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A re la ção da his tó ria com as ou tras dis ci pli nas das ciên ci as so ci a is é de se qui li bra -
da. Os his to ri a do res têm, des de há vá ri as ge ra ções, o há bi to de ir bus car con ce i tos
ou no vos ob jec tos de es tu do nas dis ci pli nas vi zi nhas. O con trá rio é mu i to mais
raro. A his tó ria im por ta, mas ex por ta pou co. Exis te en tão toda uma tra di ção de
apro pri a ção e de dis tor ção da par te dos his to ri a do res de con ce i tos for ja dos su ces si -
va men te, por or dem de apa ri ção na cena his to ri o grá fi ca ao lon go do sé cu lo XX, pe -
los geó gra fos, so ció lo gos e an tro pó lo gos. Ge ral men te, os his to ri a do res têm um uso
bas tan te fle xí vel des tes con ce i tos. O tra ba lho dos his to ri a do res é con fron tar-se com 
ac tas, prá ti cas, es tru tu ras so ci a is do pas sa do, co lo can do-as nas suas di men sões
diacrónicas. A apro xi ma ção con cep tu al está qua se sem pre con tex tu a li za da, o que
im pli ca a ela bo ra ção de me to do lo gi as apro pri a das. É esta ca rac te rís ti ca da es cri ta
da his tó ria que va mos ten tar evi den ci ar nes te ar ti go, to man do como do mí nio de
apli ca ção a his tó ria so ci al da ci da de.

Este cam po de in ves ti ga ção co nhe ceu gran des mo di fi ca ções nos úl ti mos 20
anos. O apa re ci men to do in di ví duo no cam po da his tó ria so ci al teve por con se -
quên cia a ela bo ra ção de no vos mo de los ca pa zes de dar con ta das trans for ma ções
das so ci e da des. Já não se pro cu ra des cre ver a po si ção e os com por ta men tos de in di -
ví du os mé di os que po de ri am dar uma vi são vá li da dos equi lí bri os so ci a is pre sen -
tes em cada épo ca e em cada con tex to lo cal, re gi o nal ou na ci o nal. O novo ob jec ti vo
é ten tar cap tar a di ver si da de das si tu a ções in di vi du a is, e con tri bu ir as sim para a
des cons tru ção de ca te go ri as, tais como o ope ra ri a do, o ba ir ro ou o pa ren tes co, e
para a de fi ni ção de no vos ob jec tos de pes qui sa, as re la ções in ter pes so a is ou as in -
ter-re la ções en tre in di ví du os, me i os so ci a is, sis te mas so ci o cul tu ra is, for mas de
po der.

As no vas apro xi ma ções adop ta das pela his tó ria de vem mu i to à in fluên cia de
al gu mas es co las ou tra di ções so ci o ló gi cas ou an tro po ló gi cas: as es co las de Chi ca go 
ou de Man ches ter, a so ci o lo gia in te rac ci o nis ta ou con fi gu ra ci o nis ta. O modo de re -
cep ção foi mu i to di ver si fi ca do, como eram di ver si fi ca das as pró pri as fon tes de ins -
pi ra ção.1 Não é fá cil en con trar uma uni da de em es tu dos que tra tem de as sun tos tão 
di fe ren tes como as mi gra ções, as mo bi li da des den tro da ci da de ou en tre o cam po e
a ci da de, as eli tes, os pro ces sos de cons tru ção das iden ti da des pro fis si o na is, as re la -
ções en tre po pu la ções e es pa ços na ci da de, en tre ou tros. A uni da de re si de mais na
me to do lo gia, ou na ma ne i ra de con ce ber a in ves ti ga ção. A his tó ria teve de

1 O uso sis te má ti co do ter mo “es co la” não deve fa zer es que cer a di ver si da de das tra di ções e das
prá ti cas ci en tí fi cas (Abbott, 1999; Cha pou lie, 2001; e para uma re cen são crí ti ca des tas duas pu -
bli ca ções, To pa lov, 2003).



en con trar uma via pró pria por que cons trói os seus sa be res es sen ci al men te com
base na aná li se de fon tes es cri tas ar qui va das, ou seja, tes te mu nhas não modificá -
veis. Os his to ri a do res que adop tam es tas apro xi ma ções em pe nham-se em recons -
tituir par tes de exis tên ci as in di vi du a is, com base em do cu men tos ge ral men te ba -
na is mas que são nes te caso vis tos nou tras pers pec ti vas (Bac kou che e Kott, 2002).
São en tão frag men tos de vi das, ves tí gi os es par sos que têm que ser re u ni dos. O co -
nhe ci men to nas ce de uma re cons ti tu i ção par ci al de po si ções, de prá ti cas e de re la -
ções à es ca la do in di ví duo. Do modo de as so ci a ção dos da dos re co lhi dos de pen de a 
ori en ta ção dos re sul ta dos. Por isso emer giu pou co a pou co uma ou tra ma ne i ra de
es cre ver a his tó ria: uma his tó ria que tem uma ver ten te ex pe ri men tal (Bou re au e
Milo, 1991; Milo, 1991), que pro gri de numa sé rie de ex pe riên ci as e de fa ses de con -
tro lo, onde o tra ba lho de críti ca das fon tes está in te i ra men te in te gra do no pro ces so
de cons tru ção dos sa be res.

É esta abor da gem que es co lhe mos num es tu do so bre o ba ir ro de Alcân ta ra.2

Esta in ves ti ga ção tem por ob jec ti vo des cre ver e ana li sar um meio so ci al tí pi co de
um es pa ço ur ba no in dus tri a li za do.3 Na al vo ra da do sé cu lo XX, a ima gem do ba ir ro
de Alcân ta ra está im preg na da pelo pro ces so de in dus tri a li za ção que, nes ta zona da 
ca pi tal por tu gue sa, foi par ti cu lar men te ac ti vo du ran te os de cé ni os an te ri o res. No
en tan to, a in dus tri a li za ção não der ru bou tudo na sua pas sa gem. Ape sar da pre sen -
ça de al gu mas gran des fá bri cas — uma das mais co nhe ci das é a CUF que, to da via, a 
par tir dos anos 10, se de sen vol ve es sen ci al men te na mar gem sul do Tejo —, Alcân -
ta ra é so bre tu do um lu gar de ex pan são de uma eco no mia de aglo me ra ção (Ho hen -
berg e Lees, 1995), cuja ac ti vi da de in dus tri al está in ti ma men te li ga da ao am bi en te
ur ba no ime di a to: uma ac ti vi da de de trans for ma ção, de trans por te ou de co mer ci a -
li za ção de bens de con su mo para um mer ca do lo cal. Do pon to de vis ta do per fil so -
ci al dos ha bi tan tes, nes ta épo ca, Alcân ta ra tem, pro va vel men te, as ca rac te rís ti cas
de um ba ir ro po pu lar de uma gran de ci da de eu ro pe ia, mar ca do pela pre sen ça de
uma po pu la ção so ci al men te bas tan te di ver si fi ca da, ape sar do do mí nio da com po -
nen te operá ria.

Na re a li da de não exis tem fon tes para se guir com ri gor a evo lu ção da com po -
si ção so ci o pro fis si o nal da po pu la ção de Alcân ta ra, en tre os fi na is do sé cu lo XIX e a
pri me i ra me ta de do sé cu lo XX. Esta fa lha, co mum à ma i or par te dos ba ir ros lis bo e -
tas, cons ti tu iu, até ago ra, um obs tá cu lo di fi cil men te ul tra pas sá vel pe los in ves ti ga -
do res que se in te res sa vam pela his tó ria so ci al da ca pi tal por tu gue sa. No nos so
caso, a fon te es co lhi da — os re gis tos pa ro qui a is e ci vis, mais par ti cu lar men te os re -
gis tos de bap tis mo e de nas ci men to — não pa re cia pro por ci o nar, ao prin cí pio, uma
ri que za su fi ci en te para al can çar ple na men te os nos sos ob jec ti vos. Está va mos

2 Este ar ti go re to ma al gu mas con clu sões de uma tese de dou to ra men to de fen di da na Uni ver si da -
de Lu miè re Lyon 2, em Ju nho de 2003 (Vi dal, 2003). Esta pes qui sa re ce beu o apo io da Fun da ção
para a Ciên cia e a Tec no lo gia.

3 O ba ir ro é de fi ni do como um meio (mi li eu) so ci al, isto é, um “lu gar de uma con ver gên cia não in -
ten ci o nal en tre uma plu ra li da de de tra jec tó ri as que con duz a uma so li da ri e da de de efe i tos”
(Rémy, 1998). A nos so ver, a no ção de mi li eu de Jean Rémy não está mu i to lon ge da de “qua dro de 
in te rac ção” pro pos ta por Antó nio Fir mi no da Cos ta (1999).



so bre tu do in te res sa dos em des cre ver re la ções en tre in di ví du os que par ti lha vam
um mes mo es pa ço re si den ci al mas co nhe ci am di fe ren tes gra us de pro xi mi da de ou
de dis tân cia so cial en tre eles. O dis po si ti vo de ob ser va ção é ru di men tar. Re co lhe -
mos as de cla ra ções dos ca sa is que mo ra vam na Rua da Cruz ou na Rua Fe li ci a no de
Sou sa, en tre 1900 e 1910 (re gis tos de bap tis mo) e en tre 1930 e 1939 (re gis tos de nas -
ci men to). Tra balhá mos com base num to tal de 1082 de cla ra ções, que cor res pon -
dem a 809 ca sa is, para as duas ruas e os dois pe río dos.4

No cer ne des ta in ves ti ga ção, há a ide ia de que a ocu pa ção de cada in di ví duo
— por en quan to tra ta mos das ocu pa ções mas cu li nas, na au sên cia de in for ma ção
so bre as ocu pa ções das mu lhe res — tem, de uma ma ne i ra ou de ou tra, se gun do
mo da li da de que te re mos que ana li sar, um pa pel cen tral na ela bo ra ção de fac to res
de dis tin ção en tre in di ví du os ou gru pos de in di ví du os num meio so ci al como o de
Alcân ta ra. Pen sa mos que, a esta es ca la, exis tem for mas de es tra ti fi ca ção do so ci al
que se tra du zem por com por ta men tos re la ci o na is di fe ren ci a dos. O ob jec ti vo des te
ar ti go é re la ti va men te sim ples. Tra ta-se de des cre ver um pro ces so que con du ziu à
for mu la ção e à crí ti ca de uma hi pó te se de in ves ti ga ção. Este pro ces so de sen ro la-se
em três tem pos: a con fron ta ção com a in for ma ção re co lhi da nos do cu men tos; a to -
ma da de dis tân cia e a ten ta ti va de bus ca de uma gre lha de le i tu ra apro pri a da; o
con tro lo e a re for mu la ção da hi pó te se.

A confrontação

Num pri me i ro tem po, as de cla ra ções pro fis si o na is dos pais, fe i tas na oca sião de um 
bap tis mo ou de um nas ci men to, fo ram re co lhi das sem es ta be le cer qual quer tipo de
agru pa men to. Por exem plo, di fe ren ciá mos de cla ra ções como “em pre ga do no ca -
mi nho-de-fer ro” e “em pre ga do na com pa nhia de ca mi nho de fer ro”.

As lis tas de de cla ra ções ob ti das per mi tem re gis tar os ras tos de uma pa i sa gem 
so ci al bas tan te di ver si fi ca da. Para os dois pe río dos, fo ram re co lhi das 166 de cla ra -
ções di fe ren tes. O le que pa re ce re du zir-se na Rua da Cruz e é es tá vel na Rua Fe li ci a -
no de Sou sa en tre os dois pe río dos. Obvi a men te, a fre quên cia de cada de cla ra ção é
bas tan te ir re gu lar. Uma úni ca de cla ra ção, a de tra ba lha dor, ul tra pas sa sis te ma ti ca -
men te o li mi ar dos 20%, em cada rua e cada épo ca. Na Rua da Cruz e nos anos 30, os
em pre ga dos de co mér cio cor res pon dem a mais de 10% das de cla ra ções. Uma pe -
que na de ze na de pro fis sões cor res pon de a en tre 2% a 5% das de cla ra ções (caldei -
reiro, ma rí ti mo, pe dre i ro, ser ra lhe i ro, car pin te i ro, ope rá rio). Por fim, um pou co
me nos de 1/3 das pro fis sões são de cla ra das por um ou dois in di ví du os. Glo bal -
men te, es ta mos em pre sen ça de uma re par ti ção de tipo pa re ti a no que ve ri fi ca a lei
dos 20/80: nes te caso, 80% dos in di ví du os de cla ram exer cer 20% das pro fis sões
(Blum e Gri ba u di, 1990 e 1993; Gu er re au, 1993).

O que nos en si nam es tas lis tas? Na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX, a Rua da
Cruz e a Rua Fe li ci a no de Sou sa são ruas po pu la res, onde se cru zam ope rá ri os mais

4 Para os por me no res da me to do lo gia, pode-se con sul tar Vi dal (2003), no me a da men te o ca pí tu lo 3.



ou me nos qua li fi ca dos, mem bros do mun do do pe que no co mér cio, ar tesãos, em -
pre ga dos do sec tor pri va do ou do es ta do, mem bros do exér ci to ou dos di fe ren tes
ser vi ços de se gu ran ça pú bli ca (bom be i ros, po lí cia, guar da fis cal). Obvi a men te,
com um pou co de aten ção, é pos sí vel ela bo rar um re tra to mais com ple xo das ca rac -
te rís ti cas da com po si ção so ci o pro fis si o nal des ta po pu la ção e da sua evo lu ção: a do -
mi nân cia de sec to res de ac ti vi da de re la ti va men te bem de fi ni dos (a me ta lur gia, a
cons tru ção ci vil, o co mér cio); a for te pre sen ça de in di ví du os sem qua li fi ca ção pro -
fis si o nal (os “tra ba lha do res”, cuja pro por ção pa re ce di mi nu ir en tre as duas épo -
cas); a len ta emer gên cia dos em pre ga dos do sec tor ter ciá rio, nos anos 30, que se ob -
ser va com a pre sen ça mais nu me ro sa dos “em pre ga dos”, “em pre ga dos de es cri tó -
rio” ou “dac ti ló gra fos”. Num ou tro pla no, se com pa ra mos as lis tas ob ti das na dé -
ca da de 1900 e anos 30, al gu mas mu ta ções téc ni cas são tam bém vi sí ve is: apa ri ção
de no vas pro fis sões (elec tri cis ta) e de sa pa re ci men to de ou tras (con du tor dos ame -
ri ca nos). Uma gran de va ri e da de de fe nó me nos é per cep tí vel, mas sem pre de uma
for ma mu i to par ce lar e iso la da.

Com es tas in for ma ções, es ta mos con fron ta dos com três gran des ti pos de di fi -
cul da des, em ge ral, já re cen se a das pe los au to res que ana li sa ram lis tas si mi la res
(Blum e Gri ba u di, 1990 e 1993; Gu er re au, 1993; Motte e Pe lis si er, 1992). A pri me i ra
di fi cul da de é tal vez a mais ób via. Pren de-se com a evo lu ção dos usos do vo ca bu lá -
rio e da ter mi no lo gia ocu pa ci o na is. Nos anos 30, um cha uf fe ur ou cho fer con duz um
ve í cu lo. No sé cu lo XIX e, pro va vel men te, ain da nos anos 1900, este ter mo de sig na
ge ral men te a pes soa en car re ga da do abas te ci men to de uma má qui na a va por.
Como ter a cer te za dos usos em cur so em Alcân ta ra e no meio so ci al es tu da do du -
ran te a pri me i ra me ta de do sé cu lo XX?

A se gun da di fi cul da de tem tam bém a ver com o con te ú do da de cla ra ção. Afi -
nal qual é a in for ma ção de cla ra da? Esta lis ta de de cla ra ções faz re ferên cia a ofí ci os
(ser ra lhe i ro, cal de i re i ro, pe dre i ro), a ní ve is de qua li fi ca ção ou gra us de es pe ci a li za -
ção (aju dan te de ser ra lhe i ro, cal de i re i ro de fer ro), a es ta tu tos pro fis si o na is (em pre -
ga do, ope rá rio), a es ta tu tos so ci a is (pro pri e tá rio). São vá ri os ní ve is de es tru tu ra ção 
do meio so ci al que es tão aqui com bi na dos: eco nó mi co (sec tor de ac ti vi da de), so ci al 
(es ta tu to ou fun ção), téc ni co (o ofí cio, a es pe ci a li za ção) (Mot te e Pe lis si er, 1992). Ao
res pon der à ques tão: “qual é a sua pro fis são?” cada in di ví duo pode es co lher pri vi -
le gi ar um des ses ní ve is de es tru tu ra ção. Com cer te za, o teor de cada in for ma ção
de cla ra da per mi te ela bo rar uma ti po lo gia, como aca ba mos de o fa zer, ra pi da men -
te. To da via ne nhum cri té rio é ab so lu to. Um mes mo ter mo pode de sig nar um ope -
rá rio ou um ar te são in de pen den te. A par tir da ter mi no lo gia ocu pa ci o nal uti li za da
nes tes do cu men tos, o ní vel de qua li fi ca ção não pode ser sem pre de ter mi na do com
pre ci são. A um nome es pe cí fi co não cor res pon de sis te ma ti ca men te uma qua li fi ca -
ção real. Algu mas de no mi na ções ocu pa ci o na is de sig nam a es pe ci a li da de de um
es ta be le ci men to in dus tri al e não a dos tra ba lha do res: os “bo la che i ros” pos su em
um real sa ber-fa zer ou são sim ples men te ope rá ri os pou co qua li fi ca dos de uma fá -
bri ca de bo la chas?

A ter ce i ra di fi cul da de é a mais de li ca da. Pren de-se com as con di ções do acto
de cla ra ti vo. As in for ma ções so bre as si tu a ções ocu pa ci o na is in di vi du a is ema nam
de de cla ra ções es pon tâ ne as. Ten do em con ta a pre sen ça da as si na tu ra nos re gis tos,



po de mos con si de rar que, na ma i or par te dos ca sos, es tas de cla ra ções são fe i tas
pe los in di ví du os em ques tão. Po rém são su je i tas a nu me ro sos efe i tos de dis tor -
ção em fun ção dos de cla ran tes e das suas in ten ções no mo men to da re dac ção
dos re gis tos: pode ha ver im pre ci são, omis são, so bre a va li a ção ou, pro va vel men -
te com mais ra ri da de, su ba va li a ção da si tu a ção pro fis si o nal. Nada pro va que o
au to con tro lo exer ci do pe las pes so as pre sen tes no mo men to da de cla ra ção — as
tes te mu nhas ou, nes te caso, os pa dri nhos — seja su fi ci en te para ga ran tir a exac -
ti dão das in for ma ções que che ga ram até nós. Este au to con tro lo não é da mes ma
na tu re za pe los lis bo e tas de raiz e pe los re cém-che ga dos a Alcân ta ra. Pi er re
Bour di eu re su me uma par te do pro ble ma com a fór mu la ins pi ra da de um ve lho
pro vér bio fran cês: “quem se casa lon ge de casa, ou en ga na ou está en ga na do” (Bour -
di eu, 1980: 253). Em fun ção dos per cur sos in di vi du a is, do modo de in ser ção no
meio ur ba no, da du ra ção da pre sen ça nes te meio, a qua li da de e a na tu re za da in -
for ma ção for ne ci da so bre a si tu a ção ocu pa ci o nal po dem ser mu i tos va riá ve is.
Por fim, es tes ti pos de de cla ra ções são tam bém fun ção da per cep ção que cada in -
di ví duo tem da sua po si ção so ci al.

Uma gran de par te des tes fe nó me nos está fora do nos so al can ce. Estas lis tas
de de cla ra ções po dem ser apa ren ta das a uma ta xi no mia in dí ge na. Ca rac te ri zam-se 
pelo fac to de se rem re dun dan tes, flu tu an tes, de uma am pli a ção in de ter mi na da e
in clu í rem uma or dem hi e rár qui ca, mas ape nas de uma ma ne i ra im plí ci ta, par ci al e
mais ou me nos ale a tó ria (Gu er re au, 1993). Tes te mu nham das ló gi cas afec ti vas des -
cri tas por Émi le Durk he im e Mar cel Ma uss (1903). Tais ló gi cas fa zem com que es tas
de cla ra ções pro fis si o na is não pos sam ser ex clu si va men te ana li sa das em fun ção de
cri té ri os téc ni cos, eco nó mi cos ou so ci a is. Os sen ti men tos in di vi du a is, ou par ti lha -
dos à es ca la lo cal ou na ci o nal, afec tam tam bém as iden ti da des e as dis tin ções es ta -
be le ci das com base em cri té ri os ocu pa ci o na is. To da via, a na tu re za da nos sa fon te
le van ta um ou tro tipo de in ter ro ga ção. Para além dos mo dos de cons tru ção de tais
ta xi no mi as ocu pa ci o na is in dí ge nas, as ac tas de de cla ra ção e de trans cri ção põem
pro ble mas. Esta mos a pôr em ca u sa a fun ção das de cla ra ções como modo de re gis -
to es pon tâ neo e di rec to das exis tên ci as. As in for ma ções con ti das nos re gis tos de
bap tis mos e de nas ci men tos são ins cri ções, isto é, se gun do a de fi ni ção de Paul Ri -
co e ur, “mar cas ex te ri o res adop ta das como apo io e trans mis sor (re la is) para o tra ba lho da
memó ria”(Ri co e ur, 2000: 183).5 Entre a de cla ra ção e a “pro va do cu men tária”, exis te
um pro ces so de ar qui va ção e de trans for ma ção da me mó ria, onde in ter vêm vá ri os
ac to res com fi na li da des mu i to va riá ve is: o de cla ran te, a pes soa en car re ga da de re -
co lher as de cla ra ções — um ecle siás ti co na dé ca da de 1900, um fun ci o ná rio pú bli co
nos anos 30 —, as tes te mu nhas… Este pro ces so é par ti cu lar men te vi sí vel quan do se 
tra ta de re gis tar a pro fis são das mu lhe res, mães ou ma dri nhas: na dé ca da de 1900 a
ma i or par te não têm pro fis são, nos anos 30 elas são to das — sem ne nhu ma ex cep -
ção — do més ti cas. Aqui es ta mos, ma ni fes ta men te, em fren te de um pro ces so de al -
te ra ção de re gis tos de si tu a ções in di vi du a is, ob vi a men te mu i to mais di ver si fi ca -
das. Do lado dos ho mens, a di ver si da de re la ti va das de cla ra ções não deve fa zer

5 Ver tam bém os co men tá ri os de A. Blum e M. Gri ba u di (1993).



es que cer que pro ces sos idên ti cos in ter vêm. Sobre as in ten ções dos di fe ren tes ac to -
res e so bre os seus mo dos de in ter ven ção sa be mos pou ca co i sa.

Con si de ra das de ma ne i ra iso la da, es tas de cla ra ções não per mi tem ul tra pas -
sar um dis cur so ta u to ló gi co do es ti lo: num meio po pu lar cru zam-se in di ví du os de
vá ri as fa i xas so ci a is mas com uma do mi nan te que provém dos gru pos po pu la res.
Po rém aca ba mos de apon tar uma sé rie de fe nó me nos que per mi tem su bli nhar a di -
men são re la ci o nal dos pro ces sos de enun ci a ção das si tu a ções ocu pa ci o na is. Uma
di men são re la ci o nal em dois sen ti dos: re la ções in te rin di vi du a is en tre os di fe ren tes
ac to res pre sen tes; re la ções com con tex tos lo ca is, mas tam bém su pra lo ca is ou na -
cionais, es pe cí fi cos.

A distanciação

As ló gi cas de cla ra ti vas

O in te res se de ter es co lhi do os re gis tos de bap tis mo e de nas ci men to é usu fru ir da
pos si bi li da de de ana li sar se quên ci as de de cla ra ções efec tu a das por um mes mo in -
di ví duo, que re gis ta vá ri os nas ci men tos ou bap tis mos du ran te o pe río do de ob ser -
va ção. Fa la mos en tão de de cla ra ções múl ti plas. Po de mos con ce ber um con tro lo
des tas de cla ra ções. Nas duas ruas e nas duas épo cas, um mí ni mo de 38% e um má -
xi mo de 46% das de cla ra ções são con tro lá ve is, isto é, po dem ser com pa ra das a ou -
tras de cla ra ções efec tu a das pelo mes mo in di ví duo.

As de cla ra ções múl ti plas de pro fis são, efec tu a das numa par ce la de tem po re -
la ti va men te cur ta — um má xi mo de dez anos —, per mi tem con tem plar fe nó me nos
de mo bi li da de ou de ins ta bi li da de pro fis si o nal. Atra vés de las, po de mos tam bém
es pe rar su bli nhar a am bi gui da de das de no mi na ções uti li za das, sem que seja sem -
pre pos sí vel dis cer nir o que tem a ver com as ca rac te rís ti cas pró pri as do uni ver so
so ci al es tu da do ou com as im pre ci sões e as de for ma ções re la ci o na das com a na tu -
re za da fon te.

Esta be le ce mos en tão se quên ci as de de cla ra ções que cha ma mos ins tá ve is,
con si de ran do que duas de cla ra ções pro fis si o na is são idên ti cas ape nas quan do
cada ter mo é idên ti co. Estas se quên ci as es tão agru pa das no qua dro 1, se gun do
uma or dem cro no ló gi ca. Por exem plo, a pri me i ra se quên cia do qua dro cor res pon -
de ao caso de um ha bi tan te da Rua da Cruz que de cla rou su ces si va men te, en tre
1900 e 1910, exer cer a pro fis são de em pre ga do nos ca mi nhos-de-fer ro, de po is de
em pre ga do no ca mi nho-de-fer ro, e por fim de tra ba lha dor. Mais uma vez, é pos sí -
vel en con trar ló gi cas que dão sen ti do a cada se quên cia. Pode ter ha vi do re al men te
uma mu dan ça de pro fis são, de ac ti vi da de, de es ta tu to ou de qua li fi ca ção. Pode ser
uma ló gi ca que in ter vém ao ní vel do acto de de cla ra ção, de or dem psi co ló gica ou
psi cos so ci al: li ga ção ou iden ti fi ca ção mais ou me nos im por tan te com o ofí cio exer -
ci do, o de se jo de dar uma boa ima gem e, por tan to, de sobreva li ar a sua po si ção so -
ci al num de ter mi na do mo men to. Por fim, não po de mos pôr de par te os even tu a is
er ros ou omis sões da par te do de cla ran te ou do re dac tor dos re gis tos.

Para se guir me lhor o de sen ro lar do ra ci o cí nio, va mos apre sen tar al guns



1900-1910

Rua da
Cruz 

empregado nos caminhos
de ferro / empregado no
caminho de f. / trabalhador

ajudante de serralheiro /
trabalhador

ajudante de caldeireiro /
serralheiro / serralheiro

soldador / soldador /
operário /operário

cocheiro / guarda-freio /
cocheiro / carroceiro

trabalhador / carroceiro /
carroceiro

Rua
F. Sousa 

soldado da Guarda
Municipal de Lisboa /
segundo cabo da Guarda
Municipal de Lisboa

marinheiro da Armada /
servente no Arsenal da
marinha / contínuo /
contínuo

cocheiro / condutor de
carroças

empregado no
Caminho-de-ferro /
empregado na Companhia
de Ferro

corneteiro da Armada /
músico da Armada

1930-1939

Rua da
Cruz 

marceneiro / condutor de
automóveis / trabalhador

marinheiro da Armada /
marinheiro

empregado no comércio /
comerciante / empregado no 
comércio

ajudante de caldeireiro /
soldador

militar / caldeireiro caldeireiro / caldeireiro /
trabalhador

ajudante de caldeireiro
/ajudante de motorista

trabalhador /trabalhador
/serralheiro /operário /
trabalhador

caldeireiro/ajudante de
caldeireiro

ferroviário / trabalhador marceneiro / trabalhador trabalhador / trabalhador /
tecelão / trabalhador

ajudante de serralheiro /
ajudante de caldeireiro

forjador mecânico / forjador
mecânico / forjador

condutor de carroças /
trabalhador

proprietário / comerciante operário / barbeiro segundo cabo da GNR /
segundo cabo da Guarda
Republicana / soldado da
GNR

empregado no comércio /
trabalhador / trabalhador

manufactor de calçado /
sapateiro / sapateiro

trabalhador / empregado na
Alfândega / empregado na
Alfândega

Rua
F. Sousa 

militar / caldeireiro oleiro / trabalhador caldeireiro / ajudante de
caldeireiro

polícia / agente de polícia descarregador / trabalhador manufactor de calçado /
sapateiro

trabalhador / serralheiro caldeireiro / trabalhador ajudante de caldeireiro /
caldeireiro

padeiro / manipulador de
pão / manipulador de pão /
padeiro

ferreiro / ajudante de
caldeireiro

caldeireiro / cravador

empregado no comércio /
ajudante de motorista

empregado no comércio /
contínuo

ajudante de caldeireiro /
trabalhador

serralheiro naval /
serralheiro

primeiro artilheiro da
Armada / marinheiro

marítimo / estivador

Fon te: Re gis tos pa ro qui a is, 1900-1910, e ci vis, 1930-1939.

Quadro 1 Se quên ci as de de cla ra ções ins tá ve is



exem plos no mi na ti vos. Em 1900, o se nhor Pa u lo Fre i re, mo ra dor da Rua da Cruz,
bap ti za o seu fi lho.6 De cla ra exer cer a pro fis são de tra ba lha dor. Dois anos mais tar -
de, no dia do bap tis mo da sua fi lha, Pa u lo Fre i re de cla ra a pro fis são de car ro ce i ro.
Em 1905, na oca sião do bap tis mo de uma se gun da fi lha, de cla ra ain da ser car ro ce i -
ro. Per de mos de po is o ras to des ta fa mí lia. O per cur so pro fis si o nal de Pa u lo Fre i re
du ran te aque les cin co anos não le van ta mu i tas in ter ro ga ções. Pro va vel men te, de -
po is de ter exer ci do ac ti vi da des pou co qua li fi ca das, Pa u lo Fre i re con se guiu ob ter o
re co nhe ci men to de uma qua li fi ca ção par ti cu lar, ape sar de re la ti va men te mo des ta.
Pos te ri or men te, en tre 1902 e 1905, a sua si tu a ção pro fis si o nal es ta bi li za-se e a de -
cla ra ção não muda.

É mais di fí cil re cons ti tu ir os per cur sos de dois ou tros mo ra do res da Rua da
Cruz. Em 1904 e 1905, Fer nan do Car mo bap ti za duas fi lhas. Nas duas oca siões, de -
cla ra ser em pre ga do no ca mi nho-de-fer ro ou nos ca mi nhos-de-fer ro. Em 1908, Fer -
nan do Car mo é ape nas tra ba lha dor. O de clí nio pa re ce dra má ti co para esta fa mí lia.
Em três anos, o pai pas sa do es ta tu to re la ti va men te pri vi le gi a do — em pre ga do de
uma com pa nhia im por tan te — à po si ção de sim ples tra ba lha dor sem es ta tu to nem
qua li fi ca ção. Vá ri as hi pó te ses po dem ser for mu la das: um aci den te num per cur so
pro fis si o nal in di vi du al ou uma sobrea va li a ção da si tu a ção nas duas pri me i ras de -
cla ra ções. É o mes mo tipo de in ter ro ga ção que le van ta o caso de Ja cin to Fo mes: aju -
dan te de ser ra lhe i ro, em 1906, e tra ba lha dor, em 1908. Hou ve uma per ca de qua li fi -
ca ção e des clas si fi ca ção pro fis si o nal ou sobrea va li a ção da si tu a ção no mo men to da
pri me i ra de cla ra ção?

Nos anos 30, as si tu a ções e os per cur sos pro fis si o na is pa re cem ain da mais
com ple xos. As de cla ra ções ins tá ve is são mais nu me ro sas. O acto de cla ra ti vo di fi -
cil men te acom pa nha o pro ces so de di ver si fi ca ção das qua li fi ca ções téc ni cas ou dos
es ta tu tos ocu pa ci o na is. Encon tra mos o mes mo tipo de he si ta ção em vol ta de qua li -
fi ca ções re i vin di ca das, ou não. Mas ob ser va mos tam bém pas sa gens por uni ver sos
pro fis si o na is com ple ta men te di fe ren tes. É o caso de Car los Car do so, mo ra dor na
Rua da Cruz, que de cla ra exer cer a ac ti vi da de de mar ce ne i ro, em 1930, con du tor de
au to mó ve is, em 1934, e de tra ba lha dor, em 1935.

Na re ta guar da des tas se quên ci as de tec ta mos a exis tên cia de fe nó me nos mu i -
to di ver sos li ga dos, de uma ma ne i ra ou de ou tra, às mo bi li da des ou ins ta bi li da des
pro fis si o na is. Mas o nos so ob jec ti vo não é, por en quan to, in ter ro gar-nos so bre os
es ta tu tos ocu pa ci o na is dos in di ví du os do nos so cor pus, mas sim so bre a ima gem
ou a re pre sen ta ção que dão atra vés das de cla ra ções. As se quên ci as do qua dro 1 de i -
xam trans pa re cer os usos apro xi ma ti vos de al guns ter mos, como aju dan te ou tra -
ba lha dor. A apa ri ção da de cla ra ção “tra ba lha dor” de po is de uma pri me i ra de cla ra -
ção que faz re fe rên cia a uma qua li fi ca ção pode tes te mu nhar uma ins ta bi li da de
pro fis si o nal. No en tan to, apro xi man do os uni ver sos dos tra ba lha do res e das pro -
fis sões qua li fi ca das, es tes ca sos ilus tram, tam bém, as di fe ren ças de va lor que pode
ter uma mes ma de cla ra ção. É par ti cu lar men te ver da de quan do as ocu pa ções em
ques tão es tão tra di ci o nal men te as so ci a das a prá ti cas iden ti tá ri as in ten si vas,

6 Os ape li dos e os no mes fo ram mo di fi ca dos.



ocu pa ções que ain da nos anos 30 po dem ser vis tas como ver da de i ros “ofí ci os”. De -
cla rar um ofí cio nos re gis tos ci vis não sig ni fi ca po rém exer cê-lo du ran te a vida
toda. Se al gu mas de cla ra ções re flec tem uma real es ta bi li da de pro fis si o nal e in di -
cam a in ser ção em o que é “o qua dro pri vi le gi a do que se faz de sen ro lar toda a as cen são de
uma vida” (Le quin, 1986), ou tras, pelo con trá rio, po dem ser ape nas o ras to de uma
ac ti vi da de pre cá ria, mais ou me nos efé me ra, e que, para to dos os efe i tos, não ga -
ran te ne ces sa ri a men te um fu tu ro e um “bom lu gar” na so ci e da de.

Po de mos ir mais lon ge no nos so ra ci o cí nio e ten tar ver qua is são as de no mi -
na ções pro fis si o na is que co nhe cem mais flu tu a ções. Para as de cla ra ções mais fre -
quen tes du ran te o pe río do 1930-1939, cons tru í mos in dí ci os de es ta bi li da de. Se gui -
mos uma me to do lo gia apro pri a da, ten do em con ta o ta ma nho res tri to do nos so
cor pus.7 Estes in dí ci os fi gu ram no qua dro 2. Vão de 0 a 1, por or dem cres cen te de
ins ta bi li da de. O exer cí cio tem o in con ve ni en te de con fun dir dois fe nó me nos mu i to
di fe ren tes. Os in dí ci os não fa zem a dis tin ção en tre o que tem a ver com a ins ta bi li -
da de ocu pa ci o nal e o que de cor re da ins ta bi li da de das de no mi na ções profissio -
nais.8 No en tan to, os da dos re co lhi dos per mi tem su bli nhar di fe ren ças na es ta bi li -
da de das de cla ra ções em fun ção dos sec to res de ac ti vi da de. Rom pen do com a tra -
di ção do sis te ma de ofí cio, os mo dos de pro du ção adop ta dos por al guns sec to res
de ac ti vi da de fa vo re cem a flu tu a ção das de no mi na ções. Nes tes re sul ta dos, o fe nó -
me no mais mar can te é a for te ins ta bi li da de das de cla ra ções li ga das ao sec tor da
me ta lur gia (ser ra lhe i ro e, so bre tu do, cal de i re i ro e aju dan te de cal de i re i ro). Estas
pro fis sões, tra di ci o nal men te as so ci a das a um for te sen ti men to in den ti tá rio

Profissões %

Descarregador 0,0
Pedreiro 0,0
Carpinteiro 0,0
Marítimo 0,1
Estivador 0,2
Trabalhador 0,2
Operário 0,3
Sapateiro 0,3
Empregado no comércio 0,3
Serralheiro 0,3
Caldeireiro 0,4
Ajudante de caldeireiro 0,8

Nota: por “de cla ra ções mais fre quen tes” en ten de-se pelo me nos qua tro ocor rên ci as, nas de cla ra ções
con tro lá ve is.

Fon te: Re gis tos pa ro qui a is, 1900-1910, e ci vis, 1930-1939.

Quadro 2 Indício de es ta bi li da de das de cla ra ções mais fre quen tes, 1930-1939

7 Este in dí cio cor res pon de ao rá cio en tre o nú me ro de ve zes que uma de cla ra ção dada apa re ce
numa se quên cia de de cla ra ções ins tá ve is e a fre quên cia glo bal des ta mes ma de cla ra ção no cor -
pus (Vi dal, 2003: 292-295).

8 Os nos sos co men tá ri os fa zem eco a um es tu do mu i to mais abran gen te de La u rent Thé ve not, de
que al guns re sul ta dos são apre sen ta dos por Des ro siè res e Thé ve not (1988: 36-39).



ve i cu la do, en tre ou tros, pelo ac ti vis mo mi li tan te, caem aqui numa zona mais in de -
ci sa do es pa ço so ci al. Pelo con trá rio, as pro fis sões como des car re ga dor, pe dre i ro ou 
car pin te i ro en con tram-se mais en ra i za das nas iden ti da des so ci a is em cur so em
Alcân ta ra, nos anos 30.

Profissão, ofício, estatuto

Até ago ra in te res sou-nos o acto de cla ra ti vo. Fi ze mos uma dis tin ção um pou co ar ti -
fi ci al, e es pe ra mos pro vi só ria, en tre a de cla ra ção e a ocu pa ção efec ti va. Obvi a men -
te, era ilu só rio pen sar que ía mos con se guir re sol ver a ques tão da fal ta de pre ci são
des tas de cla ra ções. Uma boa par te das in for ma ções so bre as ocu pa ções pro fis si o -
na is dos ho mens que mo ra vam na Rua da Cruz e na Rua Fe li ci a no de Sou sa, no iní -
cio do sé cu lo XX, fica de fi ni ti va men te per di da. Ape nas um cru za men to en tre vá ri -
as fon tes per mi ti ria cap tar com mais jus te za as si tu a ções in di vi du a is: fon tes de mo -
grá fi cas como os re gis tos ci vis, mas tam bém fon tes em pre sa ri a is, para ana li sar os
pro ces sos de cons tru ção dos es ta tu tos e das iden ti da des ocu pa ci o na is nos con tex -
tos mais in di ca dos, isto é, nos con tex tos de tra ba lho.

Esque cen do mo men ta ne a men te os ca sos par ti cu la res dos ha bi tan tes des tas
duas ruas de Alcân ta ra, po de mos ten tar fo car ra pi da men te al gu mas ca rac te rís ti cas 
des tes con tex tos de tra ba lho. Na his to ri o gra fia exis te ago ra um vas to con jun to de
tex tos que se de bru çam so bre a evo lu ção da or ga ni za ção e do fun ci o na men to das
ofi ci nas, das fá bri cas ou dos es cri tó ri os. A aten ção dada às car re i ras pro fis si o na is e
às hi e rar qui as in ter nas ao mun do do tra ba lho con du ziu a dis tin guir cla ra men te as
qua li fi ca ções — que cor res pon dem a um mo men to de for ma ção — dos sa ber-fa zer
ou ofí ci os — um co nhe ci men to prá ti co que pode ser ad qui ri do di rec ta men te em
con tex to de tra ba lho. Os es ta tu tos de fi ni dos por tex tos — leis, con ven ções — não
pos su em o mes mo va lor que as fun ções, li ga das aos mo dos de or ga ni za ção pró -
prios a cada em pre sa (Le quin e Van de cas te e le, 1990). So ció lo gos ame ri ca nos su bli -
nha ram o pa pel cen tral da téc ni ca na de fi ni ção das for mas de tra ba lho, uma de fi ni -
ção que se faz, es sen ci al men te, com base na no ção de skill. To da via ou tra cor ren te
de pen sa men to — des kil ling the ory — cri ti cou a ide ia de de ter mi nis mo tec no ló gi co,
dan do es pe ci al re le vo à com po nen te re la ci o nal da de fi ni ção do skill.9 Foi evi den ci a -
da a exis tên cia de um pro ces so de cons tru ção so ci al da qua li fi ca ção/com pe tên cia
(so ci al cons truc ti on of skill). O grau de re co nhe ci men to de cada qua li fi ca ção está
sem pre em via de ser re ne go ci a do em fun ção dos con tex tos so ci a is ou po lí ti cos,
mais do que dos téc ni cos.

Em Por tu gal o mun do do tra ba lho foi so bre tu do des cri to com base na ide ia da 
per ma nên cia do “sis te ma de ofí cio” que im põe, pelo me nos até me ta de do sé cu lo
XX, as suas es tru tu ras, o seu modo de pro du ção e as suas prá ti cas so ci a is: a im por -
tân cia do sa ber-fa zer, um tipo de pro du ção uni tá rio, a for te iden ti fi ca ção en tre o
ope rá rio e a pro du ção, o pa pel im por tan te da apren di za gem, a ca pa ci da de de

9 Para um ba lan ço so bre este cam po de in ves ti ga ção, ver Val las, (1990). Nes te nú me ro ver espe -
cialmente Ste in berg (1990: 449-482).



de ci são pro fis si o nal e um cer to re co nhe ci men to so ci al (Fre i re, 1992). As lis tas de
de cla ra ções pro fis si o na is re co lhi das nos re gis tos pa ro qui a is e ci vis po dem en qua -
drar-se nes te mo de lo. Pro cu rá mos no en tan to re fi nar a nos sa gre lha de le i tu ra.

O es tu do da cons tru ção das iden ti da des ocu pa ci o na is num meio como o de
Alcân ta ra im pli ca re u nir do cu men tos que in for mam so bre os mo dos de or ga ni za -
ção do tra ba lho. Em Lis boa ra ros são ain da os ar qui vos em pre sa ri a is aces sí ve is aos
his to ri a do res. Ba se a mos en tão a nos sa aná li se em três ti pos de fon tes: os re sul ta dos
de um “in qué ri to às pro fis sões” efec tu a do pelo Insti tu to de Ori en ta ção Pro fis si o -
nal de Lis boa, no fi nal dos anos 20;10 uma pu bli ca ção do Insti tu to Na ci o nal de Esta -
tís ti ca so bre as ta xas de re mu ne ra ção de tra ba lho ofi ci al men te es ta be le ci das en tre
1934 e 1944, isto é, nos dez anos a se guir ao es ta be le ci men to do Esta tu to do Tra ba -
lho Na ci o nal (INE, 1945); vá ri os do cu men tos que tra tam da or ga ni za ção in ter na da
com pa nhia Car ris na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX (pu bli ca ção no Diá rio do Go -
ver no e re la tó ri os in ter nos) (Vi dal, 2003: 298-351).

Des te bre ve per cur so nos uni ver sos pro fis si o na is lis bo e tas da pri me i ra me ta -
de do sé cu lo XX guar da mos duas gran des ide a is. Nes ta épo ca, o tipo de pro du ção e
a na tu re za do te ci do in dus tri al im pli cam, ge ral men te, uma es pe ci a li za ção li mi ta da 
das pro fis sões. Este con tex to re flec te-se, em par ti cu lar, na fra ca di ver si da de da no -
men cla tu ra ocu pa ci o nal vul gar men te uti li za da, no me a da men te no sec tor da me ta -
lur gia mas tam bém em do mí ni os mais no vos na épo ca, como a ma nu ten ção de ins -
ta la ções eléc tri cas ou a con dução de ve í cu los. Uma es pe ci a li za ção em ta re fas leva
ra ra men te à for ma ção de iden ti da de pro fis si o nal es pe cí fi ca que se ma ni fes ta pelo
uso co mum de uma de no mi na ção apro pri a da. Em mu i tos sec to res a pa i sa gem or -
de na-se em tor no de al gu mas pro fis sões cha ves que re en con tra mos em vá ri os es -
pa ços de pro du ção. Estes po dem, no en tan to, ter adop ta do mo dos de or ga ni za ção
do tra ba lho bas tan te di fe ren tes: a pe que na ofi ci na in de pen den te, a gran de fá bri ca,
a ofi ci na de ma nu ten ção de uma com pa nhia como a Car ris.

O se gun do en si na men to dá uma ou tra ima gem das for mas de as sa la ri a men to 
em Lis boa nes ta épo ca. Do mi na uma im pres são de gran de di ver si da de e com ple xi -
da de dos es ta tu tos. Mais que a na tu re za do “ofí cio”, é o tipo de “em pre go” que de -
fi ne cla ra men te a po si ção so ci al. To dos os sec to res de ac ti vi da de es tão afec ta dos
por esta evo lu ção. Ti ve mos no en tan to dois pon tos de ob ser va ção mais es pe cí fi cos:
as no vas pro fis sões que apa re cem nes te pe río do, como elec tri cis ta ou mo to ris ta,
para as qua is a na tu re za do em pre go se afir ma como um ele men to es sen ci al na de fi -
ni ção das iden ti da des so ci a is; a or ga ni za ção in ter na da com pa nhia Car ris e, so bre -
tu do, das suas ofi ci nas de San to Ama ro. Nos anos 40, a Car ris em pre ga va mais de
4000 pes so as. Até aos anos 50, nas ofi ci nas de San to Ama ro, tra ba lha ram vári as
cen te nas de pes so as, na cons tru ção e na ma nu ten ção dos eléc tri cos. Os ser ra lhe i -
ros, os cal de i re i ros, os elec tri cis tas que fa zi am par te do qua dro do pes so al da Car ris 
ti nham, tal como os con du to res dos ve í cu los, di re i to a nu me ro sas re ga li as. Alguns
— qua is? isto fica para ser es tu da do — ti nham pos si bi li da de de fa zer car re i ra no

10 Dois ti pos de fon tes fo ram es tu da dos: as pu bli ca ções e o bo le tim do IOP no iní cio dos anos 30; o
ar qui vo do ins ti tu to de po si ta do no IAN-TT.



seio da com pa nhia com base em ta be las es tri ta men te de fi ni das. O exem plo da com -
pa nhia Car ris é sem dú vi da pa ra dig má ti co da di ver si da de das for mas de em pre go
em Lis boa na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX. Não é o úni co, como o tes te mu nham
as ta xas de re mu ne ra ção pu bli ca das pelo INE em 1945. Num meio ur ba no como o
de Alcân ta ra, o ofí cio pode ter um pa pel im por tan te na cons tru ção das iden ti da des
in di vi du a is, mas já es ta mos numa épo ca onde o im por tan te é ter um bom “em pre -
go”(Le quin, 1986). Fi nal men te, nes ta ma té ria, o con tex to por tu guês não se afas ta
mu i to dos ou tros con tex tos eu ro pe us.

O controlo

Te mos ago ra ele men tos para for ma li zar me lhor a nos sa hi pó te se de base. Fi ca mos
com a ide ia de que, num meio so ci al como o de Alcân ta ra, o tipo de es ta tu to ocu pa -
ci o nal de ter mi na ou in flu en cia as po si ções in di vi du a is den tro do jogo re la ci o nal lo -
cal. O grau de pro xi mi da de ou de dis tân cia en tre os in di ví du os ou en tre as fa mí li as
pode es ta be le cer-se em fun ção das per ten ças so ci o pro fis si o na is. As vá ri as le i tu ras
que fi ze mos das lis tas de de cla ra ções per mi tem cla ri fi car esta hi pó te se, in tro du zin -
do dois ní ve is de dis tin ção das ocu pa ções: o grau de qua li fi ca ção e o tipo de em pre -
go. Obvi a men te, con ti nu a mos a es tar de pen den tes da na tu re za da nos sa fon te de
in for ma ção so bre as si tu a ções in di vi du a is. To da via po de mos ago ra pro ce der a
uma le i tu ra mais com ple xa des tas lis tas de de cla ra ções. Ele men tos como o nome
do em pre ga dor, até ago ra pou co va lo ri za dos por se rem pou co fre quen tes, pas sam
a ser es sen ci a is. Com base ape nas nes tes in dí ci os par ce la res e dís pa res, as de cla ra -
ções mas cu li nas po dem ser clas si fi ca das em três ca te go ri as se gun do cri té ri os es ta -
be le ci dos in situ:

— as ocu pa ções não qua li fi ca das: tra ta-se es sen ci al men te da de cla ra ção
“tra ba lha dor”;

— as ocu pa ções que ne ces si tam de uma qua li fi ca ção: te mos que re co nhe cer que
esta ca te go ria fica mal de fi ni da — não po de mos dis tin guir os ofí ci os mu i to
qua li fi ca dos das ta re fas es pe ci a li za das mas que não ne ces si tam de qua li fi ca -
ção es pe ci al;

— os em pre gos: são as ocu pa ções que cor res pon dem a um “em pre go”, ga ran tin -
do es ta tu to es pe cí fi co; dois ti pos de de cla ra ção fo ram clas si fi ca dos nes ta ca te -
go ria: quan do o em pre ga dor é de cla ra do (no caso das de cla ra ções “em pre ga -
do da CUF” ou “da Car ris”, por exem plo), ou quan do não há dú vi da so bre a
sua iden ti da de (quan do se tra ta, por exem plo, de em pre ga dos da fun ção pú -
bli ca, da po lícia, do exér ci to, ou de de cla ra ção como “con du tor de eléc tri co”).

Para con tro lar a nos sa hi pó te se, te mos de nos de bru çar so bre as prá ti cas re la ci o na is 
dos ca sa is que mo ra vam na Rua da Cruz e na Rua Fe li ci a no de Sou sa, no iní cio do
sé cu lo XX. Os re gis tos de bap tismo e de nas ci men to men ci o nam a iden ti da de dos
pa dri nhos das cri an ças. Com esta in for ma ção po de mos de du zir o tipo de re la ção
que ti nha cada ca sal e a sua po si ção nes te meio so ci al. Pro ce de mos a uma



apro xi ma ção en tre uma li ga ção de afi ni da de e uma li ga ção so ci al. Esta abor da gem
ba se ia-se numa ca rac te rís ti ca bem co nhe ci da das re la ções so ci a is, a ho mo fi lia da
ma i or par te das re la ções de afi ni da de (Eli as, 1991: 167). Con si de ra-se ge ral men te, e
as ob ser va ções no ter re no con fir mam, que as ami za des ou os ca sa men tos tes te mu -
nham a co e são dos gru pos so ci a is; es tes po dem es tar de fi ni dos, por exem plo, com
base em cri té ri os pro fis si o na is, de for tu na ou de ní vel es co lar… Mais uma vez pro -
gre di mos com a aju da de in dí ci os pre sen tes de for ma oca si o nal em do cu men tos de
na tu re za fun da men tal men te de mo grá fi ca e não so ci al. A uti li za ção de tais in dí ci os
para a re cons ti tu i ção de elos de li ga ções so ci a is sus ci tou nu me ro sos ques ti o na -
men tos. Às ve zes in for ma ções si mi la res che ga ram a ser in ter pre ta das de for mas ra -
di cal men te di fe ren tes: uma pro xi mi da de en tre dois in di ví du os, ou uma mar ca de
hi e rar quia e uma dis tân cia im plí ci ta (Se well, 1985; Du pâ qui er e Kess ler, 1992; Gri -
ba u di, 1995; Hon te bey rie e Ro sen tal, 1998). O fac to de tra ba lhar a par tir de uma re -
la ção de com pa drio im pli ca uma ma i or pru dên cia. As re la ções en tre os pais e os pa -
dri nhos po dem ser in ter pre ta das como uma li ga ção in for mal ins cri ta numa rede de 
in ter co nhe ci men tos. Pelo con trá rio, po dem ser vis tas como o pro du to de uma prá -
ti ca se cu lar for ma li za da em cor res pon dên cia mais ou me nos di rec ta com a tra di ção 
cris tã. Nes ta fase da in ves ti ga ção não en tra mos nes te de ba te. Con si de ra mos que a
re la ção pai/pa dri nho mar ca uma pro xi mi da de e dá um bom exem plo do modo de
es tru tu ra ção do meio al can ta ren se.

O qua dro 3 for ne ce uma le i tu ra das ló gi cas re la ci o na is exis ten tes en tre os ha -
bi tan tes des sas duas ruas de Alcân ta ra. Se gun do este modo de ob ser va ção, as prá -
ti cas re la ci o na is dis tin guem-se em fun ção do tipo de ocu pa ção dos pais e dos pa -
dri nhos. Estes re sul ta dos con fir mam o pa pel do es ta tu to ocu pa ci o nal na con fi gu ra -
ção das re la ções so ci a is. Exis te, pois, uma ní ti da di fe ren ça de com por ta men tos en -
tre os pais se gun do o es ta tu to ocu pa ci o nal. Estas ca rac te rís ti cas das prá ti cas rela -
cionais de nun ci am a cons ti tu i ção de hi e rar qui as cujo o efe i to mais ób vio, vi sí vel a
uma es ca la mi cro lo cal, é o re la ti vo afas ta men to dos in di ví du os que de cla ra ram

Período Padrinho Pais

Sem qualificação Qualificado Emprego

1900-1910

Sem qualificação 53,2 31,0 15,2
Qualificado 30,4 59,3 42,4
Emprego 16,4 9,7 42,4

Total 100,0 100,0 100,0
(214) (248) (59)

1930-1939

Sem qualificação 35,7 7,1 2,1
Qualificado 54,0 79,7 62,5
Emprego 10,3 13,2 35,4

Total 100,0 100,0 100,0
(126) (310) (48)

Fon te: Re gis tos pa ro qui a is, 1900-1910, e ci vis, 1930-1939.

Quadro 3 Ló gi cas re la ci o na is, 1900-1910 e 1930-1939



ocu pa ção não qua li fi ca da. A pro por ção mais alta de pa dri nhos sem qua li fi ca ção
en con tra-se do lado dos pais sem qua li fi ca ção. Os pais que de cla ram um em pre go
afas tam-se dos pa dri nhos sem qua li fi ca ção. A ten ta ção é gran de de es ta be le cer
uma hi e rar quia que vai dos in di ví du os sem qua li fi ca ção aos que têm em pre go,
pas san do pe los in di ví du os que de cla ram uma qua li fi ca ção. Esta pro pos ta se ria
glo bal men te con for me com a nos sa ob ser va ção. O meio so ci al es tu da do es tru tu -
ra-se, em gran de par te, em re dor dos es ta tu tos ocu pa ci o na is. Con tu do os fac to res
mais re le van tes não são ape nas de or dem téc ni ca, como o ofí cio ou o ní vel de qua li -
fi ca ção. As for mas de em pre go ou as de fi ni ções con tra tu a is ou ju rí di cas dos es ta tu -
tos ocu pa ci o na is têm tam bém uma in fluên cia no tá vel so bre a es tru tu ra ção do so -
cial. Este fe nó me no é par ti cu lar men te pos to em evi dên cia na dé ca da de 1900.

To da via iden ti fi cam-se nas mar gens prá ti cas que fo gem des te mo de lo. A po -
si ção in cer ta dos in di ví du os que de cla ram uma qua li fi ca ção pode ser in ter pre ta da
como uma con se quên cia da am bi gui da de da de fi ni ção que adoptá mos para esta
ca te go ria. Nos anos 30 a ca te go ria “ocu pa ção qua li fi ca da” é pro va vel men te de ma -
si a do abran gen te. Uma boa par te des tas de cla ra ções po dem cor res pon der no fi nal
a um “em pre go”. Isto pode ser uma ex pli ca ção para a per cen ta gem ele va da de pais
que de cla ram um “em pre go” e es tão em re la ção com pa dri nhos que fi ze ram va ler
uma sim ples “qua li fi ca ção”. Tal vez a nos sa fon te não per mi tis se de tec tar o ver da -
de i ro es ta tu to ocu pa ci o nal des tes in di ví du os. Con tu do um ou tro fac to pa re ce mais
es ta be le ci do. Nos dois pe río dos, uma pro por ção sig ni fi ca ti va de pais “sem qua li fi -
ca ção” têm re la ções com pa dri nhos que de cla ra ram um “em pre go”. Estes com por -
ta men tos con tra ri am a nos sa hi pó te se, ates tan do a exis tên cia de for mas de es tru tu -
ra ção das re la ções so ci a is in de pen den tes dos es ta tu tos ocu pa ci o na is. Ilus tram as
pos si bi li da des de aber tu ra dos es pa ços re la ci o na is, mes mo para in di ví du os ou ca -
sa is que têm es ta tu tos a pri o ri des va lo ri za dos. Estes com por ta men tos sa li en tam o
pa pel de ou tros ele men tos de de fi ni ção das po si ções e das iden ti da des so ci a is. Para 
além do es ta tu to ocu pa ci o nal, as ló gi cas re la ci o na is e as for mas de es tru tu ra ção
des te meio so ci al de vem ser es tu da das tam bém em fun ção, por exem plo, dos per -
cur sos re si den ci a is, dos mo dos de re la ção com a ci da de ou das prá ti cas
ma tri mo ni a is.

Apontamentos finais

Este ar ti go ti nha por ob jec ti vo ex por uma me to do lo gia de tra ta men to de uma fon te
po bre que, a pri o ri, ofe re cia pou cas pers pec ti vas para uma abor da gem em his tó ria
so ci al. Ape sar de ter per cor ri do ape nas uma par te do ca mi nho, chegá mos a uma vi -
são des te meio so ci al bas tan te di fe ren te das ima gens tra di ci o nal men te er gui das
quan do se fa la va de Alcân ta ra no iní cio do sé cu lo XX: a do su búr bio ope rá rio, lu gar 
de di ca do à pro du ção in dus tri al, onde po pu la ções pou co di ver si fi ca das se amon to -
a vam; ou, um pou co mais tar de nos anos 30, a do ba ir ro po pu lar, con ser va tó rio de
me mó ri as e de tra di ções lo ca is (Maz zel la, 1996).

No iní cio do sé cu lo XX, um meio como o de Alcân ta ra não cor res pon de de
fac to a um agru pa men to de po pu la ções in di fe ren ci a das. É um meio so ci al



ti pi ca men te ur ba no, no sen ti do em que é um es pa ço so ci al di nâ mi co sem pre em
trans for ma ção, como o pro va a di ver si da de das si tu a ções e dos per cur sos in di vi -
du a is e fa mi li a res. A esta es ca la de ob ser va ção, apa re cem fac to res que con tri bu em
para apro xi mar ou afas tar in di ví du os ou gru pos de in di ví du os. A le i tu ra que fi ze -
mos das lis tas de de cla ra ções fe i tas nos re gis tos pa ro qui a is e ci vis põe ni ti da men te
em evi dên cia a exis tên cia de tais fac to res. Par ti mos de in for ma ções iso la das — as
de cla ra ções — que fo ram co lo ca das em vá ri os con tex tos: as si tu a ções e os per cur -
sos in di vi du a is com o es tu do das de cla ra ções múl ti plas; as con di ções de de fi ni ção
dos es ta tu tos so ci o pro fis si o na is em Lis boa du ran te a pri me i ra me ta de do sé cu lo
XX; os con tex tos re la ci o na is com a aná li se do elo de li ga ção en tre os pais e os pa dri -
nhos. Chegá mos a uma ima gem de um meio so ci al bas tan te es tru tu ra do mas tam -
bém aber to, onde exis tem mar gens de li ber da de e ten ta ti vas de alar ga men to dos
“cam pos dos pos sí ve is”, so bre tu do no iní cio do sé cu lo XX. To da via a op ção de ana -
li sar o pa pel de um fac tor que ape sar de ser de ci si vo per ma ne ce iso la do, con du ziu
a um in su ces so re la ti vo. Ape nas a aná li se de com bi na ções de fac to res e das in te rac -
ções en tre es ta tu tos ocu pa ci o na is e per cur sos in di vi du a is per mi te pro gre dir no es -
tu do des te meio ur ba no.
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Resumo/ Abstract/ Résumé/ Resumen

Fac to res de di fe ren ci a ção so ci al em Alcân ta ra no iní cio do sé cu lo XX: a
aná li se de uma lis ta de de cla ra ções pro fis si o na is

Será que é possível reconstituir formas de estratificação social com base em registos
paroquiais e civis? Utilizando dados de um estudo sobre os habitantes do bairro de
Alcântara em Lisboa no início do século XX, este artigo propõe discutir a hipótese da
centralidade do papel do estatuto ocupacional na elaboração de factores de distinção
entre indivíduos ou grupos de indivíduos. O exame e a contextualização dos modos de
declaração das profissões permitem a reformulação da hipótese, destacando o interesse
da análise das interacções entre factores de distinção social (estatuto ocupacional e
percurso residencial, por exemplo).

Palavras-chave Profissão, cidade, estratificação social, registo civil.

Factors of social differentiation in Alcântara at the beginning of the 20th

century: an analysis of a list of declarations of occupation

Is it possible to reconstitute forms of social stratification by means of registers of birth
and baptism? Using data from a study of the inhabitants of the Alcântara neighbourhood 
in Lisbon at the turn of the 20th century, this article proposes to argue that occupational
status plays a dominant role in the development of factors of distinction between
individuals or groups of individuals. However, a close examination of the way
occupational status is self-designated leads to a reformulation of the hypothesis in which 
greater emphasis must be placed on the interaction between social factors of distinctions
(occupational status and residential mobility, for example).

Key-words Occupation, city, social stratification, civil registry.

Facteurs de différenciation sociale à Alcântara au début du XXe siècle:
l’analyse d’une liste de déclarations professionnelles

Est-il possible de reconstituer des formes de stratification du social à partir des registres
de l’état civil ? En utilisant des données issues d’une étude sur les habitants du quartier
d’Alcantara à Lisbonne au début du XXe siècle, cet article propose de tester l’hypothèse
du rôle prépondérant du statut professionnel dans l’élaboration de facteurs de
distinction entre individus ou groupes d’individus. L’examen minutieux et la mise en
contexte des modes de déclaration des professions incitent à reformuler l’hypothèse,
soulignant l’intérêt d’analyser les interactions entre facteurs de distinction sociale
(statuts occupationnels et parcours résidentiels par exemple).

Mots-clé Profession, ville, stratification sociale, registre civil.



Factores de diferenciación social en Alcántara en el inicio del siglo XX:
análisis de un registro de declaraciones profesionales

¿Será posible reconstruir formas de estratificación social basadas en registros
parroquiales y civiles? Utilizando datos de un estudio sobre los habitantes del barrio de
Alcántara en Lisboa en el inicio del siglo XX, este artículo discute la hipótesis de la
centralidad del papel del estatuto ocupacional en la elaboración de factores de distinción 
entre individuos o grupos de individuos. El examen y la contextualización de los modos
de declaración de las profesiones permiten la reformulación de la hipótesis, destacando
el interés del análisis de las interacciones entre factores de distinción social (estatuto
ocupacional e itinerario residencial, por ejemplo).

Palabras-clave Profesión, ciudad, estratificación social, registro civil.


