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CCllaasssseess,,  SSiimmbboolliizzaaççããoo  ee  EEssppaaççoo  FFííssiiccoo::    

CCoonnttrriibbuuttooss  ppaarraa  uummaa  SSoocciioollooggiiaa  ddaa  CCiiddaaddee  ddoo  PPoorrttoo  

  

  

Sumário Desenvolvido 

4. Para um programa racionalista aplicado de investigação sociológica em 

torno das relações entre espaço social, trabalho de simbolização e 

espaço físico (2).  

(…) 

4.2. Classes, simbolização e espaço físico: contributos para uma 

sociologia da cidade do Porto. 

4.2.1. Sobre a formação do campo das classes sociais na cidade do 

Porto: evolução e tendências recentes 

4.2.1.1. Industrialização, terciarização e desindustrialização  

4.2.1.2. O espaço das posições sociais na cidade (1981-2001) 

4.2.1.3. Sobre a espacialização física do campo das classes 

sociais na cidade: evolução e tendências recentes 

4.2.1.3.1. Os lugares da dominação e da relegação sócio-

espacial (1870-1956) 

4.2.1.3.2. Os lugares da dominação e da relegação sócio-

espacial (1956-2006)   

4.2.1.3.3. A relação entre espaço físico, espaço social e 

campo do poder (nacional e local) nos processos 

de (re)produção social na cidade do Porto 

4.2.2. Compreender os processos sociais e simbólicos de 

(re)produção das classes e das fracções de classe no Porto 

contemporâneo 

4.2.2.1. O espaço das (dis)posições e das tomadas de posição 

na classe dominante 

4.2.2.2. O espaço das (dis)posições e das tomadas de posição 

nas classes intermédias 
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4.2.2.3. Um olhar aprofundado sobre as relações entre 

divisões sociais e simbólicas na pequena-burguesia de 

execução 

4.2.2.4. Um olhar aprofundado sobre as relações entre 

divisões sociais e simbólicas no operariado 

4.2.3. Elementos de referência a sistematizar na investigação 

realizada e novos caminhos para a investigação futura 

 

(i) O presente seminário de especialização procura garantir uma iniciação ao 

conhecimento aprofundado de grandes investigações sociológicas sobre as dinâmicas 

da (re)produção das diferentes classes sociais nas sociedades contemporâneas. A 

lição final do curso, que agora se apresenta, procura permitir aos estudantes um 

confronto entre as opções teóricas de fundo que foram sendo discutidas ao longo do 

seminário em cada uma das suas lições e as opções que o professor do seminário tem 

realizado no quadro das investigações que tem vindo a desenvolver no interior das 

equipas de investigação que integra1.  

(ii) Referência urbana do Norte do país, a cidade do Porto atravessou nos últimos 

cento e cinquenta anos um vasto conjunto de transformações sociais dotadas de 

grande impacto na definição da cidade existente tanto do ponto de vista do seu 

espaço social como do ponto de vista do seu espaço físico. Depois de um período de 

significativo crescimento, a cidade do Porto conhece nas últimas décadas, à sua 

escala, uma severa quebra demográfica; esta quebra demográfica é selectiva (a 

tendência centrífuga é alimentada sobretudo por adultos-jovens) e tem contornos 

conhecidos e comparáveis com situações sociais de outras cidades ocidentais (neste e 

noutros momentos históricos); simultaneamente, a cidade desindustrializa-se e, não 

obstante as particularidades sociais do Porto quando comparado com o Grande Porto 

e o Norte de Portugal (genericamente, a cidade tem uma população mais qualificada 

tanto em termos de capitais escolares como no que reporta à configuração dos 

activos empregados), o desemprego cresce e as relações salariais desestruturam-se. 

A cidade permanece densa, continua a ser um importante centro de emprego 

(nomeadamente, no sector terciário – ele próprio em ampla reconfiguração, 

                                                 
1 A versão escrita detalhada da lição, cujo sumário agora se apresenta, será fornecida aos 
membros do júri por ocasião da realização de provas. 



 5 

nomeadamente ao nível do comércio) e um relevante ponto de passagem obrigatório 

no desenvolvimento de pendularidades diárias.  

Na perspectiva teórica central do seminário, a compreensão sociológica dos processos 

assim identificados, para além de convocar outras dimensões da realidade 

responsáveis pela sua estruturação, deve obedecer ao seguinte programa:   

a) A partir das propostas de análise sociológica das classes sociais desenvolvidas 

na sociologia portuguesa e de um trabalho de compatibilização com o 

trabalho sociológico de Pierre Bourdieu, interpreta-se o conjunto mais 

relevante das transformações vividas na cidade e as suas relações com a 

dinâmica constitutiva do respectivo campo das classes sociais.  

b) O processo de industrialização iniciado em 1870, o movimento intenso de 

terciarização do campo económico que lhe foi subsequente e as dinâmicas da 

desindustrialização tornadas muito visíveis nas últimas décadas do século XX 

serão, por isso, alvo de uma análise detalhada e articulada com os processos 

de formação das classes e fracções de classe que os protagoniz(ar)am.       

c) Estudam-se, seguidamente, as vinculações, muito relevantes, que se 

desenvolveram na história contemporânea da cidade entre as dinâmicas 

constitutivas do espaço social citadino e a produção do seu espaço físico 

socialmente apropriado.  

d) Para além da documentação das figuras espaciais mais relevantes decorrentes 

dos processos de dominação social estruturados na cidade ao longo do 

processo de industrialização, procura-se interpretar os processos relativos à 

respectiva recomposição efectuada, no quadro das transformações 

económicas e sociais gerais da cidade, ao longo das três últimas décadas.  

e) O estudo da anterior relação é, por sua vez, pretexto para documentar o 

relevo das relações entre campo das classes sociais, campo do poder político 

e lutas de representação em torno da produção de políticas urbanas, já que a 

paisagem física da cidade não é indiferente a tais relações.   

f) Ensaia-se, de seguida, a compreensão dos processos de (re)produção das 

relações entre classes e culturas de classe na cidade. À luz dos argumentos 

teóricos discutidos no seminário, desenvolve-se uma leitura interna, em 

planos múltiplos, a cada uma das três grandes regiões do espaço social, 

objectivam-se as propriedades sociais e simbólicas mais relevantes 

estruturadas em cada uma delas e, aspecto a destacar, as margens de 

variação de que se revestem. O argumento central a sustentar passa por 
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assinalar que a compreensão sociológica da cidade do Porto não pode 

dispensar uma leitura que consagre os planos analíticos sugeridos: na sua 

complexidade tendencialmente recomposta, a estruturação da vida 

quotidiana e a reprodução social (com os seus princípios de di-visão do 

mundo, obviamente marcados pelos individualismos, mais ou menos 

transformados) continuam a depender em larga medida das relações entre 

posicionamentos sociais dominantes, intermédios e dominados.    

g)  Desenvolve-se, por fim, uma sistematização teórica sobre o significado dos 

resultados reunidos e assinalam-se, no quadro de um programa racionalista 

aplicado e reflexivo, novos caminhos de investigação a dinamizar.   

 

Fontes de Informação: 

Os contributos analíticos fornecidos durante a lição decorrem de uma síntese 

interpretativa resultante das actividades desenvolvidas em dois projectos de 

investigação onde, com o apoio da FCT, o professor da presente lição tem tido 

oportunidade para estudar sistematicamente o espaço social portuense nas suas 

diferentes dimensões. Consumando, num caso, um estudo de caso alargado sobre as 

classes e as culturas de classe na cidade, e, no outro, um trabalho, ainda em curso, 

de inventário da implementação de políticas públicas de alojamento e dos seus 

efeitos sociais (captados ambos em perspectiva comparada), os projectos em causa 

são: 

- Classes sociais e «modalidades de estilização da vida» na cidade do Porto, classes e 

culturas de classe das famílias portuenses, desenvolvido no IS-FLUP entre 1998 e 

2004; 

- Ilhas, bairros sociais e classes laboriosas: um retrato comparado da génese e 

estruturação das políticas públicas de habitação social na cidade do Porto e das suas 

consequências sociais (1956-2006), em desenvolvimento no IS-FLUP desde Setembro 

de 2007. 
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