
Modernidade, Estado-Nação e educação: articulação de conceitos

Uma das definições mais conhecidas, mas também mais vagas, do termo modernidade é a que
Anthony Giddens nos dá na sua obra já histórica As Consequências da Modernidade. Na sua Intro-
dução, ele refere-se a «modos de vida e de organização social que emergiram na Europa cerca 
do século XVII e que adquiriram subsequentemente uma influência mais ou menos universal»
(Giddens, 1995: 1). O resto do texto é ocupado pelo autor a caracterizar o conceito de Moderni-
dade, a tentar avaliar as suas consequências e as suas projecções contemporâneas de forma a per-
ceber se, nos dias de hoje, os paradigmas de acção e de pensamento analisados pelas ciências
sociais se podem considerar qualitativamente diferentes dos que nos permitiram compreender o
período de tempo coberto pelo conceito de Modernidade. Por outras palavras, se o que vivemos
nos dias de hoje ainda é possível de ser explicado com o recurso aos modelos conceptuais que
nos permitiram a construção de uma imagem coerente do período de tempo que vai de meados
do século XVII aos finais do século XX, ou se estamos num daqueles períodos históricos de ruptu-
ras qualitativas, de «descontinuidades», que necessitam do apuramento de novas ferramentas de
análise e de compreensão da vida.

Trata-se, como é óbvio, de um exercício importante e, neste caso, por duas razões: uma, porque
é normal para quem trabalha em ciências sociais e humanas querer construir grelhas de
observação e de análise que dêem sentido ao quotidiano; e outra, porque a própria descrição
que Giddens nos dá de Modernidade utiliza de forma marcada a noção de «descontinuidade»
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para explicar a emergência e construção do tipo de sociedade que se viria a instalar na Europa e
depois no mundo, entre os séculos XVII e XX.

Deixando o desenvolvimento da primeira questão para outra altura, interessa-nos deste texto e
neste contexto a forma como Giddens agrupa maneiras, até aqui dispersas, de caracterizar este
período, com o objectivo de lhe conferir uma unidade recente e ainda controversa. Argumentando
que os modelos fundadores da sociologia não se podem considerar mutuamente exclusivos, o
autor conclui que a compreensão do conceito de Modernidade só pode ser atingida através de
uma caracterização multidimensional das instituições que desempenham o papel social e político
central, durante o período de tempo coberto por este conceito.

Assim, Marx, Durkheim e Max Weber são invocados numa explicação da Modernidade que
teria tido lugar num cenário em que o pano de fundo é constituído pela consolidação do Capita-
lismo como ordem social hegemónica, amparado num sistema económico baseado numa «Divisão
do trabalho complexa, de uma produção dirigida para as necessidades humanas através da explo-
ração industrial da natureza» (Giddens, 1995: 8), que denominámos de «Industrial» e num contexto
geral de «“racionalização”, expressa na tecnologia e na organização das actividades humanas sob a
forma de burocracia» (ibidem). Se este é o pano de fundo perante o qual o drama se desenrola, o
modo como tudo é montado e as implicações que adquire no tempo encontram-se entre as carac-
terísticas mais marcantes do que o autor apelida de Modernidade:

Os modos de vida que a Modernidade faz nascer arredam-nos de todos os tipos tradicionais de ordem social,
de uma forma sem precedentes. Tanto em extensividade como em intensidade, as transformações envolvidas
na Modernidade são mais profundas do que a maior parte das mudanças características dos períodos anterio-
res. (ibidem: 3)

Desta forma, as descontinuidades que o conceito de Modernidade implica são visíveis através
de três tópicos principais: o aumento exponencial do ritmo das mudanças que se dão neste con-
texto, que, sendo «mais evidentes na tecnologia, abrange todavia todas as outras esferas» (ibidem:
5); o alcance da mudança, em que «à medida que diferentes regiões do globo são postas em inter-
ligação umas com as outras, vagas de transformação social varrem virtualmente a totalidade da
superfície da Terra» (ibidem); e, finalmente, a natureza das instituições modernas:

Algumas formas sociais modernas não se encontram, pura e simplesmente, nos períodos históricos anteriores
– tais como o sistema político do Estado-Nação, a dependência generalizada da produção do recurso a fontes
de energia inanimadas ou a completa transformação dos produtos e do trabalho assalariado em mercadoria.
(ibidem)

Outras características poderiam ser invocadas, mas gostaríamos de salientar, neste pequeno e
selectivo resumo do livro de Anthony Giddens, três questões que são fundamentais para este
texto: a centralidade do Estado-Nação no sistema político da Modernidade, a rapidez das mudan-
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ças que em três séculos se deram primeiro na Europa, depois no Ocidente e, finalmente, no
mundo, e, por fim, o alcance de tais mudanças, que nos permitem, com algumas cautelas, falar
hoje de um mundo em que as relações sociais e económicas se intensificam de forma exponen-
cial, ligando «localidades distantes de tal maneira que as ocorrências locais são moldadas por
acontecimentos que se dão a muitos quilómetros e vice-versa» (ibidem: 52).

Comecemos pela primeira destas questões, a construção da ideia de nascimento e centralidade
do Estado-Nação na Modernidade. De forma embrionária, a ideia de Estado está associada à exis-
tência de sociedades humanas organizadas, e a sua complexidade liga-se às características e
dimensão de tais sociedades. É uma ideia associada ao uso da força interna, da «manutenção da
ordem», e da capacidade de projectar tal força para fora do espaço de onde parte. Esta noção de
Estado, na origem do Estado Moderno, é definida por Habermas (1996: 281) da seguinte forma:

the institutional core of the modern state is formed by a legally constituted and highly differentiated adminis-
trative apparatus which monopolizes the legitimate means of violence and obeys an interesting division of
labour with a market society set free for economic function.

Quanto ao conceito de Nação ele aparece associado à ideia de partilha por parte de uma
população de um elemento agremiador que tanto pode ser de origem «étnico», como religioso, lin-
guístico, cultural ou histórico, várias sendo as combinações possíveis num mosaico muitíssimo
complexo, e que, como sublinham muitos dos autores que sobre o assunto têm escrito, tem muito
de fabricado. Mas, como sublinha Jürgen Habermas (ibidem: 283), é o facto de a «Nação» ser ini-
cialmente entendida como o agregado de corpos políticos, sociais e profissionais com representa-
ção nas Cortes desde finais da Idade Média que, lentamente primeiro, e bruscamente a partir dos
séculos XIX e XX, permite que, num processo de alargamento da base social de legitimação do
poder, «Nação» e «Povo» se confundam, primeiro politicamente, e de seguida culturalmente. Este
processo de interligação entre os aspectos políticos e os aspectos culturais que estão na origem da
mescla entre «povo» e «nação» torna-se emergente a partir da Revolução Francesa, mas consolida-se
durante todo o século XIX, não só através da integração social e política dos estratos sociais mais
periféricos, mas também através da «construção» por parte dos intelectuais revolucionários do
século XIX de um corpo cultural legitimador da noção de povo e de nação, esforço esse que
chega à invenção de uma parte importante das línguas contemporâneas. Este artificialismo pre-
sente na construção da noção de «Identidade Nacional» explica aliás, na opinião de Habermas, a
facilidade com que é politicamente manipulado: «Because national identities have been intentio-
nally fabricated by the intellectual efforts of writers and historians, and because national cons-
ciousness has been spread through the modern mass media from the start, national sentiments can
be more or less easy manipulated» (ibidem: 288).

Assim sendo, seguindo ainda este autor, as duas componentes do Estado-Nação contemporâ-
neo, «Estado» e «Nação», trilham um caminho que sendo embora historicamente diferenciados no
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tempo e nas origens, se tornam convergentes na Modernidade, dando assim origem à célula «regu-
ladora» fundamental deste período histórico (ibidem: 283).

De uma forma mais clássica, e resumindo o essencial do que muitos dos autores actuais têm
dito sobre o assunto, Ernesto Castro Leal, ao ilustrar a passagem da noção de Estado Absoluto
para o de Estado-Nação moderno, refere «uma mudança fundamental no princípio da legitimidade
política que passou (...) do fundamento de soberania dinástica, da ordenação divina, do direito
histórico ou da coesão religiosa, para um fundamento de soberania popular electiva, laicismo, sis-
tema de separação dos poderes, patriotismo» (Leal, 1999: 21). No âmbito da mudança a nível dos
processos de legitimação política, dá-se a transição da ideia de «Reino» para a ideia de «Nação», o
que implica, segundo este autor, a construção de uma nova configuração dos espaços mentais e
físicos, a qual reflectirá e será reflexo desta transição. Tal configuração será composta pela articu-
lação numa base territorial bem definida daquilo que o autor chama os «novos espaços estruturan-
tes», que estarão na origem do conceito de «Estado-Nação», e que serão sobretudo os seguintes:
«espaço económico (mercado nacional); espaço social (sociedade burguesa); espaço político (uni-
dade do poder, unidade administrativa, secularização); e espaço cultural-mental (identidade nacio-
nal com símbolos unificadores: hino, bandeira ou panteão)» (ibidem).

Todas estas mudanças, que, como salienta Giddens, se dão num período de tempo extrema-
mente curto de não mais de três séculos, reflectem a laboriosa construção de uma máquina de
Estado que, do século XVIII ao século XX, muda de uma estrutura primitiva responsável por
pouco mais do que a manutenção da ordem, a administração da justiça e a monopolização da
guerra para os complexos «Estados-Providência» da segunda metade do século XX, que reflectem
o alargamento às áreas sociais e económicas dos direitos políticos básicos do Liberalismo e que,
segundo Ramesh Mishra (1995), tornaram possível a conciliação do capitalismo com a democracia
e o crescimento económico com a justiça social.

Este desenvolvimento, inédito nas sociedades humanas, das dimensões e das responsabilida-
des do «Estado» acentua outro dos aspectos que marcam de forma decisiva a Modernidade, que é
a potencialização sob formas diversas do conceito de «liberdade»: primeiro a «liberdade das
nações», que os nacionalismos dos séculos XIX e XX perseguem, deixando sangue e destruição no
seu rasto, mas posteriormente a noção, que Jürgen Habermas qualifica como «republicana», de
articulação entre liberdade nacional e liberdade individual, num longo e tenso processo de transi-
ção, que marca a transformação dos «súbditos» em «cidadãos».

Se os processos políticos e económicos são determinantes na construção deste mundo novo
em relativamente pouco tempo, as formas de socialização que o tornam inteligível e assimilável
têm de ser repensadas e reinventadas e, tal como o Estado-Nação, a educação na Modernidade
assume também uma forma e uma função inteiramente nova em relação ao passado. Responsável
pela construção do «espaço mental-cultural» referido por Castro Leal, as formas de socialização
intensiva e exógena que irão adaptar as gentes aos novos tempos e consolidar a noção de «Povo»
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e de «Nação» atravessam transversalmente sociedades que, pela sua complexidade crescente,
assentam o seu funcionamento em processos cada vez mais sofisticados de organização da admi-
nistração política e económica dos espaços cobertos pelo Estado, os quais recorrem sistematica-
mente à utilização e difusão de uma cultura assente na escrita e nos números. Assim, podemos
dizer que na base dos modern mass media, que na opinião de Habermas se encarregam desde o
princípio de difundir a noção de «Identidade Nacional» tão meticulosamente «fabricada» pelos inte-
lectuais dos séculos XIX e XX, se encontra a escola moderna, ou seja, uma escola cujo modelo
pedagógico se apura a partir do século XVI, e que se massifica a partir do século XIX na depen-
dência do Estado-Nação.

Instituição nova no sentido em que, desde o princípio, tem como objectivo um tipo de sociali-
zação exógeno, secundário e universal para intervalos etários cada vez mais alargados, a escola
contemporânea, centralizada, massificada e articulada em rede pelo Estado-Nação moderno é cla-
ramente um seu produto, mas também, no dizer de Ernest Gellner, uma das condições da sua
sobrevivência: «A sociedade moderna é aquela em que qualquer subcomunidade abaixo da que é
capaz de manter um sistema educacional independente já não pode auto-reproduzir-se» (1993:
55). Mais à frente no texto que citamos, este autor aprofunda as relações de interdependência
entre os sistemas educativos contemporâneos e as sociedades modernas:

Surgiu uma sociedade baseada numa tecnologia muito poderosa e na expectativa do crescimento prolongado
(...). O nível de instrução e de competência técnica num meio de comunicação standardizado, numa moeda
conceptual comum, tal como exigido aos membros desta sociedade se quiserem ser devidamente empregados
e gozar de uma cidadania total e real, é tão elevado que simplesmente não pode ser fornecido pelas unidades
de parentesco ou locais. Apenas pode ser fornecido por algo que se assemelhe ao sistema educacional
moderno: uma pirâmide em cuja base encontramos as escolas primárias, dirigidas por professores formados
em escolas secundárias, dirigidas por professores formados nas universidades, orientados pelos produtos das
escolas com graus mais elevados. Esta pirâmide fornece-nos o critério para a dimensão mínima de uma uni-
dade política possível. (ibidem: 58)

No decurso dos três séculos em que a modernização se difunde e se fortalece, verifica-se,
segundo este autor, «a substituição de culturas populares diversificadas e localizadas por culturas
eruditas, standardizadas, formalizadas e codificadas» (ibidem: 117) num processo assim descrito:

Houve um tempo em que a educação era uma indústria doméstica, quando os homens podiam ser feitos por
uma aldeia ou por um clã. Esse tempo foi-se para sempre (...). A exosocialização, produção e reprodução dos
homens fora da unidade familiar local constitui agora a norma e assim tem de ser. O imperativo da exosociali-
zação é a principal pista para perceber por que é que o Estado e a cultura têm agora de estar relacionados,
enquanto no passado a ligação era fraca, acidental. (ibidem: 64)

Assim, a lenta mas pertinaz irrupção dos Sistemas Educacionais Modernos representa o predo-
mínio de um modo de socialização exógeno sobre um modo de socialização endógeno, explicado
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por três razões fundamentais: a escala e complexidade das sociedades saídas do parto industria-
lista, que, para se manterem, exigem uma coordenação e socialização centralizada e levada a cabo
por uma instituição que só pode ser o Estado; as características do processo produtivo capitalista-
-industrial, que se baseiam num crescimento constante e rápido, necessitando assim de períodos
de socialização pré-especializados, bastante longos, ao contrário das sociedades tradicionais, em
que as mudanças tecnológicas, sendo raras, podiam assentar num tipo de socialização endógeno e
profissionalmente focalizada desde cedo; e o conteúdo e alcance de tal processo de socialização,
que tendo que se articular com uma intensidade de mudança tecnológica e de mobilidade profis-
sional em que progressivamente «o trabalho já não representa a manipulação dos objectos, mas
dos significados» (ibidem: 56), terá que se basear cada vez mais na massificação de categorias cog-
nitivas complexas, tarefa inédita face às formas restritas de educação intelectual das sociedades
anteriores. A complexidade, a magnitude e a importância social e política que esta nova forma de
socialização secundária assume nas sociedades modernas obriga à entrada do Estado no campo
da educação, primeiro de forma tímida e titubeante durante os séculos XVIII e primeira metade do
século XIX, de forma afirmativa em seguida, assumindo-se a partir daí como o seu regulador fun-
damental, até pelo menos ao último quartel do século XX.

Como várias vezes é sublinhado na obra de Ernest Gellner, o tipo de meios necessários à
construção, coordenação, manutenção e controlo deste novo sistema de socialização exógeno e
secundário só pode ser disponibilizado por unidades políticas mais alargadas do que as existentes
nas sociedades tradicionais, mas tal processo não é homogéneo e as sobreposições que se dão,
durante os séculos XIX e XX, entre sociedades industrializadas e sociedades escolarizadas mos-
tram-nos como a Modernidade se afirmou de forma desigual no mundo, mesmo se tivermos em
conta apenas o «primeiro mundo».

Giddens, Habermas e Gellner ajudam-nos a construir um fundo onde é possível esboçar um
modelo geral em que os conceitos de Modernidade, Estado-Nação e Sistemas Educativos não só
são definidos, como se explicam e articulam entre si. Vejamos como este modelo dá sentido aos
dados empíricos que, sobre um caso específico, o caso português, há mais de uma década vimos
coligindo, organizando e interpretando.

O caso português durante o século XX: população, economia, cidadania e alfabetização
numa perspectiva comparada

Tentando estabelecer uma relação entre desenvolvimento económico e social, por um lado, e
alfabetização e escola, por outro, Harvey Graff, seguindo a difícil análise de uma enorme quanti-
dade de dados, conclui de forma não muito segura que «Developments in literacy and schooling
tend to follow rather than precede or cause, economic and social development» (Graff, 1991: 378).
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Saber se a alfabetização precede a industrialização, se o analfabetismo funciona como um
travão ao progresso económico, se é a democracia que justifica a escolarização, ou se as altas
taxas de analfabetismo explicam o falhanço de algumas democracias é algo que muitos investi-
gadores procuram compreender e, do que foi até hoje escrito, podemos perceber a dificuldade
que existe em estabelecer relações de causa e efeito entre questões que percebemos fazerem
parte do mesmo universo, por vezes de forma tão estreitamente intricada que se toma difícil
diferenciá-las. Percebemos que democracia, riqueza, alfabetização e direitos políticos, agregados
entre si, fazem parte do «progresso» que se encontra associado à ideia de «Modernidade», pelo
que durante a segunda metade do século XIX e todo o século XX sociedades com altos índices
de alfabetização tendem normalmente a ser apresentados como ricas, democráticas, com taxas
de crescimento demográficas próprias, essencialmente urbanas, como sociedades em que os
cidadãos se podem associar livremente e o voto tende a tomar-se universal durante a primeira
metade do século XX; mas há sempre casos que nos fazem pensar, como o exemplo da Alema-
nha da década de 1930 onde alfabetização plena e direitos de voto universais não impediram
um dos grandes pesadelos da humanidade, ou a Escandinávia da primeira metade do século
XIX onde alfabetização, ruralidade e pobreza coabitavam harmoniosamente. No entanto, ainda
que todas estas características se encontrem associadas e misturadas, é possível desagregá-las
por indicadores parciais de maneira a tentarmos ter uma ideia de como os factores antes men-
cionados, se relacionam entre si. Numa demonstração de como hesitamos entre a agregação de
factores, por um lado, e a sua individualização, por outro, encontramos os recentes relatórios
sobre o desenvolvimento humano levados a cabo pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), que, tendo criado uma medida composta por estes factores de
maneira a hierarquizar países, publica-os sempre de maneira a que tais factores possam ter uma
leitura individualizada.

Tentaremos então, e com base em alguns destes indicadores, compor uma imagem da socie-
dade portuguesa durante os séculos XIX e XX, tendo como base a interpretação de índices relati-
vos a quatro campos específicos: a população, a riqueza, a cidadania política e a alfabetização.

Alguns dados sobre a evolução da população portuguesa nos séculos XIX e XX numa
perspectiva comparada

Os movimentos e tendências que se registam a nível das populações de determinada socie-
dade encontram-se entre os indicadores mais fiéis do que nela se passa, visto que se tratam de
dinâmicas interiorizadas e frequentemente íntimas que dificilmente são controladas de forma
directa pelas instâncias políticas tradicionais. Na verdade, as mudanças que se dão em algumas
das principais questões que compõem o campo demográfico resultam de atitudes construídas fora
dos «espaços públicos» e têm como referência um sem número de dados em cuja origem poderá
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ou não encontrar-se a acção das entidades políticas e económicas que se encontram na esfera do
poder. Como resultado da maneira como tais sinais são interpretados e as suas consequências vivi-
das, as populações deslocam-se ou tornam-se sedentárias, reproduzem-se ou pelo contrário evi-
tam ter filhos, investem ou dissociam-se de unidades familiares mais estáveis, num sem número de
comportamentos cuja «governabilidade» normalmente escapa, pelo menos de forma directa, às
esferas tradicionais do poder, mas que acabam por ter enormes consequências para um território,
para uma nação, para uma família ou para uma pessoa.

Assim, uma das formas de nos acercarmos de Portugal durante os séculos XIX e XX passa
pelo estudo de algumas das mudanças demográficas que a sociedade portuguesa testemunha
durante este período.

Numa obra cujo objecto é precisamente a análise da população portuguesa durante o século
XX, Maria João Valente Rosa e Cláudia Vieira (2003: 130-135) fixam cinco pontos fundamentais de
mudança, num país que, de 1900 a 2001, vê a sua população aumentar cerca de 91% (Veiga, 2003:
91): o abaixamento drástico da mortalidade infantil para níveis equivalentes aos países mais
desenvolvidos; a descida brusca, sobretudo após a década de 1970, dos níveis de fecundidade das
mulheres portuguesas, que deixaram de assegurar a substituição de população; a passagem de
exportador para importador de mão-de-obra, quando, a partir da última década do século, Portu-
gal, se tornou um país de imigração; drásticas alterações na composição familiar, num país com
famílias menos numerosas e em que a relação casamento-procriação tende a diminuir; e, final-
mente, o envelhecimento progressivo do País, com a percentagem de jovens com menos de 16
anos e de adultos com mais de 65 anos, a passar de 35% e 5.9%, respectivamente em 1900, para
16% e 16.4% em 2001 (ibidem: 99). Por outras palavras, em termos demográficos, a sociedade por-
tuguesa, a partir sobretudo da segunda metade do século XX e, mais pronunciadamente, a partir
do último quarto de século, parece querer desamarrar-se da periferia a que a modernização indus-
trialista a relegou, aproximando-se rapidamente do tipo de demografia característica do que desig-
namos por «sociedades desenvolvidas».

O caminho percorrido nos últimos dois séculos até se chegar a uma realidade que torna possí-
vel a afirmação anterior, eis o que os quadros que se seguem procuram ilustrar.

Deste próximo quadro se deduz que, com excepção da Irlanda, entre 1800 e 2000, as popula-
ções dos países mencionados foram multiplicadas por um valor entre 2.2 e 4, sendo a população
portuguesa de 1800 multiplicada por um valor de 3.6 durante este período. Em relação ao total da
população europeia, e com a excepção da Alemanha e da Grã-Bretanha, os outros países aqui
representados crescem durante o século XIX menos do que a totalidade da população europeia,
mas apresentam, durante o século XX e de novo com a excepção da Irlanda, uma tendência para
recuperar algum do peso perdido no princípio do século XIX. A Grã-Bretanha e a Alemanha têm
um comportamento contrário, com taxas de crescimento superiores às da população europeia
durante o século XIX, e, no caso da Grã-Bretanha, também durante o século XX.
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As interpretações tradicionais, que relacionam demografia com o «modelo clássico» de Revolu-
ção Industrial, salientam o abaixamento, a partir de finais do século XVIII, das taxas de mortali-
dade, abaixamento esse que se pode relacionar com algumas das mudanças que advêm do que
chamamos de progresso material e tecnológico: melhor alimentação, melhores condições de vida,
desenvolvimento da medicina em termos de saúde individual e social, entre outros factores
(Rioux, 1971: 24-30). No entanto, à melhoria das condições de vida que conduzem a aumentos
bruscos de população segue-se um progressivo abrandamento da natalidade, primeiro de forma
suave e depois de forma brusca, a partir dos anos 1960 do século XX, devido sobretudo à contra-
cepção, primeiro relativamente primitiva e depois quimicamente sustentada.

A evolução da população europeia neste período de tempo parece sintomática do que antes
dissemos e a sua tipologia é acompanhada de perto pelos dois países aqui representados nos
quais a Revolução Industrial seguiu um curso tradicional, a Grã-Bretanha e a Alemanha que, tal
como no caso europeu em geral, testemunham crescimentos bruscos de populações entre 1800 e
1900 e abrandam tal crescimento de forma notória entre 1900 e 2000. Ao contrário, a maioria das
outras sociedades aqui representadas, com crescimentos populacionais relativamente fracos
durante o século XIX, mantêm ou aumentam os seus padrões de crescimento durante o século
XX.

A população portuguesa parece seguir o padrão demográfico dos países em cujas sociedades
as transformações industriais foram mais suaves e de efeitos mais difusos no tempo, crescendo de
forma uniforme, sem saltos bruscos, mas sustentadamente, durante estes 200 anos que vão de
1800 ao final do século XX. Note-se, no entanto, a ligeira perda em termos percentuais da popula-
ção portuguesa face à população europeia, durante estes 200 anos de «Modernidade», no que é
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Ano
1800 1900

1999 Cresci. 1800 Cresci. 1900 Cresci. 1800 
Região/País ou 2000 1900 2000 2000

QUADRO 1

Evolução da população europeia em milhões e taxas de crescimento 
entre 1800 e 2000 para os seguintes países

Europa 187 420 726.8 2.2 1.7 3.9

França 27.3 38.9 59.2 1.4 1.5 2.2

Grã-Bretanha 15 39 59.4 2.6 1.5 4

Irlanda 5.1 4.4 3.8 0.8 0.7 0.8

Alemanha 23 56.3 82 2.4 1.5 3.6

Itália 18.1 32.4 57.5 1.8 1.8 3.2

Espanha 10.5 18.6 39.9 1.8 2.1 3.8

Portugal 2.9 5.4 10.4 1.9 1.9 3.6

Fontes: para os valores compreendidos entre 1800 e 1900, Rioux (1971: 26); para os valores referentes a 1999 ou 2000, Cordellier & Didiot (2001).
Os valores de 1900 e 2001 relativos a Portugal, Censos da População (1900 e 2001).



aliás acompanhada pelas populações dos outros países, com a única excepção da população bri-
tânica, cujo crescimento ao longo destes dois séculos é ligeiramente superior ao da Europa como
um todo.

O quadro que de seguida apresentamos, no qual se calcula a evolução da percentagem das
populações de alguns países em relação à população europeia entre 1800 e 2000, ilustra bem o
padrão demográfico diferenciado entre países que tiveram um take off industrialista e os que o
não tiveram.
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Anos/Países 1800 1900 2000

QUADRO 2

% das populações de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha e França 
em relação à população europeia total, nos anos de 1800, 1900 e 2000

Portugal 1.6% 1.3% 1.4%

Espanha 5.6% 4.4% 5.5%

Itália 9.7% 7.7% 7.9%

Alemanha 12.3% 13.4% 11.3%

Grã-Bretanha 8% 9.3% 8%

França 14.7% 8.5% 8.1%

Fontes: cálculos a partir de Rioux (1971: 26) e Cordellier & Didiot (2001).

Desta forma, em concordância com o quadro anterior, voltamos a verificar variações popula-
cionais, de acordo com o papel ocupado por cada um dos países citados no sistema económico e
político da Modernidade. Entre 1800 e 2000, detectamos três tipos de evolução das populações
dos países europeus aqui considerados: o primeiro refere-se a Portugal, Espanha e Itália, que
durante o século XIX perdem percentagem de população face à população europeia, ou seja,
crescem menos do que a média do crescimento europeu, recuperando durante o século XX, mas
sem atingirem a percentagem do início do século XIX; o segundo tem a ver com a Alemanha e
com a Grã-Bretanha, que ganham peso na percentagem da população europeia durante o século
XIX e perdem-no ou mantêm-no durante o século XX; e o terceiro caso é o francês, que vem per-
dendo peso populacional face à Europa desde os princípios do século XIX, sem que, no entanto,
isso possa ser interpretado em termos económicos ou político-sociais, o que também nos mostra
os limites deste tipo de análise muito generalizada.

Se do ponto, de vista quantitativo, são estes os modelos de crescimento diferenciados das
populações dos diferentes estados europeus, durante os séculos XIX e XX, do ponto de vista qua-
litativo, ou seja, da repartição populacional em termos urbanos ou rurais, sabemos que, durante
estes dois séculos, se assiste a uma transferência maciça de populações das áreas rurais para as
áreas urbanas, um movimento mais lento em Portugal do que no resto da Europa como um todo,
com valores para o ano de 1910 de respectivamente 16.7% e de 36% (Justino, 1989: 241).



Mas que significavam estes 16.7% de população urbana em Portugal, comparado com alguns
países cujos indicadores são fornecidos por Jean-Pierre Rioux?
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Estes quadros tendem a confirmar que, facto sobejamente conhecido, Portugal, tal como a
Espanha, a Itália ou a Rússia, se encontrava longe das grandes mudanças que, no Centro e Norte
da Europa, se deram em termos de industrialização, tendo tido modelos de desenvolvimento dife-
renciados face aos países e regiões antes mencionadas. Em termos demográficos, a população
portuguesa, tal como a espanhola ou a italiana, durante os dois últimos séculos, cresceu de forma
mais regular mas menos intensa do que o total da população europeia, acentuando-se a diferença
se o termo de comparação for a população britânica; e, tal como no caso russo, foi bem mais tardia
a transferência de populações do campo para a cidade do que na média europeia, acentuando-se
o contraste, de novo, se tivermos como exemplo as sociedades britânicas, norte-americanas, alemãs
ou francesas.

Outra das características demográficas que mais mudaram durante o século XX, e que cremos
merecerem uma atenção muito particular no âmbito de um trabalho que procura entender as rela-
ções entre a evolução da população e a emergência de sinais firmes do processo de moderniza-
ção, relaciona-se com os processos migratórios em Portugal. Neste campo, podemos afirmar que
se assiste a uma transformação, ainda não muito sustentada como à frente veremos, de Portugal
como um país exportador de gentes, para se tornar, no último decénio do século XX, num país de
imigração.

O quadro que de seguida expomos ilustra bem a intensidade do fenómeno da emigração
durante quase todo o século XX português:

Países Europa Grã-Bretanha Alemanha Estados Unidos França Rússia Portugal
Anos 1910 1911 1911 1910 1911 1914 1910

QUADRO 3

% da população vivendo em centros urbanos, entre os anos de 1910 e 1914

% da População Urbana 36% 73% 60% 46% 44% 20% 16.7%

Fontes: para a Europa e Portugal, Justino (1989: 241); para os outros países, Rioux (1971: 148).



Ainda que, como salienta Teresa Veiga (2003: 97), a qualidade dos dados oficiais sobre o
assunto seja precária, podemos por este quadro verificar que dos dez períodos censitários do
século XX, apenas em três deles a diferença entre entradas e saídas de pessoas é favorável à pri-
meira dessas opções. Examinando melhor os dados, percebemos também que pelo menos dois
dos períodos em que a imigração excede a emigração são explicáveis por conjunturas muito pre-
cisas, como a grande depressão da década de 1930 e o começo da Guerra de 1939-45, que inibe a
emigração portuguesa e aumenta a imigração para o Portugal neutral entre 1930 e 1940, ou a
entrada no País de centenas de milhares de pessoas vindas das ex-colónias portuguesas em África,
na sequência da sua traumática descolonização, no decénio de 1970-80.

Do outro lado e no que respeita à intensidade da emigração, ela aparece como uma cons-
tante na história portuguesa do século XX, articulando causas políticas e sociais internas, em
que se realça o descalabro da 1ª República, com o ano de 1912 a tornar-se no terceiro ano do
século em que saíram mais pessoas de Portugal (Rosa & Vieira, 2003: 49), com contextos exter-
nos, como se vê com a emigração maciça dos portugueses que a partir da década de 1950 irá
fornecer urna parte da mão-de-obra necessária à reconstrução europeia do pós-Segunda Guerra
Mundial.

Com base nos dados apresentados por Maria João Valente Rosa e Cláudia Vieira e reproduzi-
dos no Quadro 4 deste texto, podemos calcular que a diferença entre o número de saídas e entra-
das de e para Portugal durante o século XX é de 2.038.282, o que significa que, em média, em
cada ano do século XX saíram de Portugal mais 20.382 pessoas do que aquelas que entraram. Para
uma melhor perspectiva do que em termos numéricos este fluxo migratório significou, diga-se que
o saldo migratório do decénio 1911-20 representava 5.7% da população portuguesa de 1920, que
o saldo migratório do decénio 1950-60 representou 8% da população portuguesa do ano de 1960,
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Períodos Censitários Saldo Natural Saldo Migratório Saldo Total

QUADRO 4

Saldos natural, migratório e total, por décadas em Portugal, 1900 a 2001

1900-1911 749.843 -197.457 552.386

1911-1920 425.570 -344.581 80.989

1920-1930 804.636 -82.343 722.294

1930-1940 828.695 124.299 952.994

1940-1950 847.825 -93.008 754.817

1950-1960 1.090.795 -711.643 379.152

1960-1970 1.072.620 -1.298.760 -226.140

1970-1981 791.925 377.837 1.169.762

1981-1991 351.279 -317.146 34.133

1991-2001 84.451 404.519 488.970

Fonte: Rosa & Vieira, 2003: 30.



que no decénio seguinte o saldo representa 15% da população de 1970 e que no decénio de 1981
a 1991 tal saldo representa 3.2% da população de 1991.

Assim, do ponto de vista da sua população, tal como temos vindo a afirmar, Portugal tem
durante os séculos XIX e XX um tipo de evolução característico dos países das orlas Sul, Leste e
Oeste face aos centros de irradiação industriais do Centro-Norte da Europa. As características prin-
cipais de tal evolução passam por um crescimento populacional constante, imune aos «arranques
bruscos» populacionais de algumas das sociedades que mais se industrializam, mais fraco do que
as «sociedades centrais» durante o século XIX, mas com alguma recuperação no século seguinte;
uma chegada mais tardia à urbanidade e um pesado saldo negativo em termos de emigração
durante estes séculos, tendência que no caso português se estende até quase ao final do século
XX. Trata-se de uma sociedade que, partindo de uma situação demográfica que poderíamos carac-
terizar de «atrasada», se «normaliza» durante o último quartel do século XX, sem que, pelo menos
em termos numéricos, haja algo que a diferencie profundamente de outras sociedades da sua área
geográfica e cultural.

Vejamos como, em termos de indicadores económicos, podemos compor melhor esta imagem.

Alguns dados sobre o crescimento económico em Portugal, durante os séculos XIX e
XX, numa perspectiva comparada

Na introdução a um estudo que tem como tema a construção do espaço económico português
«moderno» durante o século XIX e inícios do século XX, David Justino afirma a dado passo que,

no século passado, tal como nos nossos dias, Portugal foi subitamente confrontado com um futuro que não
soube preparar (...). Frustrada a recuperação do Brasil, Portugal virou-se, lento e hesitante, para o seu espaço,
cingido e esquartejado por estruturas económicas e sociais que se haviam tornado obsoletas e bloqueadoras
do seu redimensionamento. (1988: 20)

A mesma opinião sobre a performance desempenhada pela sociedade portuguesa como um
todo, durante o século XIX e, pelo menos, uma parte do século XX, encontra-se expressa por quase
todos os economistas ou historiadores da economia, portugueses ou estrangeiros, como o exemplo
que de seguida citamos exemplifica. Comparando o percurso de Portugal e da Dinamarca durante
os séculos XIX e XX, dois países europeus de pequena-média dimensão, mas com identidades e
histórias nacionais muito fortes, diz-nos o economista inglês M. S. Anderson (2000: 137) o seguinte:

Denmark in the first years of the nineteenth century accounted for only about 0.4% of Europe’s Gross National
Product; but by 1913, intelligent adaptation had more than doubled this to 0.9%. Portugal during the same
period saw her contribution drop from about 2% to a mere 0.7% (...). From being one of the richest countries of
Western Europe, she had become the poorest. In 1800 she had been still the fifth or sixth most important trading
state in Europe; by 1910 she had sunk to seventeenth.
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Todos os autores consultados se referem desta forma a Portugal e alguns desfiam números
que se referem à evolução comparada dos dois indicadores económicos mais utilizados neste tipo
de trabalhos, ou seja, o Produto Nacional Bruto (PNB) per capita e o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita de uma série de países, em que normalmente Portugal está também incluído. David
Landes, numa obra recente, que tem como tema o eterno mistério da desigualdade económica
entre nações, na qual o caso português é objecto de atenta análise, apresenta em determinado
passo, o seguinte quadro:
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Países 1830 1860 1913 1929 1950 1960 1970

QUADRO 5

Estimativas de PNB real per capita para uma selecção de países (em US$ de 1960)

Alemanha Ocidental 240 345 775 900 950 1790 2705

Bélgica 240 400 815 1020 1245 1520 2385

Canadá 280 405 1110 1220 1785 2205 3005

Chec. – – 500 650 810 1340 1980

Dinamarca 125 320 885 955 1320 1710 2555

Espanha – 325 400 520 430 640 1400

EUA 240 550 1350 1775 2415 2800 3605

Holanda 270 410 740 980 1115 1490 2385

França 275 380 670 890 1055 1500 2535

Itália 240 280 455 525 600 985 1670

Japão 180 175 310 425 405 855 2130

Noruega 225 325 615 845 1225 1640 2405

Portugal 250 290 335 380 440 550 985

Reino Unido 370 600 1070 1160 1400 1780 2225

Rússia (URSS) 180 200 345 350 600 925 1640

Suécia 235 300 705 875 1640 2155 2965

Suíça 240 415 895 1150 1590 2135 2785

Fonte: Landes, 2001: 258.

Este quadro apenas permite concluir do irremediável declínio económico português, durante
os séculos XIX e XX, face a todos os 17 países aqui representados, uma vez que começando com
um honroso quinto lugar no PNB per capita em 1830, Portugal chega a 1960 e a 1970, solidamente
em último, seguido pela Espanha, Rússia (ex-URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e
Itália, ou seja, os companheiros do costume, mas mesmo assim a boa distância.

Mas do ponto de vista da relação entre o PNB per capita português e o de outros países e
estendendo a comparação um pouco mais longe no tempo, mesmo que para isso tenhamos outra
base de cálculo, qual a evolução relativa das performances económicas portuguesas?
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País/Data Reino Unido Bélgica Dinamarca França Alemanha Espanha Itália USSR e Rússia

QUADRO 6

Estimativa da % do PNB per capita português em relação a outros países europeus

1830 62% 104% 200% 91% 104% – 104% 139%

1860 48% 73% 91% 76% 84% 89% 104% 145%

1913 31% 41% 38% 50% 43% 84% 74% 88%

1950 31% 35% 33% 42% 46% 102% 73% 73%

1970 44% 41% 39% 39% 36% 70% 59% 60%

1994 51% 41% 33% 40% 36% 70% 48% 351%

Fontes: até 1970, inclusive, o cálculo foi feito com os valores fornecidos por Landes (2001: 258) e a moeda de comparação é o dólar norte-americano
à cotação de 1960. Para os valores de 1994, o cálculo foi feito com os valores referidos pelo PNUD (1997: 204), e a moeda de referência é o dólar
norte-americano, sem que seja fornecido o ano de cotação. Apesar de o cálculo ter como base cotações do dólar norte-americano relativas a anos
diferentes, pensamos que devido ao facto de o valor que nos interessa ser um valor relativo (uma percentagem) anula em parte esta discrepância.

Na verdade, estas variações da percentagem do PNB per capita português face ao conjunto de
países que escolhemos parecem reflectir performances económicas diferenciadas, mas enquadra-
das por uma tipologia, que, com a excepção do caso espanhol e ainda assim por falta de dados
referente a este país em 1830, se caracteriza pela sua degradação brutal durante todo o século XIX
e princípios do século XX. Impressiona a evidência económica do falhanço português no que res-
peita ao processo de modernização e, se alguns dos países que são também apresentados como
de desenvolvimento tardio, ainda se comparam, durante o século XIX, a Portugal, casos por
exemplo da Itália e da Rússia, eles afastam-se decisivamente no princípio do século XX. A degra-
dação do PNB per capita português só se atenuará a partir de meados de tal século, com flutua-
ções relativas a cada caso. A esta dramática tipologia de decadência económica aplica-se bem a
frase de Immanuel Wallerstein (1990: 340), segundo o qual «o processo de expansão duma econo-
mia mundo tende a aumentar as distâncias económicas e sociais entre as suas diferentes áreas no
próprio processo do seu desenvolvimento».

Este desfiar de dados que cobre quatro regimes políticos, ou seja, a Monarquia Constitucional
até 1910, a 1ª República até 1926, o Estado Novo até 1974 e a 2ª República dos nossos dias,
parece mostrar, pelo menos no caso português, a pouca relevância ou a ineficácia da mudança
política, legitimada pelas dificuldades económicas e pelos esforços de lhe pôr fim, e lembra a utili-
dade da comparação de dados em períodos de tempo longos, sem a qual passaria despercebido
os estrondosos falhanços da «regeneração» e da industrialização portuguesa, que coincidem com o
descolar rápido de uma parte das economias ocidentais face à economia portuguesa. Mas parece
óbvio que nem todas as economias se comportam da mesma forma, e neste período de «descola-
gem» há vencedores e perdedores, embora tanto em relação a uns como em relação aos outros
haja variados graus de sucesso.

Vejamos, no próximo quadro, o comportamento do PNB per capita de Espanha face aos mesmos
países antes escolhidos.
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País/Data Reino Unido Bélgica Dinamarca França Alemanha Itália USSR e Rússia

QUADRO 7

Estimativa da % do PNB per capita espanhol em relação a outros países europeus

1860 54% 81% 102% 86% 94% 116% 163%

1913 37% 50% 45% 60% 52% 88% 116%

1950 31% 35% 33% 29% 45% 72% 72%

1970 63% 59% 52% 55% 52% 84% 85%

1994 73% 59% 48% 57% 53% 70% 507%

Fontes: até 1970, inclusive, o cálculo foi feito com os valores fornecidos por Landes (2001: 258) e a moeda de comparação é o dólar norte-ameri-
cano à cotação de 1960. Para os valores de 1994, o cálculo foi feito com os valores referidos pelo PNUD (1997: 204) e a moeda de referência é o
dólar norte-americano, sem que seja fornecido o ano de cotação. Apesar de o cálculo ter como base cotações do dólar norte-americano relativas a
anos diferentes, pensamos que o facto de o valor que nos interessa ser um valor relativo (uma percentagem) cremos que fica em parte anulada esta
discrepância.

Trata-se de um tipo de relações muito parecidas com o caso português excepto em duas ques-
tões: os valores de partida são superiores, ou seja, o PNB per capita espanhol é sempre superior
ao português e, entre 1950 e 1970, valoriza-se com um vigor ausente no caso português, embora
permaneça sempre inferior aos casos aqui escolhidos, a excepção sendo a Rússia, cuja degradação
económica durante a década de 1990 não pode deixar de estar associada à «implosão» da antiga
URSS. A Espanha, embora numa escala mais branda do que Portugal, é também um dos Estados
perdedores da Modernização que a industrialização desencadeou.

No entanto, ao construir o quadro a partir do qual calculamos estas percentagens, David Landes
entra sobretudo em conta com os países que histórica e economicamente são mais relevantes no
Ocidente dos últimos dois séculos. Ao construir um quadro agregado por regiões e seguindo
definições de ordem político-económica mais generalizadas, o autor apresenta-nos os seguintes
resultados:

1830 1860 1913

QUADRO 8

Comparação entre as estimativas de PNB real per capita entre alguns grupos de países 
europeus e Portugal, 1830-1913 (US$ de 1960, médias não ponderadas dentro de cada grupo)

Núcleo industrial 268 402 765

Escandinávia 219 297 682

Escandinávia sem Finlândia 228 315 735

Resto da periferia 215 244 243

Portugal 250 290 335

Fonte: Landes, 2001: 258, 277.
Definições: Núcleo Industrial – Alemanha, Áustria (excepto 1830), França, Holanda, Itália, Reino Unido, Suíça;
Escandinávia – Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia; Resto da periferia – Bulgária, Espanha, Grécia, Hungria
(excepto 1860), Portugal, Roménia, Rússia, Sérvia. O ano de 1830 refere-se apenas a Portugal e à Rússia.



Este quadro parece assim relativizar o caso português, ao colocá-lo do ponto de vista econó-
mico numa classificação do mundo por novas áreas de desenvolvimento, que se vai definindo
durante os séculos XIX e XX, que hierarquiza «centros», «periferias» ou «semi-periferias» face ao pro-
cesso de modernização, definições que, sendo mais à frente neste texto alvo de discussão, são
geralmente utilizadas pela maioria dos autores, de forma livre, e de maneira a diferenciar os países
«centrais» ao processo de modernização dos que o não são. Como é sabido e estabelecido desde a
primeira linha deste texto, a sociedade portuguesa do princípio do século XIX é já uma sociedade
atrasada face ao núcleo do Norte e Centro da Europa que vem a tornar-se no «centro» de todo o
processo de industrialização, e é este processo de «periferização» durante a maior parte dos sécu-
los XIX e XX que os indicadores económicos aqui expostos revelam de forma límpida. Assim,
natural será que ao deslocar-se o País da «primeira divisão», a que do ponto de vista histórico se
julga com direito, para uma segunda, a que os factos obrigam, a sua posição relativa, que não a
sua auto-estima, melhore substancialmente, com os seus PNB per capita de 250, 290 e 335 dólares,
respectivamente em 1830, 1860 e 1913, a serem sempre superiores à média dos seus novos com-
panheiros de infortúnio, apesar de estes dados apenas poderem ser calculados até 1913. Ou seja,
e por outras palavras, se do ponto de vista económico e até aos princípios do século XIX, Portu-
gal e Espanha ainda são relevantes em termos do «centro do mundo», tendo assim todo o sentido
a sua comparação com os países do Ocidente, a partir de finais deste século até meados do
seguinte, a comparação pertinente, sobretudo no que ao caso português diz respeito, terá de ser
feita com o Leste e com os Balcãs. Como o quadro que de seguida expomos parece mostrar, só a
partir da década de setenta do século XX, no caso de Espanha, e sobretudo a partir da altura da
reintegração política de Portugal no centro do mundo, ou pelo menos no centro da Europa, a par-
tir da década de 1990, é que os indicadores económicos, aqui medidos pelo PIB per capita, pare-
cem descolar rumo à Modernidade, ainda que algo tardia.
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País/Data Reino Unido Dinamarca França Alemanha Irlanda Espanha Itália Grécia Hungria

QUADRO 9

% do PIB per capita português face a outros países, entre 1960 e 2001

1960 20% 14% 19% 20% 36% 50% 26% 89% 189%

1970 30% 18% 23% 26% 45% 49% 30% 81% 188%

1980 37% 22% 26% 29% 48% 56% 32% 84% 181%

1990 38% 24% 28% 31% 45% 58% 34% 102% 200%

2001 45% 36% 50% 49% 40% 77% 58% 99% 215%

Fontes: PIB per capita entre 1960 e 1990, PNUD (1997: 158), em dólares norte-americanos cotados no ano de 1987; para o valor de 2001, PNUD (2003:
278), em dólares norte-americanos «utilizando a taxa de câmbio oficial média publicada pelo Fundo Monetário Internacional» (PNUD, 2003: 356).

Parece assim claro que, partindo de muito baixo, Portugal beneficia do enriquecimento expo-
nencial da Europa e do Ocidente durante a segunda metade do século XX, mas só descola de



forma evidente, aproximando-se mais dos PIB per capita dos seus colegas da Europa Ocidental,
durante a última década do século passado, uma vez implantada a democracia em 1974, aplicados
os dolorosos «Programas de Reajustamento» pelos Governos Constitucionais do «Bloco Central» no
princípio da década de 1980, definitivamente aberta a porta da União Europeia em 1986, a que se
seguem, na década de 1990, os benefícios advindos de uma modernização administrativa e polí-
tica, conjugada com um volume de ajuda externa e de entrada de capitais sem paralelo na história
contemporânea portuguesa.

De facto, apesar de partir de cifras muito baixas em percentagem dos PIB per capita dos
países mais desenvolvidos da Europa, casos da Grã-Bretanha, Itália, França, Dinamarca e Alema-
nha, em 40 anos a proporção do PIB português por habitante, em relação aos mesmos índices da
maioria dos países que utilizámos neste estudo, cresce sensivelmente para mais do dobro, pas-
sando de uma média que se situa em volta dos 20% em 1960, para um valor situado entre os 36%
do PIB per capita dinamarquês e os 58% do PIB per capita italiano no final do século XX, recupe-
rando, ao que tudo indica com alguma sustentação, de um longo período de decadência e agonia
económica. Além do mais, durante este período, Portugal ancora-se numa «segunda linha» de
países do Sul europeu, casos da Grécia e de Espanha, afastando-se do Leste e dos Balcãs, tendo
registado entre 1975 e 2001, de acordo com o relatório do PNUD publicado em 2003 (p. 278),
uma taxa média de crescimento anual do PIB per capita que se situa entre as dez melhores dos 55
países considerados «desenvolvidos» pelos peritos económicos da Nações Unidas, o que não pode
deixar de ser uma performance muito interessante.

O facto de este «salto» se consolidar apenas durante a última década do século XX explica, em
parte, a diferença de perfis na evolução relativa do PNB e do PIB per capita portugueses nos últi-
mos 40 anos do século. Na verdade, além de se tratar de indicadores com características diferen-
tes, os valores disponíveis do PIB per capita que disponibilizamos para o caso português vão até
ao ano de 2001, enquanto os valores para o PNB per capita só foram fornecidos até ao ano de
1994.

Vejamos o que poderíamos dizer do caso espanhol, entrando em linha de conta com o mesmo
tipo de indicador e procedimentos que usámos no caso português.

Comparado com Portugal, entre 1960 e 2001, Espanha cresce menos, mas a base de partida é
mais alta, variando o PIB per capita espanhol entre os 29% e os 53% dos PIB por habitante do
Reino Unido, Dinamarca, França, Itália e Alemanha em 1960, para se situar, 40 anos depois, entre
os 47% e os 75% dos PIB por habitante destes países. Por outro lado, como antes tínhamos
notado, o crescimento espanhol parece ter duas etapas fundamentais, ou seja, a que corresponde
à transição da década de 1960 para a década de 1970, com origem nas políticas de «modernização
tecnocrática» do período final do Franquismo (Boyd, 1997: 273-301; Córtazar & Vesga, 1997: 440-
-450) e aquela que corresponde, nas décadas de 1980 e 1990, à entrada de Espanha na União
Europeia, com consequências similares à situação portuguesa, embora menos acentuadas. A exis-
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tência de dois períodos fortes de crescimento, e sobretudo o que ainda teve lugar no Franquismo
durante as décadas de 1960 e 1970, parece mostrar uma maior capacidade dos políticos espanhóis
em relação aos seus congéneres portugueses da época em aproveitarem as vantagens do cresci-
mento económico europeu da altura, dando também a entender alguns dos constrangimentos eco-
nómicos que a sustentação de uma guerra em três frentes militares longínquas, que se desenrolou
entre 1961 e 1974, impôs a Portugal.
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País/Data Reino Unido Dinamarca França Alemanha Irlanda Itália Grécia Hungria

QUADRO 10

% do PIB per capita espanhol face a outros países, entre 1960 e 2001

1960 42% 29% 39% 41% 72% 53% 180% 381%

1970 62% 37% 47% 53% 92% 61% 168% 387%

1980 65% 39% 46% 52% 85% 56% 149% 322%

1990 66% 42% 49% 53% 78% 59% 183% 347%

2001 58% 47% 64% 63% 57% 75% 128% 278%

Fontes: PIB per capita entre 1960 e 1990, PNUD (1997: 158) em dólares norte-americanos cotados no ano de 1987; para o valor de 2001, PNUD (2003:
278), em dólares norte-americanos «utilizando a taxa de câmbio oficial média publicada pelo Fundo Monetário Internacional» (PNUD, 2003: 356).

Como curiosidade, vejam-se os extraordinários desempenhos de economias como a da Dina-
marca, por exemplo, que, partindo bem de baixo no princípio do século XIX, chega a meados do
século seguinte com indicadores espantosos, e da Irlanda, que, entre 1970 e 2001, passa de uma
economia de «segunda linha» relativamente próxima das economias de Portugal, Espanha e Grécia
para um lugar bem ancorado no Centro europeu.

Resumindo, pode-se afirmar com alguma segurança que, durante os séculos XIX e XX, a eco-
nomia portuguesa, medida por indicadores como o Produto Nacional e o Interno Bruto per capita,
conhece dois períodos diferentes entre si: em primeiro lugar, ela é brutalmente arredada do «centro»
das economias do Norte e Centro da Europa, cujo desenvolvimento, durante os séculos XIX e XX,
é espectacular, atravessando um período de decadência que a aproxima das periferias económicas
de Leste e dos Balcãs; de seguida, e sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e por
razões que se prendem com um ciclo de crescimento económico europeu muito longo e intenso
do qual a sociedade portuguesa também acaba por tirar partido, devido a mudanças nas políticas
económicas do Salazarismo durante a década de 1950, e sobretudo devido à entrada de Portugal
na União Europeia, a economia portuguesa recupera, afastando-se das periferias europeias, man-
tendo-se fora das «economias de primeira linha», mas encontrando um lugar no que poderemos
chamar de uma «segunda linha económica», de desenvolvimento médio face às economias mais
desenvolvidas, mas de desenvolvimento alto, se comparado com o mundo como um todo.

De certa maneira, apesar de nada estar definitivamente adquirido, o movimento de periferiza-
ção e degradação da economia portuguesa parece ter sido estancado com algum êxito e, em 2001,



o PIB per capita português medido pela taxa de câmbio internacionalmente mais utilizada, o
Dólar PPC (Paridade de Poder de Compra), que é uma «taxa de câmbio equilibrada de tal modo
que duas moedas compram a mesma quantidade de bens e serviços em duas economias» (Ruther-
ford, 1998: 404), era o 27º mais alto do mundo, entre 175 países. Mesmo que duvidemos da eficá-
cia deste «Dólar PPC» para medir o que quer que seja, resta-nos a consolação de saber que o PIB
por habitante português medido nos habituais dólares norte-americanos, «utilizando a taxa de
câmbio oficial média publicada pelo Fundo Monetário Internacional» (PNUD, 2003: 356), situava-
-se, no mesmo ano de 2001, entre os 30 primeiros do mundo (ibidem: 278). Quase 200 anos foi o
tempo que a sociedade portuguesa precisou para se recompor economicamente da perda da ver-
dadeira «jóia do Império» que foi o Brasil.

Vejamos agora como do ponto de vista político, aqui medido através do espaço de poder que
os cidadãos tiveram para influenciar e controlar a vida política no seu país, o projecto modernista
se afirmou nos séculos XIX e XX em Portugal.

Alguns dados sobre o desenvolvimento das formas modernas de legitimação política
em Portugal, durante os séculos XIX e XX, numa perspectiva comparada

Repetindo uma citação de Ernesto Castro Leal, que achamos particularmente elucidativa para
definir a transição do Estado Absolutista, que predomina até aos finais do século XVIII na Europa,
para o Estado Liberal, que se afirmará durante o século seguinte e que funcionará como a matriz
em relação à qual se definirão os vários projectos políticos que enquadrarão a Modernidade, este
autor escreve que tal transição se dá através de

uma mudança fundamental no princípio da legitimidade política, que passou (...) do fundamento da soberania
dinástica, da ordenação divina do direito histórico ou da coesão religiosa, para um fundamento de soberania
popular electivo, laicismo, sistema de separação de poderes, patriotismo. (Leal, 1999: 21)

Dentro da economia deste texto, e utilizando esta citação de uma forma que o próprio autor
talvez não subscreva, a ideia que nela nos parece fundamental é a de que, independentemente da
forma que tomar ou da maneira como for posto em prática, o que legitima os diversos regimes
políticos que se instalarão no poder durante os séculos XIX e XX será a ideia abstracta de povo,
que pode tomar muitas formas, desde a de um partido que o represente, a uma Nação na qual
está contido. De facto, laicismo, separação de poderes, patriotismo e soberania popular electiva
fazem parte de um todo, modelado nas suas formas modernas pelo Iluminismo, posto em prática
de maneira titubeante e por vezes provisória pelas revoluções americana e francesa do século
XVIII, propagado de forma incendiária durante os séculos XIX e XX, e, no fim, incorporadas de
forma desigual nas práticas políticas preconizadas mesmo por aqueles que se definem durante
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todo este período na antítese de alguns, ou mesmo de todos estes princípios políticos. Além do
mais, na sua origem, estes conceitos, que estão profundamente enraizados na cultura ocidental
moderna, difundem-se pelo mundo durante o século XX, assumindo as formas mais diversas, até
serem postas em cheque por um refundamento da legitimação divina do poder político, que tem
ocorrido numa parte das sociedades islâmicas, na transição do século XX para o XXI.

Parece-nos que a ideia da legitimação popular de um sistema político separado da Igreja cons-
titui a chave fundamental para entender a Modernidade do ponto de vista político, estando na origem
do «Estado de Direito», progressivamente transformado em «Democracia Parlamentar», a forma de
governo que se veio a revelar hegemónica nos finais do século XX, senão nas práticas efectivas,
ao menos a nível das representações relativas à forma ideal de gestão política. Historicamente, tal
caminho foi muito pouco linear, tendo sofrido a concorrência de outras maneiras de encarar a
relação entre povo e Estado. Na verdade, raros terão sido os regimes e os governos na Europa e
no Ocidente que, sobretudo durante o século XX, tenham dispensado a legitimação através da
«consulta ao povo», quer esta tomasse a forma de plebiscito, eleições livres, eleições condicionadas
ou eleições retóricas e falsificadas. O que seria extremamente bizarro no século XVII, ou mesmo
na maioria das sociedades europeias e ocidentais no século XVIII, começou a fazer o seu caminho
das formas mais lentas e tortuosas durante o século XIX e foi quase sempre utilizada como forma
de legitimação política durante o século XX, mesmo pelos governos e regimes que se opunham a
elas, e estamos, claro está, a falar de eleições.

Assim, mencionar eleições é referir uma linha de tempo que se estende por um longo e aci-
dentado processo que, na feliz expressão de Eric Hobsbawm, terá como tendência a transforma-
ção de «súbditos» em «cidadãos» (1990: 108-109) e que passará pelo reconhecimento de direitos
civis, relacionados com a propriedade e o mercado, de direitos sociais, relacionados com a liber-
dade religiosa, de discurso, de reunião e de associação, e pela outorga ou conquista de direitos
políticos, que contemplarão, na sua fase última, o sufrágio universal apenas condicionado pela
idade (Rose, 2000). Trata-se de um processo que leva tempo a afirmar-se e que está na origem de
numerosos conflitos sociais e políticos, mas que se tornou, pelo menos no que diz respeito às
sociedades ocidentais ou às que as escolheram como matriz de desenvolvimento, num ponto de
chegada, numa espécie de «júbilo» da Modernidade.

Passou este processo por várias etapas até ao sufrágio universal, desde o reconhecimento do
voto masculino, condicionado pela riqueza ou pela instrução ou por ambas, que perdurou em
muitos países a partir do primeiro terço do século XIX, passando de seguida pelo voto masculino
universal, pelo voto masculino universal associado ao voto feminino condicionado pela idade ou
pela posição patrimonial da mulher, pelo voto masculino e feminino condicionado pela instrução,
pela riqueza ou por condicionantes políticos, chegando-se finalmente ao sufrágio universal, condi-
cionado apenas pela idade. No que diz respeito a esta última, a «maioridade», a partir da qual se
foi concedendo o voto, também foi evoluindo durante o século XX, dos 21 anos para os 18, insi-
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nuando-se agora os 16 anos como suficientes para a maioridade política do eleitor (Bertolini,
2000: 117-130).

As eleições estão assim associadas ao «progresso», talvez porque as sociedades por onde irrom-
peu a industrialização e que se tomaram nas sociedades dominantes dos três últimos séculos,
foram também aquelas onde primeiro se assistiu à consolidação do voto como forma predomi-
nante de legitimação política. Assim, democracia sustentada em eleições, riqueza e educação pare-
cem fazer parte de um todo a que chamamos de progresso, que neste texto tentamos dividir nas
suas partes constituintes, com o objectivo último de os conhecer de forma mais íntima e profunda.

Deste «todo», interessa-nos, de momento, perceber o caminho percorrido em Portugal durante
os finais do século XIX e durante o século XX por uma das suas partes mais radicais, a legitima-
ção do poder político pela «soberania popular electiva», observando-o sempre numa perspectiva
de comparação com sociedades inseridas no mesmo espaço geográfico e cultural.

As eleições modernas surgem e consolidam-se em Portugal, ainda que de formas diferentes,
nos últimos 150 anos, percorrendo um espaço ocupado por diferentes formas de gestão do poder,
de que salientamos essencialmente quatro: a Monarquia Constitucional, sobretudo depois dessa
verdadeira «refundação» constituída pela «Regeneração» a partir dos primeiros anos da década de
cinquenta do século XIX; a 1ª República, de 1910 a 1926; o Estado Novo, cuja fundação costuma
ser marcada pela aprovação da Constituição de 1934 em referendo; e o regime actual, de Demo-
cracia Parlamentar, cujo marco é a «Revolução dos Cravos» que teve lugar em Abril de 1974.

Sobre o primeiro, sabemos ter-se tratado de um regime relativamente estável, assente numa
Constituição que foi um compromisso entre as diversas elites políticas, herdeiras do fim do Antigo
Regime em Portugal, e que durará cerca de 60 anos até 1910. Este regime foi varrido pela conjun-
ção entre uma persistente degradação da economia, que correspondia, percebemos agora, a um
doloroso realinhamento do País face ao novo mundo então em crescimento e uma das tentativas
políticas para travar tal degradação, ou seja, o Republicanismo. Anti-clerical, muito inspirado na 3ª
República francesa, que em Dezembro de 1905 tinha aprovado uma lei de separação entre o
Estado e a Igreja de que resultou o espectacular inventário público de todos os bens eclesiásticos,
incluindo os objectos relacionados com o culto (Dupeux, 1995: 759), seria a 1ª República portu-
guesa, que viveu entre 1910 e 1926, breve, patriótica, conturbada e instável. Durou cerca de 16
anos de vida, atravessados pela Primeira Guerra Mundial, na qual o regime envolveu o País, pela
Revolução Soviética e por «quarenta e tal governos, seis presidentes, eleições parlamentares em
média de dois em dois anos, vinte e cinco revoltas e motins» (Martins, 1998: 70). Dir-se-ia que a
decadência, a periferização e a pobreza extrema tocavam o fundo de um país que conseguiu,
ainda assim, continuar independente e ter uns restos de força para juntar uma série de colónias
dispersas pelo Mundo em torno da então moderna ideia de Império.

Da orgia nasceu uma temperança forçada e corporizada por um regime que, entremeado por
uma breve Ditadura Militar (1926-33), ocupou o centro do poder durante um enorme período de
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cerca de 40 anos. Nasceu através do plebiscito de uma Constituição em 1933, cumpriu rigorosa-
mente um calendário de eleições legislativas de quatro em quatro anos até 1974 e de eleições pre-
sidenciais directas até 1958, autodesignou-se de «Estado Novo», designação também adoptada, na
mesma altura, no Brasil, por Getúlio Vargas, e, tal como o caso brasileiro, foi indiscutivelmente
uma ditadura, com censura prévia à imprensa, polícia política e restrições por vezes radicais aos
direitos sociais e políticos dos portugueses. No entanto, ainda assim, teve de se plebiscitar para
nascer, de votar para se legitimar e sobreviver e, só em 1974, na sequência da «Revolução dos
Cravos», as restrições desapareceram, assim como o regime, tendo-se finalmente, depois de alguns
momentos de hesitação, chegado a uma Democracia Parlamentar assente no cumprimento total
dos direitos civis, sociais e políticos tais como são entendidos no Ocidente.

Tiveram estas quatro formas principais de gestão política que atravessaram o País nos últimos
150 anos, estabilidade diferente como se pressupõe do que antes escrevemos e nos mostra o
quadro construído por Pedro Tavares de Almeida, António Costa Pinto e Nancy Bermeo:
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Período Duração média (meses)

QUADRO 11

Duração média dos gabinetes ministeriais em meses, durante a Monarquia Constitucional, 
a 1ª República, o Estado Novo e a Democracia Parlamentar

Monarquia Constitucional – Regeneração – 1851-1910 17.0

1ª República – 1910-26 4.1

Estado Novo – 1933-74 164.3

Democracia Parlamentar – a partir de 1974 21.5

Fonte: Almeida, Pinto & Bermeo, 2003: 8.

A enorme estabilidade do Estado Novo pode ser explicada pela também excessiva instabili-
dade da 1ª República e é contraposta por um tipo de permanência mais moderada, característica
das democracias como o foram a Regeneração e o actual regime político saído da «Revolução dos
Cravos», embora as aparências possam iludir, como mais à frente poderemos ver. No quadro que
de seguida expomos, veremos como todas estas diferentes formas de gestão política tiveram de se
legitimar pelo voto perante o «povo», e que é na maneira como os diversos poderes que percor-
rem este arco temporal português definem e dimensionam esse «povo legitimador» que poderemos
perceber algumas das nuances que atravessaram a vida política de Portugal nos séculos XIX e XX.

Por este quadro se pode constatar como a definição do «povo político» diante de quem os
poderes se legitimavam em Portugal era, até 1975, relativamente restrita. No entanto, esta afirma-
ção só terá sentido se a virmos à luz de uma óptica recente, ou seja, a óptica do «sufrágio univer-
sal», que identifica «povo político» com todos aqueles que, homens e mulheres, tenham mais do
que uma determinada idade. O indicador que permite percebermos a distância a que nos encon-
tramos deste objectivo é-nos dado, numa primeira etapa, pela relação existente entre o «corpo



eleitoral real» em cada eleição, e, por razões de comodidade que se relacionam com a maneira
como as idades são apresentadas nos Censos Populacionais, o total da população de idade igual
ou superior a 20 anos. Mas outras questões se interpõem historicamente no caminho até ao sufrá-
gio universal, sendo um deles que estes «corpos eleitorais reais» representam as interpretações, por
parte dos poderes políticos, das leis relativas ao direito de voto, leis essas que, por sua vez, defi-
nem o chamado «corpo eleitoral potencial». As diferenças existentes entre estes dois «corpos eleito-
rais» são fundamentais, uma vez que será na transcrição do chamado «corpo eleitoral potencial»
para os registos eleitorais que determinam o «corpo eleitoral real» que encontraremos discrepân-
cias entre leis sobre direitos eleitorais e o efectivo direito ao voto de uma determinada população
(Richard, 2001: 264-266).
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QUADRO 12

Votantes, «corpo eleitoral real» (eleitores constantes dos cadernos eleitorais) e cálculo da % de ambos em 
relação à população residente ou presente de idade igual ou superior a 20 anos, de 1881 a 1991, para Portugal

1881 841.511 491.766 2.411.870 estimado em 1878** 58.4% 34.8% 20.4%

1890 951.511 – 2.919.100* em 1890 – 32.6% –

1911 846.801 250.000 3.344.156* em 1911 – 25.3% 7.5%

1921 550.000 350.000 3.438.066* em 1920 63% 15.9% 10.2%

1934 478.121 377.792 3.965.002* em 1930 79% 12% 9.5%

1942 777.578 668.785 4.505.452* em 1940 86% 17.3% 14.8%

1953 1.351.192 991.261 5.142.263* em 1950 73.4% 26.3% 19.3%

1961 1.440.148 1.112.572 5.550.212* em 1960 77.3% 25.9% 20%

1973 1.965.717 1.320.952 5.346.585* em 1970 67.2% 36.7% 24.7%

1975 6.231.372 5.711.829 5.346.585* em 1970 91% 116% 106.8%

1980 7.319.000 6.167.000 6.464.599* em 1981 84.2% 113% 95.3%

1991 8.322.000 5.679.000 7.049.150* em 1991 68.2% 118% 80.5%

Fontes:
* População residente ou presente em Portugal de acordo com os Censos de 1890, 1900, 1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991.
** Para a população presente, Censo de 1878; para o cálculo da população com idades iguais ou superiores a 20 anos, fomos verificar, a partir dos
dados que nos são fornecidos nos Censos de 1890 e 1900, a percentagem de população de idade igual ou superior a 20 anos, tendo encontrado o
valor de 57% e 61%. Mantivemos o intervalo de variação de 4%, estimando que tal proporção seria de aproximadamente 53% no Censo de 1878.
Os dados referentes ao corpo eleitoral, aos votantes e à percentagem de votantes sobre o corpo eleitoral para os anos de 1881, 1890, 1911 e 1921
são fornecidos por Lopes (1994: 145); os referentes às mesmas rubricas para os anos de 1934, 1942, 1953, 1961 e 1973 são-nos fornecidos por Quintas
(1996: 290). Os dados referentes às mesmas rubricas em 1975, 1981 e 1991 são fornecidos pela Comissão Nacional de Eleições, em
http://eleicoes.cne.pt/index.cfm. Os dados referentes às rubricas «% do corpo eleitoral sobre a população de idade igual ou superior a 20 anos» e «%
dos votantes sobre a população de idade igual ou superior a 20 anos» foram obtidos através de cálculos nossos, com base nos dados obtidos da
forma e nas fontes anteriormente mencionadas.
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Em Portugal, o «corpo eleitoral real» começa por representar cerca de 34% dos homens e
mulheres com 20 anos de idade ou mais em 1881, vai sempre descendo até 1934, onde estão
recenseados como votantes possíveis apenas cerca de 12% dos indivíduos de ambos os sexos de
idade igual ou superior a 20 anos, tendo efectivamente votado apenas 9.5%, e torna a subir lenta-
mente, até atingir o seu máximo dentro do Estado Novo, em que são recenseados para votar
36.7% dos portugueses e portuguesas com idades iguais ou superiores a 20 anos. Em 1975, caído
o Estado Novo, a primeira lei eleitoral do novo regime cria um corpo eleitoral real igual ao corpo
eleitoral potencial, ambos superiores ao número de pessoas com idades iguais ou superiores aos
20 anos que residem em Portugal. É descrita da seguinte forma por um dos seus artífices:

Fixando o método, limites e objectivos do seu trabalho, o primeiro problema que a comissão teve de encarar
foi o de definir quem deverá eleger a Assembleia Constituinte, tendo optado pelo reconhecimento de voto aos
maiores de 18 anos, aos analfabetos, bem como aos emigrantes que preencham determinadas condições.
(Miranda, cit. por Ferreira, 1993: 201-202)

O facto de estarmos a comparar uma população composta também por emigrantes e por
pessoas com idades iguais ou superiores a 18 anos de idade explica em parte as percentagens
superiores a 100%, quando se compara a relação entre o corpo eleitoral real e a população de
idade igual ou superior a 20 anos, residente ou presente no País aquando da efectivação do
Censo. A outra razão que explica tal percentagem é o facto de, pela primeira vez, o sufrágio uni-
versal ser efectivamente instituído em Portugal.

Mas uma das constatações mais interessantes é a de que uma análise da tensão entre restrição
e outorga do voto durante este período parece ilustrativo dos problemas sociais, políticos e eco-
nómicos com que a sociedade portuguesa se debateu, e isto independentemente do regime polí-
tico em vigor.

De facto, do período de decadência da Monarquia Constitucional à 1ª República e passando
pela primeira fase do Estado Novo, período em que o desacerto económico português face ao
Ocidente se acentua e a «estrutura» política portuguesa progressivamente endurece, assiste-se a
uma retracção do «corpo eleitoral real» que atinge o seu mínimo na década de 1930, começa a
subir na década de 1940, volta a subir na década seguinte, retrai-se da década de 1950 para a de
1960, o que mostra bem a crispação da última fase do Salazarismo, e sobe no Marcelismo, numa
altura em que as taxas de crescimento económico português «disparam», mas o bloqueio de um
regime «velho», paralisado pela Guerra Colonial, reflecte-se num «corpo eleitoral real» que cres-
cendo sempre, nunca se aproxima sequer do sufrágio universal, ou mesmo de um sufrágio univer-
sal masculino.

O que há aqui de atípico face aos países ocidentais mais conhecidos, eis o que o quadro
seguinte nos ajuda a compreender:
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Estas cifras, exceptuando as referentes a Portugal, fornecidas por Stefano Bertolini recorrendo
à evolução das leis eleitorais que se vão sucedendo, procuram contabilizar para estes países «those
people who are legally eligible to vote, as a percentage of the total population (male and female),
age twenty and older» (Bertolini, 2000: 118), marcando de forma aproximada as várias etapas de
acesso da Europa ao sufrágio universal que, de acordo com este e outros autores, serão essencial-
mente quatro, como mais à frente mostraremos.

Assim, estas percentagens mostram-nos, como é normal na maioria dos países aqui representa-
dos, a existência até finais de século XIX de um voto masculino condicionado, por vezes mesmo
muito condicionado, sendo a excepção a França, que tem desde meados do mesmo século um
corpo eleitoral que se aproxima bastante do sufrágio universal masculino.

Neste contexto, Portugal poder-se-á considerar um regime liberal formalmente avançado, em
que, de 1878 a 1895, o voto é concedido aos homens com mais de 21 anos alfabetizados, bem
como aos chefes de família, critérios que serão modificados em 1895, com a revogação das condi-
ções anteriores e a introdução da relação entre voto masculino e capacidade de pagamento de
impostos. Trata-se de uma retracção defensiva da Monarquia face ao avanço das ideias republica-
nas, no contexto de crise política e económica do final de século (Leonard, 2001: 740), mas,
mesmo assim, manter-se-á um corpo eleitoral dentro dos parâmetros correntes na altura.
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Dinamarca França Alemanha Irlanda Itália Holanda Suécia Suíça Reino Portugal
Unido

Intervalo de
tempo em que

teve lugar a
aprovação da

legislação 
eleitoral

QUADRO 13

% da população autorizada por lei a votar em relação à população de ambos os sexos com idades iguais ou
superiores a 20 anos entre 1880 e 1973. Para Portugal, % dos «corpos eleitorais reais» sobre a população de

ambos os sexos de idades iguais ou superiores a 20 anos, no mesmo período de tempo

1880-1881 27.1% 41.6% 36.2% 8.2% 3.8% 5.4% 10.7% 38.7% 16.4% 34.8%

1889-1892 29.4% 41.8% 37.4% 28.9% 15.2% 11.5% 10.4% 38.3% 29.3% 32.6%

1900-1903 29% 43.2% 38.3% – 12.3% 21.2% 12.7% 37.9% 28.5% –

1909-1913 30.1% 43.4% 38.7% – 42% 25.7% 32.5% 37% 28.7% 25.3%

1919-1922 74% 43.4% 95.1% 77.5% 52.5% 80.7% 87.9% 40.1% 74.5% 15.9%

1929-1934 80.6% 39.6% 98.5% 93.7% – 82.1% 89% 41% 97% 12%

1940-1942 84.8% – – – – – 90.6% 42.9% – 17.3%

1949-1953 88.2% 88% 95.6% 95.7% 98% 89.7% 95.8% 42.9% 97.6% 26.3%

1959-1962 93.2% 86.2% 97.2% 97.8% 96.6% 91.3% 97.1% 40.8% 97.5% 25.9%

1969-1973 97.0% 87.5% 98.8% 99.5% 98.9% 94.7% 97.1% 80.8% 99.8% 36.7%

Fontes: sobre a Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Suécia, Suíça e Reino Unido (Bertolini, 2000: 120-122), trata-se da aprovação
de legislação sobre direitos de voto; sobre Portugal, trata-se de «corpos eleitorais reais» ou de cidadãos recenseados para votar, o que reflecte antes
uma interpretação por parte dos poderes vigentes sobre tais leis. Quanto à origem dos dados sobre os «corpos eleitorais reais» em Portugal, v. «Fontes»
relativas ao Quadro 12.



Mas será entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais que se assiste a uma primeira vaga de
países que acedem ao sufrágio universal, casos da Alemanha, Irlanda, Suécia e Reino Unido. Nesta
altura, encontraremos ainda, além do sufrágio universal, mais três tipologias de voto: um sufrágio
universal masculino, casos da Itália, da França e da Suíça; um tipo de sufrágio que, sem chegar ao
sufrágio universal, dele se acerca, podendo ser classificado como um sufrágio condicionado, mas
alargado a ambos os sexos, casos da Holanda e da Dinamarca; e uma forma de sufrágio restritiva,
ilustrada por Portugal.

Neste período de entre as duas Guerras, as leis que definem a capacidade de voto em Portugal
são, até 1926, marcadas pelo código eleitoral de 1913, que permite a votação aos homens maiores
de 21 anos e alfabetizados (ibidem: 741; Marques, 1991: 414-420), a que, a partir de 1933, em
pleno Estado Novo, são acrescentados «os homens maiores e analfabetos (...) quando pagassem
impostos acima de certo montante» e «as mulheres (...) sendo maiores, desde que tivessem o curso
especial do ensino secundário ou um curso superior» (Rosas, 1994: 411), o que mostra uma distân-
cia crescente entre um «corpo eleitoral potencial» generosamente definido e um «corpo eleitoral
real» crescentemente restrito, tornando assim evidentes as manipulações a que este conceito era
sujeito, quer por parte dos diversos governos do final da 1ª República, quer por parte das autori-
dades do Estado Novo. De lamentar é o facto de não termos conseguido reproduzir as percenta-
gens dos «corpos eleitorais reais» em relação às população de idades iguais ou superiores a 20
anos em países como a Grécia, a Espanha, a Turquia, a Hungria e outros que se encontraram
numa situação de periferia económica e política semelhante à portuguesa durante a transição do
século XIX para o século XX, sendo no entanto claro que entre as duas Guerras, e a despeito de
leis eleitorais mais «progressistas», se acentua em Portugal, e provavelmente em alguns dos países
antes mencionados, um contra-ciclo eleitoral em relação ao que se designa chamar de Europa
Ocidental.

Assim, a segunda vaga de acesso ao sufrágio universal na Europa dá-se a seguir à Segunda
Guerra Mundial, em que os últimos resistentes, casos da França e da Itália, acedem ao voto uni-
versal, nomeadamente através da concessão de voto às mulheres, uma vez que o sufrágio univer-
sal masculino nestes países estava já assegurado. Nos finais da década de cinquenta do século XX,
à excepção da Suíça e de Portugal, todos os «corpos eleitorais» dos países mencionados por Ste-
fano Bertolini estão ou muito próximos ou já incluídos nos 90% da população de ambos os sexos
de idade igual ou superior a 20 anos. As décadas seguintes verão o limite de idade de voto baixar
para os 18 anos, o que consolidará, no princípio dos anos 1970, o sufrágio universal na Europa
Ocidental, tal como o conhecemos hoje.

Em Portugal, entre finais da década de 1950 e finais da década seguinte, o «corpo eleitoral
real» português varia entre os 26% e os 37% da população de ambos os sexos de idade igual ou
superior a 20 anos, estando nesta última percentagem já incluídas as mulheres alfabetizadas, que a
partir de 1969 vêm o seu voto legalizado (Rosas, 1994: 548). Todavia, estes valores, a despeito das
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generosas leis eleitorais, equivalem ao que poderíamos encontrar antes da Primeira Guerra Mun-
dial, nos países que vimos acompanhando.

A terceira vaga de acesso ao sufrágio universal na Europa terá lugar na década de 1970
quando os países da Europa do Sul, Portugal, Espanha e Grécia acederem à democracia parlamen-
tar moderna, a que se seguirá uma quarta vaga, a partir da década de 1990, que arrastará, embora
de forma diferente, com tipologias e consequências também diferentes, os países do Centro e
Leste da Europa.

O caso português toma-se assim claro em relação às várias tipologias europeias: começa de
uma forma normal na transição do século XIX para o século XX, retrai-se e «congela», ignorando
as duas primeiras vagas de acesso ao sufrágio universal, e lidera a terceira, precedendo a demo-
cratização do Centro e Leste Europeu.

De notar que, ao contrário do que é comum afirmar-se (v., entre outros, Bard, 2001: 459), o
voto feminino em Portugal é permitido por lei desde 1933, no contexto de um regime ditatorial,
com restrições superiores às aplicadas aos homens, e autorizado nas mesmas condições que estes,
ainda num contexto ditatorial, a partir de 1969.

No entanto, tão ou mais importante do que as dimensões dos «corpos eleitorais» e a sua evolu-
ção comparada nos séculos XIX e XX é tentar entender o contexto político em que eles eram defi-
nidos. Richard Rose, organizador de uma das obras de referência no que diz respeito à história
das eleições, desenvolve num capítulo com o sugestivo título de «Unfair elections» as diversas tipo-
logias de relação possível entre eleições e regimes políticos dos séculos XIX e XX, traçando o
quadro que de seguida reproduzimos:
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continua →

Coexistência entre

movimentos controlados 

pelo estado e partidos fracos

QUADRO 14

Eleições e tipologias políticas nos séculos XIX e XX

Eleições 

semi-

-competitivas

Eleições

competitivas

Proibição de 

candidaturas como 

um facto excepcional

Exclusão de classes

Exclusão racial

Multipartidarismo com

exclusão de partidos

Democracias 

Ocidentais

Inglaterra, até meados 

do século XIX

Apartheid, África do Sul

Turquia, 1950-60

Argélia, depois de 1996

México, depois de 1994

Indonésia, México, 

antes dos anos 1980

Sufrágio universal,

ausência de coerção 

e contagem de votos

justa e vigiada

Sufrágio restrito

Sufrágio restrito

Sufrágio universal 

e pouca coerção

Grau de coerção forte,

resultados 

não controláveis

Alternância de Governo 

e possibilidade real de

mudanças políticas

Alternância de Governo 

e possibilidade real de

mudanças políticas

Para a estrutura de poder 

da etnia dominante

Possibilidade real de

alternância política, mas

bloqueios possíveis

Sem consequências directas

que impliquem alternância 

de políticas
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Eleições e tipologias políticas nos séculos XIX e XX (continuação)

Sistema 

de eleição de

partido único 

ou de ausência 

de partidos

Frentes Nacionais com

um partido oficial

dominante e listas

comuns

Sistema de partido 

único em declínio, 

com candidatos

representando várias

correntes de opinião

Partido único com

competição entre 

vários candidatos

Polónia e Alemanha 

de Leste, durante o

domínio Soviético

Egipto e Espanha, 

durante a década 

de 1970

União Soviética, 

anos 1980

Partido único

monopolizador
Estalinismo

Resultados 

determinados 

de antecedência

Sufrágio universal 

e coerção limitada

Pouca coerção

Voto obrigatório 

e controlado

Sem consequências; 

não existe alternância 

de Governo

Usada como «barómetro

político» pelo Governo

Ritualista, sem consequências

po1íticas que ultrapassem 

a arbitragem de conflitos

internos ao regime

Utilização da eleição como

demonstração legitimação

unânime para os actores 

do Governo

Fonte: Rose, 2000: 324.

Este quadro ajuda-nos a perceber os caminhos percorridos pela sociedade portuguesa no
espaço de tempo de 150 anos no que diz respeito à relação entre capacidade de voto e regime
político, o que nos ajuda a traçar a maneira como a cidadania moderna vai sendo construída no
Portugal contemporâneo.

Partindo do quadro atrás traçado, o Portugal da Regeneração e do Constitucionalismo Monár-
quico pode ser, sem grandes reservas, incluído num grupo de sistemas políticos em que o tipo de
eleição é «semi-competitivo» com «exclusão de classes», visto que as leis que condicionam o voto à
capacitação por rendimento, por habilitações ou por sexo implicam a «exclusão» de grupos inteiros
do eleitorado potencial, tratando-se, portanto, de um «sufrágio restrito» mas que podia ter como
consequência alternâncias no poder com «possibilidades reais de mudança política». No entanto, e
de maneira a apercebermo-nos do lugar que Portugal ocupava nesta «ordem de mérito liberal,
seria importante perceber até que ponto é que fenómenos como o «caciquismo», o «clientelismo»
ou as várias maneiras que os governos do Constitucionalismo tinham de condicionar e manipular
eleições se inscreviam ou, pelo contrário, se afastavam do panorama geral do constitucionalismo
europeu da segunda metade do século XIX (v., entre outros, Almeida, 1991).

Já a 1ª República se torna num caso mais difícil de classificar. Trata-se de um regime que, sem
dúvida, se inscreve numa tipologia de «eleição semi-competitiva», que parece inscrever-se num



quadro semelhante ao anterior, mas a sua história eleitoral, em que existe de tudo, desde a proibi-
ção de listas de oposição se apresentarem a sufrágio, até, nas eleições de 1925, «um tipo de fraude
pouco conhecido nos anais do Liberalismo Português – a falsificação das actas (...) no próprio
Ministério do Interior, por acordo entre os partidos republicanos» (Lopes, 1994: 159) –, fazem-nos
hesitar na sua classificação. Diríamos que, conforme as fases, a 1ª República pode ser considerada
um tipo de regime classificado por Yves Leonard como tratando-se de «un multipartisme avec
Parti Dominant» (2001: 741) que terá oscilado entre um sistema político semelhante ao Constitu-
cionalismo antes definido e um sistema que se caracterizaria pela «coexistência entre movimentos
controlados pelo Estado e partidos fracos», com um «grau de coerção forte e resultados não con-
troláveis» e «sem consequências directas que implicassem alternâncias políticas». Nenhuma destas
classificações nos parece assentar totalmente ao regime que ocupou o poder em Portugal entre
1910 e 1926, visto que, tal como no que concerne ao Constitucionalismo Monárquico que o prece-
deu e ao Estado Novo que se seguiu, não foi um regime homogéneo. No entanto, cremos poder
classificar a 1ª República no capítulo dos sistemas de eleições semi-competitivas, mas mais perto
de um registo de «democracia degradada», mesmo em termos dos princípios do século, e no qual
se verificava a coexistência entre movimentos francamente hegemónicos, através de um partido
simbiótico com o aparelho de Estado, o Partido Republicano-Democrático e partidos muito mais
fracos e com muito menos acesso ao poder institucional; em que o grau de coerção sobre os actos
eleitorais, não sendo uniforme, teve momentos em que foi extremamente forte (Lopes, 1994;
Valente, 1997); em que as formas de apuramento dos resultados davam azo a dúvidas, quando
não eram efectivamente manipulados, e em que as alternâncias de governo ou se deram através
de golpes de Estado, ou raramente implicaram alternâncias políticas reais e consistentes.

Com o Estado Novo, as classificações tornam-se mais fáceis, mas ainda assim existem ambigui-
dades. Poderíamos dizer, com algum grau de certeza, que, no contexto desta tipologia proposta
por Richard Rose, o Estado Novo se insere na classe dos «sistemas de eleição de partido único ou
de ausência de partidos», visto que durante o tempo em que ocupou o poder o fez através de um
«partido único» ou «movimento», num tecido político em que a competição eleitoral realmente per-
mitida se dava entre vários candidatos afectos ao mesmo regime, em que o grau de coerção relati-
vamente ao acto eleitoral era relativamente baixo, mas a manipulação dos registos eleitorais era
gritante, traduzindo-se numa discrepância visível entre «corpos eleitorais potenciais» e «corpos elei-
torais reais», e numa opacidade quase total no que diz respeito ao apuramento de resultados.

No entanto, há algumas nuances difíceis de ultrapassar: em determinadas alturas, sobretudo
depois da vaga de democratizações que varre a Europa Ocidental dos finais da Segunda Guerra
Mundial, o Salazarismo é forçado a tolerar uma coexistência com «partidos fracos», mas existentes
e capazes de criar problemas reais ao regime, como se viu pelas eleições presidenciais de 1958.
Neste sentido, houve momentos em que se pode dizer que o Estado Novo oscilou entre um
regime com um tipo de eleições semi-competitivas, fortemente autoritário, que teria equivalência

172



mais recente nos regimes que até às décadas de 1980 e 1990 ocuparam o poder no México e na
Indonésia, e um regime com um sistema de partido único semelhante ao da União Soviética na
década de 1980. Além do mais, cremos que a tentativa de «abertura» corporizada por Marcelo
Caetano tentou evoluir sem o ter conseguido para um sistema eleitoral apelidado por Rose como
tratando-se de um «sistema de partido único em declínio com candidatos representando várias cor-
rentes de opinião», em que o sufrágio, estando longe de ser universal, era o mais alargado possí-
vel dentro do regime, a coerção relativamente limitada e os resultados «usados como barómetro
político pelos governos», e aqui as semelhanças com a Espanha da última frase do Franquismo são
evidentes.

Finalmente, a seguir a 1974, a questão das eleições deixa de ter pertinência como «barómetro»
da cidadania em Portugal, visto que o sufrágio universal e uma Democracia Parlamentar moderna
garantem a coincidência entre corpo eleitoral real, corpo eleitoral potencial e o total da popula-
ção de idades iguais ou superiores a 18 anos, tendo-se os indicadores de cidadania tornado mais
sofisticados.

Tal como do ponto de vista económico e demográfico, o ciclo político português arrasta-se
desesperadamente dos finais do século XIX a finais do século XX, tomando evidente o não cum-
primento das potencialidades que um Liberalismo pacato parecia permitir, mas que os tempos que
se seguiram vieram a desmentir. No decorrer do século XIX e em boa parte do século XX, Portu-
gal deixou de ser uma sociedade comparável com os países que estiveram na vanguarda da
modernização, para se tomar numa periferia só equiparável aos extremos Leste e Sul da Europa.
Desde os movimentos migratórios, aos indicadores económicos e aos indicadores relativos à
maneira de legitimação do poder, todos os dados disponíveis se agrupam de forma a mostrar uma
imagem coerente relativa a um país violentamente afastado de um «centro político-económico» do
Ocidente, e que leva mais de um século a reconstruir um caminho de volta, cujos resultados só
recentemente se percebem. O que se passou em termos de educação?

Alguns dados sobre o desenvolvimento da alfabetização e escolarização em Portugal,
durante os séculos XIX e XX, numa perspectiva comparada

Os numerosos estudos levados a cabo sobre o desenvolvimento da predominância, no Oci-
dente, a partir dos séculos XVII e XVIII, de um modo de cultura escrito, em detrimento de formas
de socialização baseadas sobretudo na oralidade, relacionam essa mudança com as modificações
que, durante estes tempos, se vão dando nos modos de vida da Europa Ocidental, abrangendo
uma série de factores que, em conjunto, se intrincam com o que em geral denominamos de
«modernização», tal como realçámos na introdução a este texto.

As etapas e as causas gerais de tal transição estão amplamente estudadas e poderão ser resu-
midas nas questões seguintes:
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• Os ciclos económicos que acompanharam a expansão europeia a partir do século XVI, e, de
seguida, a partir do século XVIII, na sequência das transformações que acompanham a
Revolução Industrial, ambos estes ciclos estando na origem de profundas mutações nos teci-
dos económicos políticos e sociais, dando origem a sociedades mais complexas e sofistica-
das, com necessidades de gestão e de administração que acabam por potenciar a utilização
crescente de uma forma de cultura escrita;

• O entrelaçar entre a Reforma Protestante e a Cultura das Luzes, que de maneiras diferentes
se traduziram por uma racionalização e laicização das sociedades, que além de terem poten-
ciado a economia, foram criando uma ideia pertinaz de responsabilidade e protagonismo
individual, a base da «cultura do cidadão», numa altura em que a «ordem» estratificada do
Antigo Regime se esboroava abrindo caminho à mobilidade social através da escrita. A utili-
zação da palavra escrita aparece, pois, como um instrumento crucial na disseminação e con-
solidação dos processos sociopolíticos modernos, quer nos refiramos ao incremento da
mobilidade social que acompanha o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, ou
aos processos de integração que sustentaram a «cultura do cidadão», que está na base dos
regimes liberais do século XIX;

• Finalmente a consolidação do conceito de Estado-Nação nos séculos XVIII e XIX, que resul-
tou na criação e aperfeiçoamento de aparelhos estatais com a função de, por um lado,
inculcar uma base cultural universal unificadora e geradora de consensos, numa tentativa de
«nacionalizar as massas» de forma a criar homogeneidade, identidade nacional e legitimação
política nos segmentos sociais, étnica e religiosamente diferenciados que coexistiam nos
mesmos territórios, e, por outro, instituir a ordem e a eficiência necessárias para manter um
lugar num contexto extremamente competitivo e tenso como o foi a Europa e depois o
mundo, entre os séculos XVI e XX. Como à frente iremos explicar, cremos que a escola foi
um dos instrumentos fundamentais na construção deste terceiro pilar da Modernidade a que
chamamos de Estado-Nação (Candeias, 2001, 2004).

Sabemos, além do mais, que as mudanças que fizeram com que no Ocidente europeu, num
período que medeia entre três a quatro séculos, a escrita tenha passado de um processo marginal
para algo de universal, foram levadas a cabo de duas formas diferentes, por vezes sobrepostas no
tempo, mas em que uma, a que chamámos de «alfabetização», acabou por deixar de ter sentido
perante a escolarização massificada das sociedades modernas. Alfabetização e escolarização são
pois dois conceitos que importa definir:

a) Por alfabetização designa-se um tipo de relação funcional com a leitura e por vezes com a
escrita, frequentemente de origem voluntária, geralmente esparsa, superficial e informal,
mas podendo atingir níveis de intensidade muito desiguais (idem, 2001: 31);
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b) Por escolarização entende-se uma relação estruturada e progressivamente exigente com um
modo de cultura escrita, mas também a sujeição de coortes populacionais com níveis etários
bem determinados a uma forma de socialização imposta e aplicada através de uma institui-
ção construída expressamente para o efeito, a escola, que, a partir de meados do século
XIX, se organiza em rede e se articula com outras formas de educação, sob o comando
político, pedagógico e administrativo do Estado (ibidem).

A diferença entre estas duas formas de acesso à cultura escrita, mas sobretudo as consequên-
cias de tais diferenças são-nos descritas de forma resumida mas límpida por Ben Eklof no seu
magnífico estudo sobre as escolas camponesas da Rússia na transição do século XIX para o século
XX:

A alfabetização (...) é assimilável pela vida da aldeia com um mínimo de rupturas (...) as atitudes e as mudan-
ças cognitivas associadas ao «tornar-se moderno» não se relacionam com o processo de alfabetização (...) mas
sim com o tempo que se passa na escola formal. (Eklof, 1990: 474)

Por outras palavras, o que definimos como alfabetização pode facilmente ser inscrito em formas
de socialização pré-modernas, essencialmente endógenas, as quais, segundo Sylvia Scribner e
Michael Cole (1982: 9), são organizadas com o propósito assumido da transmissão de valores,
baseiam-se na vida do quotidiano, assentam em rotinas ancestrais e são responsabilidade de grupos
sociais restritos. Em contraste, para estes e para outros autores, o processo de escolarização con-
temporâneo constitui uma profunda ruptura com este tipo de socialização, no sentido em que
aquilo que lhe é característico é a ruptura face ao quotidiano, com a introdução da linguagem
como a forma fundamental de mediação na relação pedagógica. Além do mais, ao contrário dos
processos de alfabetização que convivem com contextos próximos, os processos de escolarização
são exteriores aos círculos de socialização tradicionais, sendo criados, dirigidos e impostos por um
Estado, estendendo-se progressivamente a todas as crianças e adolescentes de ambos os sexos
vivendo nas fronteiras de tal Estado, independentemente da religião que professam ou da etnia
em que nasceram.

A moderna «escola de massas» tenta mudar de forma intencional não só a relação física da
pessoa com a sociedade, mas também os processos de pensamento simbólico de estratos cada vez
mais alargados da população, como justamente nos lembra Ernest Gellner (1993: 56), fazendo-nos
ver que a Modernidade não se joga apenas no plano material.

Desta forma, entendemos que, mesmo correndo o risco de uma simplificação excessiva, o que
caracteriza a Modernidade do ponto de vista das relações entre a sociedade e a escrita é que tais
relações evoluem da alfabetização como meio primordial de acesso à palavra escrita para a escola-
rização, num processo que Gellner, num trecho já antes citado neste texto, resume da seguinte
forma:
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Houve um tempo em que a educação era uma indústria doméstica, quando os homens podiam ser feitos por
uma aldeia ou por um clã. Esse tempo foi-se para sempre (...). A exosocialização, produção e reprodução dos
homens fora da unidade familiar local, constitui agora a norma e assim tem de ser. O imperativo da exosocia-
lização é a principal pista para perceber por que é que o Estado e a cultura têm agora de estar relacionados,
enquanto no passado a ligação era fraca, acidental. (ibidem: 64)

Importa-nos, assim, perceber o caminho que no último século e meio os processos de funcio-
namento social baseados na escrita tiveram em Portugal, entrando em conta, sempre que possível,
com o que se passou em sociedades similares, tal como temos vindo a fazer no que diz respeito a
categorias como a Demografia, a Economia e o Desenvolvimento Político, e, para que tal seja pos-
sível, teremos que tentar «sentir» o pulso à maneira como a alfabetização e a escolarização foram
progredindo em Portugal, no espaço de tempo que temos vindo a referir.

Os dois quadros que se seguem serão uma boa introdução ao tema. Referem-se ao número de
alunos da instrução primária, em Portugal, no ano de 1864, e em França, um ano antes, bem
como, mais importante ainda do que a categoria anterior, a percentagem de crianças em idade
escolar que, em ambos os países e praticamente no mesmo ano, frequentavam de facto a escola.
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Masculinas Femininas Total Rapazes Raparigas Total Rapazes Raparigas Total

2.023 751 2.774 76.710 22.546 99.256 17.7% 5.4% 11.7%

QUADRO 15

Reprodução parcial do quadro «Instrução elementar» relativo às idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos,
transcrita do Censo da População em Portugal, relativa ao ano de 1864

% de crianças com idades 
compreendidas entre 

os 6 e os 15 anos que frequentavam
o ensino elementar

Escolas elementares nacionais 
ou particulares

Alunos

Fonte: Censo da População no 1º de Janeiro de 1864: XII.

4.018.427 4.336.368 674.483 3.148.540 518.345

108% 78.4%

QUADRO 16

Nº e % de crianças em idade escolar e de alunos do ensino primário em França em 1863

Nº de alunos 
com idade superior 

a 13 anos

Nº de crianças 
com idades 

compreendidas 
entre 

os 7 e os 13 anos

Nº total de alunos 
e % sobre a primeira

categoria

Nº de alunos 
com idade inferior 

a 7 anos

Nº de alunos com ida-
des compreendidas
entre os 7 e os 13

anos e % sobre o total
de crianças com a

mesma idade

Fonte: Harp (1998: 26), baseado em Statistique de l’instruction primaire pour l’année 1863: Situation au 1er janvier 1864 (1865: 320).



Aquilo que todos os que se dedicaram à história da educação em Portugal têm vindo a realçar
aparece como uma evidência, ou seja, o enorme atraso da sociedade portuguesa no que concerne
aos processos de escolarização. Apesar de uma lei que, desde 1844, fixa a obrigatoriedade de

todos os pais, tutores, e outros quaisquer indivíduos residentes nas povoações em que estiverem colocadas as
Escolas de Instrução Primária, ou dentro de um quarto de légua em circunferência delas, mandem à escola os
seus filhos, pupilos ou subordinados desde os 7 aos 15 anos de idade, ficando sujeitos, se não o fizerem, pri-
meiro a aviso, depois a intimação, depois a repreensão e por fim a multa (Carvalho, 1986: 578),

o facto é que a implementação desta lei, que tendo sido por diversas vezes remodelada, nunca foi
erradicada, foi de cumprimento muitíssimo lento no tempo. Aqui, a par da hipotética falta de esta-
bilidade, força e vontade real dos vários governos do Liberalismo em cumprir tal lei, há que lem-
brar que a implantação de um modo de cultura novo nunca é um assunto simples, e como nos
lembram François Furet e Jacques Ozouf, resultam de processos e alianças que requerem consen-
sos alargados:

Avant que l’école existe et que pour qu’elle existe, il faut que quelque part dans le corps social elle soit voulue:
en haut par l’Eglise, ou par l’Etat, ou par l’une et l’autre; en bas par les communautés. Les deux volontés,
celle d’en haut et celle d’en bas, ne sont pas incompatibles; Mais elles ne sont pas, non plus, forcément liées.
(1977: 70)

Ou seja, por mais que um Estado legisle, mesmo que consiga o acordo da Igreja na implemen-
tação de tal legislação, ela de pouco servirá se não houver disponibilidade financeira para a cons-
trução de escolas que permitam o seu cumprimento, se não houver verbas para pagar a formação
e os ordenados dos professores para tais escolas, e dinheiros para a manutenção de um sólido
corpo de inspectores que mantenha o sistema a funcionar dentro de uma racionalidade mínima.
Mas, mais do que tudo, não se pode fazer com que uma sociedade que funciona durante o século
XIX e parte do século XX à base de uma agricultura de subsistência familiar prescinda da única
riqueza de que dispõe, a mão-de-obra existente na família, para a enviar para um lugar não direc-
tamente produtivo como a escola. De facto, em nome de que beneficio iria uma família abdicar de
mais um instrumento de trabalho?

Na verdade, percebemos que o tempo em que, por toda a Europa e Ocidente, a «escola de
massas» se define e implanta coincide com um aumento exponencial das capacidades de produ-
ção de riqueza e com a irrupção de profundas mudanças que se operam nos fundamentos econó-
micos, sociais e culturais, em suma, civilizacionais, de tais sociedades, e que a carta de implanta-
ção da escolarização moderna coincide, depois de algumas hesitações e desencontros, com a carta
de expansão de tal riqueza e mudança. Como verificamos em capítulo anterior, este é também o
tempo em que Portugal é «violentamente» afastado do «centro», entrando num penoso purgatório
de que só recentemente se vem redimindo. Assim, só a partir das décadas de cinquenta e sessenta
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do século XX é que o Estado português parece ter os meios, a vontade, ou ambos, de agir de
forma determinante na escolarização efectiva das crianças em idade de frequência escolar, numa
sociedade onde tal acção parece já ser possível. O quadro seguinte ilustra a rapidez com que se
deu tal escolarização.
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Total
Sabem Frequentam Possuem

ler a escola diploma

QUADRO 17

Taxas de frequência escolar: % diferenciadas entre as crianças com idades compreendidas entre 
os 7 e os 9 anos que são declaradas como a) sabendo ler, b) frequentando um grau de ensino, 

c) possuindo um grau de ensino, nos Censos de 1940, 1950 e 1960

Censo de 1940

Total de crianças recenseadas entre os 7 e os 9 anos492.726 212.954 165.661 5.862

Percentagens 43% 33% 1%

Censo de 1950

Total de crianças recenseadas entre os 7 e os 9 anos460.742 361.830 335.606 832

Percentagens 78% 73% 0.2%

Censo de 1960

Total de crianças recenseadas entre os 7 e os 9 anos510.265 494.971 483.184 7.309

Percentagens 97% 95% 1%

Fontes: cálculos a partir de Recenseamento Geral da População no Continente e Ilhas Adjacentes em 12 de Dezembro de 1940; Recenseamento Geral
da População no Continente e Ilhas Adjacentes em 15 de Dezembro de 1950; Recenseamento Geral da População às 0 horas de 15 de Dezembro de 1960.

Por outras palavras, só cerca de um século depois da França, que em 1863 contava já com
78% das crianças francesas de idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos a frequentarem a
escola, é que, em 1950, para uma classe etária mais restrita, encontraremos cerca de 73% das
crianças portuguesas nas mesma condições, e só 116 anos depois de em 1844 ter sido declarada a
obrigatoriedade de frequência da escola é que, em 1960, 95% das crianças com idades compreen-
didas entre os 7 e os 9 anos a frequentam efectivamente.

Poder-se ia aqui estabelecer uma relação clássica entre desenvolvimento económico e escolari-
zação, o que explicaria o atraso dos indicadores portugueses face a um país como, por exemplo,
a França, e sem dúvida que tal explicação não pode ser descartada, mas duas questões se colo-
cam: a primeira é que, em 1860, a acreditar quer em David Justino (1989: l04) quer em David
Landes (2001: 258), o «desvio» português face ao «centro», pelo menos em termos económicos,
estava apenas no seu começo, ou seja, a percentagem do PNB per capita português em relação ao
francês era nesta altura de 71% segundo Justino, e 76% segundo Landes; em segundo lugar, uma
leitura mais atenta dos indicadores portugueses face à alfabetização e à escolarização parece indi-
car que nesta altura, o atraso português não é apenas relativo aos chamados países do «centro»,
como o próximo quadro nos mostra.



As estimativas avançadas por Harvey Graff (1991: 378) são apresentadas de seguida por grupos
de países de acordo com a situação geográfica, religião e homogeneidade do grau de alfabetização
de cada grupo, sendo categorizados da seguinte forma: «Europa do Norte Protestante», correspon-
dendo aos «países nórdicos» do Quadro 18; «Europa Ocidental», um grupo que junta a Inglaterra,
País de Gales, França, Bélgica e Irlanda; «Europa Católica do Sul e Centro», englobando países
como a Áustria-Hungria, a Áustria, a Hungria, a Espanha, a Itália e a Polónia; e finalmente «Europa
Ortodoxa de Leste e Sudeste e Portugal», que agrupa a Rússia, os Estados Balcânicos e Portugal.

Esta categorização mostra que, no que respeita à implantação do modo de cultura predomi-
nante da Modernidade, a cultura escrita, Portugal é, desde meados do século XIX, separado do
espaço geográfico e cultural de que faz naturalmente parte, tornando-se numa periferia da perife-
ria, e tal comportamento agrava-se durante o século XX, quando o País se torna ele próprio numa
tendência, ou seja, evidencia um atraso tal que não é «agrupável» com outros países europeus.
Assim, dos indicadores de Modernidade que escolhemos, é o que se refere à implantação de um
modo de cultura assente na escrita que mais cedo e de forma mais profunda expressa melhor o
estado em que a sociedade portuguesa se encontra desde os começos do século XIX, servindo
como preditor dos tempos que se seguirão, dando um sentido mais profundo às palavras de
David Justino (1988: 20), antes transcritas neste texto, segundo o qual,

no século passado, (...) Portugal foi subitamente confrontado com um futuro que não soube preparar (...). Frus-
trada a recuperação do Brasil, Portugal virou-se, lento e hesitante, para o seu espaço, cingido e esquartejado por
estruturas económicas e sociais que se haviam tornado obsoletas e bloqueadoras do seu redimensionamento.

Se os indicadores relativos à cultura escrita são os primeiros a mostrar que a sociedade portu-
guesa do século XIX se encontra perante problemas estruturais graves, serão também eles que,
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1850 1900 1950

QUADRO 18

Cálculo da alfabetização na Europa entre 1850 e 1950, a partir de censos, taxas de alfabetização 
de recrutas e condenados e assentos matrimoniais

Países Nórdicos, Alemanha, Escócia, Holanda e Suíça 95% aprox. 98% aprox. 98%

Inglaterra e País de Gales 70% aprox. 88% aprox. 98%

Franca, Bélgica e Irlanda 55% 80% aprox. 98%

Áustria e Hungria 35% 70% aprox. 98%

Espanha, Itália e Polónia 25% aprox. 40% aprox. 80%

Rússia, Balcãs e Portugal aprox. 15% aprox. 25% URSS aprox. 90%
Bulgária e Roménia 80%

Grécia e Jugoslávia aprox. 75%
Portugal aprox. 55%

Fonte: Johansson, cit. por Graff, 1991: 375.



como veremos mais à frente, nos mostrarão as reticências que é preciso ter em relação ao futuro,
já em pleno século XXI.

Assim sendo, coloca-se uma questão: como explicar este atraso que, como antes verificámos,
precede os indicadores relativos ao atraso económico e se estende pelo século XX, agravando-se?

Não sendo possível avançar com uma explicação única, pensamos que a abordagem que fize-
mos ao caso, rodeando-o através de outros indicadores, é absolutamente fundamental, senão para
explicar, pelo menos para desenhar um quadro mais completo: na Modernidade Ocidental,
nenhuma sociedade é rica, industrializada, urbana, consistentemente liberal e mais tarde democrá-
tica, com taxas de analfabetismo altas e de escolarização baixa, embora muitos exemplos nos mos-
trem que a alfabetização e a escolarização não são sempre sinónimos de democracia e de riqueza.

Melhor do que tentar explicar, talvez seja fornecer indicadores que nos mostrem como se deu,
em Portugal, a transição de uma sociedade essencialmente oral e com pouco uso da escrita para
uma sociedade em que esta se tornou predominante. Na base de tais indicadores, deparamo-nos
com o quadro seguinte que se refere à alfabetização geral dos portugueses durante o século XX,
por classes de idade segundo os dez Censos Populacionais que nele tiveram lugar.
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Censos 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
* ** *** ****

QUADRO 19

% de alfabetização das pessoas residentes ou com domicílio em Portugal com idades iguais ou superiores 
a dez anos, e por classes de idades entre os dez e os 64 anos, segundo os Censos Populacionais 

efectuados no século XX

27% 31% 35% 40% 48% 58% 67% 74% 79% 89%

10-14 24% 32% 36% 42% 60% 76% 97% 99% **** 99%

15-19 29% 35% 40% 44% 57% 68% 91% 97% 98% 99%

20-24 30% 35% 40% 44% 56% 68% 80% 96% 98% 99%

30-34 30% 34% 37% 45% 48% ** 70% 80% 97% 99%

40-44 27% 30% 34% 39% 46% ** 61% 70% 81% 98%

50-54 22% 26% 30% 34% 39% ** 48% 59% 70% 85%

60-64 19% 22% 25% 29% 33% ** 44% 47% 58% 74%

% de alfabetizados

na população de

idade igual ou 

superior a dez anos

Fontes: Censos Populacionais portugueses realizados entre 1900 e 1991.
* A Revolução de 1910 interrompeu o intervalo de dez anos entre cada Censo, tendo a situação sido estabelecida nos anos que se seguirão até

1981.
** No Censo de 1950, o intervalo entre grupos de idades a seguir aos 20-24 anos foi alterado para dez anos, o que o torna impossível de comparar

com os Censos anteriores e posteriores.
*** No Censo de 1970, os resultados referem-se a uma estimativa que tem como base uma amostra de 20% da população portuguesa.
**** No Censo de 1981, os resultados para a classe de idade 10-14 anos não foram fornecidos no corpo principal do Censo. A partir desta data, foi

determinado que os Censos teriam lugar no primeiro ano de cada década.



Este quadro, que, como veremos, pode ser lido de várias maneiras, ilustra bem a maneira
como se deu a implementação de uma sociedade baseada na escrita, no século XX português.

A primeira leitura que propomos é uma leitura horizontal, ou seja, uma leitura que compare as
percentagens de alfabetizados com dez ou mais anos de idade em cada Censo, verificando-se que
de 1900 a 1991 existe sempre uma progressão na percentagem de alfabetizados, mas que ela é
lenta, sobretudo até aos anos 1940, acelerando a partir dessa data, mas nunca se chegando à alfa-
betização universal dos portugueses durante o século XX.

Na verdade, de 1900 a 1930, os últimos 30 anos do Liberalismo português, a percentagem de
alfabetização sobe 13%, de 27% para 40%; de 1930 a 1960, sobe 27%, de 40% para 67%, e de 1960
a 1991, ela passa de 67% para 89%, subindo apenas 22%. Poderemos assim dizer que se nota um
período de estagnação nos primeiros 30 anos do século XX, uma aceleração no começo do Estado
Novo e uma subida «em velocidade de cruzeiro» dos anos 1960 à década de 1990. Diríamos que
estes números mostram que não houve, independentemente do regime ou da filiação ideológica
dos governos portugueses do século XX, uma política continuada e eficaz que tivesse como objec-
tivo a erradicação do analfabetismo.

No entanto, uma análise horizontal fixada na classe de idade dos 10-14 anos, a classe mais
sensível às políticas de implementação da escolaridade obrigatória, mostra que, pelo contrário, a
partir dos anos 1940, 1950 e 1960, ou seja, durante o Estado Novo, se verificou um esforço por
parte do Estado português em escolarizar todas as crianças em idade escolar. Na verdade, entre
1900 e 1930, a percentagem de crianças com idades compreendidas entre os dez e os 14 anos que
são dadas como sabendo ler varia apenas 18%, de 24% para 42%, mas dá um salto brusco para os
60% no Censo de 1940, e 20 anos depois, em 1960, praticamente todas as crianças desta faixa
etária estão alfabetizadas, o que, neste caso, significa que estão escolarizadas, ou seja, estão nas
«escolas formais» onde, na opinião de Ben Eklof (1990: 474), se adquirem «as atitudes e as mudan-
ças cognitivas associadas ao “tornar-se moderno”».

Assim, duas questões obviam-se com esta análise: em primeiro lugar, como antes foi afirmado,
parece claro que durante o século XX em Portugal não existe nenhuma política sustentada que
tenha como objectivo a erradicação do analfabetismo; em segundo lugar, parece também claro
que o Estado Novo consegue reunir os meios e a vontade de escolarizar as crianças portuguesas,
mas só na segunda metade do século é que tal acontece, pelo que a primeira coorte de crianças
portuguesas com taxas de escolarização perto dos 100% nasce entre 1946 e 1950, isto é, têm no
ano em que este texto está a ser redigido (2004) idades compreendidas entre os 50 e os 54 anos.

Mudando a perspectiva, e propondo o que chamamos uma «leitura vertical», ou seja, uma lei-
tura que parte da classe de idade mais baixa para a mais alta em cada um dos Censos, podemos,
mais uma vez, compreender a mudança que se dá na «tipologia» de acesso às letras por parte dos
portugueses a partir da década de 1940. Procedendo a tal leitura, verificamos que nos quatro pri-
meiros Censos as classes de idade que, visto que deveriam estar escolarizadas, seriam mais alfabe-
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tizadas, ou seja, o grupo de crianças com idades compreendidas entre os dez e os 14 anos, são de
facto ultrapassadas pelas classes de idade que se seguem. Por outras palavras, nos Censos de
1900, 1911, 1920 e 1930, a classe de idade com maior percentagem de alfabetizados nunca é a dos
10-14 anos, mas varia entre os 15-19 anos e os 30-34 anos de idade. Isto permite várias interpreta-
ções que se podem sobrepor, mas que só podem ser confirmadas com um tipo de análise mais
fina. De qualquer das formas, a primeira e a mais imediata interpretação acerca desta «tipologia»
de alfabetização é a de que os períodos de contacto com a aprendizagem das letras continuam
para além das idades que são usuais em sociedades escolarizadas, o que é consistente com as
formas de alfabetização pré-modemas, que dependem do contexto social e profissional, ou seja,
das necessidades de adaptação a ambientes de vida e de trabalho que ocorrem essencialmente
durante o começo da vida adulta.

No entanto, existem outras interpretações possíveis, entrando em conta com as enormes varia-
ções de população que se dão entre cada classe de idade, fruto de taxas de mortalidade muito
altas, mas, sobretudo, de taxas de emigração muito elevadas, que afectariam de maneira diferen-
ciada as populações segundo o seu grau de instrução. É uma linha de raciocínio possível, mas
ambígua: é tão razoável que se postule que são os mais pobres, portanto os menos alfabetizados
que emigram (Candeias, 1996, 2000, 2001), como que são os mais novos, portanto os mais alfabe-
tizados, que o fazem (Gabriel, 1998; Candeias, 2004). Como se disse, só um outro tipo de análise
nos poderá ajudar a esclarecer esta «tipologia», que parece clara até à década de 1930, mas que
muda radicalmente a partir da década seguinte. De facto, a partir de 1940, e com uma clareza
cada vez mais evidente no Censo seguinte, percebe-se que as classes de idade mais novas são as
mais alfabetizadas, e, a partir de 1960, começamos a ver uma barreira de «escolarização» que
separa classes de idade integralmente escolarizadas daquelas onde a escolarização nunca foi com-
pleta: dos 10-14 anos para os 20-24 anos de idade no Censo de 1960, dos 20-24 anos para os 30-
-34 anos de idade no Censo de 1970, e aí por diante.

A terceira perspectiva de análise, que nos permite ir mais longe na compreensão da forma
como se procedeu à alfabetização e à escolarização dos portugueses durante o século XX, é a que
nós chamamos de «análise transversal», ou análise de coortes populacionais. De acordo com Nar-
ciso Gabriel, a análise de coortes populacionais é

baseada em três conceitos básicos: idade, período e coorte (…). Em termos funcionais, idade é o tempo que
decorre entre o nascimento e a data da observação. Período é o momento em que a observação é feita (…),
coorte é constituída por um grupo de pessoas nascidas no mesmo intervalo temporal. (Gabriel, 1998: 38, tra-
dução nossa)

Trata-se, portanto, de estudarmos uma variável, o grau de alfabetização de uma dada coorte
populacional, em determinadas idades e em determinados períodos, os quais coincidem com a
efectivação de Censos Populacionais. Para que tal estudo seja exacto, teria de ter-se passado algo
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que nunca acontece, ou seja, que durante um século, neste caso o século XX, a regularidade dos
Censos tivesse sido constante, a definição do conceito de «alfabetização» se mantivesse estável e
que os grupos de idade em relação aos quais os resultados são revelados não mudassem, mas
sabemos que tal não se passou. Assim, quer a revolução republicana de 1910, quer a adesão às
normas estatísticas da União Europeia vieram a ser responsáveis pelas datas em que foram efec-
tuados os Censos de 1911, 1981 e 1991, mudando o período em que a maioria dos Censos do
século XX foram realizados, do final para o primeiro ano de cada década, além de que, a partir de
1940, mas sobretudo de 1960, os conceitos de alfabetizado e de escolarizado sobrepõem-se (Can-
deias, 2000, 2001, 2004), e que, em 1950, os resultados a partir dos grupos de idade dos 20-24
anos são fornecidos por intervalos etários de dez anos, o que torna impossível entrar em conta
com estas idades no seguimento de coortes. Pensamos, mesmo assim, que, se tivermos em conta
as limitações apresentadas, a tentativa de estabelecer relações entre alfabetização, género e demo-
grafia justifica a análise comparativa de duas coortes populacionais nascidas com um intervalo de
50 anos entre si, sendo a primeira composta por indivíduos nascidos entre 1886 e 1890, e a
segunda por indivíduos nascidos entre 1936 e 1940.

A primeira constatação relativamente ao Quadro 20 tem que ver com a enorme perda de
população desta coorte durante o intervalo de tempo em que foi seguida. Entre a idade dos 10-14
anos e a idade dos 50-54 anos, das 580.081 pessoas residentes em Portugal no ano de 1900 já só
restam 346.116 em 1940, o que equivale a uma perda de cerca de 40% da população recenseada
no espaço de 40 anos. Mas se nos referirmos aos homens, a percentagem de desaparecidos sobe
para 48%, ou seja, quase metade da população masculina recenseada em 1900, com idades com-
preendidas entre os 10-14 anos, não existe no recenseamento de 1940. Verificamos também que a
perda principal de população se dá entre os 10-14 anos e os 30-34 anos, tornando impossível não
a relacionarmos com a Primeira Guerra Mundial, com o surto de Gripe Pneumónica dos finais de
1918 e princípios de 1919, mas, sobretudo, com a emigração.

Na verdade, uma análise mais fina permite-nos perceber que o abaixamento de população é
desigual segundo os sexos e, como veremos também, segundo o grau de alfabetização. Assim, os
dados de que dispomos permitem-nos avançar a hipótese de que os homens começam a emigrar
mais cedo do que as mulheres, entre as idades de 10-14 e de 20-24, espaço de tempo em que
desaparece 21% da população masculina e apenas 2% da população feminina, continuando no
período seguinte, dos 20-24 anos para os 30-34 anos, agora em número similar ao das mulheres.
Ou seja, se atribuirmos estas variações bruscas de população à emigração, poderemos concluir
que ela consiste numa primeira vaga de emigração jovem, masculina e solteira, a que se segue
uma segunda, agora em família, e em que, de seguida, ocorre uma estabilização da população.
Este tipo de variação demográfica mantém-se nas coortes nascidas entre 1896-1900 e 1906-1910, e,
de seguida, a emigração de jovens do sexo masculino com idades inferiores aos 20-24 anos
começa a diminuir, mas, à medida que estas coortes vão atingindo a segunda grande vaga de emi-

183



gração portuguesa do século XX, a partir da década de 1950, o período de vida durante o qual se
sai aumenta também drasticamente, e as saídas de jovens adultos e de adultos com idades com-
preendidas entre os 30 e os 54 anos equilibram-se, caso das coortes nascidas entre 1916 e 1930.
Nas seis coortes que analisámos, nascidas entre 1886 e 1940, saem sempre mais homens do que
mulheres, mas a tendência é para que as diferenças se vão atenuando, e, sobretudo, nenhuma
destas coortes regista uma perda de população tão drástica como a nascida entre 1886 e 1890, que
está no centro da nossa análise.
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Período 1900 1911* 1920 1930 1940
Variação 

total

QUADRO 20

Alfabetização, género e variação demográfica numa coorte populacional residente ou domiciliada em Portugal,
entre 1900 e 1940, nascida entre 1886 e 1890, entre as idades de 10-14 anos e 50-54 anos

10-14 20-24 30-34 40-44 50-54

580.081 511.517 392.845 377.365 346.116 -40%

-12% -23% -4% -8%

295.286 233.247 175.380 172.401 154.011 -48%

-21% -25% -2% -11%

285.095 278.270 217.465 204.964 192.115 -33%

-2% -22% -6% -6%

141.607 178.116 147.063 147.002 133.769 -6%

24% 35% 37% 39% 39%

+25% -18% 0% -9%

85.929 100.488 84.441 88.111 76.759 -11%

29% 43% 48% 51% 50%

+17% -16% +4% -13%

55.678 77.628 62.622 58.891 57.010 +4%

19% 28% 29% 29% 30%

+39% -19% -6% -3%

Idade

População

Variação populacional entre períodos

População masculina

Variação da população masculina entre períodos

População feminina

Variação da população feminina entre períodos

População alfabetizada

Variação da população alfabetizada entre períodos

Alfabetizada masculina

Variação da população alfabetizada masculina entre 
períodos

Alfabetizada feminina

Variação da população alfabetizada feminina entre períodos

Fontes: recenseamentos populacionais de 1900, 1911, 1920, 1930 e 1940.
* A revolução republicana de 1910 interrompeu o período de dez anos entre cada recenseamento, fazendo com que parte da população de 20-24
anos aqui referida não pertença à coorte em estudo. Em 1911, os membros da coorte que estamos a analisar teriam idades compreendidas entre os
21 e os 25 anos.

Voltando à coorte exposta, a relação entre variação de população e alfabetização parece evi-
dente, mas nem sempre de interpretação fácil. A primeira evidência refere-se ao facto de, entre
1900 e 1940, desaparecerem dos Censos 40% da população total e apenas 6% da população alfa-
betizada. Algo de semelhante se verifica, se nesta comparação cruzarmos o género e a alfabetiza-
ção: a percentagem de homens que desaparece entre os Censos de 1900 e de 1940 é de 48%, mas
a percentagem de homens alfabetizados que se perde no mesmo período de tempo é de apenas



11%; quanto às mulheres, o mesmo acontece, mas de forma mais clara ao desaparecerem da
coorte, entre os Censos de 1900 e de 1940, 33% de mulheres, enquanto no mesmo período de
tempo a percentagem de mulheres alfabetizadas aumenta de 19 para 30%.

Destes números, parece-nos lícito pensar que a emigração portuguesa é menos alfabetizada do
que a população que não emigra. No entanto, tal conclusão pode ser atenuada pelo facto de os
períodos de acesso às letras, nesta altura, se prolongarem por tempos que ultrapassam a juven-
tude, o que ajudaria a explicar o aumento em percentagem até aos 50-54 anos e, em termos abso-
lutos, até aos 40-44 anos dos alfabetizados recenseados em Portugal, nesta coorte.

Os problemas aumentam quando comparamos as perdas de população em cada grupo de
idade segundo o sexo e a alfabetização. Vejamos o que se passa com o caso dos homens: dos 10-
-14 anos para os 20-24 anos perde-se 21% da população e ganha-se 17% de alfabetizados, o que
parece querer dizer que, além de neste intervalo de tempo se ter continuado a assistir a um
aumento do número de alfabetizados entre os recenseados, o que os números absolutos confir-
mam, a esmagadora maioria da população perdida seria analfabeta, o que explicaria o aumento
da percentagem de alfabetizados entre a população que teria ficado em Portugal.

No entanto, se prestarmos atenção ao que se passou com as mulheres do mesmo grupo etário,
poderemos tirar conclusões opostas. Na verdade, na mesma classe de idades, ou seja, dos 10-14
para os 20-24, perde-se 2% da população feminina e ganha-se 39% de alfabetizadas. Como a per-
centagem de perdas populacionais femininas é irrelevante, poderemos concluir que este seria o
comportamento normal da coorte masculina, porventura de forma mais intensa, se não se tivesse
dado uma taxa de emigração tão forte, e permite-nos pensar também que o ganho de alfabetiza-
dos masculinos residentes seria bem maior se não tivesse ocorrido uma emigração tão forte neste
intervalo de idade, o que nos permite ainda avançar com a hipótese de que, ao contrário do que
tínhamos sugerido antes, esta jovem emigração masculina seria provavelmente constituída por
uma forte percentagem de alfabetizados. Segundo esta leitura, as conclusões mudam: a emigração
seria em parte responsável pelas baixas taxas de alfabetização das populações que ficaram em
Portugal e, por outro lado, o movimento de aquisição dos mecanismos de leitura e escrita no
grupo de idades dos 10-14 para os 20-24 anos seria bem mais intenso do que à primeira vista
poderíamos pensar.

Se pararmos de analisar estes movimentos neste dinâmico grupo de idades e passarmos para
os grupos seguintes, tudo parece normal: perde-se população total, masculina e feminina em per-
centagens similares, o mesmo valendo para as perdas de populações alfabetizadas femininas e
masculinas. Tudo parece mais maduro e previsível a partir dos 24 anos, o que nos faz pensar na
odisseia de milhares de jovens rapazes que, sozinhos, teriam atravessado o Atlântico, esquecendo
a meninice em busca de uma vida melhor, deixando atrás de si dor, medo e vazio. Pouco sabe-
mos sobre eles, mas a hipótese mais segura é a de que a força que os fez largar a miséria seria a
mesma que os teria empurrado para uma alfabetização titubeante, que sabiam necessária para
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melhorarem de vida nos seus novos países. Também percebemos que as dúvidas que temos
quanto ao facto de eles serem mais ou menos alfabetizados que os seus conterrâneos se prende
com o facto de a alfabetização ser uma categoria fluida, interior à pessoa, pouco institucionalizá-
vel e, portanto, difícil de avaliar através de mecanismos externos ao indivíduo. Também percebe-
mos quão dura podia ser a vida no Portugal da primeira metade do século XX.

O quadro seguinte mostra-nos o que mudou em 50 anos:

Tudo se parece atenuar nesta coorte, por comparação com a anterior, apesar de uma análise
mais cuidada realçar que, sem um inesperado acréscimo populacional resultante do fim do Impé-
rio Colonial, algumas das tendências presentes nas coortes anteriores, nomeadamente no que diz
respeito à perda de população, poderiam também estar presentes nesta coorte.

No entanto, o facto é que, entre os Censos de 1950 e de 1991, o número de membros da
coorte desce 30%, comparada com os 40% da coorte anterior que, entre 1900 e 1940, tiveram o
mesmo destino; o diferencial de perdas entre homens e mulheres atenua-se, tal como acontece
entre perdas populacionais e perdas de população alfabetizada. Emigra-se mais tarde, sobretudo

Período 1950 1960 1970* 1981 1991
Variação 

total

QUADRO 21

Alfabetização, género e variação demográfica numa coorte populacional residente ou domiciliada em Portugal,
entre 1950 e 1991, nascida entre 1936 e 1940, entre as idades de 10-14 anos e 50-54 anos

10-14 20-24 30-34 40-44 50-54

799.693 705.204 533.975 574.160 559.346 -30%

-12% -25% +8% -3%

406.039 336.673 250.350 273.274 265.623 -35%

-17% -25% +8% -3%

393.654 368.532 283.625 300.883 293.723 -25%

-6% -23% +6% -3%

604.062 560.873 425.090 465.863 474.682 -21%

76% 80% 80% 81% 85%

-7% -25% +10% +2% 

320.167 280.995 211.990 236.613 237.641 -26%

79% 83% 85% 87% 89% 

-12% -25% +21% +0.4% 

283.895 279.878 213.100 229.250 237.211 -20%

72% 76% 75% 76% 81%

-1% -23% +8% +4%

Idade

População

Variação populacional entre períodos

População masculina

Variação da população masculina entre períodos

População feminina

Variação da população feminina entre períodos

População alfabetizada

Variação da população alfabetizada entre períodos

Alfabetizada masculina

Variação da população alfabetizada masculina entre 
períodos

Alfabetizada feminina

Variação da população alfabetizada feminina entre períodos

Fontes: recenseamentos populacionais de 1950, 1960, 1970, 1981 e 1991.
* No Censo de 1970, os resultados referem-se a uma estimativa que tem como base uma amostra de 20% da população portuguesa.



depois dos 20-24 anos, e regista-se, entre o Censo de 1970 e 1981, como antes foi referido, um
aumento de população total e alfabetizada resultante do retorno dos portugueses na sequência da
independência das antigas colónias portuguesas de África, retorno esse que vem compensar o que
parecia ser uma continuação da emigração maciça para a Europa e América.

No que diz respeito à variável «alfabetização», a primeira evidência é que esta coorte é muito
mais alfabetizada do que a anterior, o que é ainda reforçado pelo facto de a população que vem
das ex-colónias ser mais alfabetizada do que a população de acolhimento. No entanto, pensamos
que o que é verdadeiramente importante não são as mudanças quantitativas, mas sim as qualitati-
vas. Assim, uma análise atenta desta coorte mostra-nos que a relação entre a alfabetização e outro
tipo de variáveis como o sexo, a idade ou a emigração é muito mais estável do que na coorte
anterior. Por outras palavras, a variação entre percentagens de alfabetização da população de 10-
-14 anos e de 50-54 anos é muito menor do que na coorte anterior, assim como é menor o dife-
rencial entre homens e mulheres alfabetizados e, como antes referimos, as perdas de população e
de população alfabetizada são também muito mais próximas do que na coorte antes analisada, o
que quererá dizer que as percentagens de portugueses residentes e de portugueses emigrados
terão taxas de alfabetização mais aproximadas. Em conjunto, estes dados mostram-nos que
enquanto a primeira coorte populacional era sobretudo alfabetizada, uma categoria instável,
dependente do contexto social, profissional, geográfico e de género, a segunda coorte será sobre-
tudo escolarizada, uma categoria mais estável, uma vez que está dependente de políticas de
Estado que incluem a sua universalidade. Enquanto na primeira coorte, cujos componentes teriam
nascido entre 1886 e 1890, se verificava um tipo de relação com o mundo letrado que poderíamos
caracterizar como sendo sobretudo pré-modemo, a segunda coorte aproxima-se de uma relação-
-padrão com o mundo das letras que poderíamos caracterizar como sendo típica da Modernidade.

O que é chocante é o atraso com que se verifica este tipo de relação: só a geração nascida dez
anos depois desta coorte, entre 1946 e 1950, é que será integralmente escolarizada, aproximada-
mente um século depois de o mesmo se verificar num país como, por exemplo, a França. E,
mesmo assim, trata-se de uma escolarização curtíssima, visto que, no ano de 1960, só cerca de
27% das crianças com 13 anos se encontram a estudar, as outras 73% estando dentro ou a cami-
nho da vida de trabalho (Candeias, 2000: 257). Uma escolarização tardia e curta, que traz como
herança um tremendo problema para uma sociedade pós-industrial, ou seja, as fraquíssimas habili-
tações académicas da sua população activa, como o quadro seguinte mostra:
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Assim se vê afirmada a especificação do atraso educativo que parece caracterizar a Moderni-
dade em Portugal: de entre as questões que escrutinámos, ou seja, a demografia, a riqueza e a
legitimação política, a implantação de um modo de cultura baseado na escrita é a que apresenta
índices comparativos mais preocupantes, antecipando-se à periferização económica a que Portugal
é sujeito no século XIX, mantendo-se e agravando-se durante o século XX e pairando como uma
sombra ameaçadora neste começo do século XXI. Nunca saberemos exactamente as razões desta
permanência, mas talvez possamos tentar enquadrá-la numa lógica mais ampla que, não a expli-
cando, a contextualize.

Modernidade e cultura escrita: algumas conclusões sobre o caso português

As conclusões de um capítulo que procura perscrutar a maneira como um dos indicadores
mais fortes da Modernidade se instala em Portugal só podem partir da constatação de que tal
implantação foi, durante os séculos XIX e XX, extremamente lenta, predominando até muito tarde,
na sociedade portuguesa, formas de relação com as letras tipicamente pré-modernas. As formas
contemporâneas de disseminação de uma cultura letrada, através de uma escola controlada pelo
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Grupos de Idade/Países 25-64 25-34 55-64

QUADRO 22

% das populações com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos que tem como habilitação pelo menos 
o ensino secundário completo, para os países seguintes, nos anos 2000 e 2001

Dinamarca 80% 86% 72%

França 64% 78% 46%

Alemanha 83% 85% 76%

Suécia 81% 91% 65%

Holanda 65% 74% 51%

Reino Unido 63% 68% 55%

Irlanda 58% 73% 35%

Itália 43% 57% 22%

Espanha 40% 57% 17%

Grécia 51% 73% 28%

Portugal 20% 32% 9%

Turquia 24% 30% 13%

Hungria 70% 81% 44%

Polónia 46% 52% 36%

Média da OCDE 64% 74% 49%

Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 2002.



Estado, laica e obrigatória, são precocemente definidas durante a primeira metade do século XIX,
mas só na segunda metade do século XX é que são decisivamente postas em prática. As razões
para tal atraso não são claras, mas os dados que fomos fornecendo sobre o atraso em outros indi-
cadores da Modernidade ajudam-nos a perceber a interligação entre eles, pelo que não seria
muito fácil de individualizar esta ou aquela razão que explicasse especificamente o atraso portu-
guês em termos de implantação do modo de cultura escrita como modo de funcionamento social
dominante.

Como tivemos ocasião de verificar, é um atraso que vem de longe, que durante o século XIX
só se pode comparar com o que se passa em países e regiões económica e socialmente menos
desenvolvidas do que Portugal, e que, de forma paradoxal, se acentua durante o século XX,
dando a impressão que a consciência da profundidade de tal atraso é de difícil interiorização na
sociedade portuguesa dos nossos dias, sobressaltada pelo ruído ocasional dos media, mas sem
tempo ou vontade para tentar compreender a sua longevidade e as suas consequências.

Tem tal atraso uma relação óbvia com os indicadores tradicionais de desenvolvimento que tra-
balhámos, ou seja, a demografia, a economia e a legitimação política, mas parece ter uma dimen-
são mais profunda e inquietante do que estas, visto que dentro de um quadro coerente de atraso é
a que primeiramente se destaca, e é a que, como antes constatámos, mais dificilmente se corrige.

Além das explicações que tradicionalmente ligam desenvolvimento económico e escolarização
na Modernidade, que cremos serem de demonstração pacífica, teremos neste caso de entrar com
outras razões mais específicas à sociedade portuguesa.

A primeira, a que tradicionalmente temos recorrido, filia-se nas explicações avançadas na
década de 1980 por Jaime Reis (1988, 1993), que realça a relativa tranquilidade da sociedade por-
tuguesa durante o século XIX, quer em termos dos conflitos sociais e políticos que um processo
de modernização lento, débil e difuso no tempo teria poupado à sociedade portuguesa, quer em
termos da conflitualidade internacional que assolou o Centro da Europa, a que o País, de frontei-
ras definidas desde meados do século XIII, e situado na periferia Oeste do Continente, terá esca-
pado. Por outro lado, Jaime Reis também salienta a homogeneidade em termos linguísticos e reli-
giosos da formação social portuguesa, o que faz dela uma das poucas «nações naturais» da Europa,
dotada de um Estado próprio desde o século XII. Assim, a homogeneidade e a relativa tranquili-
dade política e social, que, segundo o autor, o País teria gozado durante o século XIX, teria dis-
pensado as elites portuguesas da urgência em construir os mecanismos institucionais de afirmação
da coesão social e nacional, por um lado, e de legitimação política, por outro, que a conflituali-
dade latente e manifesta da maioria das formações sociais europeias do tempo não poderia ter
dispensado. Trata-se de uma argumentação interessante e pertinente, que resiste a algumas dúvi-
das, mas que deve ser alvo de um escrutínio mais cerrado, o que não tem sido o caso.

Não é fácil decidir se, comparativamente com o resto da Europa, o século XIX terá sido cle-
mente para com este País. No entanto, tudo indica que, à sua escala, o «longo século XIX» foi, e à
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semelhança do que se passou no mundo, dramaticamente sentido em Portugal, pelo que seria
importante reavaliar esta argumentação. De facto, quer a forma como começou, com as invasões
francesas e a ocupação britânica, quer a maneira como o Brasil foi amputado, quer o processo de
guerra civil que de forma larvar ou declarada se arrasta até meados do século XIX, tudo isto num
pano de fundo em que se destaca o empobrecimento generalizado de Portugal, são sinais e conse-
quências do afastamento violento do País relativamente ao «centro» da Europa. Tais «sinais» tradu-
zem-se numa agitação política e social quase endémica, numa emigração massiva, no assassinato
de um Rei e de um Presidente da República, numa revolução desesperadamente radical, e numa
ditadura que perdura durante quase metade do século XX, mostrando bem a dureza dos tempos
vividos pela formação social, económica e política portuguesa durante os séculos XIX e XX.

Por outro lado, a homogeneidade portuguesa permanece como um argumento credível, mas
seria necessária a comparação com outras sociedades que, tendo-se tornado periféricas na altura
em que a escola contemporânea se afirma no Ocidente, fossem igualmente dotadas de um Estado
antigo, encaixado numa «nação» étnica e religiosamente homogéneas. De facto, não nos parece
fácil encontrar na Europa sociedades com estas características, pelo que aceitamos a hipótese
segundo a qual a singularidade em termos de homogeneidade da formação social portuguesa
poderá ter estado, em determinada altura, relacionada com o atraso educativo característico de
Portugal durante a Modernidade.

Se a tese da conjunção entre homogeneidade, periferização económica e política e emigração
se entrelaçam de forma a justificar satisfatoriamente o atraso educativo português até à década de
1930, o resto do século XX terá que ser pensado em termos de Estado Novo.

Na verdade, a modernização do País dá-se enquadrada por uma racionalidade «tecnocrática» e
inovadora trazida pelo Salazarismo, mas num contexto que pode, no mínimo, ser descrito como
conservador. Sabemos que o conservadorismo dos séculos XIX e primeira metade do século XX,
perante a massificação da educação, se debate com um dilema que coloca, por vezes de forma
desigual, de um lado o desenvolvimento económico, do outro o medo da subversão da ordem tra-
dicional que o domínio de uma ferramenta conceptual tão poderosa como a escrita possibilita; de
um lado o controlo social que a educação permite, do outro a emancipação a que ela abre portas.
Perante este dilema, percebemos que em determinadas circunstâncias históricas o conservado-
rismo terá agido como travão a uma escolarização rápida e ampla das sociedades europeias, e
também sabemos que será no decorrer do Salazarismo que a escolarização do País se fará.

O próprio Salazar, entrevistado por António Ferro em meados da década de 1930, começa
numa primeira fase por demonstrar como por incúria e desorganização da República se fez muito
menos no capítulo da educação popular do que se poderia ter feito (Ferro, 2003: 70, 4ª entrevista),
que o problema da escolarização de todas as crianças portuguesas se resolveria numa questão de
cinco ou seis anos (ibidem: 158, 7ª entrevista), mas que a principal urgência do País não deveria
ser a erradicação do analfabetismo, mas a formação das elites: «Considero até mais urgente a cons-
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tituição de vastas elites do que ensinar toda a gente a ler. É que os grandes problemas nacionais
têm de ser resolvidos, não pelo povo, mas pelas elites enquadrando as massas» (ibidem: 183).

Assim, só cerca de 20 anos depois destas optimistas mas circunspectas declarações, numa
altura em que, na Europa do pós-guerra, as únicas «elites que enquadravam as massas« eram
comunistas, no contexto do que se costuma chamar de fase desenvolvimentista do Salazarismo,
em plenos anos 1940, é que o prometido na década de 1930 se leva de facto a cabo e num
período de tempo relativamente curto: em 20 anos a frequência escolar das crianças com idades
compreendidas entre os sete e os nove anos passa em 1940 de uma percentagem de cerca de 40%
para, em 1960, uma percentagem perto dos 100%.

Este processo desenrola-se num país que, utilizando os conceitos definidos por Immanuel
Wallerstein, terá em conjunto com a Espanha, o Norte da Itália, o Oeste e o Sul da Alemanha e os
Países Baixos do Sul contribuído de forma decisiva para a construção do Sistema Mundial
Moderno, mas que no século XVII, tal como a Espanha, já mais não seria do que «as correias de
transmissão das manufacturas do Noroeste Europeu» (Wallerstein, 1994: 192), e que só graças ao
Brasil é que se podia ainda definir como um país semi-periférico. De facto, segundo António José
Telo, nos finais do século XVIII e princípio do século XIX passam por Lisboa e pelo Porto entre
oito e 10% do comércio Atlântico, cerca de «30 milhões de cruzados por ano em produtos brasilei-
ros, na sua quase totalidade reexportados para a Europa» (Telo, 2003: 19).

Este importante papel que a sociedade portuguesa ainda tem na economia-mundo dos princí-
pios do século XIX ajuda a definir Portugal como situando-se numa semi-periferia, a qual é defi-
nida por Wallerstein (1990: 339) como desempenhando um papel paralelo aos «Grupos comerciais
intermédios num Império. São pontos colectores de qualificações vitais». A perda deste fluxo de
comércio com origem no Brasil terá, assim, periferizado a sociedade portuguesa, numa altura em
que «o processo de expansão duma economia-mundo tende a aumentar as distâncias sociais entre
as suas diferentes áreas no próprio processo do seu desenvolvimento».

Este processo de expansão da economia-mundo, que se articula com os conceitos de Indus-
trialização e de Modernização, mudará num período de tempo relativamente curto os papéis antes
desempenhados pelos diferentes actores, de uma maneira que Wallerstein (ibidem: 340) descreve
da seguinte forma e que parece adaptar-se na perfeição ao que se passa com Portugal durante o
seu longo século XIX: «A arena exterior de um século converte-se com frequência na periferia ou
semi-periferia do seguinte. Mas por outro lado, os estados do centro podem também passar a
semi-periféricos e os semi-periféricos a periféricos».

Parece-nos, assim, que, dentro dos limites impostos por uma teoria, sempre curtos e por vezes
incómodos, este resumo da descrição dos papéis desempenhados pelos vários tipos de actores no
processo de construção de um Sistema Mundial Moderno define de forma relativamente correcta o
papel que a formação social portuguesa desempenha na construção da Modernidade: o de um
declínio constante passando de um papel de co-fundador de uma ordem mundial nova, para uma
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posição que nos finais do século XIX se situará mesmo na periferia de tal sistema. E, para Wallers-
tein, o termo periferia é muito claro:

Não digo estados periféricos porque uma das características das áreas periféricas é que o Estado indígena é
débil, oscilando entre uma não existência (isto é, uma solução colonial) e a existência de um escasso grau de
autonomia (isto é, uma situação neocolonial). (ibidem: 339)

Esta descrição geral da maneira como se foi construindo e evoluindo o que Immanuel Wallers-
tein chama de Sistema Mundial Moderno, assim como a maneira como fomos traçando o caminho
português dentro da evolução de tal Sistema, pode, no entanto, ter outras maneiras de ser enten-
dido. Assim, foi durante este período que teve lugar «o processo contemporâneo português de
construção política e mental das expressões de sentimento patriótico e nacionalista» que, para
Ernesto Castro Leal, se dará em cinco etapas, desde «o ambiente de resistência nacional antinapo-
leónica», dos princípios do século XIX, até à construção, em termos autoritários, do Estado Portu-
guês moderno, durante o Estado Novo (Leal, 1999: 27), e, para um historiador como António José
Telo, que escreve nos princípios do século XXI, enquanto Wallerstein o fazia em meados do
século XX, o balanço do caminho percorrido por Portugal é, pelo contrário, surpreendente:

Desde mi punto de vista, la realidad de Portugal en la época contemporánea (...) es la realidad de un país que
sistemáticamente, en los más diversos sistemas internacionales, en las más variadas coyunturas, orientado por
dirigentes de múltiples colores políticas y capacidades, consigue habitualmente desempeñar un papel y realizar
funciones que están por encima de su fuerza aparente. (Telo, 2003: 17)

De facto, segundo este autor, durante este período, Portugal consegue manter a sua indepen-
dência e soberania em contextos adversos, tal como o marcado pelas guerras peninsulares; man-
tém sistematicamente durante a época contemporânea uma balança comercial deficitária, conse-
guindo sempre descobrir formas de a compensar e, portanto, de viver com mais do que o que
produz; mantém um vasto Império num período de divisão e colonização de África entre as grandes
potências do século XIX, numa altura em que Espanha perde o seu e a Itália ou a Alemanha não
conseguem extensões de terra tão grandes como as que Portugal consegue para si; mantém uma
relação privilegiada com o poder que domina o Atlântico, e através de tal relação está na primeira
linha da evolução do sistema internacional; é sistematicamente convidado a ser membro fundador
das principais alianças e organizações internacionais que marcam a época contemporânea; é o pri-
meiro e o último Império europeu em África; consegue suster durante 13 anos uma guerra colo-
nial em três frentes separadas por milhares de quilómetros, e, ao mesmo tempo manter uma das
mais altas taxas de crescimento económico europeia (ibidem). Eis uma visão geral de algumas das
questões que para este autor temperam as cores negras com que o Portugal contemporâneo cos-
tuma ser descrito.
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A isto seria necessário sublinhar também a maneira como Portugal, através de uma articulação
económica e política reforçada com o núcleo mais desenvolvido da Europa, consegue fortalecer o
processo de inversão de periferização que se começa a dar em meados do século XX, ao mesmo
tempo que mantém um sistema de alianças múltiplas, que, aliás, não diferem muito das de sempre,
de maneira a assegurar o máximo de autonomia e espaço de manobra dentro de um contexto
internacional cada vez mais interdependente. De facto, tudo parece indicar que, se a periferização
e a decadência durante a Modernidade constituíram uma das faces do Portugal contemporâneo, a
insatisfação perante tal destino certamente que constituiu a outra.

Finalmente, o que podemos dizer sobre as relações entre o processo de construção da Moder-
nidade em Portugal e o grau de implantação da cultura escrita, que, todos sabemos, é uma das
bases de tal processo? Quase tudo está já dito, mas uma das constatações constitui uma surpresa e
uma advertência a quem queira, de forma apressada, fazer teoria: o caso português coloca uma
questão interessante ao mostrar, mais uma vez, que a correspondência entre riqueza e grau de dis-
seminação da cultura escrita não é directa, uma vez que, tal como os dados que indicámos nos
mostram, a situação económica e social portuguesa parece ser sempre melhor do que a sua situa-
ção em termos de alfabetização e de escolarização. Será esta relação sustentável numa altura em
que cada vez parece fazer mais sentido a afirmação de Ernest Gellner segundo a qual «o trabalho
já não representa a manipulação dos objectos, mas dos significados»?
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