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Almeida * Mobilidade e posições
sociais:
uma análise teórica e conceitual

0 conhecimento do real procurado através
de planos de investigação sociológica, pres-
supõe a definição do estatuto com que são
tomados os conceitos e as proposições que os
relacionam — o que implica um trabalho cri-
tico sucessivamente revisto e renovado. Assim,
ao abordar-se a noção de posições sociais, cha-
ma-se a atenção para a vantagem de se efec-
tuar a especificação do conceito, como forma
de assegurar a sua integração teórica; apon-
ta-se depois a crescente relevância da variá-
vel (mobilidade social nos esquemas analíticos,
O Autor acentua ainda a necessidade de se
ter em conta as trajectórias de mobilidade
como elemento importante para uma mais
correcta caracterização das próprias posições
sociais.

1. Introdução

1.1 O património sociológico genérico comporta um certo
número de elementos, de diversas ordens, dos quais implícita ou
explicitamente se parte (ou se deveria partir) ao tentar prosse-
guir o esforço que integra o aprofundar o conhecimento do real
e o aperfeiçoar os modos de «ler» constitutivos desse conheci-
mento. «Partir de» não significa aceitar indiscriminadamente;
antes pressupõe/exige a definição do estatuto com que são to-
mados os conceitos e as proposições que os relacionam, o que im-
plica um trabalho crítico sucessivamente revisto e renovado. Tra-
balho crítico que é, por definição, socialmente infindável e do
qual tanto pode resultar tão somente um aperfeiçoamento de

(*) O autor realizou este estudo enquanto membro do Grupo de Bol-
seiros de Sociologia da Fundação Calouste Gulbenkian, anexo ao Gabinete
de Investigações Sociais.



pormenor, como a negação/superação de um sistema de leitura
do real e dos conhecimentos dele resultantes (pelo menos sob a
forma como dele resultaram), como até a pura e simples recusa
e consequente abandono de todo um corpo de conhecimento. Ora,
esse trabalho crítico não pode situar-se num plano puramente
técnico, nem sequer apenas ao nível da 'validação interna'. Exige
— e tanto mais quanto se trata de sociologia, ainda proto-ciên-
cia — uma reflexão conceituai e teórica efectuada com a constante
intenção de procurar assegurar a Validade externa' (Validade
externa' que, em rigor, nunca se atingirá — nunca se saberá se
foi atingida — mas que, por isso mesmo, deve constituir um ho-
rizonte-meta permanente neste tipo de trabalho e de reflexão).

As considerações que acabo de expor são certamente dema-
siado ambiciosas como introdução ao estudo cujos resultados se-
guidamente refiro e que não ultrapassa um nível extremamente
modesto quando comparado com a produção sociológica interna-
cionalmente relevante. Mas têm a vantagem de situar a ordem
de preocupações que, a meus olhos, dão sentido à tentativa. E se,
apesar de modesto e incipiente, vale a pena apresentar o dito
estudo, é tão-só na medida em que modesta e incipiente é a prá-
tica da investigação científica no nosso país — nomeadamente em
matéria de sociologia.

Posto isto, parece-me haver interesse — ainda na perspectiva
de explicitar opções subjacentes — em referir alguns apontamen-
tos mais sobre as posições teórico-metodológicas dentro das quais
se situa o presente trabalho.

Diga-se desde já que o estímulo directo para a elaboração
das reflexões agrupadas neste artigo decorreu da necessidade
de construir um plano de análise "L para um estudo interdisciplinar

1 A noção de plano de análise, assim como algumas características da
utilização dle tais planos, serão apresentadas e discutidas num^ artigo em
preparação: «Os inquéritos por questionário e os planos à® análise». Exem-
plificando muito resumidamente:

Na preparação de um inquérito de tipo «clássico», o questionário ba-
seia-se sobre uma enumeração de dados a recolher, sobre aquilo que alguns
autores designam por «questionário do investigador» ou, se mais elaborado,
por plano de observação. Nos inquéritos era que s<e atribui um lugar primor-
dial ao plano de análise, o questionário (ou qualquer outro instrumento de
recolha de informação) é também formulado a partir de uma lista enume-
rativa de items—«como não podfe deixar de ser; mas essa lista não resulta
do programa inicial tão directamente como nos inquéritos «clássicos». Pre-
cede-a um conjunto de relacionações, sucessivamente aprofundado, no qual,
a partir dum esquema teórico que integra um sistema conceituai, se constrói
um sistema de relações entre variáveis, prolongado por um sistema de rela-
ções entre indicadores (operacionalização das variáveis para efeitos1 de in-
quirição), indicadores que podem ainda ser desdobrados em items. E é desse
esquema, ou conjunto de esquemas, de relacionações, que decorrem também
as exiigências a que vai dever corresponder o plano de amostragem. Pb*
outro lado, o plano de tratamento dos dados fica automaticamente contido



sobre habitação urbana, em vista do qual se pretendia efectuar
um inquérito por questionário, sociologicamente situado e ana-
lisado 2.

Ora, a adopção, ou não, de planos de investigação que com-
portem um 'plano de análise' muito integrador, depende dos objec-
tivos de cada estudo e, portanto, do tipo de informação a que se
vai pretender chegar (por tratamento analítico dos dados recolhi-
dos através, por exemplo, de um questionário de inquérito). E
é claro que a mediação longa implicada pela construção de um
plano de análise, o que ela representa de investimento, só se
justifica plenameoate quando se pretenda mais do que um estudo
descritivo ou meramente 'factual'. Acontece, porém, que as limi-
tações dos estudos desta ordem, quanto à sua potência explicativa
e predicativa, são já por demasiado evidentes para que seja pos-
sível o sistemático confinamento nesse nível da observação. E,
a partir do momento em que se queira ir mais longe, não é pos-
sível iludir a necessidade da mediação teórico-conceitual, sob pena
de se avançarem interpretações cuja validade será incontrolável1
e/ou de se empregarem a-criticamente conceitos, quer pouco
coerentes entre si, quer mal adequados à realidade ou pouco per-
tinentes.

Por outro lado, esta concepção do trabalho sociológico é re-
forçada pela convicção de que só tem pleno sentido estudar rela-
ções — e também de que só uma certa ingenuidade epistemológica
explica que se não descortine por vezes o carácter efectivamente
relacional de muito daquilo que se julga estar a analisar «em si».
Ora o simples facto de explicitar, de ter sempre presentes os
aspectos relacionais dos objectos de análise, provoca alterações
na atitude analítica que, por exemplo em termos de preparação
de inquéritos por questionário, acarretam a exigência da elabo-
ração de planos de análise.

1.2 No inquérito a que atrás fiz referência visava-se rela-
cionar os modos de utilização do espaço (espaço-alojamento e seus
prolongamentos, assim como em certa medida o espaço urbano)
com as características sociais dos utentes. Características sociais,
entenda-se, em sentido lato: desde o programa inicial proposto
pelo L. N. E. C. se previa entrar em linha de conta, quer com
atributos elementares de tipo demográfico, quer com caracterís-
ticas de «nível» social (socio-eeonómico, soeio-profissional, etc),

no plano de análise inicial, bastando transcrever em linguagem de cálculo
as indicações que dele resultam no que toca à verificação de relações. O
plano de análise constitui, assim, num inquérito preparado desta forma, o
elemento integrador que comanda as características de todos os restantes
elementos* pois que os fundamenta e inter-relaciona.

2 Este Inquérito à Habitação Urbana (I. H. U.) integra-se num pro-
jecto do Laboratório Nacional! de Engenharia Civil, subsidiado por Habita-
ções Económicas—Federação das Caixas de Previdência.



quer ainda com factores mais complexos, da ôrdêm do Sócio-cul-
tural, como, por exemplo, as diversas «concepções da família».

Porquê referir este enquadramento? Porque a tratar-se de
um estudo de outra índole, as noções abordadas no presente artigo
teriam sido trabalhadas de forma diferente e ter-se-ia chegado
a um produto também, ainda que só parcialmente, diferente. Ou
seja: a tentativa de análise teórica e conceituai aqui apresentada
está longe de pretender considerar-se exaustiva relativamente ao
que poderia ser um estudo totalmente centrado na elucidação das
noções posições sociais e mobilidade social e respectivas relações
— antes representa o reaproveitamento de um «sub-produto» duma
análise ordenada por um esquema teórico mais lato. Convirá não
perder de vista este condicionalismo durante a leitura do texto
que se segue. Por outro lado, convirá ter-se presente que o .plano
de análise aqui parcialmente reaproveitado foi construído tendo
em vista a realização de um inquérito por questionário: daí que>
assim que se entrava na operacionalização do esquema teórico
para efeitos de recolha de dados, tudo foi pensado em termos
de efectuar esta ao nível dos indivíduos — com todos os proble-
mas que daí decorrem e, nomeadamente, os que aparecem associa-
dos ao facto de os items de inquirição virem referidos aos indi-
víduos-respondentes, embora o tratamento analítico da informa-
ção recolhida se faça ao nível dos colectivos, dos agregados de
vários escalões, mediante operações lógico-teóricas homólogas
(inversamente) do salto colectivo/individual efectuado na passa-
gem-transcrição do esquema teórico (situado ao nível dos colec-
tivos) para as listas de items.

Resta que, tendo-se optado pela elaboração de um plano de
análise fortemente estruturado/estruturante, houve que explicitar
um sistema de relacionações tal que cada variável ganhava signi-
ficação, não ao ser tomada isoladamente, de per si, mas enquanto
que elemento «pontual» dum sistema articulado em que o* sentido
era fornecido pelas articulações: o sentido era sintáctico e não
vocabular. No entanto, havia que trabalhar, afeiçoar, cuidadosa-
mente cada um desses elementos-«vocábulos». Ou melhor: havia
que, incessantemente, passar do aperfeiçoamento ao nível sin-
táctico para o do nível vocabular e vice-versa — e isto de forma
recorrente. Ou, noutros termos: o aprofundamento da análise
conceituai remetia para um aprofundamento da análise teórica
(dos sistemas de relações) e este para aquele; ambos efectuados,
de resto, em função de duas preocupações-chave: garantir uma
cada vez maior adequação ao real e assegurar também a opera-
cionalização (para efeitos do inquérito por questionário) do es-
quema teórico, quer do ponto de vista «económico», quer segundo
um critério de pertinência relativamente à problemática inicial-
mente definida pelos promotores do estudo.
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1.3 Os pontos centrais do presente artigo correspondem^—
— dentro do campo mais restrito que apenas engloba as noções
de posições e mobilidade sociais — à primeira das duas preocupa-
ções-chave referidas: neles se tenta (sobretudo em termo® de
adequação da teoria à realidade) apresentar propostas teórico-
conceituais decorrentes de uma análise crítica do emprego daque-
las noções e respectivas relaçõesi-articulações.

Assim — definido já o enquadramento (posições teórico-me-
todológicas e contexto na prática da investigação) em que se
situa este trabalho — no ponto 2. expõem-se, como base de par-
tida, ailgumas considerações de carácter genérico relacionadas
com a noção de posição social. O ponto seguinte é constituído por
uma análise relativa à utilização do conceito mobilidade social
e aos fenómenos que por essa via se pretende apreender. No
ponto 4. — o que mais importa, — propõe-se reconsiderar a pro-
blemática das posições sociais, enquanto instrumento analítico,
na óptica da mobilidade.

Em conclusão (ponto 5.) retomam-se resumidamente as pro-
postas, referidas ao longo do artigo, que me parece deverem ser
salientadas.

Em Anexos são apresentados alguns elementos de trabalho
—entre os quais certos aspectos da operacionalização potra efeitos
de inquirição (segunda das preocupações-chave atrás referidas),
no que toca às variáveis e relações aqui abordadas — que permi-
tirão aos leitores mais interessados uma melhor elucidação de
parte dos problemas referidos no coonpo do artigo3.

s Se exceptuarmos os elementos de trabalho apresentados em Anexos
(em que são reproduzidos partes de um artigo de Gino GERMANI e a biblio-
grafia que acompanha um estudo de Vittorio CAPECCHI), ao longo deste
artigo não apanece uma única referência bibliográfica. Tal facto deve-se à
circunstância de, ao rediigi-ílo, não ter recorrido directamente aos textos socio-
lógicos alheios. Mas é mais do que evidente que o presente trabalho é tribu-
tário de todo um património que o precede. Na impossibilidade de recons-
tituir a traima de leituras e dte influências: várias que, mais ou menos pro-
ximamente, informaram e formaram a reflexão aqui apresentada, seja-me
permitido salientar ao menos algumas dívidas mais gritantes, por ordem
cronológica. Assim, é de elementar justiça referir as aulas^ e seminários
conjuntos, de Henri. MENDRAS e Jean-Daniel REYNAUD, em que péla primeira
vez tomei contacto sistemático com os instrumentos conceituais centrais
da sociologia de raiz funcionalista (e em que, nomeadamente, foi analisado
e comentado o texto dei Ralf DAHRENDORF «Homo sotíiologicus: positions,
status et roles»). Aos seminários de «aperfeiçoamento metodológico», orien-
tados por Raymond BOUDON, Vito AHTIK, François ISAMBERT e Haroun JAMOUS,
devo uma boa parte da formação episftemo-metodológica aqui utilizada. O
semanário de Alain TOURAINE, assim como os contactos de trabalho com a sua
equipa, — para aUémi de tornarem menos rebarbatiyo o acesso à teoria accáo-
naldsta — propulsionaram a fundamentação à crítica do «monopólio» estru-
tuTo-funcionalista e a abertura às tentativas de novas formas de abordar/ler
o real social. Os seminários de análise crítica de projecto© de investigação —
orientados por Jean STOETZEL e Otto KLINEBERG, entre outros — assim como
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2. As 'posições sociais' esmo conceito básico

2.1 É do conhecimento corrente que, quer os comportamen-
tos, quer as opiniões, as expectativas, as «aspirações», etc. dos
indivíduos se não distribuem de forma aleatória mas antes sur-
gem articulados segundo configurações específicas; e também que
essas configurações aparecem mais ou menos fortemente associa-
das às posições sociais ocupadas peios indivíduos.

Todos os trabalhos de índole sociológico® subentendem, mais
ou menos expressamente, proposições genéricas desta ordem —
— desde os que apenas revelam a preocupação de «ventilar» este
ou aquele parâmetro segundo os diversos níveis sócio-económicos
da população em causa, até aos que explicitamente visam elucidar
as relações existentes entre conjuntos estruturados de posições
sociaisi (encarados em termos de classes sociais ou de estratos,
não importa agora) e as gamas de sistemas de atitudes e compor*
tamentos, ou mais simplesmente os tipos e sub-tipos culturais,
característicos desses mesmos conjuntos (sem esquecer os traba-
lhos em que, deliberadamente, se homogeneizam as 'posições so-
ciais' — ou seja: se torna invariante o respectivo parâmetro — por
forma a eliminar as incidências sobre a variável dependente que
pudessem resultar de diferenças de 'posição sociaF).

Assim, a variável posição social (ou qualquer dos seus equi-
valentes ou componentes) tende a encontrar-se sempre presente!,
de uma ou autra forma, nos esquemas analíticos dos estudos so-
enológicos—o que mais não traduz do que a sua centralidade
teórico-conceitual nos modos de apreensão do real social, ela pró-
pria resultante da importância fulcral do objecto denotado por
este conceito dentro do sector do read abordado/constituído pelos
discursos decorrentes deste modo de leitura.

2.2 Referidos estes aspectos relacionais da utilização ana-
lítica do conceito 'posição sociaF, importa acrescentar algumas
observações para melhor esclarecer desde já o emprego que se-
guidamente farei da respectiva noção.

Em primeiro lugar: usarei mais adiante, em ligação com a
noção de posição social, as de estatuto e de papel sociais. Não
por acaso; mas porque (pelo menos dentro do corpo teórico mais
usual na sociologia contemporânea) o conceito de papel social,

os contactos com vários grupos de pesquisa e os respectivos trabalhos em
curso, tornaram bem «visíveis» as imbricadas! articulações entre opções teórico-
-conceituais e metodológicas. E, por último, não posso deixar de referir que
semi a permanência no Grupo áe Bolseiros de Sociologia da Fundação Gulben-
kian, dirigido pelo Prof. Adérito SEDAS NUNES, não teria tido a ocasião âe
deixar levedar, no confronto com uma prática de investigação, as reflexões
expressisas neste texto, assim como as que, de uma ou die outra forma,
aparecerão em futuros trabalhos.
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e aqueles que aparecem associados a este, se situam como con-
ceitos-charneira. Charneira entre a psicologia social e a socio-
logia, se se quiser raciocinar em termos de disciplinas; mais-
exactamente, entre dois níveis do real e/ou entre dois 'modos
de análise'; ou seja: conceitos que tanto permitem utilizações no
seio de um modo de leitura do real em que se parte dos indivíduos
para ler a sociedade, como no modo em que a «démarche» é a
inversa desta.

Em segundo lugar: como é evidente, as 'posições sociais'
são «pluTi-dimensionais»; isto é: o conceito posição social é com-
plexo, engloba diversas 'dimensões' (ou facetas, ou componentes).
Mas verifica-se que podem ser muito diversas as 'dimensões'
retidas para cada estudo. Diversidade que tanto pode resultar
dos sistemas teóricos escolhidos como dos objectivos visados,
quer quanto à abordagem específica de determinados temas, quer
quanto ao tipo histórico de formação social a analisar, quer ainda
quanto ao nível de agregação/desagregação que se pretende atin-
gir. Vejamos alguns exemplos (que se não pretendem exaustivos).
Na perspectiva conceituai dos 'papéis' e 'estatutos* sociais, enca-
rados pela óptica da sua integração individual (utilizada, por
exemplo, nos estudos sobre a 'congruência do estatuto') podem
tomar-se como facetas distintas todos os 'segmentos de estatuto';
em termos práticos, é vulgar recolherem-se dados relativos, ao
nível de instrução, à ocupação profissional, ao montante das >rê
munerações e ainda ao prestígio social. Um modelo clássico de
abordagem teórica é-nos fornecido pela proposta weberiana, se-
gundo a qual aquilo que aqui é designado por 'posições sociais'
deve ser analisado simultaneamente mediante escalas separadas
de poder, prestígio e riqueza. Outras propostas, em geral forte-
mente agregativas, privilegiarão uma 'dimensão', considerando
que as outras aparecem subordinadas a esta; por exemplo aquela
que toma como factor discriminante básico a posse dos meios de
produção. As abordagens de raiz mais empirista ou que visam
problemáticas mais específicas, mais «localizadas» (nos vários
sentidos do termo) utilizam um, ou congregam vários, dos se-
guintes aspectos:—disponibilidades económicas, fonte e/ou tipo
de proventos, ou «nível de vida», ou ainda nível socio-económico,
ou capacidade de consumo, etc.; — situação socio-profissional, ou
simplesmente tipo de ocupação, e/ou traços associados ao exer-
cício das funções profissionais (autonomia/dependência, ou grau
hierárquico, execução/organização/gestão-direcção, manual/não-
-manual, etc.); — à situação ocupacional podem aparecer associa-
dos os aspectos poder e prestígio; —grau de instrução ou capa-
cidade de participação/«consumo» cultural;—situação socio-eco-
lógica (a distinção rural/urbano é muito empregue e associa as-
pectos geográficos-ecológicos com aspectos etno-culturais); — etc.
otc. De qualquer forma, como se vê, é necessário efectuar, para
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cada situação analítica a 'especificação do conceito" (Lazarsfeld),
ou seja, discriminar as componentes que nela vão ser utilizadas
ou que ela requer.

3. 'Mobilidade social': Os fenómenos e o conceito

3.1 Consideremos agora a mobilidade social. A respectiva
noção, embora com acepções por vezes bastante diversas4, tem
vindo a ser crescentemente utilizada nos estudos sociológicos. E
esta crescente utilização engloba um fenómeno teórico relevante:
nos esquemas analíticos o conceito mobilidade tende a aparecer
sucessivamente menos como variável dependente e mais como
variável independente ou então como variável intermédia ou de
controle. Ou seja: tende-se a encarar ou a estudar os fenómenos
de mobilidade social não só como consequência mas, cada vez
mais, como factor de outros processos ou causa (diferencial) de
outras características sociais — quer as análises foquem directa-
mente os efeitos da mobilidade (e tê-la-emos como variável inde-
pendente), quer abordem fenómenos mediante esquemas que não
incluam a mobilidade como variável central, mas julgando-se ne-
cessário, no entanto, neutralizar ou avaliar a incidência, sobre a(s)
variável (is) dependente (s) em estudo, de parâmetros distintos
da(s) variável (is) indeiDendente(s), entre os quais a mobilidade
(e aparecer-nos-á esta como variável de controle).

Ora, essa tendência não é ocasional, nem resulta de uma
qualquer «moda intelectual» em vigor nos meios da investigação
sociológica. Quanto mais uma sociedade deixa de ser classificável
nas «sociedades tradicionais» e mais evolui, portanto, no sentido
das sociedades «modernizadas»5 (industriais ou até post-indus-
triais), mais indisipensável se torna entrar em linha de conta com
os fenómenos de mobilidade social, ou seja: mais a noção de
mobilidade social se revela necessária para uma leitura adequada
do real social em tais sociedades. Isto porque, à medida que as
sociedades se «modernizam», verifica-se, no que toca à estrutura
social (quando entendida como rede-malha estratificada de posi-
ções sociais), que:

— se encararmos as 'posições sociais' pela face estatutos

4 A expressão mobilidade social é ambígua, não só por efeito de
expansão/contracção do campo denotado mas até por poderem corresponder-
-lhe significados efectivamente distintos (pofeemia). Admitamos aqui que3
quando se não especificam outras acepções, se está a utilizar a noção de
mobilidade social com o seu scignifiçado maJiis usual: variação de posição
social na direcção «vertical» e no sentido «ascendente».

5 O termo é incorrecto (até porque comporta conotações valorativas);
conservemo-lo pela sua fraca especificação, que apresenta vantagens dado
o carácter de generalidade da® proposições referidas nesta parte do texto.
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sociais e respectivos segmentos de estatuto, desaparece a domi-
nância quase total dos estatutos atribuídos ou «herdados» (ascri-
bed), vindo a aumentar a importância relativa dos estatutos, e
segmentos de estatuto, adquiridos ou atingidos (achieved)6;

— ainda que determinados conjuntos estratificados de papéis
sociais se mantenham relativamente fixos, os actores sociais que
ocupam as respectivas 'posições' variam, ou podem variar, ao
longo do tempo — fenómeno claramente revelado por análises
diacrónicas (ou, mais exactamente, por sucessões de cortes sin-
crónicos);

— a própria rede de posições sociais altera-se, não necessa-
riamente porque diminua a «distância» entre os pontos extremos
da estratificação societal (o que é ainda uma ilusão ideológico-
-mistificante, se referido a certas sociedades) mas pelo esbater
dos fossos, hiatos intransponíveis (ou quase), característicos das
sociedades de fortíssima ascription ou, se se preferir, de fortís-
sima «hereditariedade» social.

(A propósito deste último ponto: nesse sentido se afirma que
o próprio facto dv3 uma sociedade só poder ser estudada adequada-
mente em termos de classes ou permitir uma análise pertinente
em termos de estratos é já por si fortemente significativo quanto
a essa sociedade.)

3.2 Retomemos, sob outro ângulo, o problema das análises
da mobilidade. Não é de crer, a priori, que os fenómenos ditos
de «promoção social» comportem as mesmas consequências, indis-
tintamente, em qualquer sociedade, Ê de crer pelo contrário, que,
por exemplo, a sociedades diferentemente envolvidas nos proces-
sos de «modernização» (industrialização, desenvolvimento urbano,
transformações culturais, etc), ou aos diferentes momentos des-
ses processos numa mesma sociedade, correspondem diferenças
na atribuição de sentidos-significaçoes aos itinerários de promo-
ção (ou às situações de estagnação ou ainda aos riscos de mobi-
lidade descendente, absoluta ou relativa), ocasionando assim
diferentes configurações dos 'sistemas de atitudes e comporta-
mentos' associados aos vários grupos sociais. O que se repercute,
de forma mais ou menos refractada conforme o nível que se con-
sidere, na(s) forma(s) assumida(s) pela percepção dos itine-
rários individuais lidos em termos de mobilidade.

3.3 Em suma, quer a situação efectiva da cada actor social
individual no(s) processo (s) de mobilidade, quer o sentido que
eie atribui a essa situação como ao processo colectivo em que ela
se verifica, constituem dados de base, ao nível individual, para a

6 Esta asserção não implica de modo algum aceitar a ilusão de socie-
dades de iguais chances para todos ou de perfeita mobilidade, em que todos
poderiam «partir do nada e chegar a Presidentes-Directores^Gerais»...
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elaboração analítica de variadíssimos fenómenos sociais — e cor-
respondem-lhes, portanto, variáveis fulcrais em qualquer estudo
sociológico. Ou seja: os dados estáticos habituais (de ordem demo-
gráfica: idade, sexo, situação no agregado familiar, etc; nível
de instrução, situação socio-profissional1, nível socio-económico; e,
cada vez mais, também, os elementos da situação socio-ecológica)
aparecem crescentemente como atributos insuficientes para carac-
terizar aquilo a que se pode chamar a identificação social básica
dos actores sociais inquiridos; torna-se necessário juntar4hes os
dados de itinerário. E isto tanto mais — embora não só — quanto
mais se pretenda sair da limitada posição meramente descritiva
e enveredar pela via explicativa-interpretativa.

Se nos ativermos às populações urbanas, aquela exigência
toma ainda maior relevo. Bastará lembrar que uma das facetas
essenciais dos fenómenos genéricos ligados à «modernização» é
justamente a afluência de populações aos centros urbanos e o
concomitante desenvolvimento destes. Sendo assim, todos os tipos
e formas de mobilidade podem aparecer englobados nos esquemas
de leitura que tentem uma abordagem adequada e pertinente da
realidade social nos meios urbanos.

4. As 'posições sociais' na óptica da 'mobilidade'

Tenho vindo a utilizar a noção de posição social (e/ou outras
noções associadas a esta) para caracterizar a de mobilidade: os
processos de mobilidade poderiam ser lidos em termos de mu-
dança de posição social. Retomemos ambas estas noções — mas
agora sob uma nova óptica: reconsiderar as posições sociais com
base nos fenómenos de mobilidade.

4.1 Falei já de itinerário a propósito dos processos de mobi-
lidade; melhor será reflectir em termos de trajectória — o que
remete para a noção de velocidade, ou seja, uma relação entre
uma «distância» e um intervalo de tempo. Por outro lado, importa
considerar que os percursos são sucessões de posições e que, uma
vez que estas, se sociais, são pluri-dimensionais, também pluri-
-dimensionais serão os percursos7.

Mas, se qualquer percurso de mobilidade social pode ser
descrito como sucessão de posições sociais, então qualquer posição
social pode ser considerada como um momento (encontramos a
noção do tempo) de uma trajectória encarável sob vários ângulos
ou comportando diversas 'dimensões' (encontramos a pluri-dimen-
sionalidade). E, se as posições são momentos de trajectórias dife-
renciáveis pelas durações e percursos, daqui resulta que, em ri-

7 No final do ponto 2.2. ficaram já apontadas várias exemplificações
de carádter pluri-dimensional das 'posições sociais7.
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gor, duas posições que apareceriam idênticas quando referencia-
das pelos indicadores correntes, não deverão ser efectiva e
totalmente consideradas como tais, se situadas em trajectórias
significativamente diferentes.

Na parte anterior referi já a crescente importância de se
incluírem os dados do 'itinerário' para uma mais completa 'iden-
tificação social básica' dos actores sociais inquiridos. As consi-
derações imediatamente precedentes vêm, como é óbvio, reforçar
essa exigência: os dados sobre as 'trajectórias' não só aparecem
importantes em si mesmos, enquanto informação sobre os as-
pectos implicados nos processos de mobilidade, como, para além
disso, revelam-se imprescindíveis para uma caracterização cor-
recta das próprias 'posições sociais9.

4.2 Vejamos uma ilustração deliberadamente simplificadora.
Comparemos trajectórias de mobilidade — mas considerando a
variável 'posição social' referenciada apenas por um indicador:
o nível dos réditos; ou seja: tomemos apenas uma 'dimensão',
neste caso a capacidade de consumo, até porque lhe corresponde
muito directamente um indicador relativamente simples e cor-
rente.

Façamos essa comparação através de um diagrama ortogonal,
em que o eixo das abcissas corresponde à variável tempo, t,
representando-se em ordenadas a variável nível dos réditos, r.
Designemos por r% o valor de r no momento U e por ta o momento
actual (ou seja aquele até ao qual é possível conhecer as trajectó-
rias efectivas, representadas a traço cheio).

Consideremos duas trajectórias distintas, correspondentes a
dois 'actores sociais' A e B} mas tais que (se designarmos por
[ r ^ l . o valor de r referido ao 'actor N em ti) \ r ~] coin-

cida com f r
B l a - Teremos então, por exemplo:

Fig. 1
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Vemos que a 'posição social' de A e a 'posição social' de B,
se avaliadas só por intermédio de um indicador como r tomado
(«estaticamente») no momento ta, aparecerão como idênticas.

No entanto, não é difícil conceber que as 'posições sociais' de A
e de B não são efectivamente idênticas — até porque não serão
nem auto- nem hetero-percebidas como tais; como não serão pro-
vavelmente idênticos, por exemplo, os 'sistemas de atitudes e
comportamentos' de que A e B participarão. Sendo> assim, a ca-
pacidade explicativa da identidade de 'posições' de A e B será,
na melhor das hipóteses, nula, pois essa identidade é apenas apa-
rente; e, na pior das hipóteses, será errónea, pelo menos rela-
tivamente a algumas das variáveis que se possa tentar associar
a esta.

Pois que a fig. 1 sugere uma analogia matemática, ocorre
dizer que não é suficiente verificar-se j rÁ }^ — | r

R \ ; se-
ria necessário considerar também, pelo menos, as «derivadas de
l.a ordem». E só da identidade simultânea, para A e B no mo-

mento U, de pelo menos, quer os valores de r, quer o valor das
derivadas de r relativamente a t, se poderia concluir pela iden-
tidade das 'posições sociais' de A e de B.

4.3 Diga-se que, como é óbvio, as considerações preceden-
tes tanto são válidas relativamente a actores sociais individuais
como relativamente a actores sociais colectivos (desde que sal-
vaguardadas as condições de transcrição conceituai e relacional!
implicadas na passagem do nível dos indivíduos para os níveis
dos agregados): a comparação feita tanto pode referir-se a dois
indivíduos A e B com trajectórias de mobilidade individual dis-
tintas, como a dois grupos sociogràficamente concretos, ou duas
categorias sociais, envolvidos em processos de mobilidade colec-
tiva de tipos diferentes (bastará efectuar a transformação ade-
quada na especificação da variável r) 8. Pense-se, para exempli-
ficação, no que resultaria da comparação entre um grupo de
trabalhadores do sector terciário, cuja trajectória colectiva se
possa, em termos de r, aproximar da de A, e um grupo de tra-
balhadores do sector secundário que apresente uma trajectória
cuja configuração, mesmo se menos acentuada, seja próxima da
de B. Ou (se quisermos eliminar nítidas diferenças de situação
^socioprofissional actual) Considerem-se duas categorias, ambas
de assalariados manuais, por exemplo actualmente ocupados no
sector industrial da zona urbana de Lisboa, mas tais que uma
seja composta por indivíduos de origem já urbana e desde sempre

8 A diferença mais importante, entre o tratar-se de indivíduos e o
tratar-se de colectivos, residirá na alteração dos limiares de significância
dos afastamentos.
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ocupados profissionalmente no sector secundário, e a outra com-
posta por ex-rurais vindos para Lisboa e para o trabalho indus-
trial na fase inicial do grande surto emigratório/ dos anos 60;
se pensarmos na forma como se processou a evolução dos salários
(quer global, quer diferenciada por regiões, sectores e ramos),
não será difícil imaginar a possibilidade de dois sub-conjuntos
dessas categorias se caracterizarem por capacidades de consumo
idênticas no momento actual, mas também por processos de modi-
ficação temporais que — mesmo sem se distinguirem tão forte-
mente quanto as trajectórias representadas na fig. 1 — sejam
suficientemente diferentes para, pelo «peso» que imprimem às
características actuais, lhes corresponderem distintas 'posições
sociais* colectivas.

4.4 Evidentemente, o risco de se apreenderem como idên-
ticas 'posições sociais' que efectivamente o não são, diminui —
— mesmo sem fazermos intervir dados relativos às trajectó-
rias— desde que, para caracterizar aquelas, se tome em consi-
deração mais do que uma 'dimensão* e/ou se empregue mais do
que um único indicador: a especificação pluri-dimensional do con-
ceito, como a utilização de baterias de indicadores, mais facil-
mente porão em evidência diferenças que, de outro modo, passa-
riam despercebidas. Mas esta objecção não invalida o raciocínio
precedente, senão parcialmente e no que ele tinha de demasiado
simplificados. Em primeiro lugar porque — dentro de uma pers-
pectiva de operacionalização — o seccionamento em categorias
analíticas nunca pode ser tão «fino» que evidencie distinções entre
pontos relativamente próximos, tendendo pelo contrário a englo-
bá-los em grandes grupos para diminuir o número de categorias
e simplificar as operações de tratamento dos dados. Em segundo
lugar — retomando o raciocínio teórico — porque (com excepção
dos casos de trajectórias fortemente inflectidas segundo uma das
'dimensões', nas quais mais facilmente aparecerão disparidades
bem patentes entre os valores das coordenadas do ponto ocupado
no espaço de atributos pluri-dimensional num determinado mo-
mento) a influência da congruência tendencial dos elementos de
estatuto, provocará dificuldades na apreensão puramente estática
das características diferenciais resultantes das diversas formas
de se estar situado nos processos de mobilidade.

4.5 Interessa ainda focar um outro aspecto — que é parti-
cularmente relevante caso se pretenda ter em conta não só as
"posições sociais* mas também os 'sistemas de atitudes e com-
portamentos' associados a estas.

Consideremos de novo a fig. 1; nela apenas se representavam
aá trajectórias efectivas de A e B até ao momento ta. Mas A e B
encararão de certa forma aquilo que julgam virão a ser as suas
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trajectórias futuras, isto é: um qualquer 'actor social' N carac-
cterizar-se-á não só pela trajectória efectiva, já verificada, mas
também por expectativas quanto ao prosseguimento da sua tra-
jectória de mobilidade para além do momento actual9.

Utilizemos diagramas do tipo do da fig. 1, mas substituindo,
em ordenadas, a variável r por uma variável de 'posição', gené-
rica, x (que tanto possa representar uma das 'dimensões' — por
exemplo o «status», ou o prestígio, se se preferir raciocinar sobre
elementos mais específicos — como uma variável complexa, cons-
truída de maneira homóloga da que permite reunir num único
índice as informações recolhidas através de diversos indicadores,
sendo ainda necessário admitir que seja susceptível de represen-
tação linear); representemos a tracejado as expectativas quanto
à evolução futura das trajectórias, continuando a usar o traço
cheio para as trajectórias efectivas; e se N designar, quer um
'actor', quer a sua trajectória efectiva, designemos por N' a sua
trajectória expectada.

Ora, sabe-se que as expectativas não decorrem univocamente
das trajectórias efectivam. Pode muito bem suceder que dois 'acto-
res* Ni e Nt, cujas trajectórias efectivas sejam coincidentes, re-
velem expectativas N't e N'2 significativamente diferentes. Assim,
se continuarmos a comparar dois 'actores' caracterizados por
trajectórias efectivas do tipo das de A e B, da fig. 1, tanto pode
acontecer termos

Fig. 2

9 Análises mais «finas» poderão ir mais longe nas distinções a efec-
tuar. Assim, mesmo quanto à mobilidade já ocorrida, podem considerar-se
separadamente a mobilidade efectiva, «objectiva» (avaliada através de 'ins-
trumentos de medida' analíticos definidos e utilizados de maneira uniforme
e sistemáitica pelo observador), e a percepção que os 'actores sociais' possuem
das suas próprias trajectórias ou ainda de trajectórias alheias (mobilidade
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como poderemos encontrar

Fig. 3

ou ainda quaisquer outras combinações das várias eventualidades
de articulação entre os dois tipos de elementos.

Sendo assim, torna-se clara a importância — relembre-se:
sobretudo se se pretender conjugar os dados de 'posição' com a
referenciação dos 'sistemas de atitudes e comportamentos'—de,
para caracterizar mais completamente a 'posição' de um N em ta,
ter, pelo menos, em conta quer a sua trajectória efectiva quer
as suas expectativas de mobilidade.

O recurso a outras noções sociológicas permite ilustrar, por
analogia e pelo isomorfismo das relacionações apontadas, as van-

tagens, ou até a estrita necessidade, de se tomarem em consi-
deração não só características factuais efectivas, mas também
elementos tais como as representações reportadas ao futuro. São
conhecidas, na sociologia funcionalista, a distinção entre grupo
de pertença e grupo de referenda, assim como a ligação entre
os mecanismos referenciais e os processos ditos de socialização
antecipadora; e sabe-se que as atitudes dos indivíduos não são
suficientemente explicadas em função dos respectivos 'grupos de
pertença*, pois que uma boa parte delas só é interpretável recor-
rendo-se às noções do 'grupo de referência' e/ou de 'socialização
antecipadora'. Analogamente — e para utilizar outro corpo teórico,

«subjectiva», auto-ou hetero-percebida). Como é possível também distin-
guir entre expectativas de mobilidade e intenções ou projectas de mobilidade
— o que equivale a acentuar diferentemente os aspectos passivos! e os aspec-
tos voluntaristas da «mobilidade subjectiva» reportada ao futuro (por opo-
sição à simples auto-percepção da situação até ao presen/te). Limitemo-nos
neste momento a considerar aqui a mobilidade efectiva («objectiva») e as

<auto-expectativas de mobilidade.
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o accionalista — pode-se afirmar que a elucidação dos sistemas
de atitudes e comportamentos requer a referenciação de elementos
subjectais da ordem, por exemplo, dos projectos de mobilidade
(ou, mais exactamente, 'projectos de referência de mobilidade').

E, chamando de novo a atenção para questões próximas das
que foram já evidenciadas no decurso do ponto 3.: o levar em
conta todas as características ligadas aos processos de mobilidade,
e nomeadamente os elementos de carácter subjectal, é tanto mais
imprescindível quanto mais a virtualidade da mobilidade (como
processo viável ou como impossibilidade posta em evidência por
«efeitos de demonstração») estiver presente no 'horizonte' da
sociedade ou das categorias sociais em causa — o que vai sendo
a situação corrente em todos os países que, de forma mais ou
menos penosa10, se não encontram já em situação de total imo-
bilismo ou estagnação.

4.6 Retenhamos, pois, em conclusão deste ponto, que, para
uma avaliação adequada das posições sodais, é necessário ter em
conta as características das trajectórias de mobilidade nas quais
os 'actores sociais' se situam. Ou, se tomarmos o problema sob
outra forma: os elementos relativos à mobilidade devem constituir
também 'dimensões' básicas, na especificação pluri-dimensional
do conceito posição social — convindo não esquecer que aquelas
características compreendem não só elementos objectais (da or-
dem das trajectórias efectivas) como elementos de carácter sub-
jectal (do tipo das expectativas de mobilidade). E, se esses ele-
mentos não forem integrados na especificação das 'posições',
haverá então toda a conveniência em que uma variável mobili-
dade apareça incluída nos esquemas analíticos, pelo menos en-
quanto variável de controle.

5. Conclusão

Convirá, para terminar o corpo do artigo, retomar abrevia-
damente os temas neles referidos, por forma quer a facilitar uma
visão de conjunto quer a salientar as propostas que dele fazem
parte.

Se deixarmos agora de lado o posicionamento teórico-meto-
dológico introdutório, o tema de partida resulta de se apreender
a centralidade teórico-conceitual de uma noção: a de posições
sociais. Relativamente aos problemas sugeridos pelo exame do
emprego deste instrumento analítico, convirá chamar a atenção

10 Lembre-se o tema, caro a Alain TOURAINE, da «hiíta contra os
obstáculos ao desenvolvimento».
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para: — a vantagem de se efectuar, em cada estudo, a especifi-
cação do conceito, como forma de assegurar a sua integração
teórica e para evitar, até, a mera utilização a-crítica de compo-
nentes mal seleccionadas (relativamente às exigências analíti-
cas) ; — a conveniência em explicitai' o modo de relacionação ana-
lítica entre a variável 'posição social* e as demais variáveis dos
esquemas de análise.

Seguidamente, aponta-se a importância crescente— decor-
rente das próprias alterações sociais — de se incluir nos esquemas
analíticos a variável mobilidade (pelo menos como variável de
tratamento ou de controle), propondo-se que a habitual recolha
de dados «estáticos» de identificação social básica seja comple-
tada pela de dados de itinerário relativos a um ou mais tipos/for-
mas de mobilidade — e convindo ainda, em grande número de
estudos, que os dados referentes à situação efectiva sejam acom-
panhados de elementos respeitantes ao sentido atribuído a essa
situação.

Estas propostas vêm a ser reforçadas no último ponto, em
que — como consequência de uma inversão da óptica segundo a
qual é mais habitualmente encarada a problemática das relações
entre posições e mobilidade sociais — se acentua a necessidade
de ter em conta a natureza das trajectórias de mobilidade, mesmo
que apenas se pretenda caracterizar, mas adequadamente, as
posições sociais: se as posições são momentos de trajectórias,
duas posições «idênticas» não o serão efectivamente se situadas
em trajectórias diferentes. Esta proposição tanto se aplica a
actores sociais individuais como a actores sociais colectivos
(desde que efectuadas as transformações exigidas pela mudança

do campo de validade dos conceitos), convindo — quer num,
quer no outro caso — ter em conta, não só os dados de carácter
objectai, como os elementos subjectais envolvidos nas trajectórias
de mobilidade.

Ê evidente que este conjunto de propostas pode implicar
uma sobrecarga para os planos de investigação. Convirá no en-
tanto não sobreestimar esse inconveniente, já que ele pode ser
reduzido, ou mesmo eliminado, mediante uma preparação crite-
riosa dos planos de análise, e respectivas operacionalizações, por
forma a conseguir uma grande economia relativa de indicadores.
E, em qualquer caso, é sempre ultra-compensadora a vantagem
genérica de, através da utilização de sistemas conceituais e esque-
mas teóricos («vocabulário» e «sintaxe») mais elaborados, se
obter uma maior adequação à realidade dos modos de leitura desta.

Lisboa, 1969.



ANEXOS

Conforme foi indicado no ponto 1.3., apresentam-se em Anexos uns
quantos elementos de trabalho que completam, desenvolvem, ou especificam,
alguns dos aspectos referidos no corpo do artigo.

Estes elementos são de duas ordens.
Num primeiro grupo reunem-se notas elaboradas pelo autor do presente

artigo. A primeira (LA.) foi redigida para ser aqui incluída com Vista a
eispecificar alguns prolongamentos operacionais de propostas referidas no
corpo do artigo. Os restantes elementos deste primeiro grupo — I.B. e I.C —
não são mais do que a transcrição parcial (por vezes modificada, para maior
clareza, em aspectos de redacção) de documentos de trabalho pertencentes
à fase preparatória do inquérito mencionado na Introdução (I.H.U.). Escla-
reça-se qu^ só o primeiro destes três Anexos foca explicitamente o binómio
posiçÕes-mlobilidade. O segundo, embora inclua algumas referências à mo-
bilidade nas suas relações com as 'posições sociais*, incide sobretudo nesltas
últimas (e foi redigido em momento anterior à elaboraçãio da perspectiva a
que é dedicada a parte principal deste artigo). O terceiro, pela sua própria
natureza, está centrado na mobilidade.

O segundo grupo 4 constituído por elementos;, respeitantes à problemá-
tica da mobilidade social, retirados de artigos alheios. No Anexo II. A traduz-se
uma enumeração, apresentada por Ginoi GERMANI, das variáveis a ter em
conta em análises da mobilidade. Em II. B, transcrevem-se as referências
bibliográficas apresentadas por Vittorio CAPECCHI numa sua análise crítica,
metodológica, da mais importante literatura sociológica sobre problemas, de
miobillidade.

ANEXO LA

Alguns apontamentos sobre a operacionalização do binómio posições-
-mobilidade, na perspectiva da inquirição por questionário

L A enumeração, a propósito de pluri-dimensionalidade do conceito
'posição social7, de algumas das suas facetas ou complementes — feita a título
de exemplo no ponto 2.2Í d{o texto — fornece indicações quanto ao tipo de



dados a recolher e a tratar para caracterizar as 'posições sociais* e as
trajectórias de mobilidade'. Em linguagem de operacionalização: a cada
'dimensão' que for retida pela 'especificação do conceito' (segundo os requi-
aitos da situação analítica), poderá corresponder pelo menos um indicador
da variável; e este indicador dará lugar a um item de inquirição ou (se o
tipo de questionário', a natureza da situação de resposta, etc,, assim o exi-
girem) a vários.

1.1 Tudo isto — independentemente, agora, de quais sejam especifica-
mente as variáveis em causa — se integra no esquema geral seguinte *:

Teoria

Conceitos Relações entre Relações entre relações
conceitos de conceitos

Variáveis '• Relações entre Relações entre relações
variáveis de variáveis

Indicadores \ Relações entre Relações entre relações
indicadores de indicadores

Dados

Dentro desta perspectiva, a operacionalização de cada variável consistirá
essencialmente em (representando por setas os «caminhos»):

Variável

Indicadores
•

Items

* Apresentado por François ISAMBERT, num seminário de aperfeiçoa-
mento metodológico (no âmbito do ciclo do doutoramento de investigação em
sociologia) — Paris, 1965.
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enquanto que o tratamento dos dados, após a recolha, permite:

Variável

dIndicadores

f
IteVns

Se quisermos representar — ainda que muito esquematicamente e redu-
zida ao essencial — a parte propriamente analítica (indo até à reelaboração
teórica) do tratamento da informação recolhida, obtemos (indicando pelas suas
iniciais IOS elemento© que compunham o primeiro quadro):

1.2 Estes esquemas são suficientemente gerais para se manterem ade-
quados como análise de, e pertinentes como indicações para, a prática da
investigação sobre a realidade social, quaisquer que sajam o nível do real
abordado pelo estudo e o processo escolhido para a recolha de informação.
São portanto válidos relativamente à perspectiva da inquirição por questioná-
rio e importa tê-los presentes para se situar os apontamentjos que seguida-
mente são apresentados. Mas convirá não* esquecer também que estes visam
essa perspectiva, restrita, e que, por exemplo-, explícita ou implicitamente!, os
indicadores e muito especialmente os iteims são aqui pensados em termos de
adequação à situação de inquirição, face a face, a respondentes tomados
individualmente, e utilizando^-se um questionário como guia die entrevista
e para registo das respostas.

2. Um primeiro ponto para o qual convém chamar a atenção, diz
respeito a uma deficiência (ou perda de potencialidade explicativa, analítica)
frequente nos estudos de índolte sociográfica. Consiste ela em tomar dadbs»



que ganhariam em seT considerados apenas enquanto indicadores, comi» se
eles próprios fossem variáveis. Esta atitude, quando não resulta de simples
ignorância teórico-metodtalógica, traduz um empirismo simplista — e, sieja
como focr, a amálgaima a-crítica entre items de inquirição e variáveis de análise
torna-se impeditiva de qualquer tentativa séria de elucidação da realidade
social.

Não quer isto dizer que seja impossível, em determinado® níveis de
análise ou no âmbito de certos conceitos, efectuar transcrições muito directas
desde o plano das variáveis até ao plano dos items; o que importa é fazê-lo
com clara consciência do processo. O caso mais flagrante diz respeito; a
parâmetros básicos domo o atributo 'sexo* ou a variável contínua 'idade',
que dão lugar a um único indicador e (facilmente;, embora não necessaria-
mente) a um1 único item, coincidentes^ ambo® com a própria definição da
\ariavel. Mas o mesmo não acontece já com variáveis da ordem da 'posição
social* ou da 'mobilidade'; e quando assim é, não se pode esquecer — a menos
que se fique confinado no plano de simples descrição de uma população
através da sua distribuição segundo características factuais (mas então nem
há que utilizar, em rigor, a noção de variável) — que um indicador é apenas
isso miesmo: um indicador (um indício oox um sinal).

2.1 Em termos relacionais, as consequências desta formulação são
imediatas.

Suponhamos que, em determinado estudo, se pretende relacionar a va-
riável A com a variável B. Suponhamos ainda que se decide utilizar um
único indicador (a) para a variável A <e também um só indicador (6) para
a outra variável. Temos então:

4 B

í Q i
a ò

Ao fazer o tratamento dos dados1, podemos relacionar directamente
a e b> sabendo que eistamos ciom isso a analisar a relação entre A e B; ou
seja, que

decorre de, e remete para

através de

a < • b
(r)

A < • B
(r)
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Suponhamos um estudo empirista que recolhesse os mesmos dados (os
que correspondem a a e 6). Ao tratá-los tomá-los-ia como características em
si mesmas. O mais provável é que estabelecesse entre ele© uma relação r*
diferente de r (por não descortinar as implicações da relação R); e ainda
qoe ocasionalmente viesse a utilizar um r* = r (formalmente), é duvidoso que
retirasse daí as ilações interpretativas e explicativas que são facultadas pela
explicitação da cadeia tA-, R, tP.

a, b

2.2 Quanto mais uma variável se afasta dos parâmetros factuais (ou
seja, de casos como o atrás referido sobre o siexo e a idade) e se aproxima
das variáveis de definição puramente conceptual (como todas as que decorrem*
por exemplo, da noção de atitude), mais necessário se torna explicitar as
vias da sua operacionalização, por forma a entender claramente os sistemas
de transcrições e de relacionações aos diversos! níveis — e também mais evi-
dente é essa necessidade.

O binómio 'posições-mobilidade'—'que entra como variável independente
nos mais diversos estudos — sátua-s© numa posição intermédia. Ainda que
definido conceptualmente, correspondem-lhe geralmente indicadores factuais-
Daí uma certa simplicidade para a operacionalização, mas também maior
risco de se tender para uma utilização «realista» imediata dos indicadores,
com os inconvenientes já referidos.

3. Um outro aspecto que interessa pôr em evidência, diz respeito às
possibilidades de se conseguir uma ectmzmia relativa de indicadores.

Apontou-se» na conclusão do artigo, que a sobrecarga ocasionada pelas
propostas incluídas no texto poderá ser reduzida mediante uma preparação
cuidada dos planos de análise e, nomeadamente, da operacionalização. Com
efeito, uma escolha criteriosa de indicadores e iterns poda permitir obter dados
para a variável 'mobilidade' (e/ou para incluir na variável 'posição' elementos
sobre as 'trajectórias') sem aumento do número de items, ou apenas com um
pequeno acréscimo, largamente compensador. Basta que se encare a re-utili-
zação dos dados correntemente recolhidos e/ou que ao escolher os indicadores
e items para outras variáveis ste tenha em atenção a possibilidade da sua
pluri-utliilização.

(Existe, no entanto, uma restrição: não podemos utilizar os mesmos
indicadores para caracterizar duas variáveis que venham a ser cruzadas.
Mas ainda esta restrição perde importância se o seccionamento dos dados
para a constituição de classes, e sobretudo a inserção em baterias de indica-
dores, forem significativamente diferentes para cada uma dessas variáveis).

Vejamos dois exemplos—-que incidem sobretudo sobre a re-utilização
de dados.

3.1 O primeiro exemplo é relativo aos elementos de carácter mais
factual, tal como surgem no âmbito dos estudos correntes sobre as modali-
dades de uso da habitação. Estes trabalhos tomam, em geral, como unidade
de inquirição o «fogo» e, portanto, um agregado de coabitação (composto
por um, ou mais, agregados familiares — consideremos apenas, agora, o
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agregado familiar mais importante na ocupação do fogo). Trata-se então de
apontar muito sucintamente ocmo podem ser re-utilizados— ajustados, com-
pletados, sistematizados, etc. — os dados habitualmente recolhidos.

Normalmente pedem-se os elementos de 'identificação social básica*
(incluindo os graus de instrução e as ocupações profissionais) de todos os
componentes de cada agregado, além de indicações respeitantes ao alojamento
anterijor. Dispõe-sie, assim, pelo menos, de dados — tanto sobre o «casal-base»
como sobre os filhos (pelo menos aqueles que ainda vivem com os pais) —•
que permitem caracterizar a situação actual, ou seja o «ponto de chegada»
na trajectória de modalidade, e também de alguma informação (habitacional)
sobre o 'itinerário'.

Tratar mais apuradamente a variável 'posição social' articulada com a
'mobilidade' pode exigir apenas:

— sistematizar e ajustar (para, por exemplo, facilitar as comparações
entre a geração do «casal-base» e a dos seus descendentes) os items «instru-
ção», «profissão», «localidade de nascimento» e tempos de permanência,
quanto aos diversos componentes do agregado;

— completar eventualmente os dados sobre os itinerários pessoais dos
membros do «casal-base»;

— acrescentar items para recolher informação (que pode abranger só
a instrução/profissão) sobre os ascendentes do «casal-base» (ou até apenas
de um dos seus membros), para se dispor do indicador «variação inter-gera-
ções» abrangendo ao todo três gerações.

3.2 Quanto aos aspectos subjectais da problemática da mobilidade na
sua articulação com as 'posições sociais', a informação obtida mediante
diversas perguntas «de opinião» correspondentes a outrasi variáveis piode
ser re-utilizada nesta perspectiva.

Perguntas que incidam, por exemplo, sobre as aspirações relativas ao
futuro educacional e profissional dos filhos, ou sobre a percepção da estratifi-
cação social do bairro, podem servir, indirectamente, para caracterizar o
«horizonte de mobilidade inter-gerações» ou o próprio «projecto de referência
de mobilidade» (na medida em que, muitas vezes, o futuro desejado para os
filhos obedece a mecanismos de «projecção/identificação» e de «compensação»)
articulado com a imagem dos obstáculos e das possibilidades facultadas pelo
sistema social (ou o campo de acção histórico-social) em que o® actores
sociais se encontram inseridos.



ANEXO I.B
Considerações a propósito da variável 'posição social', num estudo

de sociologia urbana

(Transcrição parcial de um «documento de trabalho»)

a—.2 pontos de partida:

A—Al: uma formação social (concreta): a sociedade portuguesa;
A2: particularmente, um agregada socio-ecológico: a zona urbana

de Lisboa.

B— a inexistência de estudos anteriores, prévios, tais1 que forneçam
uma base1, em termos «sócio», para fundamentar suficientemente
as várias «hipóteses de trabalho» (externas ou internas* relativa-
mente ao Plano de Análise [PI. de An.].

b — o ponto B obriga a tomar como bases [C], necessariamente deficien-
tes, o conhecimento pragmático, «directo», de A [C-J, quando muito acrescido
de elementos de conhecimento já elaborados fornecidos por outras disciplinas
(nomeadamente a Economia) [Cy]. Essas bases, quando confrontadas com o
conjunto de conhecimentos integrados no património sociológico genérico
[S. G."], permitem formular certo número de proposições que, a diverso®
títulos (postulados., hipóteses a serem verificadas, etc.) aparecem como ne-
cessárias para o estabelecimento do PI. de An..

c — De S.G. tira-se, nomeadamente, que se é de facto possível analisar
os agregados de 'posições sociais' [Ps. Ss.] siegundo escalas separadas de
poder, prestígio e capacidade económica (Max Weber), não é menos verdade
que um seccionamento suficientemente largo das ditas Ps. Ss. revela configu-
rações significativamente congruentes desses «elementos de estatuto» — e isto
tanto mais quanto uma sociedade mais for fortemente «hereditária» (predo-
minância do «ascribed» sobre o «achived»). Se encarada a questão segundo
outra óptica de análise, pode demonstrar-se a congruência tendencial (a pró-
pria variação dessa congruência é indicador s/ as características genéricas
duma sociedade), neste tipo de sociedade* entre a «situação de classe», indicada
por ex. através da situação socio-profissional, e elementos como a qualifica-
çã:-instrução, além dos atrás referidos.

Apontem-se ainda as diferentes implicações de serem atribuídas a
indivíduos ou a agregados as proposições relativas à relacionação das carac-
terísticas ou atributos, assim como a necessidade de explicitar as modalidades
de passagem, das proposições e conceitos, ãe um para outros desses níveis
da realidade e de análise.

d — Nesta ordem de ideias, vejamos alguns postulados e/ou hipóteses
de trabalho para o presente estudo:

28



1) Tendo em conta as características de A, tal como nos aparecem
através de C, e se considerarmos S.G., parece de supor a forte congruência
dos elementos de estatuto social, pelo menos no que respeita às «classes
fundamentais».

A ser assim:
i

1.1 Tratando os dados agregativamente, deverão manifestar-se fortes
correlações diferenciais (segundo a repartição por grupos), i.e.: evidenciar-
-se-ão configurações significativamente agrupadas e não uma simultaneidade
de variações síegundò um «continuum».

1.2 A existência destas configurações, com os «fossos» (em termos
de distância social) que implicam, deverão ter uma correspondência nas
expectativas) díosi actores sociais. Este aspecto pode ser ligado com o da
presença, ou ausência, de consciência de «appartenance» a uma determinada
categoria social delimitada.

2) Tendo em conta a evolução, verificada nomeadamente em A2, etc.
(C19 S.G.) parece de supor haver tendência para uma relativa desarticulação
(des-sincron(ização?) dos elementos de estatuto nos seguintes casos:

2.a) indivíduos inseridos num processo de mobilidade («líquida») social
efectiva, nomeadamente se ultrapassado certo (?) limiar de «velocidade» ou
«distância».

2-/0 grupos profissionais correspondente® às actividades de forte con-
teúdo «moderno» («novais profissões», etc).

Esta desarticulação pode ser medida através dos: elementos de infor-
mação mais «objectivos» (por comparação* c/ as configurações fortemente
congruentes estáveis!). Mas convém analisar as suas repercussões subjectais.
Aqui põe se um problema que é simultaneamente conceituai e operacional.
Exemplifiquemos os aspectos conceituais (os aspecto© operacionais dizem
mais respeito aos indicadores do que às variáveis):

Deveremos procurar manifestações de «ansiedade de estatuto»?

Mas será preferível tratar este problema em termo® de «ansiedade
do estatuto» ou em termos de insatisfação provocada pelas «décalagesi» entre
as «expectativas» e as «gratificações efectivas» ou, noutra linguagem, entre
segmentos de estatuto e segmentos de papel social (Dahrendorf) ?

e — O ponto d.2. tem desde já a vantagem de pôr em evidência que
não basta considerar as Ps. Ss. dos vários indivíduos num momento deter-
minado (o da inquirição). A compreensão dos «sistemas de atitudes e com^
portamentos» [S.A.C.'] pressupõe-eiige que oe SA.C. sejam relacionados com
os respectivos «princípios de organização». Na questão aqui considerada,
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interessa completar a informação (sineróniea) sobre as Ps. Ss. com a informa-
ção acerca dos «itinerários» ou, pelo menos, da situação nos «processus» de
mobilidade (por def.ã°: diacrónica). Mas coroo o inquérito é necessariamente
sincronia), há que procurar os indícios de diacronia no quadro da sincronia.

f — Das características do PI. de AIL, tal como actualmente se encon-
tra, por um lado, e, por outro lado. do que atrás ficou dito, decorre que:

1) Porque a situaçã: sócio-profissional constitui critério de exclusão
na amiostra, é necessário inquirir os respectivos indicadores.

2) Porque a instrução é variável de tratamento, necessário idem.
3) Idem proventos.
4) Tdem origem geográfico-eoológica (cultural).
5) De qualquer forma a idade é necessária como variável; mas tratada

como indicador indica-nos a «geração social» que é um elemento
a ter em conta na «exposição» cultural.

Do que ficou exposto em e., decorre a necessidade de procurar:

6) Indicadores de mobilidade efectiva.
7) Indicadores de projectos de mobilidade (projectos de referência de

mobilidade).
8) Indicadores de grupos de referência.

E dos 3 pontos precedentes provêm as maiores dificuldades.

Do exposto em c. e em d. decorre vantagem em se procurar:

0) Avaliar algo que se poderá designar como «consciência de situação»,
consciência de «appartenance», ou consciência de classe, e relacionar
(indiv.) c/ P.S. efectiva.

10) Avaliar díferencialmeaite as «escalas de prestígio» de cada grupo
e, nomeadamente:

10.1) Prestígio da grupo visto pelos seus próprios membros.
10.2) Imagem das imagens alheias do prestígio do grupo.
10.3) Critérios latentes de «organização» de escala de prestígio

de cada grupo.

11) Eelacionar 10.1, 10.2 e 10.3 (seus equivalentes! ao nível individual)
com as posições dos mesmos indivíduos em termos das variáveis
referidas em 6, 7 e 8.

g — Este tipo de análise preparatória-constituinte do PI. de An. neces-
sita de ser prolongada.



Um exempto apenas:

É habitual referir-se o género de vida como sendo um dtos atributos
diferenciais das várias classes. Ora o género de vida pode sier englobado
n« noção de S.A.C.. Por outra via chega-se ao mesmo resultado: o género de
vida está associado à «concepção de família»; mas esta, como já foi visito
(reuniões anteriores) pode ser considerado como um dos aspectos dos S.A.C.
etc.

ANEXO I.C

Um exemplo de utilização analítica da variável 'mobilidade social'
Consequências sociais e contexto geral da mobilidade

(Transcrição parcial de um «documento de trabalho»)

a — POSIÇÃO DO PROBLEMA

— Avaliar a mobilidade efectiva [a].
— Avaliar a consciência de mobilidade (mobilidade «percebida») [&].
— Avaliar as aspirações à mobilidade e as expectativas [c].
— comparar: 6/ , c/ , c/

a a b
b — SITUAÇÃO ANALÍTICA

— Relativamente às prioridades incumbência, a mobilidade é sobretudo
uma variável intermédia (de controle, de tratamento), ou ainda uma
variável independente (dentro de alguns sub-conjuntos).

— Relativamente às prioridades equipa, a mobilidade tanto pode ser
uma variável intermédia como uma variável independente, e ainda
uma variável dependente.

« — INDICADORES PARA AS VARIÁVEIS

— Moh UMade efectiva

Determinar a distância percorrida num psríodo determinado.

r A *
• Passagem do meio rural ajo meio urbano j ~

* Segundo o código adaptado para este estudo, A representa o elemento
masculino de «casal-base» e O o elemento feminino.
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• Do Àt distância percorrida em 10 anos:

—> Posição social «à partida»—Indicad.: Sit. socio-prof.
P.S. «à chegada» (actual)—Indicad. princip.: Sit. socio-prof.

(+ outro© ind.s de P. S.)

• Inter-garações:

• Ascendentes de A "* Á — Iteim: Prof. do pai de A, quando
tinha a idade actual de A.

• A = O —> Filhos — Possibilidade de comparar a inf.ão

(em particular: dada pelo Quadro Ident. Soe.; mas
A ~~̂  filho mais velho) possível perguntar mais em pormenor:

Items: — Prof. de A com a idade
actual do filho mais velho.

Possível completar com análise com-
parativa graus de instrução, ou subs-

tituir por esta caso o filho mais velho
ainda não trabalhe.

— Aspectos subjectivos (perguntas feitas a O — conviria também inter-
rogar A)

• Consciência de mobilidade

•Auto-identificação social (como «lê» a P. S. do casal)

• Expectativas de mobilidade / Obstáculos à mobilidade (opinião s/)

• Aspirações de mobilidade —Inclic: desejo ascensão filhos

• Satisfação/Frustração

d —TEMAS ASSOCIADOS

- —Visão da sociedade ' •

— «Leitura» social do bairro j

— Atitudes relativamente aos filhos (educação, com quem se dão, aspi-
rações-expectativas)

— Aculturação (Esquema: «geração sociah)

Re^aproveitamiento:

32



— Auto-lMentificaçãa social / Expectativas \
— Noção dos obstáculos à modalidade \ Aspirações /

e — INDICAÇÕES PARA O TRATAMENTO ANALÍTICO DOS DADOS

^ M .
— Indicador mais siimplteis para seccionar a amostra em ^

M
• Mobilidade efectiva de A

ou • Oonsciênciia de mobilidade (por def.ão: de O> pois1 é elia que
responde)

— Noções para a análise

• Projecto de referência de mobilidade «- (exige tipologia)

• Grupo de referência <- Auto identif. social
Aspirações áe mobilidadle e
expectativas
+ indicadores retirados cte

outros temas

— Operações analíticas

• Comparar sistematicamente Efectivo <—> Subjectivo:

efect. efect. efect.

desej. (asp.) esperado (exp.) consciênctiia de

• Relacionar c/ satisfação

Nota: Os aspectois que nãoi dão» lugar a items no questionário (mas
apenas a operações ou relações no PI. de An.) são abordados
em documento separado.

Este «docuimiento d!e trabalho» era acompanhado de um qtuaidro (quife
não se julga dever ser transcrito por implicar a articulação com outras
variáveis do Plano de Análfee a que não é aqui feita referência) no qual
se apresentava a enumeração completa dos items relativos aos indicadores
dasta variável^ as respectiva® formulações siob forma de perguntas a incluir
no questionário'., e aiínda as indicações .sobre o local díe inserção ée cada
unia dessas perguntas.



ANEXO H.A

Este Anexo é constituído pela tradução de curtos extractos (três pará-
grafos da texto e dois quadro® da I Parte (cujo título corresponde ao que
foi dada a este Anexo) do artigo:

Gino GERMANI — «Les effets de Ia mobilité soeiale sur Ia société».
Sociologie du Travail, 7e année, n.° 4, Oct. - Dec. 1965: pp. 383-415.

As consequências «individuais» e «sociais» da mobilidade resíultam dias
mesmos processos sociais fundamentais. No primeiro caso, interessam-nos
os efeitos causados pela mobilddade sobre ois indivíduosi como indivíduos*
enquanto que o segundo se refere às consequências que, através dbs indivíduos
e dos grupos envolvidos, afectam1 a estrutura social — ou alguns! dos seus
aspectos — e os processo® sociais. Neste sentido; alguns dos aspectos «indivi-
duais!» da mobiMdade desempenham] o papel de variáveis intermédias em
relação aos efeitos sobre a siociedade. Pi ecisemos, de resto, que o efeito sobre
os indivíduos não deve ser consiíderado como um puro fenómeno d© psicologia
individual; os próprios «efeitos individuais» são na realidade o resultado
de processos d'e natureza social e cultural.

QUADRO I

Factores a ter em conta na análise dos efeitos da
mobilidade social sobre a sociedade

1. Variável independente: a mobilidade objectiva

a) natureza do movimento —direcção (para cima, para baixo)
— distância (do estrato de origem ao

de chegada)
— ponto de partida (posição do estrato

de partida)
— dimensões (profissão, poder, rique-

za, prestígio) consumo, participação
social, etc.)

— duração (período necessário para
efectuar a passagem* seja no inte-
rior de uma geração (n.° de anos),
seja ao longo de várias gerações:
n.° de gerações).

b) Características das unidades em —critérios de selecção (inteligência,
causa (indivíduos ou outras, mo- traços de personalidade, filiação ét-
ventes ou não-moventes) nica, origem urbana ou rural, etc.).

c) Importância quantitativa do mo- —proporção de indivíduos1 (ou outras
vimento unidades) moventes e não-moventes,
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Segundo o seu tipo particular de
mobilidade definida pelos factores
enumerados em l.a) e relativamente
ao estrato de origem e ao estrato
dfâ chegada.

2. Variáveis intermédias psico-s&cims:

mobilidade subjectiva e efeito sobre os indivíduos

a) Satisfação ou frustração dos in- —equilíbrio (ou falta de equilíbrio
divíduos (moventes e não-mo- entre o nível de aspiração à mobi-
ventes) implicados no processo liidade e à mobilidade efectiva.

b) Aculturação —aquisição de traços culturais do es-
trato de chegada: segundo uma
gama que vai desde o hiperconfor-
mismo até à retenção dos traços do
estrato de origem.

c) Identificação —grau de identificação com o estrato
de chegada (ou persistência da iden-
tificação ao estrato dle origem).

d) Ajustamento pessoal —'Aptidão para superar as tensões
psicológicas eventuais provocadas
pela deslocação para uim meio sócio*-
-cultural e interpessoal diferente.

3. Variáveis intermédias contextuais

a) Estrutura do sistema de estra-
tificação; grau e taxa de mo-
dernização da sociedade

b) Grau e taxa do crescimento eco-
mico

c) Configuração dos sectores 'mo- — Diversas combinações são possíveis,
ventes e não-moventes ligadas à simultaneidade de diferen-

tes tipos de mobilidade e à sua coe-
xistência com sectores não-moventes.
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OtIADfeO l í

Características estruturais do sistema de estratificação que devem
s\er retidas para analisar os efeitos da mobilidade

1. Perfil da estratificação. Priopoorção da população situada nos diferentes
estratos (possibilidade de combinações variadas: élites relativamente
restritas ou extensas, classes médias numerosas, fracas, etc.).

2. Grau de discontinuidade entre os estratos: indo do máximo de desconti-
nuidade, com linhas de clivagem rigorosamente associadas a enormes
diferenças e desigualdades em todas as dimensões* até aK> mínimo
de discontinuidade em todas as dimensões e à emeirgência dum «con-
tínuo de estratificação».

3. Grau de, hierarquização das relações interpessoais1: indo da máxima insis-
tência (aberta ou escondida) até à mínima insistência sobre as
desigualdades de estatuto na maioria ou na totalidade das situações.

4. Urau de institucionalização da «imagem» do sistema da estratificação:
lindo dio máximo ao mínimo. Isto diz respeito também à clareza da
imagem que se faz de cada estrato e da congruência «ideal».

5. Normas de mobilidade. Predominância da transmissão ou dos critérios
de realização [accomplissement], quer numa, quer noutra, qaier na
totalidade dasi diinensões de estratificação, com todas asi combinações

\
6. Valores, crenças & atitudes de mobilidade: indo desde a máxitoia insis-

tênailai sobre a estabilidade e a herança até à máxima insistência
sobre a mobilidade e a realização (isto com graus variáveis de consenso
H/os diferentes estratos).

7. Possibilidades reais de mobilidade: indo das possibilidades muitto raras»
excepcionais e muito desigualmente repartidas segundo os estratos,
até às possibiUidades numerosas e igualmente repartidas em todos os
estratos.

ANEXO II. B

Este Anexo é constituí do pelas «Referência© Bibliográficas» que acom-
panham o artigo:

Vittorio CAPECCHI —- «Problémes miéthodologiques dans Ia mesure de
Ia mobilité sociale».

Archives Européennes de Sociologie, Tome VIII, 1967, n.° 2: pp. 2&5-318.
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Queim pretendia actualizai* esita indicação biteográfíba (que, a^entue-sé,
não é evidentemente exaustiva mas sám selectiva) poderá consultar com
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