3 -27,8 

 

 Como se pode observar no quadro XIX, o hiato entre a realidade percebida e a 

desejada surge deveras reduzido entre os independentes e os operários. Em 

contrapartida, manifesta-se bastante elevado entre os diplomados. O gráfico XII 

permite-nos verificar mais claramente o quanto as barras correspondentes aos 

diplomados se afastam do eixo. Já as dos independentes e dos operários pouco se 

destacam do eixo delineando uma tendência para a quase coincidência dos dois tipos de 

escolha. Nestas categorias observa-se uma distância diminuta, uma certa conformação 

                                                 
1Estas classes confirmam assim a sua valorização do factor "sorte". Na sua óptica, a "sorte" é e deve ser 
um factor a ter em conta nos destinos sociais dos indivíduos (contra 1% dos diplomados, 29% dos 
operários e 26% dos independentes querem a "sorte" como factor de ascensão social). Permitimo-nos 
chamar a atenção para a dimensão assumida pelas inúmeras formas de tiragem à sorte como critério 
popular de selecção. O elemento sorte, aleatório e imprevisível, parece funcionar para estas classes como 
uma espécie de igualador a contramão das desigualdades sociais efectivamente existentes. 
2As diferenças relativas às respostas dos emigrantes são as seguintes: competência, 16; trabalho, 16; 
diplomas, 10; nascimento, 0; sorte, 0; relações,     -24 e dinheiro, -18. 
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perante as regras da mobilidade social1. Entre os diplomados ocorre o inverso: não 

conformistas, demonstram, face às mesmas regras, uma acentuada distanciação crítica. 

 Na opinião dos inquiridos, dos sete factores de mobilidade social retidos, quatro 

detêm peso a mais (o dinheiro, as relações, a sorte e o nascimento) e três a menos (a 

competência, o trabalho e os diplomas). Desta apreciação sobressai a cotação fortemente 

negativa do dinheiro e das relações a contrastar com o saldo largamente positivo 

granjeado pela competência e pelo trabalho. Estes quatro factores constituem os 

principais pomos da discórdia, nomeadamente para os diplomados. Embora constatem o 

inequívoco predomínio do dinheiro e das relações sociais mobilizáveis, os diplomados 

estimam que a competência e o trabalho é que deveriam ser, de longe, os mais decisivos. 

Não é por acaso que as novas classes médias diplomadas são das que mais criticam as 

oligarquias, o nepotismo, a plutocracia e as lógicas prevalecentes na classificação e 

reprodução social, contrapondo-lhes a meritocracia e a "utopia gestionária"2. 

 
Gráfico XII: Diferenças entre as escolhas de factores de ascensão social de direito e de 
facto por profissão (em pontos percentuais) 

                                                 
1Sobre o "conformismo" das classes populares, cf. BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit., capítulo 
7: "Le choix du nécessaire", pp. 433-462. 
2"Interesse geral+saber formam a matriz fundamental da utopia das camadas médias que passaremos a 
designar por 'utopia gestionária', pensamento e projecto duma gestão racional possível do social, dum 
lugar donde essa gestão possa ser elaborada e aplicada, dum saber que enuncie tanto os médodos como os 
fins" (MONJARDET, Dominique, BENGUIGUI, Georges, "L'Utopie gestionnaire: les couches moyennes 
entre l'État et le rapport de classe", Revue Française de Sociologie, Vol. XXIII (4), 1982, pp. 605-638, p. 
629). Sobre este conjunto de disposições políticas partilhadas pelas novas classes médias, ver também, 
entre outros, KONRÀD, Gyorgy, SZELÉNYI, Ivàn, La marche au pouvoir des intellectuels, (1974), 
Paris, Éd. du Seuil, 1979; BOLTANSKI, Luc, "Taxinomies sociales et luttes de classes. La mobilisation 
de la 'classe moyenne' et l'invention des 'cadres'", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 29, sept. 
1979, pp. 75-105; BOLTANSKI, Luc, Les cadres: la formation d'un groupe social, Paris, Éd. de Minuit, 
1982; DAGNAUD, Monique, "La classe d'alternative", Sociologie du travail, nº4, 1981, pp. 384-405; 
RAYMOND, Henri, "Les Samouraïs de la Raison", Sociologie du Travail, nº4, 1982, pp. 378-402 e 
LAVAU, Georges, GRUNBERG, Gérard, MAYER, Nonna (dir.), L'Univers Politique des Classes 
Moyennes, op. cit. Estas tendências e pretensões políticas da intelligentsia foram já desveladas por vários 
autores no início do século. Por exemplo, em 1900, MAKHAÏSKI descortina, por detrás do marxismo, a 
ideologia e a aptência pelo poder da "sociedade cultivada", dos "capitalistas do saber", e, no mesmo ano, 
LAGARDELLE formula o seguinte juízo: "a classe letrada, a classe pensante, pelo facto de receber uma 
educação privilegiada e uma instrução superior, afigura-se facilmente que é independente dos conflitos 
sociais, que representa apenas o interesse geral da sociedade, que contitui uma aristocracia intelectual. A 
maior parte dos intelectuais desprezam mais ou menos os operários manuais, e acreditam-se sem 
renitência como os mais aptos para tudo compreender, os mais capazes de governar, os mais dignos de 
tudo dirigir" (LAGARDELLE, Hubert, "Les intelellectuels devant le socialisme" (1900), Les Cahiers de 
la Quinzaine, Paris, 1901, p. 22; MAKHAÏSKI, Jan Waclav, Le socialisme des intellectuels (Textes 
choisis), (1900-18), Paris, Éd. du Seuil, 1979). 
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 Em jeito de balanço, deste sumário esboço dos estilos de vida ressalta um 

encadeamento significativo de tópicos que tendem a diferenciar, sistematicamente, as 

novas classes médias diplomadas das classes populares. O quadro XX enumera algumas 

destas oposições1 

 
Quadro XX: Esquema recapitulativo dalguns dos principais tópicos que tendem a opor 
significativamente as novas classes médias diplomadas às classes populares 

 

 
Classes diplomadas 

 

 
Classes populares 

                                                 
1Este quadro foi gizado mais de acordo com o ponto de vista dos diplomados do que dos populares. 
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alma/espírito/intelecto 
alto/recto/leve 
fino/polido 
desprendimento/distanciação 
liberdade/arbítrio 
indivíduo/pessoa/elite 
privado/íntimo/reservado 
autonomia/responsabilidade 
domínio/concepção/informação 
racionalidade 
vocação/dom/mérito 
distinto/requintado/original 
significante 
forma/estilo/modo 
estese/prazer 
"estética pura" 
harmonia/equilíbrio 
iniciativa/gestão 
graça/jeito/reflexos 
corpo - emblema cuidado 
espaço proxémico amplo 
sensibilidade/"feminilidade" 
qualidade 
"desinteresse" 
"desvalorização" do dinheiro 
valores inovadores 
interesses "pós-materialistas" 
auto-centramento 
não conformismo 
 

 
corpo/matéria/físico 
baixo/curvo/pesado 
grosseiro/rude 
constrangimento/premência 
necessidade/fatalidade 
colectivo/massa/"povo" 
público/promíscuo/exposto 
heteronomia/obediência 
execução/operação/rendimento 
"irracionalidade" 
tarefa/destino/sorte 
vulgar/ordinário/banal 
significado 
substância/conteúdo/função 
ascese/sacrifício 
"estética bárbara" 
estandardização/entrozamento 
disciplina/adestramento 
força/energia/resistência 
corpo - instrumento castigado 
espaço proxémico reduzido 
dureza/virilidade 
quantidade 
utilitarismo 
sobrevalorização do dinheiro 
valores tradicionais 
interesses materialistas 
socio-centramento 
"conformismo" 
 

"A alma é divina e a obra é imperfeita"1 

 

 Esta longa série de pares de oposições não deixa de nos evocar as figuras 

caricaturais mas paradigmáticas do mui nobre cavaleiro Dom Quixote de la Mancha e 

do seu grosseiro mas fiel escudeiro Sancho Pança. Do conjunto depreende-se uma 

acentuada propensão das novas classes médias diplomadas para a partilha de visões do 

mundo românticas, por vezes trágicas, ora reaccionárias ora revolucionárias que tendem, 

globalmente, a constrastar com o naturalismo e o realismo, amíude grotesco, 

                                                 
1PESSOA, Fernando, Mensagem - Padrão (1918), in Mensagem e outros poemas afins, Lisboa,  Pub. 
Europa-América, p. 110. 
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preponderantes nas classes populares e, até certo ponto, nas classes médias 

independentes1. 

 Mas as posições e tomadas de posição das novas classes médias diplomadas não 

nos trazem só à memória o cavaleiro andante. Revelam-se também, até certo ponto, 

homólogas das da nobreza de toga dos tempos de Pascal e de Racine2. Ocupando postos 

em instituições estatais que representam, dependentes do Estado que lhes confere um 

poder delegado, estas classes encontram-se todavia descontentes não só com o Estado 

como com o "estado de coisas" vigente. Nem as orientações da política estatal nem as 

tendências do devir histórico lhes correm de feição. Profundamente insatisfeitos com o 

seu estatuto actual, nada lhes parece prenunciar um futuro melhor. Antes pelo contrário. 

Envoltos numa dinâmica que não se confina ao território nacional, os diplomados têm-

se sentido, nas últimas décadas, mergulhados num aparentemente irreversível processo 

de desclassificação social3 que, paulatinamente, lhes vai corroendo o prestígio e o poder. 

Sofrem quotidianamente, na própria pele, a progressiva desvalorização dos postos e dos 

títulos4, sem contudo poderem nutrir a esperança no advento de melhores dias5. 

Descontentes, vêem-se, no entanto, impotentes quer no campo da luta de classes quer no 

quadro político em vigor. Nem se reconhecem num nem noutro, pelo contrário, 

                                                 
1Sobre estas diversas visões do mundo ver, entre outros, LUKÁCS, Georg, L'Âme et les Formes, (1ª ed. 
1911), Paris, Gallimard, 1974 ; LUKÁCS, Georg, La Théorie du Roman, (1ª ed. 1920), Éd. Gonthier, 
1979; BAKHTINE, Mikhaïl, L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous 
la Renaissance, (1ª ed. 1946), Paris, Gallimard, 1970; BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du 
roman, Paris, Gallimard, 1978; GOLDMANN, Lucien, Le Dieu Caché, op. cit.; GOLDMANN, Lucien,  
Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 1958; GOLDMANN, Lucien, Structures mentales et création 
culturelle, op. cit.; BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit.; LOEWY, Michael, Pour une sociologie 
des intellectuels révolutionnaires, Paris, P.U.F., 1976; LOEWY, Michael, Marxisme et romantisme 
révolutionnaire, Paris, Le Sycomore, 1979, e CHARLE, Christophe, Naissance des "intellectuels", 1880-
1900, Paris, Éd. de Minuit, 1990. 
2Ver sobre este assunto a obra de Lucien GOLDMANN, Le Dieu Caché, op. cit. 
3Intra mas também, para uma boa parte, inter-geracional. 
4Sobre este processo de erosão, ver PASSERON, Jean-Claude, "L'inflation des diplômes. Remarques sur 
l'usage de quelques concepts analogiques en Sociologie", Revue Française de Sociologie, XXIII, 1982, 
pp. 551-584. 
5Estes temas e problemas mostram-se omnipresentes nas preocupações e conversas diárias dos 
professores e educadores. Para além das pistas facultadas pela observação, a própria imprensa sindical dos 
profissionais da educação por nós analisada confirma a acuidade deste estado de espírito (ver 
GONÇALVES, Albertino, A definição social dos emigrantes no Noroeste de Portugal, op. cit., pp. 205-
208). Convém sublinhar que os professores e educadores representam cerca de 92% da amostra referente, 
neste estudo, às novas classes médias diplomadas. 
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preferem-se e pretendem-se nas margens quando não acima1. A propósito deste ímpeto e 

vontade para se situar alhures, Pierre BOURDIEU fala-nos "duma espécie de sonho de 

voo social, dum esforço desesperado para se arrancar à força de atracção do campo 

social de gravitação"2. De algum modo consentânea com este conjunto de disposições 

resulta a sua adesão, e envolvimento, em torno de movimentos sociais de carácter 

alternativo tais como os ecologistas, ruralistas, regionalistas, localistas, pacifistas, 

feministas ou de defesa do consumidor. Patenteando lógicas e práticas reivindicativas 

prioritariamente centradas em interesses e valores "pós-materialistas", as novas classes 

médias diplomadas parecem relevar mais do espírito de corpo ou do estilo do grupo de 

status do que duma condição e mobilização de classe. Neste como noutros aspectos, 

distanciam-se claramente das outras categorias sociais em análise: as classes médias 

independentes e a classe operária3. 

 No próximo capítulo, teremos o ensejo de reencontrar a marca destas oposições e 

(di)visões do mundo na configuração das diferentes definições sociais do emigrante 

propostas pelas diversas classes em análise. 

 
 

                                                 
1A ideia do "intelectual" como situando-se acima ou à parte dos conflitos de classe constitui uma tentação 
e um leitmotiv que marcou profundamente a história das ideologias dos dois últimos séculos, a famosa 
teoria da intelligentsia sem laços de Karl MANHEIM representando uma das suas incarnações mais 
elaboradas e influentes no âmbito das ciências sociais (cf. MANHEIM, Karl, (1ª ed. 1949), Idéologie et 
utopie, Paris, Rivière, 1956). 
2BOURDIEU, Pierre, La Distinction, op. cit., p. 429. 
3Um pequeno apontamento relativo aos resultados obtidos pelo inquérito aos emigrantes. As suas 
respostas também se distanciam sistematicamente das dos diplomados; ora se aproximam das dos 
independentes ora das dos operários, oscilando, regra geral, entre ambas, à imagem, aliás, da sua origem, 
posição, e destino social. 




