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 FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 

A sociedade oitocentista é uma sociedade de contrastes acentuados que, se por um lado 
estabelece a figura do cidadão e o princípio da igualdade jurídica, cria por outro novas desigualdades, 
baseadas na riqueza, no grau de educação e na profissão exercida. Para além disto, é ainda uma 
sociedade permeada por comportamentos sociais herdados do Antigo Regime, pois certas estruturas 
mentais resistem às mudanças. É o caso da importância dada pelos burgueses aos títulos nobiliários, 
tão bem expressa na célebre frase «Foge cão que te fazem barão … para onde, se me fazem 
visconde?». 
 

A condição burguesa, triunfante das (r)evoluções dos séculos XVIII e XIX, e que se constitui 
como a matriz social dos séculos XIX e XX, possui antecedentes longínquos. É no ressurgimento 
económico e urbano dos séculos XI e XII que devemos procurar as raízes desta «classe» social, então 
vista como um fenómeno estranho numa sociedade de ordens fortemente hierarquizada. O seu 
aparecimento, ligado aos burgos (cidades), condiciona desde logo a sua condição – estes dão-lhe o 
nome e forjam-lhe a mentalidade, criando um grupo de homens que vêm na obtenção do lucro e no 
investimento em educação as formas de escaparem à sufocante rigidez social da sociedade medieval, 
prolongada, apesar das brechas, ao longo do Antigo Regime. Pode afirmar-se que, nos finais do 
século XVIII, inícios do XIX, a burguesia domina a economia e controla as políticas económicas na 
maioria dos países da Europa ocidental, e que as modificações políticas e sociais introduzidas pelas 
revoluções liberais, a mais relevante das quais a substituição da sociedade de ordens por uma 
sociedade de classes, servem mais para adaptar as instituições a uma realidade já dominante, do que 
para criar bases para o estabelecimento de uma nova realidade. Esta nova realidade assenta a 
distinção social em critérios económicos, eliminando os critérios de ordem. Todos os indivíduos 
passam a ser, teoricamente, iguais perante a lei, sendo as distinções sociais baseadas no poder 
económico e cultural. 

Desde os seus primórdios medievais que os habitantes dos burgos se ocupam, 
maioritariamente, de profissões que hoje consideramos como fazendo parte do sector terciário 
(essencialmente o comércio e a banca) e de profissões liberais1 (actividades intelectuais baseadas no 
investimento feito na educação dos indivíduos e exercidas independentemente). O que de inovador 
ocorre no século XIX é a grande proliferação do sector terciário, fenómeno ligado ao 
desenvolvimento industrial e ao enorme crescimento urbano (tanto no aumento do número de 
habitantes e da área das cidades existentes como no surgimento de novos núcleos). Estes factores 
criam novas necessidades numa economia de mercado cada vez mais complexa e que gere cada vez 
mais riqueza. Apesar dos contrastes sociais chocantes, a sociedade burguesa consegue distribuir 
melhor a riqueza do que a precedente, criando-se, pela primeira vez na história, verdadeiras classes 
médias.  

Esta sociedade burguesa é, por via da força da lei, mais igualitária que a de ordens, sendo a 
mobilidade social um dos seus paradigmas. Ninguém pode estar prisioneiro do seu nascimento, 
como acontece na sociedade do Antigo Regime. Se demonstrar possuir as capacidades necessárias 
para subir na escala social, nada na lei o deve impedir, pois o sucesso dos indivíduos contribui para o 
bem-estar geral das nações, outra das noções tão caras ao liberalismo burguês.  

As camadas mais elevadas da sociedade burguesa há muito que vivem perto do poder e da 
aristocracia, com esta se misturando através das uniões matrimoniais. Se é verdade que a alta 

                                                 

1 As profissões liberais mais conceituadas estavam ligadas à medicina, direito e engenharia. 
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burguesia imita os tiques aristocráticos, é também verdade que, e apesar de uma maior resistência, a 
aristocracia se aburguesa. Nem poderia ser de outra forma, pois a prosperidade económica, ao 
generalizar-se, democratiza os gostos. A pequena e média burguesia imita como pode esta 
aristocracia burguesa (que a despreza), dando origem a uma série de personagens cómicas das 
novelas oitocentistas. Basta ler autores como Eça de Queirós para se identificarem imediatamente 
estes tipos humanos. 

Apesar destas distinções, pode dizer-se que a sociedade se democratiza, também ao nível dos 
gostos, contribuindo decisivamente para isso os meios de diversão massificados, primeiro com o 
cinema e, muito mais tarde, com a televisão. Se em pleno século XIX os divertimentos dos ricos e dos 
remediados pouco ou nada tinham em comum (ópera e concertos versus feiras e teatros populares), 
no século XX tornar-se-á cada vez mais difícil distinguir uns dos outros. 
              A sociedade burguesa defende a moral e os bons costumes, nomeadamente das instituições 
que considera constituírem pedras basilares da sociedade e das nações, como a família. A imagem 
que projecta está nos antípodas daquilo contra o qual se afirmou. Cria, por oposição a si, uma lenda 
negra da sociedade do Antigo Regime, que apresenta como decadente e corrupta (apesar de, talvez 
por isso, a fascinar). Torna-se, cada vez mais, uma sociedade de aparências, em que o parecer é mais 
importante do que o ser. O casamento deve parecer feliz e estável, a mulher deve parecer honrada, a 
casa deve parecer rica e bem gerida, mesmo que tal não corresponda à realidade. A figura romântica 
do nobre arruinado não se adequa ao burguês. A honestidade e o trabalho árduo são valores 
defendidos pela mentalidade burguesa, que se torna, à medida que o século XIX avança, mais 
conservadora. Não é por acaso que a situação da mulher sofre uma regressão nesta época e que os 
comportamentos sociais tidos como desviantes sejam mais reprimidos do que na sociedade do 
Antigo Regime. Esta situação só se modifica a partir de finais do século XIX, com pensadores como 
Freud, que demonstram o carácter muito pouco saudável, quase esquizofrénico, desta sociedade, 
espartilhada entre as aparências e a realidade. 
 
A alta burguesia 
 
Fonte 1 – O self-made man 
 Andrew Carnegie (1835-1919) nasce na Escócia (…). O pai, mestre tecelão que trabalha à mão tecidos 
finos de linho adamascado, pertence à «aristocracia do trabalho», mas a partir de 1842, a 
concorrência dos teares mecânicos redu-lo a pouco e pouco ao desemprego. A mãe faz pressão para 
que partam (…). O Novo Mundo está então cheio de promessas para o imigrante que tiver confiança 
em si próprio (…) Principia, aos 13 anos, como bobinador numa fábrica de algodão, 1,20 dólares por 
semana, e depois trabalha numa forja. Entretanto, aprende contabilidade de partidas dobradas; na 
Primavera de 1849, ei-lo empregado numa repartição de telégrafos, primeiro como portador de 
telegramas a 2,50 dólares por semana, e depois como operador. Nestas funções adquire tal 
competência que o director do ramo oeste da Pennsylvania Railroad, Thomas A. Scott, o contrata em 
1853 como operador pessoal, com o vencimento mensal de 35 dólares. Durante doze anos, Andrew 
Carnegie trabalha nos caminhos-de-ferro e sobe os escalões da hierarquia; aí aprende o 
funcionamento de uma grande empresa e estabelece relações pessoais com os meios de negócios de 
Pittsburgh. Em 1856, dirige o centro de triagem de Altoona; em Dezembro de 1859, com 24 anos, a 
Pennsylvania Railroad Co nomeia-o director do seu ramo ocidental. As suas qualidades de gestor são 
já conhecidas; no princípio da Guerra da Secessão, restabelece as comunicações ferroviárias com 
Washingotn. Contudo, é já atraído noutras direcções e toma participação em diversos negócios: 
wagons-lit, petróleo, construção de pontes, etc. Acumula assim capital graças a aplicações sensatas 
efectuadas muitas vezes com dinheiro emprestado; os lucros são elevados para quem sabe escolher as 
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boas ocasiões – qualidade menos comum do que se pode julgar! (…) Em 1863 declara um rendimento 
de 42 260 dólares, quando o seu vencimento apenas atinge 2 400 dólares. (…) 
Em 1865 abandona a condição de assalariado e faz vida de capitalista. (…) constrói pontes sobre os 
rios por conta dos caminhos-de-ferro (…) A construção das pontes arrasta-o a pouco e pouco para a 
indústria siderúrgica. (…) Em 1872, (…) ei-lo pronto para ser o rei do aço. (…) 
Carnegie utiliza imediatamente as suas qualidades de audácia e de oportunismo, que lhe garantem 
superioridade sobre os seus concorrentes. (…) Constrói a fábrica de siderurgia mais moderna, que será 
constantemente aperfeiçoada; rodeia-se dos homens mais competentes da profissão. (…) Esta 
preocupação com a excelência do equipamento e com a importância dos talentos distingue-o dos seus 
rivais (…). A razão do êxito de Carnegie é, portanto, esta furiosa energia que o leva a fazer sempre 
prevalecer a qualidade e o progresso técnico. A empresa Carnegie conquista o primeiro lugar, compra 
jazigos de ferro no perímetro do lago Superior. Com 65 anos, desejoso de se retirar para se entregar às 
suas actividades filantrópicas, (…) por 400 milhões de dólares, vende a Carnegie Steel Co. (…) recebe 
pela sua parte a soma fabulosa de 225 639 000 dólares (…). Resta-lhe distribuí-la antes de morrer, por 
fundações em favor da cultura, do ensino e da paz. Para o pobre imigrante escocês que se tornou 
imensamente rico, esta repartição dos lucros no interesse público geral justificava o capitalismo 
liberal.         

Jean Heffer, O leque das experiências, in Pierre Léon, História Económica e Social do Mundo, vol. IV, tomo I, Lisboa, Sá da 
Costa Editora, 1982, pp. 202-204 

 

Fonte 2 – A dominação de classe 
A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da 
população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em 
poucas mãos. A consequência necessária disto foi a centralização política. Províncias independentes, 
quase somente aliadas, com interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos, foram 
comprimidas numa nação, num governo, numa lei, num interesse nacional de classe, numa linha 
aduaneira. 
A burguesia, na sua dominação de classe de um escasso século, criou forças de produção mais 
massivas e mais colossais do que todas as gerações passadas juntas. Subjugação das forças da 
Natureza, maquinaria, aplicação da química à indústria e à lavoura, navegação a vapor, caminhos-de-
ferro, telégrafos eléctricos, arroteamento de continentes inteiros, navegabilidade dos rios, populações 
inteiras feitas saltar do chão. 

Karl Marx e Friederich Engels, Manifesto do Partido Comunista, 1848 in 
http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/Manifesto Do Partido Comunista/cap1.html 

 

Fonte 3 – O plebiscito Fonte 5 – Os Rothschild 
- Senhor Presidente 
da Câmara, o que 
quer dizer plebiscite? 
- É uma palavra em 
latim que quer dizer 
SIM. 
Caricatura de Honoré 
Daumier sobre o 
plebiscito de 8 de Maio 
de 1870 [relativo a 
reformas propostas por 
Napoleão III], em França. 

 

«A imprensa sempre disposta (diz sir 
Francis John) à complacência de registar 
os actos de beneficência dos ricos, 
permaneceu quase sempre muda acerca 
da caridade de Nathan Rothschild.» 
Nathan recebia à sua mesa príncipes de 
sangue, pares e ministros. O clero e a 
aristocracia curvavam os joelhos diante 
d’elle. O embaixador democrata dos 
Estados Unidos da América, e o do Czar 
honravam-se muito com a sua amizade. 
(…). Casado com a irmã de Isaac Cohen Fonte 4 – O Parlamento 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/Manifesto


APH: Miguel Monteiro de Barros 

 

 
Caricatura de Daumier, Deputados numa sessão do Parlamento de 

Paris 

que lhe levou de dote doze ou quinze 
milhões, Nathan teve quatro filhos, o 
mais velho dos quaes, Leonel, lhe 
succedeu na direcção da casa de banco. É 
este Leonel que todos os anos se faz 
eleger membro da Câmara dos Communs, 
pelos comerciantes da Cité de Londres. 
(…) Diogo [residente em Paris] foi o 
principal adjudicatário dos empréstimos 
contrahidos pela Restauração.  

Castro Irmão, Archivo Pitthoresco, 1858, pp.380-
382 in http://books.google.com/books 

 

Fonte 6 – A educação  Fonte 7 – O casamento 
O jovem burguês obtém o seu diploma após sete anos de estudos 
secundários, quer nos liceus (…), quer nos estabelecimentos privados. 
(…) Em princípio, o jovem burguês está obrigado ao serviço militar 
obrigatório (…). Acabado o liceu, o jovem pode começar os estudos 
superiores nas faculdades de Direito ou de Medicina (as despesas de 
entrada na faculdade são muito importantes) (…). Pode também 
entrar num negócio de família. De qualquer das formas não chega 
jovem ao mercado de casamento. 
Para uma jovem burguesa a questão dos estudos superiores não se 
põe, está destinada ao casamento. 
Anne-Martin Fugier, Os ritos da vida privada burguesa  in História da Vida Privada,  

(dir. de Georges Duby e Ph. Ariès) Círculo de Leitores, 1990, pp. 235-236 

 

 
H. Gervex, Casamento de Mathurin 

Moreau, 1881 

Fonte 8 – A família Fonte 9 – A casa 
Átomo da sociedade civil, a família é a gestora dos «interesses 
privados» cujo bom andamento é essencial à força dos Estados e ao 
progresso da humanidade. Um grande número de funções lhes está 
atribuído. Pedra angular da produção, ela assegura o funcionamento 
económico e a transmissão dos patrimónios. Célula da reprodução, 
ela fornece as crianças (…). Cadinho da consciência nacional, 
transmite os valores simbólicos (…). É criadora tanto de cidadania 
como de civilidade. A «boa família» é o fundamento do Estado (…). 
Rede de pessoas e conjunto de bens, a família é um nome, um 
sangue, um património material e simbólico, herdado e transmitido. 

Michelle Perrot, Funções da família in op. cit., pp.105 

 

 
Rockefeller (1864-65) 

 
 

1. A que se deve o sucesso de Andrew Carnegie (fonte 1)? 
2. Por que razão os autores da fonte 2 afirmam que “a burguesia suprime cada vez mais a 

dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população”? 
3. A partir das fontes 3, 4 e 5 diz como a alta burguesia controla o poder político. 
4. A partir das fontes 6 a 9, redige um texto entre 15 a 20 linhas, em que refiras os valores 

defendidos pela burguesia. 
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As classes médias 
 
Fonte 1 – Classes médias Fonte 2 – Família de classe média 
Aquilo a que se chama, à falta de melhor, «classes 
médias» corresponde a uma série de camadas sociais e 
profissionais que só têm em comum o viverem de outra 
coisa (…) que não o trabalho dos seus braços. Contornos 
indeterminados, composição heterógenea, aspirações 
ambíguas, fraca consciência colectiva (…) [são] 
violentamente atravessadas pelos movimentos de 
mobilidade ascendente ou de decomposição 
desencadeados pela industrialização. (…) A partir dos 
anos 1870-1880, o saber científico confere autoridade e 
uma nova oportunidade às competências, que as 
profissões liberais sabem aproveitar admiravelmente. 
(…) Os empregados de todos os níveis estão próximos 
dos centros de decisão e, (…) são muitos os que julgam 
possuir uma parcela do poder. O facto de a evolução 
material os puxar para baixo é uma razão suplementar 
para recusarem qualquer ligação e qualquer 
comunidade de ideias com o proletariado (…). A 
unidade das classes médias reside num 
conservadorismo social que pretende preservar a todo o 
custo situações adquiridas (…); e olham, muito 
naturalmente, para as altas camadas da sociedade, 
garante de uma hierarquia onde têm o seu lugar. 

Yves Lequin, As hierarquias da riqueza e do poder, in Pierre Leon, 
op. cit, p.306 - 313 

 

Fonte 3 - Mercearia fina, 1846 

 

 

Fonte 4 – Os “colarinhos brancos” 
A situação do pequeno funcionário ou do empregado de escritório embora modesta, era infinitamente 
superior à do assalariado pobre. Não fazia trabalho físico. As mãos limpas e o colarinho branco 
colocavam-no simbolicamente que fosse, do lado dos ricos. Envolvia-o normalmente a aura da 
autoridade pública. (…) Para inúmeras famílias de camponeses e trabalhadores, para quem não havia 
outras perspectivas de ascensão social, a pequena burocracia, o magistério ou o sacerdócio estavam, 
pelo menos em teoria, ao seu alcance (…).  
As profissões liberais eram praticamente inacessíveis; ser-se médico, advogado, professor (…) ou 
«outra pessoa educada exercendo uma mescla de actividades» exigia longos anos de estudo ou 
talento e oportunidades excepcionais. (…) O direito e a medicina eram duas das profissões 
tradicionalmente mais prestigiadas. A terceira, o clero, oferecia uma abertura menor. (…) Existia 
apenas uma verdadeira oportunidade: o ensino elementar por leigos e religiosos. Não era de forma 
alguma insignificante, nos estados ocidentais, o número de professores, recrutados entre os filhos de 
camponeses, artesãos e outras famílias modestas: na Grã-Bretanha, em 1851, cerca de 76 000 homens 
e mulheres classificavam-se de mestres-escola ou professores em geral, para não mencionar as cerca 
de 20 000 governantas, último recurso de jovens que não tinham dinheiro e não podiam ou não 
queriam ganhar a vida por meios menos respeitáveis. 

E. Hobsbawm, A Era das Revoluções, 3ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 1985, pp.198-199 
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Fonte 5 – O mestre-escola 
O escritor alemão Jean Paul descreve, com a ironia que lhe é 
característica, a vida de mestre-escola do seu avô: «(…) A 
sua escola era uma verdadeira prisão onde era posto, não a 
pão e água, mas a pão e cerveja, pois um lugar de reitor, 
assumido com a mais devota satisfação não dava 
rendimentos que permitissem mais dos que aquelas duas 
coisas, mesmo acumulando as funções de chantre e de 
organista. Apesar desta impressionante acumulação de três 
empregos, o rendimento anual não ultrapassava os 150 

florins. E neste manancial de fome para professores, vulgar em Bayreuth, se manteve o nosso homem 
durante 35 anos (…). E, no entanto, ter-lhe-ia sido possível, por exemplo, uma promoção a pároco de 
aldeia. Pois logo que os mestres-escolas mudavam de traje, ou seja, quando trocavam a bata do 
professor pela batina do cura, passavam a receber melhor comida, tal como o bicho-da-seda, que após 
cada mudança de pele tem ração melhorada.»  

Ulrich Im Hof, A Europa no século das Luzes, Lisboa, Editorial Presença, 1995, pp. 73 
 

Fonte 6 - Classes médias rurais 

 
Camille Pissarro, Paisagem de Chaponval, 1880, Museu 

d'Orsay, Paris 

Na recordação mais antiga que tenho do meu avô, 
ele andava pelos sessenta anos. (…) Não tinha grande 
nível de instrução mas sabia ler e escrever. (…) As 
pessoas da aldeia e das regiões vizinhas vinham 
pedir-lhe conselho (…) Tinha as virtudes de um 
camponês genuíno: era sensato, enérgico e 
incansável. Logo de manhãzinha no campo, com os 
criados, não só ensinava e dirigia mas também, 
sempre que preciso, dava o exemplo e lançava mão 
do trabalho mais árduo. (…) O seu conselho acerca 
das coisas do campo tinha muita procura e era 
altamente prezado por parte dos seus companheiros 
de ofício. Rei, sem dúvida alguma, em sua casa. 

Carl Schurz (1829-1906) Memórias 
in Ulrich Im Hof, op.cit., p. 67 

 

Fonte 7 – Mobilidade social 
A prova real das escolas e universidades como socializadoras era dada por aqueles que trepavam a escada 
social, e não por aqueles que já tinham chegado ao topo. O filho de um jardineiro (…) de Salisbury transformou-
se num diplomado por Cambridge, cujo filho, por sua vez, (…) se transformou no economista John Maynard 
Keynes. 

Eric Hobbsbawm, A era do Império 1875-1914, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 233 
 

1. Segundo o autor da fonte 1, a que se chama «classes médias»? (Usa também as fontes 2 e 3) 
2. A que se deve, segundo o autor da fonte 1, a “unidade das classes médias”? 
3. Que vantagens ofereciam as profissões de “mãos limpas e colarinho branco” (fonte 4)? 
4. O que distingue as profissões liberais (fontes 1 e 4)? 
5. Que relação existe entre as classes médias e as “altas camadas da sociedade” (fontes 1 e 4)? 
6. Consideras que o estatuto social do mestre-escola é coincidente com o seu estatuto 

económico? Justifica, a partir das fontes 4 e 5. 
7. A que se deve o estatuto da classe média rural (fonte 6)? 
8. A partir do conjunto das fontes diz qual o papel da educação para as classes média. 

Bom trabalho! 


