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ESTRATIFICA<;AOSOCIETARIA 

Archibald O. Haller 

Os fenomenos de estratifica9ao societariil sao rela90es 
relativamente duradouras, hierarquicamente ordenadas, entre as 
unidades de que e composta a sociedade. I As menores unidades 
sao os adultos, homens e/ou mulheres, em atividades remuneradas, 
farrulias nucleares ou, algumas vezes, farrulias extensas ou domicilios. 
Tais unidades sao ordenadas do nfvel mais alto ao mais baixo em 
termos de poder: politico, aquisitivo, de prestfgio e de situa9ao 
educacional. Todos experimentamos a estratifica9ao dia ap6s dia, 
emborafreqiientemente a notemos apenas no sentido de que algumas 
pessoas parecem estar melhor ou pior do que estamos. Pens adores 
sociais, gente poderosa e revolucionarios tern estado especialmente 
preocupados com a .estratifica9ao desde tempos imemoriais. 

Ter conhecimento das vfuias formas que as estruturas de 
estratifica9ao podem assumir e importante por causa dos efeitos 
que elas tern sobre muitos aspectos da experiencia humana tais como 
os sonhos das pessoas de uma vida melhor, seus esfor90s para 
melhorar sua situa9ao, suas lutas pelo sucesso, seu medo do fracasso, 
sua simpatia pelos menos' afortunados, sua inveja da boa sorte de 
outros, e mesmo seus sentimentos a respeito da revolu9ao. 

Uma compreensao abrangente da estratifica9ao requer 
varios tipos de conhecimento: primeiro, em que consistem as 
estruturas de estratifica9ao e como elas variam; segundo, as 

I Este artigo foi pubJicado em Ingles em Archibald O. Haller. "Societal Stratification." 
pp. 2864-2874 In: BORGATTA, E. A. & MONTGOMERY, Rhonda. J. V. (Ed.). 
Encyclopedia of Sociology. 2a. ed., v.4. New York: MacMillan Reference USA, 2000. 
Tradu~u.o para 0 Portugues: Tania Quintaneiro e Antonio Mitre. 
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consequenci~s individuais e coletivas dos diferentes estados de tais 
estruturas; e terceiro, os fatores que fazem com que as estruturas 
de estratifica9ao mudem. Este artigo apresenta uma visao do 

pensamento atual relativo ao pri~eiro deles. 

HIST6RIA: A TEORIA CLAsSICA 

Existem duas linhas de pensamento distintas na base da 
moderna teoria da estratifica9ao societfuia. Uma e a teoria cldssica. 
Preocupada com 0 poder politico e 0 privilegio, emprega a evidencia 
hist6rica. A outra e a ti-adi,ao empirica que trabalha com dados 
sistematicos sobre a estratifica9ao como ela ocorre 
contemporaneamente. A teoria atual sobre 0 comportamento dos 
fenomenos de estratifica9ao pode ser remontada ao questIOnamento 
feito por Karl Marx as elites manufatureiras e financeiras de seu 
tempo. Subjacentes as suas preocupa90es - e as da classe 
trabalhadora da qual ele foi 0 principal porta-voz na Europa por 
muitos anos' - j azem as grandes transforma90es economic as e 

politicas dos seculos XVIII e XIX, . . 
As revolu90es norte-amerIcana e frances a e suas 

conseqUencias culminaram numa legisla9ao que, em muitos paises, 
torn~u os adultos iguais diante da lei. Em seguida, a onda de 
emancipa9ao dos escravos e servos que varreu. a E~ropa e ~s 
Americas tambem fez parte do ambiente intelectual da epoca. Mals 
imediatamente relevante para 0 pensamento de Marx foi 0 surgimento 
do sistema fabril e co~ercial, junto com 0 crescimento das cidades 
eo aumento da riqueza. Marx via as popula90es urbanas dividas em 
duas classes opostas, A classe capitalista empregava os 
trabalhadores, possuia os locais de trabalho, as maquinas e 
ferramentas, e tinha filcil acesso a grandes quantidades de dinheiro 
para investimento. Ela sofria oposi9ao dos empregados, a classe 
trabalhadora, que nada linha a oferecer a nao ser seu tempo e energJa. 
Do ponto de vista de Marx, estas duas classes diferiam em termos 
de poder e privilegio: poder porque os capitalistas davam ord~ns que 
os trabalhadores deviam aceitar, privilegio porque os capIlahstas 
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apropriavam-se do excedente (0 que sobrava depois de pagos os 
custos de produ,ao) para si e seus investimentos, deixando para os 
trabalhadores apenas os salarios que 0 mercado de trabalho obrigava
os a pagar. De fato, Marx estava interessado em como estas classes 
passaram a existir e no conflito de interesses que expressavam. Ele 
nao escreveu especificamente sobre a estratifica,ao societaria como 
n6s a entendemos hoje. . 

Escritores posteriores que trataram do tema, seja para 
elucidar ou contradizer Marx, explicitaram dimens6es mais 
complexas da estratifica,ao. Max Weber (1946, 1947) viu 0 poder 
como urn fator basi co geral das desigualdades duradouras a que 

chamamos estratifica,ao. As vezes, como Marx, ele usou categorias 
cujas dimens6es subjacentes seriam elucidadas por outros. Para ser 
mais especifico, partido, classe e grupos de status foram seus . 
conceitos-chave. Quando estes sao dimensionados, partido parece 
ser influencia polftica legftima, classe expressa uma ordem hierarquica 
de status economico, e a varia vel subjacente aos grupos de status 
e sua ordem hierarquica de acordo com 0 grau de honra social. Em 
alguns escritos, ele viu a educa,ao como uma variavel de 
estratifica,ao. Em outros, escreveu com freqiiencia sobre a 

autoridade, ou sobre as rela,6es de poder legftimas superordenadas 
e subordinadas. Vma nota final: Weber nao disse nada a respeito do 
modo pelo qual as pessoas sao distribufdas nessas dimens6es, nem, 
e claro, sobre como e por que tais distribui,oes variam. 

Pitirim A. Sorokin (1927), de maneira mais minuciosa e 
precisa do que Marx ou Weber, sentou as bases da moderna teoria 
daestratifica,ao societaria. Ele distinguiu a estratifica,ao politica, a 
economic a e a ocupacional. A primeira e uma dimensao do poder 
polftico, a segunda do poder da renda e da riqueza. Ele nao esclareceu 

a dimensionalidade do status ocupacional, 0 qual significa algumas 
vezes autoridade, outras privilegio, ou ainda inteligencia. Muito da 
teoria de Sorokin sobre a estratifica,ao societaria permanece intacto 
ainda hoje. Primeiro, ele observou que todas as sociedades eram 
estratificadas em algum grau, uma posi,ao amplamente aceita hoje. 
Segundo, estudiosos dedicados it pesquisa empfrica continuam ativos 
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no refinamento e elucida,ao de seus conceitos de status ocupacional 
e mobilidade ocupacional. Terceiro, com base nisso, ele se perguntou 

por que a estratifica,ao ocup1\cional'existe, e concluiu que a vida 
comunitaria organizada requer mecanismos e pessoas para coordenar 
as atividades essenciais e que tal coordena,ao demanda e premia a 
capacidade incomum. Esta visao, chamada agora de hip6tese 
juncionalista, tern side elaborada e questionada desde enta~. Quarto, 
ele sustentou que 0 grau de estratifica,ao varia de sociedade a 
sociedade e no decorrer do tempo em qualquer sociedade. A 
estratifica,ao, ele afirmou, esta em "flutua,ao jncessante". Ele 
especificou diversos modos pelos quais as estruturas de estratiflca,ao 
podem variar. A estrutura como urn todo pode ascender ou descender. 
o topo pode subir ou descer, mudando 0 grau de desigualdade. 0 
perfil, ou formato da distribui,ao, pode variar. Igualmente, a taxa 
de mobilidade individual ascendente ou descendente pode variar, e 

os estratos como urn todo podem subir ou descer. 
Sorokin apresentou dessa maneira uma teoria estabelecendo: 

(1) as dimens6es gerais pelas quais as pessoas sao estratificadas no 
interior de uma sociedade; (2) alguns modos pelos quais as 
distribui,oes das pessoas em tais dimensoes variam; (3) por que a 
estratifica,ao existe; (4) uma aprecia,ao realista das mudan,as na 
estratifica,ao. 

o ultimo trabalho na tradi,ao chissica e 0 de Gerhardt Lenski 
(1966). Suas dimens6es-chave sao: poder, privilegio e prestfgio, nessa 
ordem de importiincia. Alem disto, ele propoe tres icteias principais. 
Primeira, tanto a teoria funcional quanta a teoria do conflito, oposta 
a ela, estao parcialmente corretas. As necessidades da sociedade 
exigem coordena,ao, implicam na existencia de estratos baseados 
no poder e na autoridad!", .assim como num grau de consenso por 
parte de muitos daqueles cujas atividades sao organizadas por outros. 
Mas 0 conflito e uma conseqiiencia de talcontrole. Abusa-secom 
freqiiencia da autoridade e, mesmo quando isto nao ocorre, ela pode 
ser mal compreendida. Segundo, as desigualdades sao principalmente 

as de poder, seguem-se as de de privilegio e de prestfgio, em grande 
parte como conseqiiencia daquelas. Terceiro, considera-se que 0 
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grau de desigualdade - visto como urn fenomeno singular que 

abrange a taxa de mobilidade e a distancia entre os estratos -
aumentou com a inclusividade e a complexidade da sociedade ate a 
Revolu,ao Industrial, depois da qual declinou. De acordo com Lenski, 
as principais for,as que levam a mudan,a no grau de desigualdade 
sao: 0 tamanho do excedente de produ,ao e, subjacente a ele, a 
marcha da eficiencia tecnol6gica. 

Lenski encontra-se claramente inserido na tradi,ao classic a 
'por sua preocupa,ao com 0 poder e 0 privilegio e por apoiar seu 
trabalho sobre evidencias hist6ricas. Ate certo ponto, ele faz eco as 
preocupa,5es de Sorokin a respeito das varia,5es nas estruturas de 
estratifica,ao ao enfatizar 0 grau de desigualdade. Ele elabora de 
maneira convincente a questao conflito x necessidade societaria no 
que diz respeito it existencia da estratifica,ao. Ele usa a evidencia 
hist6rica efetiva e sistematicamente para marcar as varia,5es na 
desigualdade nas sociedades agrUrias e horticultoras. No entanto, 
sua enfase em dois aspectos centrais e abrangentes da estratifica,llo, 
quais sejam - poder (sua variavel-chave) e desigualdade (us ada 
para denotar 0 modo como 0 poder e suas conseqiiencias sao 
distribuidos) - obriga a colocar muitos fenomenos de estratifica,ao, 
que variam separadamente, em um numero insuficiente de categorias. 
Este problema torna-se critico nas sociedades industriais, onde as 
dimens5es da estratifica,ao de fato variam independentemente uma 
da outra. 

HIST6RIA: A TRADI<;:AO EMPIRICA 

Como ja foi observado, esta tradi,ao de pesquisa de 
estratifica,ao refere-se ao aqui e agora. Esta e uma linha de pesquisa 
que alcan,ou um grau de exce!encia na mensura,ao das posi,5es 
hiefiirquicas de pequenas unidades demograficas no interior de 
estruturas de estratifica,ao maiores. Embora mais recente do que a 

tradi,ao classica, ela, mesmo assim, tem umalongahist6ria. Diversos 

instrumentos de medida de status mais ou menos independentes 
foram formulados nos anos 1920 e 1930. A maioria referia-se sejl! 
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ao prestigio da ocupa,ao principal do chefe da familia ou a qualidade 
da moradia. Eles tendiam a compartilhar certas suposi,5es: (I) de 
q~e a estratifica,ao consistia numa hierarquia unica, no inicio chamada 
geralmente de classe social; (2) de que uma ou duas escala~ 
diferentes eram suficientes para testar hip6teses concernentes a 
classe social; (3) de que as posi,5es das classes sociais podiam ser 
distinguidas pela observa,ao direta e/ou entrevistas com alguem que 
conhecesse os detentores de status; (4) de que rotinas, atraves das 
quais se atribuiriam escores numericos vaIidos e confiaveis para 
cada detentor de status, podiam ser criadas em cada uma das esc alas 
usadas para medir a classe social; (5) de que a unidade a ser avaliada 
era 0 domicflio que podia ser constituido'por uma ou varias pessoas 
resentes' (6) e de que esta era a unidade a que tinham que ser 
atribuid~s os pontos, seja com base nos dados relativos ao domicilio 
ou ao chefe da familia. Muitos desses instrumentos tornaram-se 
obsoletos porque tinham que ser recalibrados para cada nova 
comunidade ou tipo de comunidade onde eram aplicados. Aqueles 
que sobreviveram - a educa,ao e 0 status ocupacional -

. conS"eguiram-no porque sobre eles obtiveram-se escores 

comparaveis, para grandes popula,5es tais como na,5es. 
Dos dois principais sobreviventes, 0 nivel de instru,ao e bem 

facil de medir: 0 numero exato de anos escolares conc1uidos com 
sucesso, de zero a 16, 17, 18 etc. Ia no caso do status ocupacional 
a questao e cjistinta. Existem dois sistemas atualmente em uso. 0 
primeiro, 0 dos indices deprestfgio ocup~cional, sup5~ que cada 
pessoa, em uma dada ocupa,iio, compartilha do presuglO q~e. a 
maioria das pessoas atribui aquela ocupa,ao. As esc alas de preS\lglO 
ocupacional foram construidas para muitos paises <:REIM,AN, 
1977). 0 outro sistema e (j" dos indices de status ocupaclOnal SOC10-
economico (ISE ou SEI). Estas escaIas usam a educa,ao e a renda 
para medir 0 nivel de status de cada ocupa,ao, atribuem entao a 
pessoa 0 escore de sua ocupa,ao. Nos Estados Umdos, a escala de 

prestigio de'Treiman e 0 ISE fornecem escores ocupaclOnals 
altamente correlacionados (FEATHERMAN & HAUSER, 1978). 

A despeito da inten,ao original de tais escalas medir as 
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posi96es no que se acreditava ser a unica hierarquia de estratifica9ao 

- estas duas variaveis, nivel de instru9ao e status ocupacional, sao 
tambem adequadas ao uso pelas perspectivas multidimensionais de 
estratifica9ao dos teGricos cliissicos. 

UMA SiNTESE 

A sintese atual foi elaborada pelos teGricos da estratifica9ao, 
que tanto eram sensiveis as preocupa96es dos teGricos classicos 
com 0 poder e 0 privilegio, quanta embebidos na tradi9ao emp(rica. 
Portanto, eles reuniram 0 interesse dos teGricos classicos pelo poder 
poiftieo, pelo poder eeonomieo e pela honra social (Weber), 
incluindo 0 status oeupaeional de Sorokin e 0 prest{gio de Lenski, 
as preocupa96es dos empiristas com 0 status oeupacional e 0 n{vel 
de instruqiio (superpondo Weber, Sorokin e Lenski), e por fim a 
mensura91lo e a analise quantitativas. 

o pequeno livro de Kaare Svalastoga, Social Differentiation 
(1965), parece ser a primeira tentativa de sintese. 0 Autor aponta a 
centralidade de quatro .dimens6es de status: politico, economico, 
social (principalmente ocupacional), e informacional (principalmente 
educacional). Ele chama a aten9ao para as varia96es estruturais 
atraves dos seguintes parametros: 0 grau de desigualdade, a 
correla91l0 entre dimens6es, e 0 grau de permeabilidade (grau de 
mobilidade de circula9ao intergeracional ou movimento para cima e 
para baixo nas hierarquias). Otis Dudley Duncan (1968) aceitou e 
esclareceu a sintese de Svalastoga. Sua !ista das esealas de 
premiaqiio ou de status fornece urn born esquema sobre urn numero 
bastante grande de variaveis que devem ser medidas a fim de se ter 
uma escala completa de determina9ao dos niveis das pessoas em 
cada dimensllo de status. Ele tam bern divide tres das quatro 
dimens6es de Svalastoga em duas categorias cada uma. Tal como 
Svalastoga, lista entao tres modos pelos quais a estrutura de qualquer 

variavel de estratifica91lo pode variar. Uma e 0 grau de 
desigualdade. A segunda e chamada de rigidez da desigualdade 
ou cristalizaqiio de status - a mesma eorrelaqfio de Svalastoga. 
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A terceira e a rigidez da estratijieaqfio que e a permeabilidade 
de Svalastoga invertida. 

Como a de Sorokin e de oulros, a posi91l0 de Archibald O. 
Haller (1970) em rela9ao a sintese pressup6e que a estratifica91l0 
existe em algum grau em todas as sociedades e em todos os tempos. 
Revista ligeiramente aqui, esta forma de sintese sustenta que existem 
duas classes de dimens6es de estratifica9ao. A prime ira e de 
conteudo - daqui em diante as chamadas dimens6es de poder, de 
acordo com Weber: a capacidade de uma dada unidade de provocar 
em outros 0 comportamento promovido por ela, tendo side tal poder 
rotinizado pela coer9ao ou pelo consentimento. Concordando 
conceitualmente (mas nem sempre terminologicamente) com os 
escritores cliissicos, esta expressao da sintese postula 0 poder politico, 
o poder economico, eo poder do prestigio como dimens6es universais 

do poder. Para sociedades civilizadas, acrescenta 0 poder derivado 

dos anos de educa9ao formal. 
Esta posi9ao entao coloca a influencia politica legitim ada 

(incluindo a autoridade) como a dimensao subjacente it de partido, 
de Weber, it de estratiJieaqfio po/{tica, de Sorokin, a de poder, de 
Lenski, e a de status poUtico, de Svalastoga. Ela postula as 
dimens6es de classe, de Weber, de estratiJieaqiio eeonomiea, de 
Sorokin, de privitegio, de Lenski, e de status eeonomieo, de 
Svalastoga como referentes, ao mesmo grupo de fenomenos 
hieriirquicos: acesso a bens e servi90s - a dimensao eeonomiea da 
estrutura de estratifica9ao. De Weber, toma a variavel honra social; 
de Sorokin e dos pesquisadores do moderno status ocupacional, a 
de estratifieaqiio oeupacional; de Svalastoga, a de status social; 
e de Lenski, a de prestfgio. Da tradi9ao empirica, adota a mensura9ilo 
de poder ocupacional (status). Todas elas sao concebidas com 
referencia a um terceiro conjunto homogeneo de fenomenos 
hieriirquicos: 0 poder de respeito ou deferencia atribuido a unidade 
devido a sua participa9ao em uma categoria social (tal como 

ocupa9ao) que tern urn nivel especifico de avalia9ao pel a sociedade 
- a dimensao prestigio da eSlratifica9ao societiiria. E, como indicado, 
a partir de Svalastoga e Duncan, com mais apoio dos empiristas e 
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urn pouco, tamMm, de Weber, tom a 0 poder informacional como 
uma dimensao de contelldo da estrutura de estratifica9ao, tendo a 
educa9ao como principal indicador. 

Nesse nivel geral, presume-se, e claro, que cada dimensao 
de poder seja aplicavel, de uma forma ou outra, a todas as sociedades 
humanas em qualquer tempo, sempre que se possa verificar vida 
human a comunitaria. E a expressao exata de cada dimensao e da 
rela9ao entre elas que variara atraves do tempo e do espa90' Para 
todas as sociedades contemporaneas, as principais expressoes de 
cada uma pareceriam ser as seguintes: para a dimensao de poder 
polftico, poder polftico, uma variavel que os pesquisadores ainda 
nao aprenderam a medir, a despeito de sua centralidade na teoria 
classica; renda (ocasionalmente riqueza) para a dimensao 
economic a, uma variavel que recentemente vern interessando·aos 
da tradi9ao empfrica; status ocupacional em qualquer de suas duas 
formas principais de escalas de prestigio ocupacional de TREIMAN 
(1977) ou do indice s6cio-economico ocupacional (IS E) de 
FEATHERMAN e HAUSER (1978) para a dimensao prestfgio; e 
para a dimensao de poder informacional, 0 nivel de instru9ao em 
termos dos anos de escolaridade formal completos. Entao, nos llltimos 
anos, tornou-se visfvel que, para as sociedades de hoje, as principais 
variaveis da tradi9ao empiric a tern lugar central entre as dimens5es 
de contelldo da tradi9ao chissica. Renda, status ocupaciona! e 
educa9ao sao as variaveis teoricamente defensaveis imediatamente 
disponfveis para medir tres das quatro dimensoes classicas de 
contelldo. 

Do mesmo modo que em Sorokin, Svalastoga e Duncan, a 
sintese proposta por Haller especifica diversas dimensoes estruturais, . 
e propoe ser aplicavel a toda medida adequada de cada dimensao 
de conteudo. As tres dimensoes estruturais de Svalastoga e Duncan 
estiio incluidas: grau de desigualdade, cristaliza9ao de status e grau 
de status herdado. Duas outras de Sorokin estiio incluidas, embora 
tenham side modificadas para se adequar a compreensao dos dias 
de hoje. Uma e 0 nive! geral da tendencia central. A outra e a 
discrimina9ao em seu conceito de perfil de duas no,oes: estrutu,a 
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modal e assimetria. Elas merecem urn comentario. Embora 
calculadas a partir de dados de pequenas unidades, cada dimensao 
estrutural aplica-se a sociedade como urn todo. Ainda que 
logicamente sejam parcialmente dependentes uma da outra, cada 
uma da uma contribui,ao lll)ica para a compreensao da estratifica,ao, 
mostra-se passivel de descri,ao estatistica, e e aplicavel aos 
indicadores de posi9ao de cada pequena unidade na sociedade (por 
exemplo: a familia). Medidas validas de cada dimensao de contelldo, 
tomadas em urn dado momento, de uma amostra generalizavel da 
popula9ao de pequenas unidades desta sociedade, forneceriam uma 
descri9ao completa de sua estrutura de estratifica9ao naquele 
momento. Medidas sucessivas forneceriam uma descri9ao completa 
da evolu9ao da estrutura de estratifica9ao daquela sociedade no 
decorrer do tempo, fornecendo entao uma ideia geral das varia90es 
no grau de estratifica9ao daquela sociedade. Cada uma se aplica a 
compara90es no tempo ou entre sociedades. 

Nive! geral 
Como Sorokin percebeu, os niveis de dimensoes estruturais 

podem ascender e descender como urn todo, isto e, a situa9ao media 
- em termos polfticos, economicos, de prestigio e informacionais -
das pequenas unidades, muda no decorrer do tempo. Estas ascens5es 
e quedas podem ser vistas nas mudan9as que revela a tendencia 
central - por exemplo, a media aritmetica do valor mediano - da 
situa9ao das pequenas unidades. Observe-se que as ascens5es e 
quedas na tendencia central de qualquer uma destas dimensoes nao 
seguem necessariamente 0 mesmo padrao das outras. Por exemplo, 
a media do poder economico, de prestigio e informacional pode 
crescer, enquanto a media da influencia polftica decresce. Isto pode 
ocorrer em uma sociedade on de uma ditadura voltada ao 
desenvolvimento reduz a participa9ao politica dos cidadaos, enquanto 
aumenta os niveis de renda, elevando 0 prestigio por meio da 
moderniza9ao da estrutura ocupacional e aumentando 0 acesso a 
educa9ao. De fato, os niveis economico, de prestfgio e de instru9ao 
das popula90es das democracias mais desenvolvidas tern aumentado 
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quase que consistentemente desde a segunda guerra mundial, embora 
o mesmo nao possa sempre ser dito a respeito das ditaduras. Note
se, tambem, que a elevayao do nivel da estrutura ocupacional e 
exatamente 0 que alguns pesquisadores chamam de mobilidade 
estrutural ascendente, caso em que quase todos sao levados para 
cima por mudanyas na economia que eliminam os empregos de baixa 
qualificayao, enquanto aumentam 0 ndmero de empregos 
especializados. 

Grau de desigualdade 
As distancias entre as pequenas unidades de uma sociedade 

podem aumentar ou diminuir no tempo. E como se se estirassem as 
posiy5es nas dimens5es de poder, afastando-as, ou as espremessem, 
aproximando-as. 0 termo estatistico para isto e grau de disperstio. 
Existem algumas medidas de dispersao, tais como a amplitude do 
desvio padrao (ou seu quadrado, a variancia), a distribuiyao de 
amplitude (desigualdade absoluta) do semi-interquartil (ou quintil, decil 
etc.), as distribuiy5es compartilhadas (desigualdade relativa), e os 
coeficientes de Gini, Theil e Kuznets. Existem dois tipos btisicos de 
desigualdade: absoluta e relativa. As concepy5es de desigualdade 
absoluta pressup5em que 0 criterio pelo qual 0 grau de desigualdade 
sera medido e fixado de tal modo que, por exemplo, a medida que a 
renda real per capita aumenta, a diferenya em d61ares entre a media 
dos 10% superiores e a media dos 10% inferiores das pequenas 
unidades pode aumentar, enquanto cada uma delas est~ ascendendo 
acima de seu nivel anterior, aumentando 0 declive do apice mais 
rapidamente do que 0 da base. No que diz respeito a renda, uma 
descriyao apropriada destes fenomenos seria a mudanra no 
tamanho da distribuirtio da renda. Registros sobre a desigualdade 
absoluta e suas mudanyas sao as vezes publicados. Com mais 
frequencia pubJicadam-se resultados sobre distribuiroes 
compartilhadas (desigualdade relativa) de renda. Para qualquer 
sociedade, em qualquer epoca, as distribuiyoes compartilhadas 
consideram a quantidade total de renda, como uma constante de 
100% (ou 1,00), por exemplo, e determinam em que grau t~l 
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quantidade, a despeito de seu tamanho absoluto, e ou nao 
uniformemente dividida pela populayao. Isto inc1ui a percentagem 
de toda a renda mantida pelos X% superiores e 0 Y% inferiores da 
populayao. Ou, como no caso dos coeficientes de Gini, Theil e 
Kuznets, eles assumem valores que variam de 1,0 a zero, no qual 
1,00 e 0 grau maximo de desigualdade e zero e a igualdade total. 
Vistas em urn momenta do tempo, dentro de uma dnica sociedade, 
as medidas de desigualdade relativa sao bastante dteis. Mas para 
comparayao entre sociedades ou no decorrer do tempo na mesma 
sociedade, elas podem levar a erros. De fato, por muitos anos as 
medidas de distribuiyao de renda ralativa da populayao americana 
permaneceram essencialmente imuffiveis, enquanto a desigualdade 
absoluta cresceu dramaticamente (U.S. Department of Commerce, 
1980). Islo se deu porque a renda real per capita estava crescendo 
rapidamente. Quanto maior 0 grau de desigualdade, maior 0 grau de 
estratificayao. 

Cristaliza~ao 

Ha tempos se reconhece que a estrutura de estratificayao 
pode tender ao monolitismo ou afastar-se dele, segundo diferentes 
dimens5es de poder convirjam em uma dnica hierarquia ou tendam 
a ficar em hierarquias parcialmente separadas. Em urn extremo, a 
posiyao de uma pequena unidade, em qualquer uma das dimens5es, 
pode ser determinada conhecendo-se sua posiyao em qualquer outra. 
Em outras palavras, se as quatro dimens5es de con ted do sao 
perfeitamente correlacionadas, aquelas nas posiy5es elevadas em 
uma dimensao estariam tambem em posiy5es elevadas em todas as 
outras dimens5es, enquanto aquelas em posiy5es humildes em uma 
dimensao, estariam ernposiyoes igualmente baixas em qualquer outra, 
e assim por diante. No extremo oposto, a posiyao de uma unidade 
em uma dada dimensao de conteddo seria irrelevante para sua 
posiyao em qualquer outra. No mundo real, quaisquer duas ou tres 
dimens6es poderiam estar altamente correlacionadas, todas poderiam 
ser moderadamente inter-correlacionadas etc. Por raz5es 6bvias, 
Svalastoga chamou esta dimensao estrutural de correlartio. Outros 
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chamaram-na de cristalizar;ao de status. Note-se que os nfveis e 

as formas de cristaliza9ao podem ser melhor resumidas por urn 
metodo chamado de analise fatorial do que pelas correlagoes 
propriamimte. A analise fatorial pode mostrar quais conjuntos de 
variaveis de conteudo tend em a variar conjuntamente numa 
populagao e quais nao. Ela tambem pode ajudar a determinar quais 
sao as dimensoes dominantes e quais as de menor importancia numa 
dada estrutura de estratificagao. Par exemplo, parece que a antiga 
estrutura de estratificagao sovietica foi dominada pela dimensao 
polftica e a norte-americana, pela economica. A analise fatorial das 
correlagoes das dimensoes de conteudo pode nos dizer se estas 
suposigoes sao verdadeiras. Quanta maior 0 grau de cristalizagao, 
maior 0 grau de estratificagao.2 

Status herdado 
Este e 0 grau no qual 0 nivel das pessoas em uma dada 

dimensao de conteudo e controlado pela posigao de seus pais. E 
exatamente 0 oposto da mobilidade de circulagao. Urn alto grau de 
posigao de poder herdada implica num baixo grau de mobilidade de 
circulagao. 0 resumo estatistico basi co deste fenomeno e ou 0 

coeficiente de correlagao (r) ou 0 coeficiente de determinagao (f) 

das posigoes da dimensao de poder dos filhos e de seus pais - (0 f 
mostra 0 quanto uma variavel e determinada pelas outras). Quanto 
maior 0 grau de status herdado, maior 0 grau de estratificagao. 

2 Durante os anos 70, ficou claro que distribui~oes esquematicas da renda individual (ou 
rendimentos etc.) podem ser transformadas tamando seu logarftimo normal e usando
o em correlayoes etc. com outras varh1veis. Estes dados transformados tern contribuido 
consistentemente para nossa compreensao das diferenyas existentes entre as rendas 
individuais e suas causas. Tendo a acreditar que essa transformayiio deveria ser usada 
para medir cristalizat;lio estrutural. Podemos usar como exemplo dados sabre individuos 
do sexo masculino (tais dados nao estao dispon{veis no momenta pam mulheres). A 
transformay1io muda a correiay1io de renda com educaylio (R x E) e renda com ocupayB.o 
(R x 0) em cada urn das tres seguintes regi6es. Desenvolvida - R x E: r = 0,59; R x 0: 
r = 0,58. Em desenvolvimento - R x E: r = 0,53; R x 0: r = 0,54. SUbdesenvolvida - R 
x E: r = 0,41; R x 0: r = 0,45. Isto nao muds 0 padriio de correlayiio entre as regioes, 
mas oferece· uma avaliayiio mais realista de suas tendencias de cristalizayuo, Compare
se com as correiayoes na Tabela 2. 
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o perfil de Sorokin 
Cada variavel tern uma distribuigao, uma forma que aparece 

quando 0 numero dos escores (a freqiNncia) e determinado em 
relagao ao valor dos escores. Muito da teoria estatfstica hoje supoe 
que estas distribuigoes do mundo real ajustam-se a certas f6rmulas 
matematicas. A curva normal em formato de sino e uma das formas 
mais freqiientemente assumidas. Para a distribuigao de renda, a curva 
normal log - com a qual a distribuigao do logarftimo natural das 
quantidades individuais formam uma curva normal - e em geral 
assumida. Os pesquisadores da estratificagao freqiientemente tomam 
como certo que as distribuic;oes das dimensoes de poder OU sao 
normais ou log normais. Mas nao existe razao sociol6gica para 
esperar que seja assim. A forma que assume a distribuigao de uma 
dimensao de conteudo e precisamente 0 que Sorokin quis dizer com 
o termo perfil. Na falta de dados e conceitos para ir mais adiante, 
ele simplesmente chamou as formas dessa distribuigao do mundo 
real de seus perfis. Hoje podemos ver que existem dois aspectos de 
cada perfil: estrutura modal e assimetria. 

Em sociedades extremamente subdesenvolvidas, quase todos 
estao concentrados nos valores mais baixos possfveis de poder 
economico, polftico, ocupacional e educacional: extremamente 
pobres, completamente sem influencia, de baixo prestfgio e 
analfabetos. Acima deles, os melhares sao colocados em ordem de 
classificagao, com uma ampla margem de diferenga na qual aquelas 
poucas pessoas que estao acima da base reduzem-se a urn punhado 
de individuos de posigao elevada. Cada uma de tais distribuigoes 
deveria tel' uma modamuito baixa (ou urn grupo distinto de casos) e 
uma mediana (onde a metade dos casos sao mais altos e a metade 
mais baixos) e uma media aritmetica mais alta, com assimetria 
acentuada na extremidade. Em sociedades de certo modo mais 
desenvolvidas, tais distribuigoes, em lugar de resultar em curvas com 
formate de sino ou log normais, podem muito bern mostrar mllltiplas· 
modas, com muitas pessoas concentradas ao redor de urn ponto 
bern baixo, umas poucas concentradas ao redor de urn ponto um 
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pouco mais alto, umas poucas concentradas praximas ao tapa, e 
depois disso uma acentuada inclinagao ascendente em diregao as 
pouqu{ssimas que estao no topo da distribuigao. As conseqiiencias 
de tais modas para as vidas das pessoas envolvidas saO sem duvida 
bern grandes. Por exemplo, se numa certa sociedade quase todos 
saO destituidos, os poucos que sao mais ou menos bem de vida saO 
altamente visiveis. Mesmo que esses ultimos nao estivessem de fato 
muito acima dos outros, todos pensariam nessa sociedade como sendo 
altamente estratificada. Se, em outra sociedade, as pessoas sao 
agrupadas pr6ximas em diversos pontos ao longo de uma hierarquia, 
formando entao mUltiplas modas, ou classes discretas, aquelas em 
cada moda podem vir· a se considerar membros de uma classe 
especial em oposigao aquelas concentradas em outra moda. Entao, 
as formas exatas dos perfis sao essenciais para uma descrigao da 
estrutura de estratificagao de uma sociedade. Do ponto de vista 
tearico, estas formas terao cOrlseqiiencias substantivas para muitos 
comportamentos que dependem da estratifica,ao. 

Perfil: estrutnra modal 
Esta dimensao estrutural refere-se ao numero, tamanho e 

localizagao de distintas modas relativas ii distribuigao de cada variavel 
de conteudo. Em estruturas poli-modais, quanto mais pronunciadas 
as modas, maior 0 grau de estratificagao. 

Perfil: assimetria 
Diversos instrumentos estatisticos existem para marcar 0 

grau de assimetria. Quanto maior 0 nivel de assimetria, maior 0 gran 
de estratificagao. 

ILUSTRA<;:OES 

Considerem-se os seguintes exemplos. Dados com os quais' 
medir e comparar as estruturas de estratifica,ao sao muito dificeis 
de obter. Considere-se por agora que uma descri,8.o completa em 

84 

Archibald O. Haller 

urn determinado momenta requer indicadores bem medidos e validos 
. de quatro dimensoes de poder, um ou mais para cada dimensao. 
Para cada indicador, diversas medidas devem ser feitas: 0 nivel medio, 
o grau de desigualdade absoluta e relativa, 0 grau e formas de analise 
fatorial de cristaliza,ao de todo 0 conjunto de indicadores das 
dimensoes de poder, 0 grau herdado de posi,ao de poder, e as 
distribui,oes de cada um ·devem ser demarcadas de modo a indicar 
a estrutura modal e a medir a assimetria de cada uma. Descrever 
tal estrutura global num dado momenta exige a constru,ao de 24 ou 
mais diferentes indicadores de dimensoes estruturais. Estes devem 
basear-se em a~ostras representati vas de toda a sociedade, grandes 
a bastante para permitir 0 registro de pequenas diferen,as, como 0 

caso de poucas pessoas no topo superior de uma distribui,ao 
assimetrica. 0 estudo das varia,oes na estrutura de estratifica,ao 
exige que medidas comparaveis sejam tomadas, sobre as meSmas 
variaveis, em diferentes tempos e lugares. A exigencia de 
comparabilidade e em si mesma grande quando se fazem 
compara,oes entre sociedades com culturas diferentesou em longos 
per{odos de tempo na mesma sociedade. 

Estudos explorat6rios desse tipo tem sido feitos a partir de 
dados obtidos no Brasil. Os dados foram coletados sobre uma amostra 
de probabilidade nacional de famHias em 1973, e est8.o disponiveis a 
respeitode todos as homens e mulheres empregados, dos lares 
amostrados. Estas pessoas sao as pequenas unidades da analise 
descriti va que sera apresentada posteriormente. 0 Brasil e um local 
particularmente adequado para desenvolver tal pesquisa explorat6ria 
por dois motivos. Primeiro, e urn pais grande cujas regi5es sao 
marcantemente diferentes uma das outras em termos de 
desenvolvimento. Segundo; tern apenas um idioma e uma cultura. 0 
primeiro toma possivel testar as varia,oes estruturais da estratifica,ao 
associadas aos niveis de desenvolvimento, tratando as regioes COmo 
sociedades. 0 segundo facilita 0 problema da comparabilidade. 

Como foi indicado, nao e poss{vel atualmente obter medidas 
da dimensao poder politico no Brasil ou em qualquer outro lugar. 
No entanto, existe uma concordfulcia generalizada de que: (1) a 
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renda is uma medida apropriada da dimensiio status economico, (2) 
os instrumentos de status ocupacional baseados na educa,ao e 
renda medias de cada ocupa,ao sao medidas apropriadas da 
dimensao prestigio, e (3) a educa,iio e da mesma forma uma medida 
apropriada da dimensao status informacional. Estes dados estao 
disponiveis para alguns dos parametros que teriam que ser estimados 
para se obter uma descri,ao completa das varia,6es de 
desenvolvimento regional da estrutura de estratifica,ao brasileira 
em 1973. 

Aqui, de fato, comparamos regi6es marcantemente diferentes 
em termos de desenvolvimento. As estruturas de estratifica,ao de 
tres das macrorregi6es de desenvolvimento s6cio-economico do 
Brasil (DSE) foram definidas em 1970 pela obten,ao de escores 
DSE de itens multiplos, com pesos fatoriais das 360 microrregiOes 
oficiais da na,ao e demarcados seus niveis no mapa do Brasil 
(HALLER, 1983). Isto mostrou as seguintes cinco macrorregiOes: 0 

suI desenvolvido (mediana DSE=78, numa escala de zero a 100), a 
periferia do suI em desenvolvimento (mediana DSE=54), a Amazonia 
subdesenvolvida (mediana DSE=32,5), 0 nordeste desigualmente 
desenvolvido (mediana DSE=31) e 0 meio-norte subdesenvolvido 
(mediana DSE=13). 

Obviamente, neste ensaio nao podemos reproduzir cada uma 
das dimens6es estruturais para cada macrorregiiio DSE para homens 
e mulheres. Em lugar disso, podemos fornecer algumas ilustra,6es
chave sobre tres das regi6es: a desenvolvida, a em desenvolvimento, 
e a subdesenvolvida. 

Variaveis usadas rotineiramente como indicadores foram 
formuladas para medir tres das quatro dimens6es de conteudo de 
estratifica,ao: a instru,ao em numero de anos completados com 
exito, escores de status ocupacional (compostos de escores avaliados 
canonicamente com base na educa,ao e renda de cada ocupa,ao), 
e a renda anual de 1973 em d61ares norte-americanos. 

As ilustra,oes estiio baseadas em homens e mulheres, 
regularmente empregados, de 15 a 65 anos de idade. Todas estas 
pessoas que vi viam nas tres regioes comparadas e que foram parte 
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da amostra foram inc1uidas. Os numeros dos membros da amostra 
variam muito por regiao e por sexo. 0 suI desenvolvido e muito mais 
populoso do que as outras duas regi6es, e cerca de tres vezes mais 
homens do que mulheres estiio empregados. A maior das seis 
subamostras por genero e regiao consiste portanto de homens no suI 
- mais de 40.000 (ver Tabela I). A menor e de mulheres na periferia 
do suI em desenvolvimento - acima de 2.500. 

Comecemos com os perfis (ver Figura I), os graficos foram 
esquematizados para mostrar a forma das estruturas de estratifica,ao 
para homens e mulheres como aparecem nas tres regi6es. Ha duas 
raz6es para prestar muita aten,ao a essas curvas. Primeira, elas 
mostram as rela,6es de poder entre as pessoas. A presen,a de 
multiplas modas mostra a existencia de classes discretas e 
potencialmente opostas. Ambos, a estrutura modal e a marcante 
assimetria, indicam urn alto grau de estratifica,ao para cada amostra. 
Segunda, 0 fato de que estas distribui,6es di vergem acentuadamente 
das curvas normal e normal log mostra que os numeros, is to e, os 
dados apresentados nas Tabelas I e 2 sao no melhor dos casos 
aproximados. Isto se da porque as formas de distribui,ao afetam 
seus significados. 
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Tabela 1 
Varia~oes i1ustrativas de estruturas de estratifica~ao regional no Brasil, por grau de 

desenvolvimento, considerando pessoas empregadas entre 15 e 65 anos de ida de, 1973 
Variavel de conteiido -, 

Romeos Mulheres 

de estratifica~ao desenvolvida em desenvolvimento subdesenvolvida desenvolvida em desenvolvirnento subdesenvolvid~ 

Educa<;ao 

nivel gera! (media) 4,9 4,2 1,7 5,3 5,1 1,6 

desigualdade absoluta 3,9 3,8 2,3 4,3 4,5 2,7 

(desvio padrao) 

Status Ocupacional 

mYel geral (media) 19.' 16,8 6,7 20,3 21,1 8,6 

desigualdade absaluta 18,\ 18,0 10,8 19,7 20,4 14,6 . 
(desvio padrao) 

mObilidade de circula<;ao 0,1' 0,79 0,85 0,69 0,75 0,63 

(1 - r) 

Renda Anual 

n!vel geral (media) 1800 1423 536 891 610 264 

desigualdade absaluta 2670 2330 903 1132 864 400 

(desvio padrao) 

numero de pessoas 41578 7686 5841 15711 2581 2777 

Nota: A edu~o 6 calculada em anos. a S(Q1US ocupacional e estimado em unida~6nicas de starus s6cio-economico (0-100). A mobilidade de circulayao e intcrgeracional. 
A renda e em d6lares norte-americanos_ 

-1-
Tabela 2 

V~ria~oes i1ustrativas de cristaliza~ao estrutural entre regiOes de desenvoJvimento no Brasil, 
conslderando pessoas empregadas entre 15 e 65 anos de idade, 1973 (coeficientes de correla~ao) 

Variavel de conteudo Homen, Mulheres 
de estratific3.\=ao desenvolvid. em desenvolvirnento subdesenvolvida desenvolvida ern desenvolvimento subdesenvolvid 
Educ3yao por status 0,5: 0,51 
ocunacional 

0,35 0,6 0,6 0,52 

lEduca~ao por renda 0,2' 0,18 0,16 0,2 0,21 0,20 
Status ocupacional 0,23 0,16 0,13 0,2 0,1 0,16 
(por renda 
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As curvas mostram 0 seguinte: 
1. Multiplas modas aparecem, tanto para homens como para 
mulheres, em 10 dos 12 grMicos relativos as regiBes desenvolvidas 
e em desenvolvimento. A exce\,ao e a distribui<;ao da renda feminina 
nas regiBes mais desenvolvidas. 
2. Para as duas regii5es mais desenvolvidas, curvas comparaveis 
mostram exatament", a mesma estrutura modal. Nestas, a educa\,ao 
tende a ser bi ou tri-modal, eo status ocupacional a ser ao menos 
tri-modal. Entre homens e entre mulheres nasregiBes em 
desenvolvimento, arenda tambem exibe multiplas modas. Na regiao 
subdesenvolvida, a forma das curvas e marcantemente diferente 
dos casos anteriores. As curvas nesta regiao mostram uma forte 
concentra\,ao, tanto de homens como de mulheres, na base de cada 
variavel indicador, embora alguns dos seis graficos mostrem a 
forma<;ao de uma pequena segunda moda e, as vezes, de uma terceira 
nos niveis de status elevado. A conclusao que pode ser retirada e 
de que a area subdesenvolvida exibe urn grau relativamente alto de 
igualdade na pr6pria base da estrutura de estratifica<;ao brasileira. 
Isto e precisamente 0 oposto da cren<;a comum entre muitos 
observadores do Brasil, que acreditam que a desigualdade e maior 
nas regiBes subdesenvolvidas (talvez devido it visibilidade do diminuto 
estrato no topo) . 
3.Cada curva mostra urn alto grau de assimetria. Isto e, uma 
minus cui a propor<;ao depessoas detem as mais altas posi<;Bes e, no 
conjunto, it medida que a extremidade da distribui<;ao se alonga, 
quanta mais alto 0 nivel, mais diminuta a percentagem de pessoas. 
4. Em cada caso, as principais modas sao uma ou as duas na base, 
onde a maioria das pessoas tendeu a se concentrar . 
5. Quase todos os grMicos mostram uma tendencia ao aparecimento 
de uma ou duas modas menores no meio da distribui<;ao. Para a 
educa<;ao, isto se da por volta de 12 anos de instru<;ao. Para 0 status 
ocupacional e de cerca de 50 pontos na escala, equivalente ao nivel 
dos funcionarjos de escrit6rios, professores de escolas primarias e 
sitnilares. Para a renda, e de cerca de dois ou tres mil d61ares anuais, 
ou urn salario medio mensal entre US$160 e US$250. 
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6. Pode haver uma diminuta moda perto do topo da distribui<;ao do 
status educacional e ocupacional nas regi6es mais desenvolvidas. 
7. Para 0 status ocupacional e de renda, as mulheres estavam mais 
concentradas ao redor da base do que os homens. 
8. Claramente, as principais varia<;6es regionais de perfis estao entre 
as duas regioes mais desenvolvidas e a regiao subdesenvolvida. 
9. Em termos da estrutura modal, as areas mais desenvolvidas 
parecem mais estratificadas do que a area subdesenvolvida. 
10. Em termos de assimetria, parece que a area subdesenvolvida e 
mais altamente estratificada. 

A Tabela 1 apresenta os dados relativos aos niveis gerais e 
de desigualdade absoluta das tres dimensoes de conteUdo. 0 grau 
de mobilidade de circula<;ao tamMm e apresentado para 0 status 
ocupacional. Exceto para os niveis ocupacionais das mulheres nas 
regioes em desenvolvimento - cujo status e ligeiramente maior do 
que 0 das mulheres nas regiiles desenvolvidas - 0 nivel geral para 
todas as tres variaveis aumenta com 0 desenvolvimento. 

Novamente, com duas exce<;oes entre as mulheres nas 
regioes em desenvolvimento, quanto mais elevado 0 nivel de 
desenvolvimento, maior 0 grau de desigualdade absoluta. Repetindo 
o que foi vislumbrado dos griificos, 0 nivel geral e os niveis de 
desigualdade absoluta das regioes subdesenvolvidas sao 
marcantemente mais baixos do que os das outras areas. Finalmente, 
quanto mais alto 0 nivel de desenvolvimento, mais baixo 0 grau de 
mobilidade de circula<;ao entre os homens. As mulheres nao mostram 
uma tendencia a esse respeito. 

Evidencias a respeito da cristaliza<;ao estrutural sao 
apresentadas na Tabela 2. Entre os homens, quanto mais alto 0 nivel 
de desenvolvimento, mais alto 0 grau de cristaliza<;ao. Entre as 
mulheres, a mesma tendencia pode estar presente nos dados, mas 
com uma pequena inconsistencia. 

CONCLUSAO 
Este ensaio tenta descrever a sintese contemporanea das 

tradi<;oes chissica e empiric a do pensarnento sociol6gico concemente 
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a estratifica<;ao societaria, com especial enfase no que se pode 
conhecer a respeito dos modos de descrever varia<;oes nas estruturas 
de estratifica<;ao. Nele tam bern sao apresentadas ilustra<;oes, 
mostrando como os indicadores de algumas das dimensoes estruturais 
variam em regioes desenvolvidas entre homens e mulheres 
empregados no Brasil. Em geral, eles mostram que quanto mais 
desenvolvida a regiao, mais estratificada ela e. 

Medir as varia90es de estratifica9ao entre sociedades e uma 
imensa tarefa devido ao numero de variaveis que devem ser estudadas 
e as diferen9as culturais, de idioma, e de organiza9ao social entre os 
povos. Mais ainda, tanto nos niveis individual como societario, os 

. efeitos das diferen9as estruturais da estratifica9aO est1io entre os 
que causam maior perplexidade hoje, e talvez em todas as epocas. 
Por esta razao, compreender como e por que as estruturas de 
estratifica<;ao variam e explicitar as conseqUencias de tais diferen<;as 
valem 0 consideravel esfor<;o requerido. 
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SELE<;AO E PARTILHA: EXCELENCIA 
E DESIGUALDADES SOCIAlS 

NA UNIVERSIDADE 

Glaucia Villas 
Boas 

A literatura sociol6gica esta repleta de estudos que buscam 
a 16gica das desigualdades sociais.' Na sociedade capitalistal 
burguesa, onde a pulsilo aquisitiva torna-se valor e 0 desejo de ter 
sempre mais (VILLAS BOAS, 1999) constitui 0 cerne da conduta 
social, nao e de se estranhar que muitos soci610gos tenham se 
ocupado desta tematica, buscando os principios que orden am 
popula90es e coletividades em classes sociais, de acordo com posse 
maior ou menor de bens. A partilha de bens materiais e espirituais 
produzidos em sociedade e um tema sociol6gico por excelencia. 
Nas liltimas decadas, a recusa de abordagens chamadas ciassistas' 
afastou os pesquisadores do enfrentamento das questoes das 
desigualdades sociais, mas eis que elas ressurgem nas discussoes 
sobre mobilidade social, exclusilo e pobreza.3 0 longo perfodo de 
desprezo pelo tema, em favor da analise de sistemas ideol6gicos, 
foi, entretanto, marcado pela discussilo, relevante, sobre principios 
que estruturam as desigualdades, que nilo se encontram 

1 Este artigo resulta da pesquisa Excelencia ou Igualdade de Oporlunidade? 0 caso dos cstudalltcs 
do IFCS. Intcgrou 0 projeto "Cor e EdUC8giio: Polfticas altemativas de combate a excJusao" 
que coordcnei juntameme com Yvonne Maggie, com apoio da Fundagao Ford. Foi apresentad~ 
em novembro de 2000, no Rio de Janeiro, em seminurio promovido pelas coordenadoras. 
2. A ~rodugao sociol6gica brasileira dos nnos 50 tern sido repetidas vezes qualificada como 
classl.sta, subtendcndo~se com es~e tenno a utilizagao do conceito classe social de inspiraguo 
marxlsta, A mcu ~er. cssa perspec~lva de reorrl:enagiio das caracterfsticas principais das pesquisas 
daquela cpoca limlta 0 entendlmento do 1I1strumelltal anaHtico utilizado. e nao leva ao 
escJarecimento do significado daquela produgiio, no escopo do 'pensamento social brasileiro 
no qual. a Socio[ogia introduziu e descortinou a questao das desigualdades sociais, a partir d,; 
cate~ona do trabalho. Quanto ao entendimento de orientagocs scguidas em decadas anteriores, 
o artl,go de Rodolfo Stavenhagen (1980) e muito esclarecedor pois mostra com propriedade as 
ma~zes tc6ricas do problema. Revela que uma vertente de estudos buscou a logica das 
deslg~alda~es n~ plano da estrutura social. enquanto outros buscavam esquadrinhar a 
estra~l~car;:ao SOclU~ de grupos ou sociedades nacionais. A mcu ver essas duas oricntar;:oes 
coexlsllram em mUilas pesquisas sociol6gicas das dccadas de 50 e 60. 
3 A respeito vcr Mobilidade social de Nelson do Valle Silva (1999) 
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