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CLASSES SOCIAIS, TRAJETÓRIAS DE VIDA E LUGARES
DE PODER
UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DA REPRESENTAÇÃO
POLÍTICA

SOCIAL CLASSES, LIFE COURSE AND POWER
AN ETHNOGRAPHIC APPROACH OF THE POLITICAL
REPRESENTATION

João Mineiro
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) & Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA).

Av. das Forças Armadas, Edifício ISCTE-IUL, 1649-026, Lisboa, Portugal. Email: joao.mineiro.6@gmail.com

Resumo: A Assembleia da República é um dos mais importantes órgãos de soberania do Estado portu-
guês. Mas o que é que a caracteriza sociologicamente? Tendo por base uma etnografia do Parlamento,
propõe-se três argumentos. O primeiro é o de que a representação política é socialmente circunscrita:
tendencialmente dominada por homens, brancos, qualificados, com formações dominantes em direi-
to, economia e gestão, oriundos do litoral e que se inserem em lógicas de polienvolvimento político.
Depois, defende-se que a ação individual dos eleitos só pode ser compreendida a partir da sua inserção
num mundo hierarquizado, que agencia determinadas pessoas em detrimento de outras. Finalmente,
conclui-se que distintas pertenças de classe potenciam ou inibem o acesso, adaptação e permanência ao
campo político. Campo, esse, onde a desigual distribuição do capital político, uma forma de capital
compósito, simultaneamente cultural, social e simbólico, estabelece um conjunto de fronteiras entre
quem está dentro e quem está fora, entre quem pode representar e quem deve ser representado.

Palavras-chave: Parlamento, representação política, classes sociais, democracia.

Abstract: Assembleia da República is one of the most important sovereignty body of the Portuguese
State. But what characterizes it sociologically? Based on an ethnography of the Parliament, this study
proposes three arguments. The first is that political representation is socially confined: tendentially
dominated by white men, qualified, with dominant formations in law, economics and management,
coming from the largest urban areas and participating in a multiple political environment. Next, it is
argued that individual action of the members of parliament can only be understood from its insertion
in a highly hierarchical world. Finally, it is proposed that distinct class positions enhance or inhibit ac-
cess and adaptation to the political field. This is a field where the unequal distribution of political capi-
tal, a form of composite capital, simultaneously cultural, social and symbolic, establishes a set of
boundaries between who is inside and who is outside, between who can represent and who should be
represented.

Keywords: Parliament, political representation, social classes, democracy.

Entrar na Assembleia: Introdução e pontos de partida

A Assembleia da República é uma das mais importantes instituições políticas do
Estado português, sendo o único órgão de soberania política e ideologicamente
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plural, onde semanalmente 230 deputados, eleitos por sufrágio universal, têm
como missão formar uma “assembleia representativa de todos os cidadãos portu-
gueses”1. Assembleia, essa, que deve representar politicamente os cidadãos, pro-
duzir grande parte da legislação do país, escolher o Governo, e ao mesmo tempo
escrutinar a sua atividade e a da administração pública.

A importância destas funções faz desta instituição um objeto de estudo fre-
quente, analisado a partir de diversos ângulos disciplinares. Além, claro, de ser
alvo de uma forte atenção mediática, bem patente nas dezenas de jornalistas que
todos os dias passam o controlo de segurança na porta lateral do Palácio de
S. Bento.

Mas o que caracteriza sociologicamente esta “assembleia representativa de
todos os cidadãos”? Quem são as pessoas que exercem esse poder particular que
designamos por representação política? O que representam os representantes do
povo?

Estas foram algumas das perguntas que guiaram a etnografia do Parlamento
português que realizei entre outubro de 2015 e julho de 2018. Um método que me
levou aos corredores da Assembleia da República, com a finalidade de conhecer
como se constrói no quotidiano, aquilo que abstratamente se designa por “demo-
cracia parlamentar”. Uma abordagem que procurou os detalhes impercetíveis nas
leituras normativas, abstratas ou exclusivamente quantitativas da análise do siste-
ma político. Colocou-se, então, o foco nas pessoas concretas, nas suas interações
quotidianas, nos seus discursos e nos seus contextos de ação.

Este método de investigação nunca havia sido aplicado a esta instituição e
permitiu analisar o funcionamento quotidiano do Parlamento, a partir de uma pes-
quisa de terreno prolongada e intensiva, através da qual foi possível observar, en-
trevistar e acompanhar um conjunto de atores sociais que ali interagem. Nas
próximas páginas procuro mostrar quem são os deputados portugueses, quais as
suas origens sociais e trajetórias biográficas, e de que forma elas se traduzem em
distintos modos de agencialidade política. Além disso, desenvolve-se uma análise so-
bre a forma como a ação individual dos eleitos é pensada e moldada a partir da sua
inserção num mundo altamente hierarquizado, onde a posição relativa face a auto-
ridade, abre e fecha campos de representação e ação política, e onde as sociabili-
dades ganham contornos muito particulares. Finalmente, avança-se com uma
proposta de articulação das noções de classe social, trajetória de vida e representa-
ção política, na procura das determinantes sociais e culturais que nos permitem
pensar a noção de campo político, recurso analítico mais amplo, para desvendar os
labirintos do campo parlamentar português.

12 João Mineiro
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Do abstrato ao concreto: A etnografia enquanto alternativa
epistemológica

A abordagem etnográfica que aqui se propõe surge como alternativa epistemológi-
ca às perspetivas hegemónicas que moldam os discursos sobre o Estado e a repre-
sentação política. Por um lado, esta abordagem permite contrariar o duplo-vício
que consiste em analisar o Estado de forma monolítica a nível macro (atribuin-
do-lhe sempre a mesma identidade, como se a ação nas instituições não se refletisse
em posicionamentos historicamente variáveis e dependentes de vários desdobra-
mentos institucionais) e de forma simplista a nível micro (como se fosse possível
conhecer o Estado sem olhar para a diversidade pessoas e interações que garantem
o funcionamento das suas instituições). Por outro lado, ela constitui também uma
alternativa às abordagens académicas que, de um ponto de vista, ocultam tanto
quanto revelam, sempre que se debruçam sobre este complexo objeto.

Uma dessas abordagens é a corrente jurídica, normativa e abstrata, que anali-
sa as instituições, a partir dos textos legais e normativos que abstratamente as
enquadram e organizam. Evidentemente, a longa tradição da sociologia e antropo-
logia jurídicas (Ferrari, 1990; Kuppe e Potz, 2005; Latour, 2002; Luhmann, 2004),
também em Portugal (Ferreira e Pedroso, 1999; Lopes, Frois, Mineiro, Carvalheira,
Gomes Moreira e Bento, 2017), adverte-nos que as leis, os códigos e os regulamen-
tos, sendo formulações abstratas, devem ser analisados a partir das suas dissonân-
cias, tensões e conflitos com as práticas concretas das sociedades, dos grupos e dos
indivíduos.

Se nos centrássemos exclusivamente no enquadramento normativo, facil-
mente assumiríamos que os deputados estão em igualdade de circunstâncias.
Todos eles, regimentalmente, têm os mesmos direitos, deveres e funções, indepen-
dentemente de serem homens ou mulheres, do litoral ou do interior, de círculos
com maior ou menor representatividade, com mais ou menos escolaridade, de pro-
fissões mais ou menos qualificadas. Mas será que todos os deputados têm os mes-
mos poderes2? Estudar uma instituição política exclusivamente a partir deste
enquadramento impedir-nos-ia de compreender como é que estes são apenas dire-
itos formais, sendo a sua interpretação bem mais complexa na vida quotidiana.

Uma segunda perspetiva da qual esta pesquisa se distancia é aquela que ten-
de a assumir, explicita ou tacitamente, dentro da academia e fora dela, que os depu-
tados fazem parte de um grupo social homogéneo mais amplo, que pode também
assumir o nome de “políticos” ou de “classe política”. Entrar nos corredores do
Parlamento, procurando conhecer quem ali circula, mostra-nos que não há nenhu-
ma razão sociologicamente válida que nos permita agrupar os 230 deputados num
grupo social unificado. As suas trajetórias de vida são distintas, as suas pertenças

CLASSES SOCIAIS, TRAJETÓRIAS DE VIDA E LUGARES DE PODER 13
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sociais também, mesmo que, como se verá, haja características sociais e culturais
dominantes.

A etnografia, enquanto alternativa epistemológica, mostra como determina-
das origens sociais e trajetórias biográficas potenciam (ou inibem) a possibilidade
de acesso, adaptação e permanência num mundo institucional onde dinâmicas en-
tre pares seguem normas muito particulares. No entanto, assumir uma visão ho-
mogénea dos deputados portugueses, torná-los-ia invisíveis: o discurso genérico
facilmente descairia para o estereótipo e para a reprodução de lugares-comuns,
contribuindo para a produção de um discurso sobre o poder assente em represen-
tações parcelares. O trabalho de campo etnográfico busca o exercício diametral-
mente oposto.

Uma etnografia da Assembleia: Métodos e técnicas de investigação

Esta pesquisa centrou-se na realização de uma etnografia do Parlamento português,
desenvolvida entre outubro de 2015 e julho de 2018, através da qual foi possível ob-
servar, conversar, entrevistar ou acompanhar o trabalho dos indivíduos que aí inte-
ragem diariamente. Procurou conhecer-se o “como” se pensa aquilo que se faz, na
tentativa de compreender os passos que indivíduos dão para concretizar determina-
das ações (Becker, 1998). É como desvendar um puzzle (Mason, 2012), em que é preci-
so superar enigmas para tentar completar a imagem, através de um misto de ciência
e arte (Tilly, 2007; Woods, 1986). A etnografia torna-se, portanto, um método de in-
vestigação, e um conhecimento decorrente da sua aplicação (Lopes, Frois, Mineiro,
Carvalheira, Gomes Moreira e Bento, 2017, p. 21), geralmente pouco aplicado a con-
textos de prática política (Joseph, Mahler e Auyero, 2007), facto que esta pesquisa
procura também contrariar. Um método em que nos expomos perante uma apresen-
tação do eu que, como afirma Catarina Frois, é “permanente equacionada e negocia-
da, sem que tal signifique que há uma contradição nos termos. Em diferentes
contextos os indivíduos expõem, ocultam, revelam e manipulam a forma como se
apresentam aos outros” (Frois, 2017, p. 30). Por isso, parece-me importante que a et-
nografia se desdobra numa multiplicidade de técnicas de investigação, mobilizadas
contextualmente, mediante cada oportunidade, interação ou agente com qual se in-
terage. Por isso, esta é uma abordagem metodologicamente diversa.

a) A observação de espaços formais e não-formais de interação tem uma grande
centralidade. Por ‘observação’ entendo o acompanhamento de uma determi-
nada situação de interação, durante um período suficientemente prolongado
para que se tornem claras as posições em jogo, as dinâmicas de interação, as
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suas regularidades e a sua cadência. Este trabalho de observação pode deno-
minar-se de participante ou não participante, consoante haja ou não uma intera-
ção direta e verbal entre o etnógrafo e os atores observados. Parte das sessões
de observação realizaram-se em espaços internos da instituição (reuniões
plenárias, comissões parlamentares, corredores, bares, cantinas, salas de tra-
balho, entre outros) e outra parte ocorreu fora da instituição (visitas aos círcu-
los eleitorais, deslocações ao exterior da Assembleia, interações em bares e
restaurantes, entre outros).

b) Neste contexto da observação destaca-se a realização de job shadowing etno-
gráfico, isto é, um tipo de observação que implicou o acompanhamento do
dia-a-dia de trabalho de determinadas pessoas. Foi possível acompanhar, du-
rante uma semana, as atividades de um Presidente de um Grupo Parlamen-
tar, da vice-presidente de outro Grupo Parlamentar e ainda de um deputado
e Presidente de Comissão Parlamentar. Além disso, dois deputados permiti-
ram o acompanhamento de um dia inteiro do seu trabalho, tendo ainda sido
possível o acompanhamento de uma semana de uma sala de assessores de
um partido e duas semanas de trabalho de assessores parlamentares da
Assembleia da República.

c) A realização de entrevistas semidirigidas ou não-dirigidas, revelou-se igual-
mente fundamental já que permitiu interagir com um grande número de pes-
soas, com papéis sociais distintos e em diferentes contextos. No total realiza-
ram-se 134 entrevistas — 83 a deputados de todos os partidos representados;
26 a assessores dos grupos parlamentares; 11 a jornalistas de jornais, rádio e
televisão; 9 a assessores e funcionários parlamentares; 5 a profissionais de
agências de comunicação.

d) As conversas etnográficas ou informais em espaços dentro e fora da institui-
ção são igualmente um método que decorre da etnografia, mas que autono-
mizo por dois motivos: primeiro, porque as conversas, em contexto etnográ-
fico, devem emergir de relações intersubjetivas e empáticas que têm de se es-
tabelecer no quotidiano da instituição; depois, porque estas conversas, mes-
mo que ocorrendo em espaços de fronteira (corredores, bares, salas de espe-
ra…), se devidamente orientadas e pensadas, permitem conhecer muitos dos
pormenores da vida institucional.

e) Neste contexto, optou-se pela realização de retratos biográficos e narrativas de
vida, em casos cujas relações de proximidade e empatia o permitiram.

f) Organizou-se, igualmente, uma base de dados estatística, a partir de fontes
secundárias, que permite uma ampla caracterização sociodemográfica dos
deputados portugueses.
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g) A pesquisa etnográfica permitiu, ainda, entrar neste mundo social por via do
acesso a documentos oficiais, internos e de trabalho. Para isso realizou-se
uma análise de conteúdo de diversos tipos de documentação — material legis-
lativo, diários das sessões ou regulamentos internos.

h) A pesquisa beneficiou, ainda, de uma dimensão de análise etnográfica do
mundo virtual, observando-se a presença de deputados nas redes sociais e na
imprensa, à medida que igualmente acompanhava o seu trabalho quotidiano.

Esta abordagem plural permitiu a obtenção de uma grande variedade dados. Nes-
te artigo irei dar conta de parte deles, analisados a partir de um ângulo específico: o
da relação entre as características sociais dos representantes políticos, as suas práti-
cas e representações quotidianas e os lugares de poder que essas características e
essas práticas engendram. Este ângulo de análise parte do conceito de “classe soci-
al”, tal como ele foi equacionado interseccionalmente por Pierre Bourdieu (1979),
isto é, tentando compreender as determinantes sociais e culturais que se configu-
ram pela posse e distribuição de diversos capitais, que igualmente se refletem em
distintas atitudes, interesses, práticas e tomadas de posição.

Quem são os/as deputados/as portugueses?

Os deputados portugueses candidatam-se em listas plurinominais, sendo eleitos
por sufrágio universal, a partir de círculos eleitorais. São 230 as pessoas a quem
cabe representar o conjunto do país, legislar, fiscalizar o Governo e a administração
pública, entre outras funções. Mas quem são, afinal, estas pessoas que, em nosso
nome, decidem o nosso futuro?

A leitura mais comum consiste em agrupá-los consoante as suas filiações par-
tidárias, formalmente expressas na sua inserção por grupo parlamentar, geralmen-
te associado a um partido político.

A opção por um sistema de representação proporcional por círculos eleito-
rais, conjugada com a conversão de mandatos pelo método da média mais alta
D´Hont, como referem Maria Leitão e Nuno Santos e Silva (2008, p. 17), reside nas
eleições para a Assembleia Constituinte em 1975, onde na proposta de lei eleitoral
se defendia que a assembleia “deveria ser a imagem do eleitorado, reflectindo, na
medida do possível, as suas correntes de opinião e tendências políticas realmente
significativas. Ora só a representação proporcional satisfaz este objectivo”3.

Nesta XIII legislatura parlamentar há sete partidos políticos representados:
89 deputados do PSD; 86 do PS; 19 do BE; 18 do CDS; 15 do PCP; 2 do PEV; 1 do
PAN. Entre os deputados que exercem funções até junho de 2018, houve 20 que
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eram filiados nos partidos pelos quais foram eleitos. Mas para conhecer o corpo de
representantes é necessário adicionar às diferenciações partidárias, outros fatores
de diferenciação social.

Olhando para a diferença entre homens e mulheres à data das eleições de ou-
tubro de 2015, percebemos que os homens estão em maioria. No entanto, em ter-
mos diacrónicos, percebemos também como a presença das mulheres tem vindo a
aumentar: 6 % em 1980; 20% em 2002; 34% em 2015. Uma análise exclusivamente
quantitativa poderia sugerir uma inversão da hegemonia masculina na represen-
tação política. Mas, mais uma vez, é preciso cuidado com os dados.

Com efeito, quando acompanhamos o trabalho na Assembleia da República,
percebemos que este é um mundo altamente hierarquizado. Sendo um dos vértices
dessas hierarquias os lugares de autoridade nos grupos parlamentares, fui perce-
ber quem domina estes órgãos internos, concluindo que apesar dos homens repre-
sentarem 66% do total parlamentares, o número é bem diferente no que se refere
aos cargos de direção hierárquicas: 70% das direções dos grupos parlamentares são
compostas por homens; 71,9% nas coordenações de Comissão; e 75% nas presi-
dências de comissões. A dominação masculina do mundo parlamentar, parti-
cularmente no que se refere à condução política quotidiana, é ainda bastante
estruturante da ordem parlamentar.

Acompanhar os trabalhos parlamentares obriga-nos a conhecer códigos,
regulamentos, siglas, expressões, conceitos, formas de organização comple-
xas. No trabalho de campo foi muito óbvio o que Lave e Wenger (1991), na
moderna teoria organizacional, designam por comunidades de prática e aprendi-
zagem situada4.
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Fonte: Assembleia da República.
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Aceder à comunidade de prática parlamentar, implica a absorção de um conjun-
to de aprendizagens situadas. E esse processo mostra-nos como o Parlamento é um
mundo burocratizado e tecnicizado, onde o debate, a produção legislativa e as intera-
ções constituem processos relacionais marcados pela mobilização de conhecimento
técnico e hiperespecializado, através de uma linguagem codificada e autorreferencial.
Daí que a esmagadora maioria dos deputados — mais de 90% — tenha um nível supe-
rior de educação completo, quase 20% já tenha concluído o seu mestrado e mais de
10% o doutoramento.
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Esta característica reflete-se nas próprias áreas de formação. Dos deputados
que exerceram funções entre outubro de 2015 e julho de 2018, 98 deles eram forma-
dos em direito (cerca de 33%); 30 deles eram formados em economia (10%); 20 for-
mados em engenharias (7%); e 18 deles em gestão (cerca de 6%)5. A dominância
destas áreas é reveladora de um perfil de recrutamento parlamentar muito assente
no direito, relacionado com o facto da produção legislativa ser uma das funções
primordiais da Assembleia e exigir uma preparação técnica particular. Mas tam-
bém são relevantes as formações de economia e gestão, particularmente num con-
texto em questões económicas, financeiras e orçamentais têm peso decisivo e
estruturador de todas as outras políticas públicas. Estas características refletem-se
também nas profissões de origem dos deputados.

Como se percebe, há uma clara dominância de quem era advogado ou jurista
antes de chegar à função, seguindo-se os professores, economistas, gestores e enge-
nheiros6, sugerindo um perfil de recrutamento muito assente em profissões libe-
rais que se adequam ao tipo de socialização política e cultural que parece esperado
que ali ocorra.

Apesar da diversidade de círculos eleitorais, ao analisarmos a naturalidade
dos deputados constatamos que mais de 37% dos deputados eleitos são naturais de
Lisboa ou do Porto, chegando a mais de 60% se contarmos com os distritos Braga,
Aveiro e Coimbra. Ou seja, a representação política acompanha a tendência de con-
centração populacional nos grandes certos. Num contexto de perda de população
dos distritos menos populosos do interior do país, estes perdem também deputa-
dos elegíveis, contribuindo para uma crescente “litoralização” da representação
política e do país7.

Uma última característica a assinalar é o facto de grande parte dos deputados
portugueses ter ou já ter tido outro tipo de experiências de participação política
institucional. Quase um quarto deles — 23% — já teve experiência governativa an-
tes do cargo, e a esmagadora maioria — cerca de 80% — já teve experiência autár-
quica. Treze deles também já teve experiência europeia. Os deputados inserem-se,
portanto, em lógicas de polienvolvimento político, fazendo da política uma parte
do seu percurso profissional. É por isso que 124 deputados desta legislatura te-
nham sido também candidatos nas eleições autárquicas de 2017, 104 deles acumule
o mandato parlamentar com outros mandatos locais, e 29 já tenham sido também
presidentes de câmaras municiais8.

Todos estes dados nos dão pistas para pensar quem social e culturalmente
domina o exercício da representação política. Mas elas não são autoexplicativas, já
que é na prática, nos contextos imediatos de ação, que é possível desvendar as deter-
minantes sociais, económicas ou culturais que se constituem como fatores de
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agencialidade ou inibição política. Para pensar esta relação, assinalam-se cinco ti-
pos-ideais de deputados, que ilustram diferentes trajetórias de acesso e adaptação
ao campo parlamentar.
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Os aprendizes

Um terço dos deputados da presente legislatura exercem pela primeira vez o seu
mandato. Pedro foi um desses casos9. A sua vida mudou muito desde que chegou à
Assembleia. Suspendeu temporariamente os estudos, passou a viver numa outra
cidade e aumentou o seu investimento de tempo no partido. A sua chegada não foi
isenta de alguma surpresa. “Isto é enorme”, dizia-me enquanto caminhávamos pe-
los corredores do 2.º piso, para depois confessar que “sente-se que o poder circula
aqui dentro”. A sua inserção no mundo parlamentar não foi simples. “Tive de me
adaptar, não é?”, explica-me, exemplificando que teve de mudar o guarda roupa,
treinar o tom de voz para estar mais adequado, experimentar soundbites, testar dis-
cursos para diferentes públicos, mudar as suas contas nas redes sociais ou apren-
der a controlar o que se deve revelar aos jornalistas.

José foi também um deputado que chegou ao Parlamento quando ainda era
estudante universitário10. Já com alguma experiência disse-me que todos estes sen-
timentos de estranheza passam rápido. Para aqueles para quem “depois da univer-
sidade é direto”, a habituação é fácil e rápida porque o partido está declaradamente
a investir no seu futuro político. Chamam-se a este investimento ter uma “política
de quadros”. Segundo este deputado, os novatos, se querem ficar no Parlamento,
têm de ser prudentes e cautelosos. E o que significa ser prudente? Respondeu, a
sorrir, que “um jovem quadro cedo se apercebe do que deve fazer” para garantir
que fica nas listas futuras: rodear-se de pessoas com influência no partido e no Par-
lamento; manter e reforçar um grupo de apoio entre militantes de base; não desafi-
ar diretamente as autoridades internas, mas impor a sua presença com subtileza;
fazer uma gestão inteligente do seu posicionamento perante os conflitos que sur-
gem. O primeiro mandato é uma espécie de teste. Para quem a experiência é positi-
va, o futuro na instituição pode ser promissor, tornando-se bastante híbrida a
relação entre a trajetória política e o percurso biográfico.

Políticos com a chave de carro no bolso

Ao contrário dos novatos, muitos deputados cujo trabalho acompanhei já estavam
há várias décadas no Parlamento. Para eles, a atividade política tem sido a sua ocu-
pação permanente. Um desses casos foi o de Rui11. Chegou a Lisboa aos 17 anos
para estudar direito, ainda na década de 70. Num país com um baixo nível de quali-
ficações, logo que acabou o curso foi recrutado para o seu primeiro cargo político:
as suas competências técnicas na área do direito e a sua ligação a uma juventude
partidária tornavam-no “um ótimo quadro político”. Tinha pouco mais de 20 anos.
Desde esse momento, toda a sua vida foi preenchida por cargos políticos: assessor,
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deputado numa assembleia legislativa regional, secretário de Estado, ministro, eu-
rodeputado. “Fui tudo o que quis”, diz-me, com um sorriso orgulhoso, enquanto
almoçávamos no restaurante do Edifício Novo da Assembleia da República.

No entanto, nas várias conversas que tivemos, insistiu que “a política não é
uma profissão” porque “quem anda na política deve ter sempre um lugar de re-
cuo”. Por isso, diz-me: “a minha profissão é ser político com a chave do carro no
bolso”; “a vida política é precária”, “é um contrato ao dia”.

Esta era uma opinião partilhada por Ricardo12, que se estreou no Parlamento
na década de 80, com pouco mais de 20 anos. Desde aí, a atividade política tem sido
a sua profissão. Mas foi muito contundente quando me disse: “Eu não gosto desse
conceito de classe política. Eu acho que não há, nem deve haver, uma classe políti-
ca”. Considera-se “orgulhosamente um professor”, apesar de não exercer essa pro-
fissão há mais de 30 anos. Quando o tema da nossa conversa remete para o futuro, o
seu discurso certo e incisivo dá lugar a um tom mais hesitante: “Eu hoje ia ter um
problema terrível. A minha disciplina já mudou duas vezes desde que eu saí; ia ter
um problema terrível para me readaptar”.

Casos como o de Rui e Ricardo, colocavam um problema imediato que encon-
trei em muitos outros deputados: por um lado, praticamente toda a sua trajetória
laboral foi desenvolvida no Parlamento ou noutros cargos políticos; por outro, con-
tinuam a identificar-se com as suas profissões de origem.

Ao contrário da língua alemã em que Beruf trata de designar, simultaneamen-
te, “profissão” e “vocação” — termo aliás usado por Max Weber (2000) para falar
da política como profissão/vocação —, na língua portuguesa essas duas palavras
têm significados bem distintos. É por isso que muitos deputados distinguem o que
consideram ser uma “carreira profissional” e um “cargo político” que se exerce por
vocação e que deve ser transitório.

Talvez uma investigação exclusivamente centrada numa ronda de inquéritos
ou entrevistas dirigidas ficasse por aqui. Mas apoiando-nos numa pesquisa etno-
gráfica, ela permitiu que observássemos, ao longo do tempo, a relação entre discur-
sos e práticas, projeções abstratas e confrontos com o quotidiano, ideias que se
tomam como ideais e contingências que decorrem do dia-a-dia. É por isso que não
foram poucas as vezes que se identificou aquilo que Goffman designava de “faux
pas” (1993).

Esses “passos em falso”, sendo ruturas involuntárias com as projeções ideais
das representações, não querem dizer, necessariamente, que haja uma manipula-
ção do discurso. Significam, antes, que pode haver uma dissociação entre as ideias
que se tomam por ideais, e a realidade concreta da vida quotidiana. Uma deputada
dizia-me numa ocasião que “ser deputada não é uma profissão, mas um cargo que
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se pode deixar de exercer a qualquer momento”, e noutro momento, quando fala-
mos sobre quais as características de um bom parlamentar, referia “faz parte da
profissão ser um bom orador”. Profissão, essa, que para ser bem exercida implica
um trajeto de vida ascendente na instituição, muito semelhante a qualquer outra
carreira profissional. A dissociação entre o que se diz e o que se faz, sugere um facto
revelador sobre a relação de vários deputados com a função: é que ao mesmo tem-
po que parecem recusar a associação da atividade política a uma profissão, nas
suas práticas e discursos deixam transparecer uma relação profissionalizada com a
função.

Gradualistas

Chamemos gradualistas aos deputados que se encontram numa posição intermé-
dia entre os novatos (ainda em processo de adaptação) e os profissionais (já bastan-
te estabelecidos nas hierarquias de partido). São deputados cuja trajetória de vida
se vai conectando com a trajetória partidária, percorrendo gradualmente os diver-
sos lugares que estruturam a sua organização. Maria é um desses casos. A sua famí-
lia era bastante envolvida politicamente, especialmente o pai, “já que as mulheres
assumiam papéis mais de sombra”. A forte politização na família originou uma so-
cialização em torno de objetos, conversas e símbolos políticos.

Começou aos 15 anos a envolver-se numa juventude partidária, assumin-
do atividades ligadas ao ensino básico e secundária: “O meu pai ficava orgulho-
so pelos materiais que trazia para casa”, diz-me, igualmente com um sorriso
orgulhoso. Aos 18 anos foi convidada para ser dirigente no concelho e pouco de-
pois no distrito. Enquanto a sua militância crescia, foi fazendo o seu curso no
Ensino Superior, tendo depois começado a trabalhar na área. A experiência não
correu bem e foi convidada para ser funcionária política. Aceitou, já que “vivia
muito intensamente a atividade do partido”. Nessa altura entrou também para
a direção nacional. “Ao longo dos anos comecei a ficar saturada da repetição do
trabalho”, diz-nos, explicando que surgiu então a oportunidade de chegar a as-
sessora do grupo parlamentar. Uma atividade “que permitiu um conhecimento
mais real do Parlamento e da luta política”. Durante esses anos, ganhou compe-
tências técnicas de interpretação de leis, dados e linguagens relacionadas com o
jogo político-parlamentar. Foi então que conseguiu conquistar um lugar nas lis-
tas candidatas, o que lhe permitiu chegar a deputada. Metade do caminho esta-
va percorrido.

O caso de Maria é quase uma cópia de Cristina, apesar de se encontrarem em
partidos muito diferentes. Antes de chegar a deputada já tinha tido um percurso
profissional dentro do partido. Para os deputados com este perfil, esse percurso
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permite-lhes ter um conhecimento e domínio do “sentido de jogo”: as regras escri-
tas e não-escritas; a organização e o funcionamento; os códigos e as lógicas de atua-
ção. Como nos diz: “Antes de ser deputada já conhecia muito bem o Parlamento,
muito bem mesmo. Não fui daquelas pessoas que vem para aqui ‘descobrir’. Eu co-
nhecia muito bem o Parlamento e vir para aqui trabalhar não foi propriamente um
acaso, foi uma coisa que eu procurei.”13

Mas a sua trajetória gradual não se circunscreveu à transição funcioná-
ria-assessora-deputada. A partir do momento em que chegou a deputada começou
uma segunda etapa: primeiro, foi necessário ganhar autonomia, expressão e in-
fluência dentro do grupo parlamentar; depois, assumir funções de coordenação
em comissões parlamentares; por fim, chegar à direção do partido e do grupo par-
lamentar. Foi um percurso gradual e paulatino, resultado de “muito trabalho” e de
“várias aprendizagens”.

Deputados-técnicos

Temos falado de trajetórias de vida com uma relação umbilical com percursos políti-
cos e partidários. Mas há deputados com um perfil diferente, tendo uma longa expe-
riência profissional antes da função parlamentar. É o caso de Teresa, eleita pela
primeira vez em 2015. Com um longo percurso no mundo empresarial e académico,
Teresa sentiu uma “crise existencial e vocacional tardia”, que a levou a procurar na po-
lítica uma saída. O facto de Teresa ter chegado ao Parlamento sem uma experiência
político-partidária prévia, levou-me a antecipar a existência de um handicap, já que a
inserção num partido implica a capacidade de adaptação a regras não-escritas, que se
aprendem ao longo de anos de militância. No entanto, durante os primeiros meses,
percebemos que tal não aconteceu: a deputada falava regularmente no plenário e em
comissões, passando a ter uma expressão pública regular. Apesar da sua pouca expe-
riência partidária, Teresa teve uma adaptação rápida às engrenagens, o que se deveu,
entre outros aspetos, às suas elevadas qualificações, ao seu perfil profissional e a uma
capacidade técnica desenvolvida anteriormente. O capital cultural legítimo, mais que o
capital social, revelou-se um importante fator de agencialidade.

Esse foi também o caso de João. O deputado, igualmente pela primeira vez no
Parlamento, tinha um forte handicap: pertencia a um grupo interno minoritário no
seu partido, não tendo relações de forte cumplicidade política com a direção do
grupo parlamentar. Teria teoricamente uma maior dificuldade em afirmar-se, fac-
to que ele próprio nos antecipou. Nos primeiros meses sentava-se discreto nas últi-
mas filas do hemiciclo. Mas foi com algum espanto que quanto mais tempo passava
mais ele se aproximava das primeiras filas. Começou, passados alguns meses, a
intervir em nome no partido, depois a coordenar a intervenção em comissões
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parlamentares, tornando-se em pouco mais de um ano num dos deputados com
maior destaque do seu grupo.

Para este parlamentar foi muito fácil desencriptar o sistema. Desde os primei-
ros meses que se moveu como um profundo conhecedor das lógicas parlamenta-
res. A sua experiência profissional dava-lhe um conhecimento aprofundado das
matérias com que lidava e igualmente as capacidades oratórias para intervir numa
grande plateia como é o plenário. A visibilidade mediática que anteriormente lhe
era concedida através da participação em programas de debate televisivo, confir-
mava o seu capital simbólico perante os pares. Como nos relatou:

Desde o “cavaquismo” que a discussão tecnocrática na política se impôs. E quando a dis-
cussão tecnocrática se impõe, é muito difícil participar sem qualificações. As pessoas mu-
ito qualificadas são mais ouvidas quando é preciso formar opinião. É importante ter
formação superior ou ser considerado profissionalmente. Eu tinha uma vantagem com-
petitiva à partida, era um tipo considerado porque emitia opinião sobre alguns assuntos
relevantes e atuais… E, portanto, isso dava-me uma vantagem face à rapaziada que an-
dava lá, basicamente, numa lógica diferente, mais bandeiras e cartazes.14

Estes são casos de deputados que acentuam muito o “caráter técnico” da sua in-
tervenção. As suas qualificações e percurso profissional permitem-lhes uma
adaptação, sem grandes constrangimentos, a um sistema parlamentar que ao lon-
go dos anos se tecnocratizou. Como sintetizava uma outra deputada, professora
universitária:

Há deputados que vão estar mais próximos da relação com o distrito. Há deputa-
dos que vão estar mais próximos da gestão da vida política, porque é o que eles fa-
zem bem. E depois há deputados, que é onde eu talvez me insira mais, que acabam
por ser mais técnicos, que é onde eu me insiro mais. Eu tipicamente contribuo mais
para o debate do ponto de vista técnico e de economia e de pensar políticas, está
a ver?15

O processo parlamentar transforma o debate político, e sobretudo a produção le-
gislativa, em processos relacionais marcados pela mobilização de conhecimento
técnico e hiperespecializado, através de uma linguagem codificada, que só pode
ser eficazmente compreendida por “especialistas” detentores de formação acadé-
mica e profissional elevada (Lopes, Frois, Mineiro, Carvalheira, Gomes Moreira e
Bento, 2017). A conjugação entre inserção nas engrenagens hierárquicas dos gru-
pos parlamentares e a mobilização de competências técnicas, permite aos deputa-
dos um conhecimento preciso do “sentido de jogo”, isto é, um “sentido prático”,
das regras escritas e não-escritas, da organização formal e informal, dos códigos e

CLASSES SOCIAIS, TRAJETÓRIAS DE VIDA E LUGARES DE PODER 25

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º 20, setembro 2019, pp. 11-35 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.1



das lógicas de atuação, enfim, “do universo das técnicas de acção e de expressão
que ele oferece em dado momento” (Bourdieu, 2011, p. 170).

Os delegados distritais

Como vimos, a grande maioria dos deputados tem experiência autárquica, uma
parte deles já foram presidente de câmara e mais de metade foi candidato autárqui-
co nas eleições autárquicas de 2017. Tal como noutros países (Abélès, 2000; Crewe,
2015), a circunstância do deputado ser eleito por círculos eleitorais locais, faz com
que as organizações locais dos partidos tenham um importante papel na composi-
ção de parte das listas e na permanência de certas pessoas na instituição. E isso cria,
em alguns deputados, uma distinta forma de pensar a representação política.

Apesar da lei determinar que o deputado “representa o país no seu conjunto”
e “exerce o mandato livremente”, muitos deputados sentem-se como “delegados
distritais”, isto é, mandatários do distrito que os elegeu e dos seus eleitores e orga-
nizações. Isso manifesta-se na prática quotidiana. O seu trabalho não se centra na
feitura das leis ou no debate público. Pelo contrário, eles tentam colocar temas do
seu distrito na agenda e fazer uma comunicação desse trabalho diretamente com os
órgãos de comunicação locais, entidades locais e do distrito e nas redes sociais. Um
deles disse-me mesmo que se consideravam “uma espécie de comunidade de expa-
triados”, arredados dos circuitos fechados dos deputados eleitos pelos círculos
mais representativos ou com mais poder mediático.

Peixes fora de água

Falou-se aqui de deputados com longa experiência parlamentar, dos que tiveram
uma inserção gradual e dos que se adaptaram facilmente pelo capital cultural legí-
timo que possuíam antes da função. Mas sendo o Parlamento um lugar diverso,
também pudemos conhecer casos diametralmente opostos.

Luísa foi um desses casos. Nunca pertenceu ao partido pelo qual foi eleita.
Nas conversas que tivemos percebemos que havia uma grande distância entre a
sua atividade e a da maioria dos deputados que tinha acompanhado. O seu conhe-
cimento sobre a sua forma de organização interna do grupo parlamentar e do parti-
do era praticamente inexistente. Contava-me que quando a convidaram para as
listas não levou a sério e pensou que era “para fazer número”. Acabou por ser eleita
e caiu de paraquedas na instituição.

Luísa fazia parte daquele conjunto de deputados que chegam ao Parlamento
sem previamente conhecerem o sistema, o seu funcionamento e organização, as
suas regras, usos, rotinas e convenções. Para ela, como para muitos outros, o
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sentimento de desencontro face à instituição foi absoluto. A ausência de enquadra-
mento prévio na estrutura do partido, a inexistência de apoio direto e individuali-
zado aos deputados e as fracas qualificações, tornaram muito difícil o domínio das
lógicas de funcionamento. Como nos diz numa das nossas primeiras conversas:
“Sou como um peixe a nadar fora de água e a tentar orientar-se”. Foi tentando, sim,
mas acabou por deixar o Parlamento dois anos depois da eleição.

O sistema parlamentar e a organização dos partidos políticos são estruturas
construídas para (e por) quem tem uma grande participação partidária prévia ou,
pelo menos, uma formação académica ou profissional que lhe permita integrar um
edifício burocrático complexo em que as dinâmicas entre pares seguem normas
muito particulares de funcionamento. Para quem chega sem um certo enquadra-
mento partidário, os grupos parlamentares, e a instituição em si mesma, podem
tornar-se universos simbólicos de morosa absorção e descodificação. Para usar
uma metáfora teatral, estes espaços tornam-se verdadeiros palcos com as suas es-
trelas e os seus habitués. Para quem sempre esteve na plateia a assistir ao espetácu-
lo, não é fácil ultrapassar a quarta parede.

A ação política nos labirintos hierárquicos

Para além das trajetórias biográficas dos sujeitos, há outras dimensões cruciais
para compreender a agencialidade política no Parlamento. Uma das mais impor-
tantes é a forte hierarquização interna do trabalho político-parlamentar. É certo
que a legislação garante, abstratamente, que o deputado exerce livremente o seu
mandato. Mas o que a etnografia nos mostra é que, na prática, é impossível com-
preender a ação individual dos eleitos, sem as enquadrar na estrutura das suas hie-
rarquias internas.

As hierarquias assumem diferentes configurações consoante a cultura partidá-
ria, a dimensão do grupo parlamentar ou a relação com o Governo. Ainda assim, em
todos os grupos parlamentares, a hierarquização funciona como um mecanismo de
constrangimento ou de agencialidade, consoante a posição relacional que cada depu-
tado ocupa face à estrutura de autoridade. A importância destas hierarquias é tal que a
primeira tarefa política dos deputados eleitos é a escolha do líder parlamentar, da sua
equipa de direção, dos presidentes de comissão parlamentar e dos coordenadores e vi-
ce-coordenadores dos partidos nas comissões. Só quando a estrutura é montada é que
o sistema está pronto a funcionar. Para além disso, tão importante como as hierarquias
formais, diz-nos uma deputada, “é aprender as hierarquias informais”, isto é, aquelas
que dizem respeito à precedência, antiguidade, peso simbólico, relação com o sistema
mediático e com a estrutura de assembleia.
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A condução política dos grupos parlamentares é feita a diferentes níveis con-
soante estes sejam mais ou menos centralizados e conforme o partido tenha mais
ou menos eleitos. No topo da hierarquia parlamentar está, invariavelmente, o pre-
sidente do grupo parlamentar, e a sua direção, constituída por um conjunto de
vice-presidentes. O “líder parlamentar”, como esta figura é conhecida, é o repre-
sentante máximo do grupo, sendo cuidadosamente escolhido tendo em conta a ge-
ometria do debate interno de cada partido. Como nos diz um deles:

O exercício ininterrupto de líder parlamentar é de facto um trabalho muito especial.
Porquê? Porque é um trabalho que tem a ver com a definição política das posições do
partido, tudo gravita em volta daquilo que o líder parlamentar, com a sua equipa de
direção, vai articulando com a direção do partido. É coordenar o trabalho de todos os
deputados. É definir o que é que cada um faz, quando faz e como faz.16

O líder parlamentar é o pivô de um dos vértices das hierarquias parlamentares:
ele coordena e vigia o trabalho dos deputados, antecipa problemas, distribui
funções consoante as sensibilidades do grupo e articula a intervenção parla-
mentar com as posições do partido fora do Parlamento. É, portanto, um elo de li-
gação fundamental com outro vértice hierárquico: a liderança do partido, cuja
orientação política se deve refletir nas posições assumidas pelos deputados do
grupo parlamentar.

A autoridade da liderança é desenvolvida por um conjunto de deputados que
são vice-presidentes da bancada e que ficam responsáveis por áreas específicas de
atuação. Cada vice-presidente coordena o trabalho nas comissões, influencia a es-
colha dos oradores em plenário, acompanha os dossiês principais, controla o traba-
lho feito e antecipa problemas que podem surgir. A terceira linha da pirâmide
corresponde aos coordenadores de comissão parlamentar. São deputados respon-
sáveis pela função de alavancarem o trabalho do partido em cada comissão especi-
alizada. Identificam prioridades políticas, organizam o trabalho e distribuem-no
pelos deputados.

Entre o líder parlamentar, os vice-presidentes e os coordenadores da comis-
são, encontra-se o núcleo de deputados que centraliza a atuação e definição política
dos grupos parlamentares. Esta estrutura dirigente é composta por deputados ca-
pazes de ativar uma rede de relações prévias construídas em longos percursos par-
tidários e que lhes garante autoridade política. Talvez por isso, João, um deputado
recém-chegado, nos diga o seguinte:

As lideranças políticas cultivam a pouca autonomia dos deputados. Porque quando
tu eleges oitentas, ou cem ou não sei quantos, como o meu partido já elegeu, a
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liderança política determina o trabalho. Tens uma liderança de um grupo parlamen-
tar com x pessoas e depois tens coordenações. Metade do grupo parlamentar segue a
marcha, segue a música.17

Quanto maiores são os grupos e quanto mais densas e complexas as hierarquias, mais
se fazem notar lógicas de afirmação e reprodução do grupo dirigente e a formação de
uma cultura de verticalidade. A centralização da tomada de decisão reflete-se numa li-
mitação da autonomia individual dos deputados que, sempre que querem agir sobre
um determinado tema, têm de ter o aval da liderança do grupo. Como me disse uma
veterana: “Há demasiada hierarquia dentro deste Parlamento, isso foi uma das coisas
que eu notei com a passagem do tempo. Muitas hierarquias, muitos pedidos de licen-
ça. Muita gente com muito medo de fazer coisas sem pedir licença não sei a quem.”18

Muitos deputados, do topo e da base, apresentam a hierarquização como
uma dimensão inevitável para a estabilidade e reprodução do sistema. Usando as
palavras de um deles: “Num país como o nosso, de um certo tipo de cultura cívica
muito partidária, quase tribal, se entrarmos num jogo de uma representação indi-
vidual a governação é impossível”19. Para este deputado, não há forma de garan-
tir, em simultâneo, a estabilidade na governação e o exercício individual da
função de deputado. A intermediação dos partidos funciona como uma espada
de dois gumes: por um lado, dá estabilidade, previsibilidade e segurança ao siste-
ma; por outro, limita a autonomia individual dos deputados, cuja ação depende
da autorização da estrutura hierárquica.

Para além desta hierarquia formal, há outras que com elas que se cruzam.
Algumas dependem do momento político já que para deputados de um grupo que
suporta o Governo, a sua ação é condiciona, em simultâneo, pela liderança do gru-
po, do partido e do Governo. Outras decorrem da antiguidade de algumas pessoas
na instituição, que têm formas de funcionamento, organização, de intervenção ou
visibilidade pública que lhes permitem ter uma posição de poder e autoridade in-
terna distinta da maioria. Finalmente, o percurso biográfico de determinadas pes-
soas confere igualmente estatuto simbólico de distinção, que pode decorrer, por
exemplo, do seu percurso profissional, da sua forte inserção numa determinada
área ou da sua visibilidade mediática.

Classes, trajetórias e lugares de poder no campo político

O que caracteriza sociologicamente o mundo parlamentar? Ao longo destas páginas
tentou-se desvendar alguns dos aspetos que melhor caracterizam, objetivamente e
subjetivamente, os representantes políticos no campo parlamentar, escrutinando
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parte das suas narrativas biográficas e procurando o que elas revelam sobre o campo
político.

Ao entrar neste mundo institucional, esta pesquisa confrontou-se com os dis-
cursos genéricos e abstratos, revelando-se uma ambiguidade fundamental: por um
lado, os deputados portugueses não se constituem como um grupo social homogé-
neo, de origens sociais próximas e dotado de idênticas formas de pensar e de agir
no mundo parlamentar; mas por outro lado, a sua diversidade interna revela tam-
bém alguns dos aspetos que fazem deste um campo social e culturalmente bastante
circunscrito. Há, portanto, diversidade interna, mas igualmente características
dominantes.

Diversidade objetiva já que na Assembleia encontramos pessoas cujo traje-
to biográfico se encontra moldado pelas suas trajetórias partidárias, mas outras
que tinham um percurso profissional autónomo da vida política. Parlamentares
que chegaram à instituição depois de saírem da universidade, e outros que
circulam naqueles corredores há mais de três décadas. Representantes com
grandes níveis de escolaridade, de profissões liberais e com situações economi-
camente favorecidas, e outros de profissões menos qualificadas e de distintas
origens geográficas.

Diversidade subjetiva, igualmente, já que se alguns deputados se sentem
“enguias em água doce”, capazes de apreender e manipular o senso prático do cam-
po parlamentar, outros sentem-se “peixes fora de água”, evidenciando percursos
parlamentares marcados por uma inadaptação às lógicas hierárquicas, burocráti-
cas e sociotécnicas do seu funcionamento.

Sendo esta diversidade bastante notória, ela não oculta a existência de carac-
terísticas sociais e culturais dominantes, que condicionam o acesso, a adaptação e
permanência ao campo. Tendencialmente o Parlamento é composto por homens,
brancos, bastante qualificados, com perfis profissionais elevados, de profissões li-
berais, oriundos do litoral, e com percursos de polienvolvimento político e institu-
cional. Ou seja, a diversidade interna não invisibiliza a sub-representação de
pessoas oriundas ou pertencentes a classes baixas, desfavorecidas, de profissões
menos qualificadas ou não-brancas na representação política. O que explica anali-
ticamente esta sub-representação de classe?

Procurar respostas possíveis, implica, do meu ponto de vista, analisar a luta
política tendo como fundamento as determinantes sociais que explicam a divisão
do trabalho político nas sociedades contemporâneas, isto é, que reduzem a política
a uma prática sectorial e (hiper)especializada, com uma participação regulada, que
ultrapolitizou o Estado no mesmo processo que despolitizou a sociedade no seu
conjunto. Especialização, esta, que circunscreveu a própria noção da política ao
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campo das suas instituições e dos seus profissionais. Só desta forma é possível des-
naturalizar os mecanismos sociais (logo, construídos) que produzem e reprodu-
zem a divisão entre “agentes politicamente ativos” e “agentes politicamente
passivos”, quem está “dentro” e quem está “fora”, “atores” e “espectadores” da
produção do fenómeno político.

Como se procurou tornar claro, o processo de acesso, adaptação e permanên-
cia no campo político, por um conjunto particular de pessoas, é tanto mais favore-
cido e facilitado, quanto maior é a posse, prévia, de um conjunto articulado de
capitais. Capital cultural legítimo, capaz de ser usado como instrumento de agencia-
lidade, isto é, de compreensão e manipulação de um mundo burocratizado e tecni-
cizado, onde o debate e a produção legislativa são processos relacionais, que
implicam a mobilização de conhecimentos técnicos e especializados, logo, uma lin-
guagem codificada e autorreferencial, tendencialmente mais compreendida por
quem tem formações académicas e profissionais elevadas.

Capital social, complexo conceito da teoria sociológica (Bourdieu, 1980, 1986;
Coleman, 1990; Putnam, 2002), que aqui podemos pensar como um conjunto de re-
cursos sociais, que se adquirem a partir de uma rede duradoura de relações de co-
nhecimento mútuo e de interreconhecimento, isto é, recursos ligados à pertença a
um grupo que não só apresenta propriedades comuns (reconhecíveis por quem lhe
é externo), como se mantém unido “ligações permanentes e úteis” (Bourdieu,
1980). Capital, este, que fica bem expresso pelas fortes conexões das pessoas à orga-
nização partidária que, nas suas diversas escalas e formas, lhes pode providenciar
recursos mobilizáveis para trilhar um trajeto de vida que lhe permite aceder mate-
rial e simbolicamente ao campo político-parlamentar.

Capital simbólico, finalmente, já que o acesso, a permanência e a adaptação im-
plica um crédito firmado na crença, no reconhecimento, autoridade e notoriedade.
Capital raro e desigualmente distribuído, ele é recurso crucial para a agencialidade
política e depende da socialização prévia dos atores.

A conjugação destes três tipos de capitais — o cultural, decorrente da tecnicida-
de; o social, decorrente das ligações organizacionais; e o simbólico, decorrente do
prestígio — confere aos agentes a possibilidade e a capacidade de produzirem, cons-
truírem e manipularem um conjunto de instrumentos de produção do fenómeno polí-
tico: um corpus de saberes e uma linguagem precisa e distintiva que estrutura as relações
de interreconhecimento entre os pares. Relações, essas, que estabelecem simetricamen-
te uma fronteira com quem lhe é exterior, remetida ao estatuto de espectadora ou de
consumidora de produtos políticos, tal como eles se jogam institucionalmente.

No quadro de sociedades capitalistas modernas, a relação de alienação que
desvincula quem produz, do resultado e produto da produção (Marx, 2007), é
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exatamente a mesma relação que aliena a maioria dos representados do produto da
representação política e do voto. Como dirá Bourdieu:

O que faz com que a vida política possa ser descrita na lógica da oferta e da procura é a
desigual distribuição dos instrumentos de produção de uma representação do mun-
do social explicitamente formulada: o campo político é o lugar em que se geram, na
concorrência entre o agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, pro-
blemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais
o cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de “consumidores” devem escolher, com
probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto mais afastados estão do lugar
de produção (Bourdieu, 2011, p. 168)

Desta forma, o processo que garante ao campo a sua reprodução, é o mesmo que
circunscreve quem dele não faz parte ou a um estatuto de espectador, situado atrás
da quarta parede; ou de consumidor, a quem é dada a liberdade de escolher, ritua-
listicamente, entre os diferentes produtos políticos oferecidos. Assumida a delega-
ção incondicional, aliena-se toda a possibilidade soberana.

Nada é menos natural que o modo de pensamento e de ação que é exigido pela
participação no campo político: o habitus político supõe uma preparação especial,
como se viu. Implica a aprendizagem continuada de um corpus de saberes específi-
cos (teorias, problemáticas, conceitos, história, dados, tradições…) produzidos e
acumulados pelo trabalho político dos profissionais do presente e do passado, e pelo
domínio de uma linguagem e uma certa retórica política — de tribuna, essencial para
comunicar com o exterior; de hemiciclo, crucial para o debate entre pares.

Neste sentido, a concentração do capital político nas mãos de determinadas
classes é tão mais socialmente aceite, quanto mais a maioria dos cidadãos está, ou
se sente, desapossada dos instrumentos materiais, culturais e simbólicos necessári-
os à participação política, tal como ela é socialmente percecionada e institucional-
mente organizada. Só que o capital político aqui, contrariamente ao que defende
Bourdieu, não pode ser interpretado como uma forma específica de capital simbó-
lico. Pelo contrário, parece ser antes um capital compósito, simultaneamente cultu-
ral, social e simbólico, que só é realmente distintivo e exclusivo porque tão raro.

O que argumento, enfim, é que distintas origens e pertenças de classe, que es-
truturam trajetórias biográficas particulares, potenciam ou inibem a possibilidade
acesso, adaptação e permanência às engrenagens do campo político e parlamentar.
Engrenagens profundamente marcadas por lógicas hierárquicas, burocráticas e so-
ciotécnicas, que favorecem a permanência de umas pessoas, em detrimento de ou-
tras. Permanência, essa, essencial para a reprodução do próprio sistema, logo,
desta forma particular de entender o que significa “participar politicamente”.
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Em suma, o campo político, recurso conceptual mais amplo que nesta pesquisa é
uma decorrência analítica do campo parlamentar português, é um subconjunto relaci-
onal do espaço social, estruturado através de posições e disposições, isto é, de um habi-
tus político particular, que potencia o agenciamento de determinadas pessoas, em
detrimento de outras. Por isso é também desigual a distribuição do capital político,
isto é, uma forma de capital compósito, simultaneamente cultural, social e simbólico,
desigualmente distribuído, a partir do qual se estabelecem um conjunto de fronteiras
assentes em competências, linguagens, valores, retóricas e saberes adquiridos, entre
quem está dentro e quem está fora. Fronteiras que, em última análise, estabelecem a ló-
gica fundamental do campo: representa quem pode, é representado quem deve.
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4 Comunidade de prática designa um conjunto de pessoas que interagem e se interrela-
ciona a partir da participação num mesmo sistema de atividade, partilhando um en-
tendimento comum quanto ao que estão a fazer, independentemente de condições
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Resumo: O número de diplomados de 3º ciclo no ensino superior português aumentou signi-
ficativamente desde o início do presente século. Porém, os contornos do percurso profissional
pós-doutoramento são ainda pouco conhecidos, o que dificulta um debate informado sobre os efeitos
do grau de doutor no mercado de trabalho e sobre o papel dos novos doutorados na produção de co-
nhecimento e na sua transposição da esfera académica para a empresarial. O presente artigo procura
contribuir para esse debate, apresentando e discutindo os resultados de uma análise quantitativa aos
percursos profissionais de recém-doutorados da Universidade NOVA de Lisboa entre 2010 e 2015, que
são contrastados com os dos novos licenciados e mestres dessa instituição. Verifica-se que os doutora-
dos levam vantagem no mundo do trabalho face aos restantes graduados, ainda que principalmente se
inscrevam na esfera do ensino superior público enquanto docentes ou investigadores. Também se con-
clui que existem particularidades nos trajetos profissionais entre ciclos de ensino que importa destacar
e monitorizar em investigações subsequentes sobre a inserção profissional de graduados.

Palavras-chave: ensino superior, doutorados, inserção profissional.

Abstract: The number of PhD graduates in Portugal has increased significantly since the beginning of
this century. However, the contours of post-doctoral professional paths are still widely unknown,
which makes it difficult to have an informed debate about the effects of the PhD degree in the labour
market and the role of doctorates in the production of knowledge and in its transposition from the aca-
demic to the corporate sphere. This paper contributes to this debate by presenting and discussing the
results of a quantitative analysis of the professional paths of recent PhD graduates from Universidade
NOVA de Lisboa between 2010 and 2015. The professional paths of PhD holders will be compared to
the ones of first and second degree graduates of the same institution. The data suggest that PhDs have
an advantage in the world of work vis-à-vis other graduates, even though they are mainly enrolled in
public higher education as teachers or researchers. It is also concluded that there are particularities in
the professional paths between levels of studies that should be highlighted and monitored in subse-
quent investigations about graduates transitions to work.

Keywords: higher education, PhD, transition to work.
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Introdução

Nas últimas décadas, os percursos escolares têm-se tornado progressivamente
mais longos e cada vez mais indivíduos completam o 3º ciclo do ensino superior, o
grau mais elevado da formação académica. Na União Europeia (UE) o ritmo médio
de produção de novos doutorados em 2015 ultrapassa o dos Estados Unidos da
América ou do Japão (UE, 2018)1 animado principalmente por políticas públicas
nacionais e supranacionais (Vittorio, 2015) que usualmente atribuem a este grupo
altamente escolarizado um papel crucial na criação de conhecimento e na sua
transposição para o mundo do trabalho, valorizando o respetivo contributo para o
desenvolvimento científico e económico das sociedades contemporâneas (Kyvik e
Olsen, 2012). Neste contexto, os percursos de inserção profissional após o doutora-
mento têm suscitado crescente interesse por parte da comunidade científica (Fis-
cher, 2018; Jones, 2013), nomeadamente procurando averiguar se, e como, se
associam à produção e transmissão de conhecimento e até que ponto são afetados
pelo desemprego, precariedade laboral ou desajustamento profissional (Enders,
2004), fenómenos que se tornam cada vez mais comuns entre a globalidade dos
graduados em espaço europeu (Allen e Velden, 2007; Theicher, 2009).

Em Portugal, o número de doutoramentos tem vindo a aumentar de forma
significativa e consistente desde o início deste século e, se no ano letivo de
2000/2001 o número de novos doutorados se quedou aquém dos 600 (DGEEC,
2019), no de 2015/2016 já excedia os 2300 (DGEEC, 2016). Apesar deste notável
crescimento, os contornos do percurso de inserção profissional das novas coortes
de doutorados são ainda pouco escrutinados e raras vezes surgem confrontados
com os de novos licenciados ou mestres, o que dificulta um debate informado sobre
o valor do grau de doutor no mercado de trabalho português face aos outros graus
académicos ou sobre o papel dos novos doutorados na produção de conhecimento
e na sua transposição para o mundo do trabalho.

Este artigo visa contribuir para esse debate, inscrevendo-se, portanto, no cam-
po de investigação sobre a inserção profissional de graduados (Marques e Alves,
2010). A análise toma por objeto de estudo os recém-doutorados de uma universida-
de pública lisboeta e almeja responder a quatro questões interligadas: i) qual o seu
perfil educacional e como se distingue dos de licenciados e mestres? ii) qual o seu
percurso profissional e como se distingue dos de licenciados e mestres? iii) quais os
seus destinos profissionais mais prováveis? iv) e quais os fatores de clivagem no per-
curso profissional dos doutorados? Estas questões são abordadas numa perspetiva
quantitativa e evolutiva, ou seja, observam-se os resultados de cinco inquirições por
questionário a cinco coortes consecutivas de novos graduados entre os anos de 2010
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e de 2015. Trata-se de um período temporal atravessado por um cenário económico
globalmente negativo no qual a situação no mercado de trabalho se degradou sobre-
maneira, especialmente para os mais jovens que procuravam iniciar o seu trajeto la-
boral (Costa e Caldas, 2013).

Inserção profissional de recém-doutorados em Portugal: Pontos de
partida possíveis

O relativo desconhecimento sobre os percursos de inserção profissional de re-
cém-doutorados em Portugal advém sobretudo da escassez de fontes de informação
que permitam, simultaneamente, acompanhar a sua evolução ao longo do tempo e
compará-los com os de outras populações de diplomados e não-diplomados, nacio-
nais ou internacionais.

Esta lacuna surge flagrante nas estatísticas oficiais do emprego divulgadas
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) pois nelas se agrupam licenciados,
mestres e doutores numa única categoria dado não possuírem o alcance (amos-
tral) necessário para singularizar cada um deles. Por outro lado, desde 2006 que a
Direção Geral de Estatísticas do Ensino Superior (DGEES) realiza trienalmente o
inquérito por questionário Careers of Doctorate Holders (CDH)2. O CDH segue uma
metodologia harmonizada internacionalmente e observa um procedimento cen-
sitário que visa inquirir todos os doutorados residentes em Portugal com menos
de 70 anos. Apesar do rigor e qualidade do CDH, os seus resultados foram ainda
pouco analisados pela comunidade científica nacional e aqueles que são divulga-
dos raramente distinguem novos doutorados de doutorados experientes. Esta
distinção é particularmente importante no estudo da inserção profissional, uma
vez que a extensão do período que medeia desde a obtenção do diploma se afigu-
ra muito relevante para o tipo de posição ocupada no mercado de trabalho
(Alves, 2010; Chaves, Morais e Nunes, 2009). O CDH também não permite uma
comparação entre graduados de vários ciclos uma vez que observa doutorados e
não existem dados idênticos para licenciados ou mestres. Já entre a crescente rede
de instituições de ensino superior universitário em Portugal que oferecem forma-
ções de 3º ciclo, unicamente três divulgaram publicamente dados sobre a situa-
ção profissional da globalidade dos (seus) diplomados (licenciados, mestres e
doutores) ao longo da presente década, nomeadamente, Instituto Superior Técni-
co (OEIST, 2013), a Universidade de Aveiro (OPSDUA, 2018) e a Universidade
Nova de Lisboa (OBIPNOVA, 2017) e apenas esta última o faz com periodicidade
anual. Não obstante a sua qualidade intrínseca, estes dados de âmbito institucio-
nal dificilmente permitem uma consulta cumulativa ou comparada que englobe
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várias universidades, pois as inquirições resultam de diferentes procedimentos
amostrais, mobilizam indicadores desiguais e observam períodos temporais distin-
tos entre momento da graduação e da inquirição. Ainda assim, sobressai nos dados
das várias instituições que a inscrição dos doutorados no mercado de trabalho tende
a ser mais célere e recompensadora do que a dos restantes diplomados.

Destaque-se um estudo que analisou comparativamente a designada empre-
gabilidade de bacharéis, licenciados, mestres e doutores a partir dos Quadros de
Pessoal do ex-Ministério do Trabalho e Segurança Social, mas apenas durante a
primeira década deste século (Cardoso, Escária, Ferreira, Madruga, Raimundo e
Varanda, 2012). Apesar de englobarem um conjunto limitado de indicadores e se
referirem apenas aos trabalhadores por conta de outrem, estes dados permitem ve-
rificar que o desemprego é menos frequente entre doutorados e que estes são me-
lhor remunerados do que os licenciados ou os mestres (Cardoso, Escária, Ferreira,
Madruga, Raimundo e Varanda, 2012, pp. 102-103), sugerindo, portanto, que nes-
tas duas dimensões o doutoramento é efetivamente valorizado no mercado de tra-
balho português. Está ainda por determinar como é que essa mais-valia evoluiu na
presente década, dado que para a globalidade dos jovens graduados portugueses o
ciclo económico negativo já instalado em 2010 (Costa e Caldas, 2013) traduziu-se
no aumento dos níveis de inatividade (económica), desemprego e trabalho tempo-
rário, assim como na diminuição dos rendimentos obtidos através do trabalho,
particularmente até 2014, pois em 2015 já se observavam alguns sinais de retoma
nestes indicadores (Alves, Morais e Chaves, 2017).

Não obstante a maioria dos jovens graduados do ensino superior em Portu-
gal se inscrever em posições profissionais mais qualificadas e qualificantes do que
aqueles que possuem menores níveis de instrução (Ferreira, 2017), a análise socio-
lógica tem salientado que a quantidade e qualidade dos seus empregos são
condicionadas por diversos fatores pessoais, sociais e contextuais (Raffe, 2014), no-
meadamente, género (Casaca, 2012), área de formação académica (Cardoso, Escá-
ria, Ferreira, Madruga, Raimundo e Varanda, 2012), experiência de trabalho prévia
à graduação (Monteiro, Almeida e Aracil, 2016) e nível de instrução e classe social
dos pais (Chaves e Morais, 2014). Estas investigações não permitem porém singu-
larizar a situação dos doutorados, dissolvendo-se assim qualquer particularidade
desses numa categoria geral que integra essencialmente licenciados e mestres. Do
ponto de vista da compreensão sociológica sobre as dinâmicas da inserção profissi-
onal de graduados, reveste-se de importância capital verificar se estes fatores de
clivagem se mantêm ao considerar separadamente cada um dos ciclos de ensino.

No que concerne ao papel dos novos doutorados em Portugal na produção de
conhecimento, convém desde logo notar que o nível de qualificações de
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investigadores e de docentes do ensino superior português ainda se afirma particu-
larmente reduzido quando comparado internacionalmente (Horta e Hasanefendic,
2015; Santos, Horta e Heitor, 2016), mesmo que o atual quadro legal da carreira de in-
vestigação científica (Decreto de lei n.º 124/99) e de docência nas universidades (De-
creto de lei n.º205/2009) e nos politécnicos (Decreto-Lei n.º 207/2009) estabeleça o
doutoramento como requisito de acesso. Esta lacuna qualificacional assinala um im-
portante espaço profissional de acolhimento para os novos doutorados com impacto
no desenvolvimento científico nacional, conforme se pode verificar pela correlação
entre o crescimento do número de novos doutorados em Portugal e o aumento quer
do número de publicações científicas (indexadas na Web of Science), quer do seu fator
de impacto, entre 2004 e 2011 (Santos, Horta e Heitor, 2016). Mesmo que o recente pe-
ríodo de crise económica tenha dificultado o acesso e erodido as condições de traba-
lho nas carreiras de investigação (Cairns, Cuzzocrea e Briggs, 2017) e de docência
(Cardoso, Carvalho e Cideira, 2018), os resultados das várias inquirições CDH reve-
lam que a esmagadora maioria dos doutorados residentes em Portugal se inscreve
nessa esfera académica (Cotrim e Duarte, 2015; DGEEC, 2017; GPARI, 2009, 2011),
ainda que não precisem se esta forte aliança também se verifica entre as coortes de
doutorados mais recentes.

Também a pesquisa sobre a relação entre os percursos de inserção profissio-
nal de doutorados e a disseminação de conhecimento se afirma particularmente
escassa no contexto português. Contudo, e como se referiu antes, as várias inquiri-
ções CDH assinalam uma parcela exígua de doutorados em Portugal a trabalhar
fora da esfera académica, o que, desde logo, indicia pouca vitalidade nessa trans-
missão de conhecimento. Note-se também que os doutoramentos em ambiente em-
presarial, orientados para a promoção de articulações entre academias e empresas,
são raros em Portugal e, segundo estudo recente, o seu desenvolvimento curricular
ainda carece de uma maior articulação entre os agentes académicos e empresariais,
mesmo que já se distinga dos programas doutorais tradicionais (Cardoso, Tavares
e Sin, 2019). Por último, destaque-se que a presença de doutorados na administra-
ção pública é também diminuta, como se verifica se considerarmos que, em 2014,
apenas 9% desses trabalhadores possuíam um doutoramento ou um mestrado,
mesmo incluindo aqui as classes profissionais dos professores e dos médicos (San-
tos, Horta e Heitor, 2016).

Metodologia

Perante a impossibilidade de responder aos objetivos propostos a partir de dados re-
presentativos da população portuguesa, toma-se como universo de observação os
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graduados da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA). Os dados sob escrutínio são
recolhidos anualmente, desde 2010, pelo Observatório de Inserção Profissional de Di-
plomados da NOVA (OBIPNOVA) através de uma inquirição por questionário a gra-
duados de 1º, 2º (incluindo mestrados integrados) e 3º ciclo da NOVA que terminaram
os seus cursos cerca de um ano antes. A coleção de dados entretanto criada permite
uma análise evolutiva do perfil educacional destes graduados e da sua situação profis-
sional entre 2010 e 2015, atendendo comparativamente aos seus distintos graus acadé-
micos. A significância estatística das diferenças entre ciclos de ensino foi testada
através da realização de testes de Qui-quadrado ou One-way Anova, considerando a
adequação dos seus pressupostos às características dos indicadores testados.

As inquirições do OBIPNOVA têm por base amostras aleatórias simples para
cada ano e ciclo de ensino com margens de erro amostral que não ultrapassam os
2% nos 1º e 2º ciclos e que variam entre 4,4% e 7,7% no caso do 3º ciclo, consideran-
do um intervalo de confiança de 95%. As taxas de resposta anuais rondam os 70%
tanto entre licenciados como entre mestres e oscilam em torno dos 60% entre
doutores. Tal como sucede em território nacional, o prolongamento das carreiras
escolares também surge visível na NOVA, pois ainda que o número global de di-
plomados se mantenha relativamente estável nas seis coortes analisadas, entre elas
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Anos

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Licenciados

Universo (N) 1.500 1.112 1.287 1.330 1.484 1.282
Amostra (n) 1.010 769 880 909 1.027 724
Taxa de Resposta (%) 67,3 69,2 68,4 68,3 68,4 56,5
Margem de Erro (%)* 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 2,4

Mestres

Universo (N) 1.432 1.375 1.664 1.846 1.820 1.620
Amostra (n) 1.060 959 1.131 1.220 1.200 844
Taxa de Resposta (%) 74,0 69,7 68,0 66,1 65,9 52,1
Margem de Erro (%)* 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7 2,3

Doutores

Universo (N) 165 173 199 192 238 196
Amostra (n) 82 103 130 122 160 100
Taxa de Resposta (%) 49,7 59,5 65,3 63,5 67,2 51,0
Margem de Erro (%)* 7,7 6,1 5,1 5,4 4,4 6,9

(1) Os dados relativos aos licenciados e mestres inquiridos pelo OBIPNOVA entre 2010 e 2015 foram também
analisados pelos autores a partir de uma perspetiva de género (Alves e Morais, no prelo) e, portanto, a porção
desta tabela relativa a esses graduados foi aí também utilizada. Nesse contexto foram ainda analisados os
dados sobre o contingente feminino entre licenciados e mestres que, em moldes distintos e a par com os
relativos aos doutorados, se observam igualmente na presente análise.

* Considerando um intervalo de confiança de 95% e assumindo a hipótese pessimista [1,96*�(1-n/N)*(0,25/n)].

Fonte: OBIPNOVA.

Tabela 1 Universo, Amostra, Taxa de Resposta e Margem de Erro Amostral para as inquirições do
OBIPNOVA a graduados da NOVA entre 2010 e 2015(1)



a fileira de licenciados reduz cerca de 17% enquanto o número de mestres cresce
mais de 11% e o de doutorados aumenta quase 17% (Tabela 1).

O perfil educativo dos graduados da NOVA

No que concerne à evolução do perfil educativo dos diplomados na NOVA entre 2010
e 2015 sobressai desde logo a sua progressiva e transversal feminização, não existindo
diferenças estatisticamente significativas entre ciclos a esse nível (Figura 1)3.

Note-se porém que, na maioria dos anos, o contingente feminino entre douto-
rados supera os 60%, surgindo portanto mais notório do que entre licenciados ou
mestres, pois nestes casos apesar de sempre maioritário nunca alcança essa fas-
quia. Por outro lado, ainda que a presença feminina se torne mais evidente ao longo
do tempo em todos os ciclos académicos, esse crescimento surge mais acelerado
entre os doutorados aumentando mais de 17% entre 2010 e 2015, face a um acrésci-
mo de 8,4% no caso dos licenciados e de apenas 1,5% no dos mestres. Este processo
de feminização dos graduados da NOVA, especialmente ao nível dos doutoramen-
tos, também se verifica na globalidade das instituições do ensino superior portu-
guês, em que a percentagem de mulheres entre graduados em 2015 é de 59,5% ou
de 52,3% se considerarmos apenas os doutorados (DGEEC, 2016) e reflete o maior
sucesso dos percursos escolares e académicos das mulheres em Portugal.

Em termos etários, não causa surpresa que a idade tenda a aumentar conso-
ante ascendemos na hierarquia dos graus académicos, uma relação com significân-
cia estatística (Figura 2)4.

Assim, ao longo de todo o período temporal em análise, a idade dos doutora-
dos ronda os 40 anos em média, enquanto entre licenciados esse valor ronda os 25
anos e no caso dos mestres os 29 anos. No entanto, torna-se visível uma ligeira ten-
dência para a redução destes valores médios entre 2010 e 2015. O facto dos gradua-
dos da NOVA serem, em média, cada vez mais jovens, revela que os seus percursos
escolares e académicos tendem a ser cada vez mais lineares, ou seja, torna-se cada
vez mais frequente que a passagem entre os vários níveis de escolaridade decorra
sem quaisquer interrupções ou reprovações. Acresce que estes percursos também
se tornam progressivamente mais dedicados, como se pode verificar através da fi-
gura 3, onde sobressai a diminuição progressiva da parcela de trabalhadores estu-
dantes em todos os ciclos de ensino apesar dos pesos estatisticamente diferentes
que essa situação representa em cada um deles5.

De facto, mesmo que a maioria dos doutorados procure conciliar estudos com
trabalho, o que remete para percursos de formação académica não exclusivos, sobres-
sai que entre 2010 e 2015 essa situação se tem vindo a tornar menos frequente e,
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portanto, a parcela daqueles que realizam o seu doutoramento em exclusividade tem
vindo a aumentar. Esta progressiva vulgarização de carreiras escolares dedicadas sur-
ge também patente entre licenciados e mestres: ainda que o peso dos trabalhadores es-
tudantes seja bastante inferior no primeiro caso, em ambos reduz de forma notória ao
longo dos 6 anos em análise, respetivamente, de 52,5% para 38,5% e de 62,2% para
46,2%. Mesmo que, como detalharemos adiante, esta redução da parcela de trabalha-
dores estudantes seja em parte motivada por maiores dificuldades em obter um em-
prego, a continuidade desta tendência mesmo em anos de retoma do emprego indicia
a sua consolidação enquanto estratégia perante o ensino superior.
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Entre 2010 e 2015 apenas se registam variações mínimas no peso de cada área
de educação e formação dos graduados da NOVA, o que reflete a estabilidade da
oferta formativa desta universidade e retira pertinência a uma análise evolutiva.
No entanto, as diferenças entre ciclos de ensino depois de agrupados os vários anos
em análise revestem-se de importância estatística e justificam ser enquadradas
nesta análise (Figura 4)6.

Assim, mesmo que a maioria destes graduados se concentre nas áreas da
“Ciências, matemática e informática” e das “Ciências sociais, comércio e direito”,
esta última surge particularmente vincada entre licenciados, enquanto as “Artes e

44 César Morais e Mariana Gaio Alves

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º 20, setembro 2019, pp. 36-60 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.2

Licenciados Mestres Doutores

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75
%

T
ra

ba
lh

ad
or

es
-e

st
ud

an
te

s
du

ra
nt

e
o

cu
rs

o

Ano de referência

52,5

50,5

45,0 45,9

39,2 38,5

62,2

55,3

59,7
57,5

48,0

46,2

69,0

57,3

63,1

54,0

71,3

54,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 3 Trabalhadores-estudantes durante o curso entre graduados da NOVA de 2010 a 2015 (%)

Fonte: OBIPNOVA.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Educação Artes e
humanidades

Ciências sociais,
comércio e direito

Ciências,
matemática

e informática

Engenharia,
indústrias

transformadoras
e construção

Saúde
e proteção

social

%
Á

re
a
s

d
e

e
d
u
ca

çã
o

e
fo

rm
a
çã

o
(C

N
A

E
F

)

Licenciados Mestres Doutores

Figura 4 Áreas de Educação e Formação (CNAEF) dos graduados da NOVA de 2010 a 2015 (%)

Fonte: OBIPNOVA.



humanidades” ganham maior expressão entre doutorados. Note-se, ainda, que
nas áreas da “Educação”, “Engenharia, indústrias transformadoras e construção”
e na “Saúde e proteção social”, o grau requerido para acesso à profissão de profes-
sor, engenheiro ou médico passou, com o processo de Bolonha, a ser o mestrado e,
portanto, neste trio de áreas existem essencialmente mestres e doutorados.

A situação profissional dos graduados da NOVA um ano após a sua
graduação

Um ano após terminarem o seu curso poucos doutorados não estão a trabalhar, o
que se traduz numa taxa de emprego que ronda ou supera os 90% na maioria dos
anos em análise, ainda que, e com algumas oscilações, essa taxa revele uma tendên-
cia global para recuar ligeiramente entre 2010 (91,7%) e 2015 (88%) (Figura 5).

A taxa de emprego dos mestres também se afirma sempre bastante elevada,
ainda que aquém da dos doutorados — rondando os 85% -, reduzindo igualmente
de forma ligeira ao longo dos 6 anos sob escrutínio, especialmente até 2013. A evo-
lução desta taxa entre os licenciados distingue-se sobremaneira da dos restantes
graduados, quer porque o seu valor médio anual é bastante mais reduzido —
aquém de 50% na maioria dos anos —, quer pela sua notória redução entre 2010 e
2015, resultado de uma queda abrupta até 2012 apenas minimizada nos anos sub-
sequentes. Com efeito, assomam diferenças estatisticamente significativas entre ci-
clos de ensino no que concerne à sua situação perante a atividade7.

A diminuição transversal das taxas de emprego relaciona-se principalmente
com a grave crise económica que afetou o mercado de trabalho em Portugal neste pe-
ríodo e que, justamente, mais se fez sentir nos primeiros anos em análise. Por outro
lado, os diferentes níveis e evoluções que esta taxa assume entre ciclos de ensino reve-
lam que a crise quantitativa no emprego afetou principalmente os licenciados e surge
minimizada, a partir de 2013, para todos os diplomados. Acrescente-se que a maioria
dos licenciados que não possuem um emprego permanece na esfera académica para
prolongar os seus estudos além do 1º ciclo, seja de forma dedicada ou enquanto procu-
ram um emprego. Entre mestres e doutorados, o prolongamento de estudos é menos
frequente mas, ainda assim, explica parte significativa das situações de não-trabalho.

Os níveis esmagadores de emprego dos doutorados resultam quase exclusi-
vamente, e em qualquer dos anos em análise, de diversas situações profissionais
relacionadas com a docência no ensino superior ou a investigação científica. Desta-
que-se também que a maioria dos doutorados investigadores possui bolsas de
pós-doutoramento ou ao abrigo de projetos de investigação. A incidência de bolse-
iros no total de doutorados empregados cresce entre 2010 (26%) e 2013 (36,5%)
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ainda que depois reduza em 2014 (27,3%) e 2015 (21,6%). Esta evolução, cotejada
com a da taxa de emprego, revela que estas bolsas na esfera da produção científica,
não obstante o seu carácter temporário, assumiram especial importância entre os
recém-doutorados durante o período de mais acentuada crise económica, o que
certamente contribuiu para minimizar a quebra no emprego durante esses anos. Já
o rápido recuo dessas bolsas em 2014 e 2015 justifica em parte a redução da taxa de
emprego dos doutorados entre esses anos de retoma global.

Entre os diplomados empregados encontramos uma parcela diminuta que tra-
balha fora de Portugal. Este indicador só está disponível a partir de 2011, mas permi-
te aferir que, apesar de constantes flutuações, o peso dos que emigraram para
trabalhar tende a aumentar progressivamente de 2010 até 2015 em todos os ciclos de
ensino e também a aproximar-se entre ciclos ao longo desses anos (Figura 6)8.

Ainda que o peso dos doutorados empregados fora de Portugal aumente apenas
0,8% entre 2011 e 2015, estes graduados são os que mais emigram e no último desses
anos representam já 8% daqueles que estão empregados. Entre licenciados e mestres o
peso da emigração é menor rondando os 6% em 2015, ainda que o seu aumento seja bas-
tante mais evidente, atingindo os 3,3% entre licenciados e 4,9% entre os mestres e aproxi-
mando-os dos valores registados entre os doutorados. Trata-se de um crescente fluxo
migratório também visível a nível nacional, o qual tem vindo a ser associado à falta de
oportunidades de emprego ou de carreira em Portugal (Gomes, 2015). Se recuperarmos
a evolução das taxas de emprego em cada ciclo, torna-se expectável que os licenciados
emigrem principalmente em busca de um emprego e que os mestres e doutorados
emigrem sobretudo em busca de melhores condições de carreira, mas não dispomos
de dados que permitam averiguar inequivocamente as suas razões para emigrar.
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No que concerne à qualidade do emprego, analisa-se primeiro a adequação
entre o emprego dos graduados em estudo e a sua área de formação a partir de um
exercício subjetivista (Chaves, Morais e Nunes, 2009), ou seja, pediu-se aos própri-
os graduados que avaliassem esse ajustamento utilizando uma escala com 10 valo-
res que se baliza entre a total desadequação e a total adequação. Essas respostas
foram depois dicotomizadas considerando que as avaliações inferiores a 6 pontos
correspondiam a uma situação de desajustamento profissional e que as avaliações
iguais ou superiores a 6 pontos traduziam uma situação de ajustamento. Este cál-
culo permite verificar que uma clara maioria dos doutorados considera a atividade
profissional que possui ajustada à sua área de formação académica, corresponden-
do a uma parcela que entre 2010 e 2015 se mantém sempre elevada ainda que o seu
peso oscile bastante de ano para ano, variando entre os 81,5% e os 93,2%. Esta per-
ceção generalizada de elevado ajustamento profissional entre os doutorados não
será alheia à sua forte aliança com a docência académica e a investigação científica,
indiciando assim que nessas esferas as suas competências são desejadas e, se recu-
perarmos os elevados níveis de emprego ao longo deste período, são também en-
quadráveis (Figura 7).

Na leitura da figura 7 sobressai ainda que existem mais doutorados que per-
cecionam a sua situação profissional como ajustada à sua área de formação do que
mestres e, especialmente, do que licenciados: dissemelhanças entre ciclos que na
maioria dos anos são relevantes estatisticamente. Com efeito, o caso dos mestres
este indicador ronda os 80% entre 2010 e 2015 e parece revelar alguma estabilidade,
enquanto no caso dos licenciados o ajustamento profissional surge em quebra qua-
se contínua passando de 72,6% em 2010 para 63,9% em 20159.
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Os graduados com um trabalho temporário, isto é, todos aqueles que não
possuem um contrato de trabalho ou que possuem um vínculo contratual com ter-
mo previsto, assumem uma expressão notável em todos os ciclos de ensino mas
com níveis e tendências evolutivas distintas que se revestem de significância esta-
tística (Figura 8)10.

Entre os doutorados, o trabalho temporário representa mais de 71% do total
dos empregados em 2010, porém perde progressivamente importância desde en-
tão, não englobando mais de 49% dos empregados em 2015. Os licenciados com
trabalhos temporários também superam os 71% em 2010, uma parcela que diminui
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abruptamente até 2012 para depois aumentar de forma contínua até 2015 atingindo
os 64%. O trabalho temporário é menos expressivo entre os mestres, ainda que per-
maneça maioritário rondando os 53% do total do emprego na maior parte dos anos
e ficando aquém dessa marca apenas em 2012 e 2013.

Sabendo que durante o período em análise o trabalho temporário se encontra
largamente disseminado e em expansão entre a globalidade dos jovens graduados
portugueses (Alves, Morais e Chaves, 2017), causa alguma surpresa que este dimi-
nua substancialmente e de forma contínua entre os doutorados da NOVA. A redu-
ção no número de bolseiros assinalada antes certamente contribuirá para esta
evolução, mas a análise da figura 9, relativo à parcela de graduados inscritos no se-
tor público de emprego, permite avançar uma segunda hipótese explicativa para a
diminuição do trabalho temporário entre estes doutorados.

Com efeito, não obstante o recuo global do emprego no setor público du-
rante o período temporal em análise, a parcela de doutorados da NOVA que
nele se inscreve é sempre esmagadora e, apesar de sofrer uma quebra notória
entre 2010 e 2011, respetivamente de 84% para 70%, aumenta depois até se cifrar
em 76,1% em 2015. Assim, o referido recuo do setor público de emprego apenas
se torna visível entre os restantes graduados, pois se em 2010 mais de 26% dos
licenciados e 53% dos mestres trabalhavam na esfera pública em 2015 essas par-
celas reduzem até, respetivamente, 17% e 39%. Em suma, o número de diploma-
dos inscritos no setor público é significativamente diferente de acordo com o
ciclo de estudos11.

Ainda que existam empregos temporários no setor público, como no caso dos
doutorados bolseiros, é possível afirmar que entre o crescente número de doutorados
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da NOVA que nele se inscrevem, quer como docentes, quer como investigadores, essa
situação se tem vindo a tornar menos frequente, enquanto entre os licenciados e mes-
tres que maioritariamente se inscrevem no setor privado o trabalho temporário se tem
banalizado. Posto isto, sobressai que a crescente aliança dos doutorados ao setor públi-
co os tem vindo a proteger de uma maior insegurança contratual.

Por outro lado, esta estreita relação limita o alcance da transferência social do co-
nhecimento altamente especializado destes doutorados, que surgem pouco presentes
enquanto trabalhadores no tecido empresarial privado, especialmente se considerar-
mos que muitos são igualmente docentes ou investigadores. Acresce ainda que os em-
pregados na administração pública também se revelam absolutamente residuais em
qualquer dos anos sob escrutínio, apesar da diagnosticada carência qualificacional a
este nível (Santos, Horta e Heitor, 2016). Assim, considerando que a maioria dos dou-
torados se inscreve no âmbito da docência universitária e da investigação científica,
torna-se inegável o seu papel enquanto produtores de conhecimento e também o seu
contributo para o reforço das qualificações dos corpos docentes e de investigação.

Os cargos de chefia, isto é, posições profissionais onde se verifica ou se
atribui trabalho a outros, têm vindo a tornar-se cada vez mais frequentes entre
os doutorados e, ainda com oscilações, aumentam de 22,1% em 2010 para 39,8%
em 2015. Esses cargos são ligeiramente menos frequentes entre mestres e, espe-
cialmente, licenciados, sendo que estas diferenças tendem a agudizar-se ao lon-
go dos anos. Acresce que, entre mestres e licenciados, as posições de chefia
apenas se tornam mais frequentes até 2012, pois a partir desse ano a sua frequên-
cia diminui quedando-se em 2015 por 29,5% no primeiro caso e 20,9% no segun-
do (Figura 10)12.
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A evolução do valor médio dos rendimentos salariais líquidos entre 2010 e
2015 revela um cenário de pauperização generalizada, mas com diferenças
assinaláveis e estatisticamente significativas entre os vários ciclos de ensino.
Durante esse período os doutorados acumulam perdas menores nos seus rendi-
mentos — cerca de 12% — do que os licenciados ou mestres — em ambos os ca-
sos rondam os 18% — e em 2015 a sua remuneração líquida média (1570 euros)
mais que dobra a dos licenciados (738 euros) e supera em mais de 1/3 a dos mes-
tres (1006 euros). Esta redução transversal dos rendimentos salariais líquidos,
além de refletir uma progressiva desvalorização do valor do trabalho, também
espelha o crescente aumento do peso dos impostos durante os anos em análise.
Por outro lado, as flagrantes diferenças nos valores remuneratórios entre ciclos
de ensino revelam as suas distintas recompensas económicas no mercado de
trabalho (Figura 11)13.

As posições profissionais típicas dos doutorados da NOVA

Recorrendo a uma análise de clusters hierárquica, procurámos combinar as várias
características da situação profissional dos doutorados que analisámos separada-
mente numa única tipologia de situações profissionais um ano após a graduação14

e esta análise permitiu criar três tipos de posições profissionais significativamente
distintas entre si. Com base nessas distinções que surgem sistematizadas na tabe-
la 2, foram atribuídas designações a estes três tipos: “estável”, “instável” e “desa-
justada”. Foi posteriormente acrescentado um outro grupo a esta tipologia que
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reúne os doutorados que não se encontravam no mercado de trabalho e que por
esse facto surge designado por “outsider” (Tabela 2).

Na tabela 2 podemos verificar que o tipo de situação profissional mais comum é
o instável (44,8%). Tratam-se de doutorados exclusivamente com empregos temporá-
rios, mas considerados ajustados à sua área de formação, de entre os quais se destacam
os docentes de ensino superior em período probatório ou os investigadores com bol-
sas de investigação. Face ao conjunto dos doutorados, os instáveis são mais jovens,
aqueles que menos procuraram conciliar os seus estudos com o trabalho e os que mais
trabalham fora de Portugal. Em segundo lugar no que concerne à frequência, surgem
os doutorados em situações estáveis (27,1%) que aliam a segurança contratual à total
adequação entre profissão e área de formação, sendo também o grupo melhor remu-
nerado e mais próximo de cargos de chefia. Este grupo é o menos jovem, o que mais
trabalhou enquanto realizava o doutoramento e aquele que menos se encontra no es-
trangeiro a trabalhar. O tipo desajustado inclui uma parcela reduzida de doutorados
(16,6%) que se encontra numa situação de desajustamento profissional e com níveis de
trabalho temporário maioritários. Este grupo de doutorados possui salários médios
mais reduzidos que os restantes grupos, sendo também o que mais se inscreve no setor
privado. Em termos etários, assim como no que respeita à parcela de trabalhadores es-
tudantes e de emigrantes, os desajustados encontram-se sempre num ponto médio en-
tre os dois anteriores tipos de situação profissional. Por último, os doutorados outsiders
representam uma parcela exígua (11,4%), composta por doutorados economicamente
inativos (54,1%) ou à procura de um emprego (45,9%) com uma média etária pouco ju-
venil e com os mais baixos níveis de trabalho durante o curso — acrescente-se que cer-
ca de 1/3 destes doutorados está inscrito em novas formações académicas. É também
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Tipos de situações profissionais

Instável Estável Desajustada Outsider

Contingente feminino (%) 59.1 52.3 70.4 59.5
Média etária (Anos) 36.3 44.7 40.1 42.1
Trabalhou durante o curso (%) 53.6 86.9 65.7 33.8
Trabalha fora de Portugal (%) 6.9 2.3 5.6
Ajustamento profissional (%) 100 100 0
Contrato temporário (%) 100 0 55.6
Cargo de chefia (%) 29.6 52.8 31.5
Média do rendimento mensal líquido (euros) 1556.1 1774.3 1480.8
Trabalha no setor público de emprego (%) 78.7 80.1 69.4
Desempregados (%) 45.9
Inativos (%) 54.1
Peso no total de doutorados (%) 44.8 27.1 16.6 11.4

Tabela 2 Tipologia de situações profissionais dos doutorados da NOVA entre 2010 e 2015



importante notar que o contingente feminino aumenta sobremaneira nos tipos profis-
sionais menos capitalizados — instável e desajustado —, o que poderá constituir indí-
cio da desigualdade de género em desfavor das mulheres que perpassa o mundo do
trabalho português (Casaca, 2012).

Entre 2010 e 2015 a distribuição dos doutorados pelos vários tipos de situação
profissional altera-se bastante, mas evolutivamente assume contornos inequivo-
camente positivos, uma vez que os doutorados em situação estável aumentam
progressivamente enquanto os instáveis e desajustados sofrem uma quebra acentua-
da. Por seu turno, os doutorados outsiders constituem sempre situações pouco fre-
quentes ao longo dos 6 anos sob escrutínio, apesar do seu crescimento assinalável no
ano de 2013, justamente aquele em que a crise do emprego mais se fez sentir entre dou-
torados (Figura 12).

Por recurso a uma análise categorial de regressão (via Optimal Scaling),
procurámos aferir se a distribuição dos doutorados pela tipologia de situações
profissionais se relaciona com algumas das variáveis que, de acordo com a lite-
ratura sobre inserção profissional de graduados do ensino superior em Portu-
gal, assumem especial importância no momento de transição da academia para
o mundo do trabalho. Assim, considerando a globalidade dos dados, essa tipo-
logia foi tomada enquanto variável dependente numa análise que considera
como variáveis independentes, ou preditores, a idade, o sexo, ter trabalhado
durante o curso, a área de formação académica e o ano a que se referiam os da-
dos (Tabela 3)15.

Os resultados desta análise permitem comprovar que o sexo dos doutorados
não está correlacionado com a tipologia de situações profissionais, não obstante a
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clara sobrerepresentação de mulheres nos tipos profissionais menos qualificados.
Por outro lado, sobressai a importância preditiva da idade (R2part = 38.8%) e de ter
trabalhado durante o curso (R2part = 34.6%), atestando que os percursos escolares
mais lineares e dedicados resultam em inserções profissionais mais complexas e
instáveis. Apesar de significante, a influência da área de formação dos doutorados
(R2part = 20.5%) é bastante menor, o que reforça o papel da idade e experiência pro-
fissional no percurso de inserção profissional dos doutorados, não obstante as dife-
renças quantitativas e qualitativas no emprego entre as várias áreas científicas. Por
outro lado, a importância preditiva do ano é apenas residual (R2part = 5.3%), o que
contribui para se afirmar que a crise económica teve pouco impacto nos percursos
profissionais destes doutorados.

Notas conclusivas

À guisa de conclusão convém sistematizar as respostas para as questões inicial-
mente colocadas, assim como destacar outros focos de interesse e prolongamentos
que assomaram ao longo desta análise aos graduados da NOVA entre 2010 e 2015.

Desde logo, os dados analisados permitiram verificar que os doutorados se
têm tornado cada vez mais jovens e exclusivamente dedicados aos seus estudos, tal
como aliás sucede com os seus colegas licenciados ou mestres, ou seja, as carreiras
académicas revelam-se progressivamente mais longas, lineares e dedicadas. Tra-
ta-se de um facto particularmente relevante se considerarmos que a conclusão dos
estudos e o acesso a um emprego são dois dos marcadores simbólicos por excelên-
cia da passagem para a idade adulta, a par com a saída de casa dos pais e a formação
de uma (nova) família (Mauritti, 2002). Assim, o crescente grupo de novos doutora-
dos que faz o seu percurso de vida apenas na esfera do ensino e que o termina já
com mais de 30 anos poderá enfrentar uma crónica descronologização (Pais e
Ferreira, 2010) das tradicionais temporalidades biográficas (Guillemard, 2005).
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Preditores
Erro

estandardizado
Graus de
liberdade

F Significância
R

2
part

(Importância)

Idade 0.0371878 1 40.051 0 0.388
Sexo 0.0353363 1 0.312 0.388 0.008
Trabalhou durante o curso 0.0368724 1 42.544 0 0.346
CNAEF 0.0356004 5 26.754 0 0.205
Ano civil 0.0354546 5 17.861 0 0.053

Variável dependente: Tipologia de Situações Profissionais.

Tabela 3 Regressão categorial via optimal scaling
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Trata-se de uma hipótese que importa explorar em análises subsequentes por ser
expectável que não se coloque apenas no caso dos doutorados da NOVA, constitu-
indo uma faceta pouco explorada da individualização e pluralização dos percursos
de vida na modernidade (Aboim, 2010).

No momento de transição para o mercado de trabalho a vantagem de possuir
um doutoramento surge inequívoca entre os graduados da NOVA, quer no que con-
cerne às oportunidades de emprego, quer à qualidade desses empregos, quer ainda
ao refúgio que propicia relativamente às flutuações criadas pelo agravamento e de-
sagravamento da situação económica durante o período em análise. Este efeito dife-
renciador surge flagrante face aos licenciados e menos notório quando comparado
com a situação dos mestres, porém a sua importância sobressai na relevância estatís-
tica que reveste as diferenças entre ciclos de ensino na maioria dos indicadores e dos
anos em análise, mesmo no que concerne à segurança dos vínculos contratuais. Com
efeito, verificou-se que a precariedade contratual entre recém-doutorados, ainda
que dominante, reduz progressivamente ao longo dos anos em análise, o que con-
trasta sobremaneira com o que sucede com os restantes graduados da NOVA e,
acrescente-se, também no conjunto dos jovens graduados em Portugal e na UE.

Entre os doutorados que estão empregados sobressai a sua estreita ligação
com a produção de conhecimento no setor público, especialmente através das áre-
as da docência no ensino superior e da investigação científica e, cada vez menos,
em posições reguladas por vínculos contratuais temporários. Esta aliança refor-
ça-se progressivamente, não obstante a redução dos doutorados com bolsas de
pós-doutoramento ou de investigação nas coortes mais recentes. Para além disso,
constatou-se um limitado contributo destes doutorados para a disseminação de co-
nhecimento, no sentido em que apenas uma parcela diminuta se inscreve no tecido
empresarial privado, mas também porque são raros os percursos de inserção pro-
fissional que levem até cargos na administração pública. Não sendo expectável que
o investimento público nas instituições de ensino superior e nas carreiras científi-
cas aumente, este fluxo contínuo e crescente de novos doutorados para essas pro-
fissões na esfera pública pode constituir uma séria ameaça para os seus percursos
profissionais num futuro próximo. Afirma-se portanto necessário promover a di-
versificação das vias de inserção profissional dos recém-doutorados, especialmen-
te procurando aproximá-los de posições no mundo do trabalho que se associem à
transferência de conhecimento, nomeadamente e tal como sugerem Cardoso, Ta-
vares e Sin (2019), através do desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos dou-
toramentos em ambiente empresarial.

Verificou-se, por último, que a maior qualidade da inserção profissional
destes doutorados depende mais da sua (maior) idade e de terem trabalhado
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durante o curso, do que da área académica de formação ou género como sucede em
análises que agrupam os graduados do ensino superior. Tal sugere que as cada vez
mais frequentes trajetórias académicas lineares e dedicadas até ao doutoramento são
mais propensas a inserções profissionais mais complexas e precárias, bem como
que as diferenças de género se matizam entre os doutorados empregados, pro-
vavelmente também em resultado da sua aliança ao emprego público onde os
princípios igualitários do código de trabalho português são previsivelmente melhor
aplicados. Trata-se de uma particularidade face aos fatores de clivagem usualmente
identificados para o conjunto dos graduados do ensino superior que importa moni-
torizar atentamente dada a sua progressiva feminização.

Ainda que as conclusões desta análise não permitam qualquer extrapolação,
sustentam uma discussão mais informada sobre os percursos de inserção profissio-
nal de recém-doutorados e de como estes se entrecruzam com a produção e trans-
missão de conhecimento. No entanto, as vincadas diferenças encontradas nos
perfis educacionais e profissionais entre licenciados, mestres e doutorados da
NOVA, reificam a importância de considerar estes diferentes níveis académicos in-
dividualmente quando se pretende investigar os percursos de inserção profissio-
nal de graduados, assim como de incentivar a criação de fontes informação que o
permitam fazer com alcance nacional e internacional. Perante a obrigatoriedade de
concluir o 12º ano de escolaridade em Portugal e a vulgarização dos cursos de mes-
trado, é expectável que o doutoramento se consolide enquanto fator educacional
diferenciador no mercado de trabalho e, portanto, quaisquer análises com este de-
talhe assumem também especial importância no âmbito das políticas públicas de
emprego e na gestão da procura e oferta de cursos superiores.

Notas

Por decisão pessoal, os autores do texto escrevem segundo o novo acordo ortográfico.

1 Em 2015, considerando a média dos 28 Estados membros da UE, o número de novos
doutorados por cada 1000 indivíduos com idades entre os 25 e 34 anos ascende a 2,01,
enquanto nos Estados Unidos da América se queda por 1,55 e no Japão não ultrapassa
os 1,10. Entre o conjunto europeu, Portugal coloca-se na 12ª posição com 1,90 novos
doutorados por 1000 indivíduos neste intervalo etário, a Eslovénia ocupa a 1ª com
3,55 e Malta assume a 28ª com 0,48 (UE, 2018).

2 O Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES) realizou a primeira inquiri-
ção, ainda em 2004, a todos os doutorados residentes em Portugal, a qual serviu tam-
bém de “inquérito piloto ao CDH, preparando Portugal para esta nova operação esta-
tística” (Gonçalves, Duarte, Saleiro, Lopes e Rolão, 2006, p. 77).
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3 Em nenhum dos anos em observação se registam, de acordo com o teste de
Qui-quadrado, associações estatisticamente significativas entre sexo e ciclo de estudos.

4 O teste One-way Anova, realizado para a globalidade dos anos em análise e uma vez
garantida a homogeneidade de variâncias nas variáveis em análise através do teste de
Leverne, indica que a idade média dos graduados difere significativamente entre os
três ciclos de ensino (F=1429,904, p > 0,001). As comparações posteriores entre pares
de médias através do teste post hoc de Tukey revelam que os doutorados são significa-
tivamente menos jovens que os licenciados (Dif. Médias=14,407, p > 0,001) e os mes-
tres (Dif. Médias=9,924, p > 0,001).

5 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa en-
tre o ciclo de estudos e ter trabalhado durante o curso nos anos de 2010 (�2=22,539;
gl=2; p<,001); 2012 (�2=47,665; gl=2; p<,001); 2013 (�2=28,138; gl=2; p<,001); 2014
(�2=61,890; gl=2; p<,001); e 2015 (�2=14,332; gl=2; p=0,001).

6 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa en-
tre o ciclo de estudos e a área científica de formação em todos os anos: 2010
(�2=277,657; gl=10; p<,001); 2011 (�2=383,038; gl=12; p<,001); 2012 (�2=584,766; gl=12;
p<,001); 2013 (�2=542,816; gl=12; p<,001); 2014 (�2=601,692; gl=12; p<,001); e 2015
(�2=469,503; gl=12; p<,001).

7 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa
entre o ciclo de estudos e a situação perante a atividade (composta por três categori-
as: empregado, desempregado e inativo) em todos os anos: 2010 (�2=198,429; gl=4;
p<,001); 2011 (�2=313,340; gl=4; p<,001); 2012 (�2=538,734; gl=4; p<,001); 2013
(�2=453,469; gl=4; p<,001); 2014 (�2=483,727; gl=4; p<,001); e 2015 (�2=316,910; gl=4;
p<,001).

8 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa en-
tre o ciclo de estudos e trabalhar fora de Portugal nos anos de 2011 (�2=11,959; gl=2;
p=0,003) e 2012 (�2=10,928; gl=2; p=0,004).

9 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa en-
tre o ciclo de estudos e o ajustamento profissional em 2011 (�2=26,306; gl=2; p<,001);
2012 (�2=67,231; gl=2; p<,001); 2013 (�2=63,539; gl=2; p<,001); 2014 (�2=70,369; gl=2;
p<,001); e 2015 (�2=48,978; gl=4; p<,001).

10 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa entre o
ciclo de estudos e ter um emprego temporário em todos os anos: 2010 (�2=50,329; gl=2;
p<,001); 2011 (�2=13,121; gl=2; p=0,001); 2012 (�2=19,235; gl=2; p<,001); 2013 (�2=24,683;
gl=2; p<,001); 2014 (�2=14,665; gl=2; p=0,001); e 2015 (�2=21,528; gl=2; p<,001).

11 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa entre o
ciclo de estudos e trabalhar no setor público em todos os anos: 2010 (�2=108,694; gl=2;
p<,001); 2011 (�2=103,582; gl=2; p<,001); 2012 (�2=79,022; gl=2; p<,001); 2013 (�2=121,723;
gl=2; p<,001); 2014 (�2=167,786; gl=2; p<,001); e 2015 (�2=112,926; gl=2; p<,001).

12 O teste do Qui-quadrado identifica uma associação estatisticamente significativa en-
tre o ciclo de estudos e a posse de cargos de chefia em 2013 (�2=16,438; gl=2; p<,001) e
2015 (�2=15,593; gl=2; p<,001).
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13 O teste One-way Anova, realizado para a globalidade dos anos em análise e uma vez
garantida a homogeneidade de variâncias nas variáveis em análise através do teste de
Leverne, indica que o rendimento mensal líquido dos graduados difere significativa-
mente entre os três ciclos de ensino (F=585,290, p<0,001). As comparações posteriores
entre pares de médias através do teste post hoc de Tukey revelam que os doutorados
são significativamente melhor remunerados que os licenciados (Dif. Médias=779,555,
p<0,001) e os mestres (Dif. Médias=455,266, p>0,001).

14 Esta análise foi realizada por recurso ao método de Ward para agregação de casos em
grupos (de acordo com um critério de maximização da homogeneidade dentro dos
grupos). Devido à existência de “não respostas” em algumas das variáveis em teste 54
doutorados não foram classificados nesta tipologia, o que representa 7,7% do total de
703 casos em análise.

15 O ajustamento deste modelo estatístico é de 20,6% (Adjusted R2 = 0,2064).
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Resumo: Este artigo contribui para a discussão teórica em torno de uma sociologia dos indivíduos,
num tempo societal marcado por uma forte individualização das relações sociais. Mobiliza-se o traba-
lho de três dos principais autores que se situam neste movimento teórico de uma sociologia à escala
dos indivíduos, Bernard Lahire, François Dubet e Danilo Martuccelli, para fundamentar a pertinência
heurística, no tempo dos indivíduos, de uma sociologia da individuação. Parte-se de uma crítica do
que Martuccelli designa por sociologia da socialização para chegar a uma sociologia talhada para a
compreensão sociológica dos desafios que os indivíduos enfrentam num mundo social em processo
crescente de singularização societal.

Palavras-chave: sociologia da socialização, sociologia dos indivíduos, teorias sociológicas, individuação.

Abstract: This article contributes to the theoretical discussion around a sociology of individuals, in a
societal time marked by a strong individualization of social relations. The work of three leading aut-
hors of an individual-scale sociology, Bernard Lahire, François Dubet and Danilo Martuccelli, is mobi-
lized to substantiate the heuristic relevance of a sociology of individuation, in the time of individuals.
It starts with a critique of what Martuccelli calls sociology of socialization to arrive at a sociology tailo-
red to the sociological understanding of the challenges individuals face in a social world of growing so-
cietal singularization.

Keywords: sociology of socialization, sociology of individuals, sociological theories, individuation.

Introdução

Procura-se neste texto fazer uma discussão teórica fundada na ideia de que num
tempo marcado por uma forte individualização das relações sociais e da sociedade
singularista (Martuccelli, 2010a), a sociologia precisa de renovar os seus quadros
conceptuais para dar conta da inteligibilidade do social à escala individual.

Parte-se da proposta teórica em torno da ideia de crise da ideia de socieda-
de1 e da dissociação entre o actor e o sistema (Dubet, 1996), para questionar o mo-
delo analítico clássico na sociologia, centrado numa sociologia da socialização2 e
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no modelo do personagem social, que privilegiou na história da sociologia um
modo de explicação sociológico centrado na relação entre o espaço das posições
sociais e o espaço das representações sociais e das tomadas de posição, de que
uma sociologia das classes sociais é o seu melhor exemplo.

Quando se diz que a sociologia precisa renovar os seus quadros conceptuais
para dar conta da inteligibilidade do social à escala individual tem-se como pressu-
posto que na segunda modernidade (Beck, 1992) ou modernidade tardia (Giddens,
1998) há uma nova maneira de fazer a sociedade e de produção dos indivíduos,
com uma injunção societal a que os indivíduos sejam autores da sua vida (Dubet,
1996). Este individualismo institucional, segundo Beck (1992), faz com que numa
sociedade de risco marcada pela incerteza e pela ambivalência, os indivíduos pro-
curem encontrar soluções biográficas para fazer face a contradições sistémicas.

Não se trata de renegar os contributos da sociologia naquilo que os seus qua-
dros teóricos foram desenvolvendo ao longo da sua história e que a aproximaram
do que hoje se designa por sociologia dos indivíduos. Se em Weber (1971) a preocu-
pação era com o sentido da acção social e de alguma forma a sociologia compreen-
siva pode ser vista como uma das primeiras abordagens percursoras de uma
sociologia dos indivíduos, a sua preocupação primeira era com a intersubjectivida-
de como aspecto fundamental da construção da relação social.

Também Simmel (1999) pode ser encarado como um autor que já apresenta a
importância da individualidade nas sociedades modernas quando fazia depender
a construção dos indivíduos da crescente complexidade dos círculos sociais ine-
rentes ao desenvolvimento das sociedades modernas. As correntes teóricas preo-
cupadas com uma leitura à escala microsocial; a dramaturgia social goffmaniana, o
interacionismo simbólico, a etnometodologia e a fenomenologia social, preocupa-
ram-se sobretudo com as interacções e as intersubjectividades que fabricam a or-
dem social (Corcuff, 1997, Le Breton, 2004).

Todas estas propostas teóricas que reemergem nos anos 80 do século passado
(Touraine, 1996) em oposição às leituras sistémicas, seja na forma do estruturalismo,
do estrutural-funcionalismo ou das mais diversas formas de funcionalismo, permi-
tem uma aproximação forte ao mundo vivido dos actores sociais mas não podíamos
estar mais de acordo com Martuccelli e de Singly (2012, p. 29) quando nos dizem, re-
ferindo-se ao tipo de sociologia predominante na primeira modernidade que,

Nenhum outro modelo resume melhor o projecto sociológico da primeira moderni-
dade que a noção do “personagem social”. Ela designa a vontade de tornar inteli-
gíveis as acções e as experiências do indivíduo em função da posição social. Cada
indivíduo ocupa uma posição e esta posição faz dele um exemplar único e típico. Ele
encontra-se submergido nos espaços sociais que originam, através de um conjunto de
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forças sociais, as suas condutas e experiências. Esta equação funda o coração do saber
profissional partilhado pelos sociólogos fazendo compreender os traços individuais
como factores derivados de uma inscrição social particular. Neste período, apesar da
sua diversidade, todas as abordagens partilham este modelo geral que faz da posição
do actor o melhor — senão o único — operador analítico para dar conta das suas ma-
neiras de ver, de agir e de perceber o mundo. Nada de espantar se no centro deste mo-
delo, um papel maior é dado ao processo de socialização. Sublinhemos que o triunfo
do modelo do personagem social não significa nunca a liquidação do indivíduo, mas
a imposição hegemónica de um tipo particular de leitura.

No nosso texto não se trata de recusar a existência de quadros conceptuais no pa-
trimónio histórico da sociologia que possam contribuir para uma sociologia dos
indivíduos. Trata-se de defender que o modelo hegemónico identificado por Martu-
celli de uma sociologia posicional (uma sociologia que confere primazia explicativa
às posições dos agentes sociais no mundo social) não é a única forma legítima de fa-
zer sociologia e que na segunda modernidade em que se constata empiricamente a
individualização das relações sociais na família, na escolarização, no trabalho, na po-
lítica e em tantas outras esferas da vida social cremos que nem é a mais frutífera do
ponto de vista sociológico para fazer uma sociologia à escala dos indivíduos.

É essa a proposta de autores como Martuccelli (2006), de Singly (2006), Beck
(1992), Lahire (2003), Dubet (1996) entre muitos outros que se situam neste tipo de sen-
sibilidade sociológica mas que diferem nas suas formas de dar conta de como se pro-
duzem socialmente os indivíduos. Trata-se, portanto, de fazer a defesa da necessidade
de uma sociologia dos indivíduos que não descure aquilo que consideramos uma ma-
téria-prima essencial da análise sociológica, as existências individuais dos actores so-
ciais, as suas subjectividades, as suas maneiras de pensar, sentir e agir, inclusivamente,
nas formas mais íntimas da sua vivência social, e que permita a partir daí, fazer uma le-
itura do social à escala macrossociológica. É a partir da defesa desta ideia que vamos
pôr em debate os contributos de alguns dos principais autores contemporâneos que
podemos inserir neste movimento de uma sociologia dos indivíduos (Martuccelli e de
Singly, 2012), para percebermos algumas das diferenças e especificidades das suas
propostas e dos seus diferentes modos de inteligibilidade do social.

Parte-se de uma crítica a uma sociologia da socialização, com ênfase no estru-
turalismo construtivista de Pierre Bourdieu, para chegar à sociologia da individua-
ção3 de Danilo Martuccelli, mobilizando para o debate ainda a teoria do actor
plural de Bernard Lahire e sociologia da experiência de François Dubet, com o en-
foque no conceito de experiência social. O movimento teórico da sociologia dos in-
divíduos sistematizado por Martuccelli e de Singly (2012) na obra As Sociologias do
Indivíduo. Domínios e Abordagens, traça um panorama do que os autores designam
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por sociologias do indivíduo, mas deixa bem claro as diferenças entre os diferentes
corpus teóricos que se situam neste modo de olhar o social. Se todas as perspectivas
se aproximam neste reconhecimento da importância de colocar os indivíduos no
centro do projecto sociológico, elas diferenciam-se claramente nos modos teóricos
e metodológicos de analisar o social e a fabricação social dos indivíduos. No que se
refere aos autores que referenciamos no texto para a construção do nosso argumen-
to podemos dizer que há claras diferenças nos modos de dar inteligibilidade ao so-
cial nas propostas de Lahire, Dubet e Martuccelli.

Com Lahire (2003) temos uma sociologia à escala individual, que se caracteri-
za, no dizer do próprio, por ser uma sociologia contextualista e disposicionalista
que partindo de uma crítica ao conceito de habitus e dos campos de Pierre Bourdi-
eu, complexifica a sua análise com a busca das variações intraindividuais e interin-
dividuais dos actores plurais e na compreensão de como se constroem os seus
patrimónios individuais de disposições. Em Dubet (1996), a centralidade na sua so-
ciologia da experiência é dada ao conceito de experiência social e à forma como os
actores se constroem, num mundo social cada vez mais heterogéneo e fragmenta-
do, a partir de lógicas de acção não poucas vezes contraditórias. É da capacidade
dos indivíduos articularem de forma combinada a lógica da integração, a lógica da
estratégia e a lógica da subjectivação, que eles se produzem como autores das suas
vidas. Em Martucelli (2006), a sua sociologia da individuação4 tem como centrali-
dade o conceito de épreuve como operador analítico fundamental da sua leitura do
social e estamos em presença de uma macrossociologia que partindo das existênci-
as individuais e da compreensão de como os indivíduos enfrentam o mundo social,
procura tornar inteligível uma determinada singularidade societal.

A sociologia da socialização

Segundo Martuccelli (2005, p. 4) ao longo da história da Sociologia, o estudo do indiví-
duo, efectua-se a partir de três grandes perpectivas em que cada uma delas se caracte-
riza por um nó problemático específico. A sociologia da socialização, a sociologia da
subjectivação e a sociologia da individuação. A sociologia da socialização, que Mar-
tuccelli (2006) diz ter predominado na sua forma hegemónica na sociologia clássica,
faz recurso a um modo de inteligibilidade do social em que a produção e a reprodução
da ordem social se conceptualiza a partir da relação entre o espaço das posições sociais
e o espaço das representações e das práticas sociais e parte do pressuposto de uma ele-
vada correspondência entre estes dois espaços de relação.

Uma obra paradigmática a este nível é La Distinction de Bourdieu (1979) que
faz depender os gostos e os estilos de vida das diferentes posições ocupadas pelos
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agentes sociais na estrutura do espaço social. Para Pierre Bourdieu (1980) a sociali-
zação caracteriza-se pela formação do habitus e é este o operador conceptual que
permite, por um lado, a compreensão e explicação dos mecanismos de produção e
de reprodução do social e por outro lado, as estratégias dos agentes sociais;

Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência
produzem os habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas es-
truturadas dispostas a funcionar como estruturas estruturantes, quer dizer como
princípios geradores e organizadores de práticas e representações que podem ser ob-
jectivamente adaptadas ao seu fim sem supor a visão consciente dos fins e do domínio
expresso das operações necessárias para as satisfazer, objectivamente “reguladas” e
“regulares” sem ser em nada o produto da acção organizada de um chefe de orques-
tra. (Bourdieu, 1980, pp. 88-89)

É a célebre trilogia, estruturas, habitus, práticas. A fórmula que permite o desenho
conceptual do estruturalismo construtivista de Bourdieu. Se a proposta teórica de
Bourdieu é um bom exemplo do que Martuccelli designa por sociologia da socializa-
ção, as visões funcionalistas da sociologia clássica, quer na sua versão Durkheimia-
na5 com a sua tónica nos constrangimentos sociais e na exterioridade dos factos soci-
ais (Durkheim, 1897; 1967) que se impõem aos indivíduos, quer na versão estrutu-
ral-funcionalista de Talcott Parsons, com o seu complexo modelo explicativo AGIL
(Parsons, 1977), remetem para concepções hipersocializadas de actor social, onde é
dado pouco espaço aos indivíduos como autores de si na construção do social. Nas
versões teóricas mais extremas, elas são mesmo acusadas de reproduzirem uma con-
cepção de ator social que não passaria de um mero idiota cultural (Coulon, 1987),
pelo seu papel na reprodução do sistema social. O mesmo poderíamos dizer das pro-
postas marxistas e neo-marxistas, onde a compreensão da acção dos indivíduos re-
mete necessariamente para o seu lugar nas relações sociais de produção (Marx e
Engels, 2008) ou nas suas versões mais complexas e menos dicotómicas, para o lugar
ou fracção de classe (Wright, 2013) ocupado na estrutura das relações sociais.

Contributos para uma sociologia à escala individual

Os contributos do sociólogo Bernard Lahire (2003) têm uma enorme relevância
para a sociologia dos indivíduos, quer de um ponto de vista teórico, quer do ponto
de vista metodológico (com o recurso à construção de retratos sociológicos dos in-
divíduos (Lahire, 2002; Lopes, 2012), uma vez que a sua teoria do actor plural, ape-
sar de continuar dentro do paradigma da sociologia disposicional, produz, para
utilizar as palavras do próprio, uma sociologia à escala individual. Bernard Lahire
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assenta a sua teoria numa crítica teórica e empírica da teoria do habitus e dos cam-
pos de Pierre Bourdieu e elabora uma sociologia disposicional que leva em conta a
multiplicidade de contextos de socialização que condicionam o agir, o pensar e o
sentir dos indivíduos sociais (Lahire, 2003, 2013).

A sua teoria é assim uma teoria do actor plural que leva em conta como cada
ser humano constrói socialmente o seu património individual de disposições. Para
este sociólogo não existe um habitus homogéneo e unificador universalizante que
seria definidor e classificador de todas as práticas e disposições dos agentes sociais
em todas as situações e campos onde os indivíduos agem (Lahire, 2005, p. 24). Fa-
la-nos antes de uma pluralidade e heterogeneidade de disposições incorporadas
por cada agente social nas sociedades de forte diferenciação social, em que a famí-
lia se transformou num agente de socialização primária em concorrência com ou-
tros agentes pela legitimidade da sua educação. Cada vez mais cedo a socialização
dos indivíduos é atravessada por contextos de socialização múltiplos e plurais que
participam da sua produção.

A educação de infância e o pré-escolar estão cada vez mais generalizados nas
populações do mundo dito ocidental. As crianças e os jovens são cada vez mais
cedo expostos aos efeitos socializadores da sociedade em rede (Castells, 2012), uma
prática desportiva e cultural institucionalizada atravessa hoje desde cedo a vidas
dos indivíduos e das famílias. A sociedade de consumo condiciona de forma forte a
vida individual e societal. Um dos argumentos fortes que desenvolve na sua obra
O Homem Plural (2003) é que se definirmos o habitus como um sistema homogéneo
de disposições gerais, permanentes, transferíveis e transponíveis de uma situação
para outra, de um domínio de práticas para outro, isso significa que cada vez me-
nos agentes das nossas sociedades podem ser definidos a partir de um tal conceito.

Uma definição desse tipo convém melhor para a compreensão sociológica de
sociedades homogéneas, demograficamente frágeis, com extensão geográfica relati-
vamente pequena, que proporcionam esquemas socializadores relativamente está-
veis e coerentes para os seus membros (Lahire, 2003, p. 34). Precisamente o caso do
dos Cabila, na Argélia, no tempo em que Bourdieu se dedicou a estudar esta socieda-
de. Segundo Lahire, nas sociedades em que as crianças conhecem muito cedo uma
diversidade de contextos socializadores, os patrimónios individuais de disposições
raramente são muito coerentes e homogéneos. Os esquemas de socialização em soci-
edades diferenciadas são cada vez mais heterogéneos e precoces, e as disposições
não são universalmente transponíveis, mas actualizadas sob condição, consoante as
situações, os contextos de acção e os universos sociais por onde circulam os actores.

Para Lahire deduzir apressadamente da análise das práticas de um indiví-
duo, ou de um grupo social, num contexto social determinado, esquemas ou
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disposições gerais, habitus, que funcionariam da mesma maneira em qualquer lu-
gar, em outros lugares e circunstâncias, constitui um erro de interpretação socioló-
gica. O habitus deve ser assim posto à prova da investigação empírica (Lahire, 2005,
p. 27) e deve ser feita a análise sociológica dos elementos que são pretensamente
transferíveis de um contexto social para outro. É a análise empírica que deve res-
ponder à transponibilidade e à transferibilidade (ou não) do conjunto de disposi-
ções adquiridas num determinado contexto de socialização.

Bernard Lahire procura assim estudar o social individualizado, o social re-
fractado, incorporado e interiorizado num corpo individual, que tem a particulari-
dade de atravessar instituições, grupos, campos de forças e de lutas ou cenas
diferentes (Lahire, 2003). Trata-se de reconhecer que o indivíduo é produto de
múltiplos e complexos processos de socialização e isso implica a análise teóri-
co-empírica dos contextos em que os indivíduos constroem e actualizam essas
mesmas disposições. Este programa sociológico que procura apreender as varia-
ções intraindividuais e interindividuais do comportamento dos actores sociais, o
mesmo é dizer, a pluralidade interna dos indivíduos nas múltiplas inscrições con-
textuais da acção implica exigências metodológicas novas (Lahire, 2005, p. 27).

Para apreender esta pluralidade interna e a maneira como ela age e se dis-
tribui segundo os diversos contextos sociais, é necessário dotarmo-nos de dis-
positivos metodológicos que permitam observar directamente ou reconstruir
indirectamente, através de diversas fontes, a variação contextual dos comporta-
mentos individuais.

A sociologia à escala individual é deste modo um programa científico inova-
dor que procura interrogar-se sobre as maneiras como a pluralidade dos mundos e
das experiências se incorporam no seio de cada indivíduo, observando a sua acção
sobre uma diversidade de cenas no mundo social. Esta maneira de fazer a sociolo-
gia permite-nos perceber que os actores são plurais e que cada um deles é multisso-
cializado e multideterminado e que os indivíduos não são um mero produto
homogéneo da incorporação das estruturas objectivas do mundo social cujo habitus
estaria na mais perfeita correspondência subjectiva à maneira da incorporação do
social “da necessidade feita virtude” (Bourdieu, 1979).

De toda a forma, a maior ou menor unicidade do habitus e a aquisição de disposi-
ções homogéneas e coerentes, ou pelo contrário, plurais e heterogéneas, deve ser
respondida pela investigação empírica, o que supõe que o habitus mais do que pressu-
posto a priori deve ser antes de mais nada posto à prova da empiria. Lahire (2013) dá
assim um passo em frente com a sua crítica à teoria do habitus de Bourdieu, uma vez
que se para este último autor é o habitus de classe que funciona como elemento explica-
tivo por excelência das dinâmicas de reprodução da ordem social (Bourdieu e
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Passeron, 1964, 1970), com Lahire, a sociologia à escala individual introduz uma maior
complexidade interpretativa e explicativa na leitura científica do funcionamento do
social. Os patrimónios individuais de disposições são imprescindíveis na análise.

A sociologia da experiência de François Dubet

Partindo de uma crítica sociológica à sociologia dita clássica saída da modernida-
de, principalmente aquela que dominou o pensamento sociológico até ao fim da se-
gunda guerra mundial, François Dubet, professor na Universidade de Bordéus,
referindo-se à fragmentação do campo sociológico salienta que;

A extrema diversidade dos modelos, dos métodos e dos objectos, resulta do estilhaça-
mento de uma sociologia “clássica” que poderíamos identificar, em larga medida, e
não sem arbitrariedade, com as obras de Durkheim e de Parsons tal como a apresenta-
ção que Nisbet fez da tradição sociológica. (Dubet, 1996, pp. 11-12)

Refere Dubet (1996, pp. 12-14) que no âmbito da sociologia clássica o actor indivi-
dual é definido pela interiorização do social, sendo o indivíduo tanto mais autóno-
mo quanto mais socializado estiver. Segundo este autor, o actor e o sistema
separam-se; com o estilhaçamento da sociologia, a imagem clássica da sociedade
desfaz-se e a unidade do actor e do sistema deixa de ser concebível quando a unida-
de funcional e cultural das sociedades deixa de ser reconhecida. Dubet propõe as-
sim o conceito de experiência social para designar; “As condutas individuais e
colectivas dominadas pela heterogeneidade dos seus princípios constitutivos, e
pela actividade dos indivíduos que devem construir o sentido das suas práticas no
próprio seio desta heterogeneidade” (Dubet, 1996, pp. 15).

São três as características essenciais do conceito de experiência. A primeira
característica é a heterogeneidade dos princípios culturais e sociais que organizam
as condutas. Como refere o autor, tudo se passa como se os actores adoptassem si-
multaneamente vários pontos de vista, como se a identidade fosse apenas o jogo
movediço das identificações sucessivas, como se outrem fosse alternadamente de-
finido de múltiplas maneiras, aliado e adversário, vizinho e exótico. Os indivíduos
já não se conformam somente aos papéis e posições sociais prescritos no seio da
vida social. Cabe-lhes reinventar a sua coerência pessoal e social a partir de lógicas
de acção múltiplas e heterogéneas. Como refere Dubet (1996, p. 16): “Assim, a iden-
tidade social não é um ‘ser’, mas um ‘trabalho’”.

A segunda característica tem que ver com a relação subjectiva que os indivídu-
os mantêm em relação aos sistemas nos quais estão inseridos. Como a experiência é
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plural e as lógicas de acção são heterogéneas: “Os indivíduos não podem aderir to-
talmente a papéis e a valores que não têm já necessariamente coerência interna, eles
não se ‘colam’ às suas personagens” (Dubet, 1996, p. 17). A pluralidade da experiên-
cia gera uma distância e um desprendimento. A experiência social é vivida como
problema e ela torna cada indivíduo em autor da sua própria experiência. A terceira
característica remete-nos para a rejeição da noção de alienação tão cara à tradição so-
ciológica Marxista. A experiência colectiva é construída e os grandes projectos socia-
is unificantes e unificadores deixam de fazer sentido.

Para Dubet (1996, p. 95): “A noção de experiência só tem sentido e utilidade se
a acção não for redutível à versão subjectiva do sistema, se o actor não estiver total-
mente socializado”. Assim sendo, a experiência social é construída, crítica e tem
por objecto a subjectividade dos actores sociais. Esta sociologia compreensiva exi-
ge a dupla recusa da imagem de um actor totalmente cego ou totalmente clarivi-
dente. A posição escolhida assenta menos num postulado ontológico relativo à
condição humana do que numa necessidade de método, porque a subjectividade
dos actores, a consciência que eles têm do mundo e deles próprios, é a matéria es-
sencial de que dispõe a sociologia da acção. A sociologia da experiência tem em vis-
ta definir a experiência como uma combinação de lógicas de acção, lógicas que
ligam o actor a cada uma das dimensões de um sistema. O actor é obrigado a articu-
lar lógicas de acção diferentes e é a dinâmica gerada por esta actividade que consti-
tui a subjectividade do actor e a sua reflexividade (Dubet, 1996, p. 107).

A experiência social resulta da articulação de três lógicas de acção. A lógica
da integração; a lógica da estratégia e a lógica da subjectivação. Na lógica da inte-
gração, o actor define-se pelas suas pertenças. Na lógica da estratégia, o actor age
tendo em conta os seus interesses numa sociedade concebida como um mercado.
Na lógica da subjectivação, o actor representa-se como um sujeito crítico que se po-
siciona face a um sistema de dominação (Dubet, 1996, p. 113).

A lógica da integração remete-nos para uma identidade integradora;

A identidade do actor é definida como sendo a vertente subjectiva da integração do
sistema. A identidade é tão só a maneira como o actor interiorizou os valores instituci-
onalizados por meio dos papéis. O indivíduo define-se e “apresenta-se” aos outros
pela sua pertença, pela sua posição, por aquilo que ele vive, ele próprio como um
“ser”, frequentemente como uma herança. Neste registo da acção, a personalidade
está mais perto da personagem social. O indivíduo incorporou as expectativas de ou-
trem no decurso de uma socialização primária, infantil e profunda, transformando
mesmo esta identidade numa espécie de natureza quando ela diz respeito à língua e à
nação, ao sexo, à religião, à classe social. (Dubet, 1996, p. 115)

DA SOCIOLOGIA DA SOCIALIZAÇÃO À SOCIOLOGIA DA INDIVIDUAÇÃO 69

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º20, setembro 2019, pp. 61-80 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.3



Na lógica da estratégia, a identidade é vivida como recurso. Sobre esta lógica de ac-
ção esclarece-nos Dubet;

Na lógica da estratégia, as relações sociais são definidas em termos de concorrência, de ri-
validade mais ou menos viva dos interesses individuais ou colectivos. A linguagem dos
actores é a da estratégia, do desporto, do jogo, dos ataques, dos adversários ou dos alia-
dos, mais frequentemente ainda dos associados rivais. A sociedade é vista como um sis-
tema de trocas concorrenciais na competição para se obterem bens raros: o dinheiro, o
poder, o prestígio, a influência, o reconhecimento (…) não é a guerra de todos contra to-
dos, o jogo está regulado, só raramente ele é de soma nula. Os sociólogos utilizam tam-
bém mais naturalmente a linguagem do jogo ou do mercado que a da guerra para
descreverem estas relações com os outros. Pensemos sobretudo na sociologia da acção
organizada proposta por Crozier e Friedberg (Dubet, 1996, pp. 124-125).

Na lógica da subjectivação, a identidade do sujeito pode ser vista como um empe-
nhamento. O sujeito investe-se na construção de si, ele é o autor da sua própria
vida;

Este empenhamento numa representação cultural do sujeito é vivido como um inaca-
bamento, como uma paixão impossível e desejada que permite descobrir-se como o
autor da sua própria vida, ainda que seja na amargura ocasionada pela impossibilida-
de de realizar plenamente esse projecto (…) A parte subjectiva da identidade perce-
be-se tanto no despreendimento como no empenhamento, porque a identificação
com a definição cultural de um sujeito impede a adesão total ao EGO, ao Nós e aos in-
teresses. Ela provoca uma reserva que impede o indivíduo de ser totalmente o seu pa-
pel e a sua posição, de ser a sua personagem social. (Dubbet, 1996, pp. 131-132)

Dubet alerta-nos também para o facto de que apesar da sociologia da experiência
partir da subjectividade dos actores sociais, a experiência social não pode ser desli-
gada dos sistemas de acção social onde a mesma está inserida. O actor constrói uma
experiência que lhe pertence, a partir de lógicas de acção que não lhe pertencem.
No sistema de integração é a socialização que assegura os processos de reprodução
social e legitima a lógica da integração. Sob a forma de interiorização de normas e
de valores sociais ou sob a forma de controlo social, é a socialização normativa que
orienta as condutas sociais dos actores. É este sistema que assegura a adesão aos
papéis sociais e os padrões de estabilidade normativa. No sistema de interdepen-
dência a racionalidade dos actores é limitada e nas relações entre actor e sistema fa-
lar-se-á de jogos de actores e relações de poder. O modelo sociológico aqui
adoptado será o individualismo metodológico de Raymond Boudon (1977) com-
plementado com a análise estratégica de Crozier e Friedberg (1977). No sistema de
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acção histórico que fundamenta a lógica da subjectivação, o actor pode afirmar-se
como sujeito crítico. É a historicidade no sentido que lhe dá Touraine (1996) sob a
forma de tensão dialéctica entre cultura e relações sociais, entre comunidade e mer-
cado que permite aos actores darem significação às suas práticas numa constante
reflexividade lutando contra a alienação e a dominação social. Podem surgir então
os movimentos sociais constituindo-se a sociedade num sistema de acção histórico.

Recorda Dubet que não há unidade do social e que, portanto, cada lógica de
acção remete para um sistema, para um modo de inteligibilidade do social que coe-
xiste com outros modos de inteligibilidade. É o pluralismo do social que convida à
diversidade de interpretações possíveis do mesmo.

A heterogeneidade das lógicas de acção leva pois a conceber a sociedade como um con-
junto desprovido de centro em que não existe regulação ao nível de toda a sociedade,
sendo “aberta” à reunião dos seus elementos. Não há concordância entre a totalidade e
o sentido subjectivo da experiência. Do mesmo modo que a experiência social é uma
combinação de lógicas de acção cujo sentido vem do trabalho de um indivíduo, assim
aquilo a que se chama “o sistema social” ou a “sociedade” é uma combinação de ele-
mentos cuja unidade resulta da capacidade política dos actores. (Dubet, 1996, p. 156)

A imagem da “sociedade” que nos dá Dubet é, portanto, uma imagem que está mui-
to longe da visão integrada do social que nos deixaram os sociólogos clássicos nas
suas concepções mais positivistas. Em Dubet o social e a experiência dos actores
são fragmentados, portanto, a sua identidade pessoal e social, só pode ganhar coe-
rência ao cabo de um trabalho dos actores sobre si mesmos e sobre o mundo em que
vivem.

A identidade social não é um “dado” adquirido de uma vez por todas, resul-
tante dos mecanismos de socialização primária, mas um “construído” social perma-
nente, realizado a partir de lógicas heterogéneas de acção social. A identidade
social é assim uma identidade-problema, onde os actores sociais se produzem a si
mesmos numa actividade social constante, articulando as diferentes lógicas de ac-
ção, por vezes contraditórias e conflituais, dando a melhor apresentação de si e tor-
nando-se autores das suas próprias vidas. A sociologia da experiência é assim uma
sociologia compreensiva que parte da subjectividade dos actores sociais e que estu-
da as representações, as emoções, as condutas humanas e as maneiras como os ac-
tores as explicam. Estamos então perante uma sociologia da subjectividade, ou
melhor, perante uma sociologia que procura objectivar as experiências subjectivas
dos diversos actores sociais.
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A sociologia da individuação de Danilo Martuccelli

A sociologia da individuação é uma macrosociologia que levando muito a sério as
existências individuais tem como finalidade última a compreensão, não dos indiví-
duos em si, mas das grandes transformações societais que ocorrem num determi-
nado momento sócio-histórico. A sociologia da individuação parte do indivíduo
como elemento central da análise, mas não é o mesmo que é o objecto último da
análise sociológica (Martins, 2014, p. 93). Segundo Martuccelli (2006) e à semelhan-
ça das propostas de Dubet (1996) com a crise da ideia de sociedade, actor e sistema
separam-se e já não são percebidos como mantendo uma relação de correspondên-
cia unívoca, tal como era característico da sociologia clássica.

Com o estilhaçamento desta última dá-se a refutação do modelo do personagem
social e a recusa de um modelo analítico hegemónico na sociologia centrado sobre
uma sociologia posicional. Com a tendência estrutural de subida da singularidade
(Martins, 2014; Martuccelli, 2010a) dá-se uma passagem do reconhecimento sociológi-
co do individualismo ao reconhecimento sociológico do singularismo. O singularismo
vem pôr em prática uma nova dinâmica societal entre o singular e o comum. Dá-se en-
tão, segundo este autor, a necessidade sociológica de se reconhecer a singularização
crescente das trajectórias e das existências individuais, e isto mesmo quando os actores
ocupam posições sociais similares. Uma ideia forte também presente na sociologia da
experiência de Dubet (1996). O conceito de prova (épreuve no original) é um operador
analítico central desta proposta de interpretação teórica. Segundo a definição de Mar-
tuccelli: “As provas são os desafios históricos, socialmente produzidos, desigualmente
distribuídos, queos indivíduossão constrangidos a enfrentar” (Martuccelli, 2006,p.12).

As provas têm quatro grandes características:

a) Elas são inseparáveis de uma narrativa particular, a de pôr à prova, o que per-
mite dar um espaço ao indivíduo na tradição sociológica;

b) Toda a prova aparece como um exame, um teste, com o qual cada um de nós
se confronta e através do qual se efectua uma selecção social;

c) As provas designam os grandes desafios societais às quais são submetidos de
maneira constrangente os indivíduos e que são variáveis em função das soci-
edades e dos períodos históricos;

d) É próprio de cada prova o desafiar a nossa resistência e as nossas capacidades
de lhe fazer frente, o que remete para uma concepção particular de actor
social (Martins, 2014; Martuceli, 2010a).

Na sociologia da individuação tal como proposta por Martuccelli (2006), o actor é
aquele que tem a capacidade de agir de outra forma. É pelo agir face a uma prova
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que o indivíduo se singulariza. É dando uma resposta pessoal a uma prova comum
que ele se torna um actor singular. O actor é também aquele que se mede em relação
a um desafio. Face aos desafios históricos e sociais com que se defronta, comum a
todos os indivíduos, o actor mede-se em relação a essa mesma prova comum. O ac-
tor é aquele que se sente no pôr à prova. Uma prova é sempre qualquer coisa que é
sentida de forma “intíma”, subjectiva, pelos actores sociais. O seu sentir através do
vivido da situação, é o fundamental ponto de partida para a compreensão de uma
determinada significação societal (Martins, 2014; Martuccelli, 2010a).

A prova é sempre enquadrada por uma determinada ecologia social. A capa-
cidade de agir do actor não pode ser compreendida sem levar em conta a maleabili-
dade da vida social porque só esta permite perceber a capacidade dos actores
serem capazes de agir de outra maneira. Martuccelli destaca a importância para a
análise das provações o levar em conta as ecologias sociais, a partir das quais, os ac-
tores enfrentam o mundo social. A abordagem de uma sociologia da individuação
a fim de ser operacional deve restringir-se a um número limitado de provas julga-
das particularmente significativas face a uma determinada realidade histórica e so-
cial concreta. Uma sociologia da prova procura assim dar conta de um sistema
estandardizado de provas pelos quais se constitui um modo de individuação, dan-
do conta ao mesmo tempo da difracção normativa pelo qual o social é de forma plu-
ral apropriado pelos indivíduos.

São oito as principais provas que Martucelli identifica como centrais nas soci-
edades contemporâneas ocidentais, embora abra espaço para a compreensão soci-
ológica de outras que possam ser importantes na estruturação societal e na vida
dos indíviduos. Quatro provas institucionais, a escola, a família, o trabalho e o ter-
ritório. Quatro provas não institucionais que passam pela relação à História, aos
colectivos sociais, a relação aos outros e ainda a relação consigo mesmo. Estas pro-
vas são variáveis consoante os diversos contextos temporais e espaciais em que se
produzem e algumas destas provas que podem ser estruturantes da vida dos indí-
viduos em determinadas sociedades e em determinados períodos históricos e po-
dem não o ser noutras (Martuccelli, 2010b).

A sociologia da individuação de Martuccelli (2006) procura assim a compre-
ensão de como são fabricados os indivíduos num contexto de uma determinada
singularidade societal e dar resposta empírica à questão do tipo de sociedade que
produz determinado tipo singular de indivíduos sociais. Trata-se afinal, recupe-
rando a célebre passagem de Mills (1997, p. 7) de “compreender o teatro alargado
da história em função das significações de que ela se reveste para a vida interior e a
carreira dos indivíduos”.
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Para concluir

Norbert Elias na sua célebre obra A Sociedade dos Indivíduos (2004) faz-nos compre-
ender que a produção societal dos indivíduos é uma invenção social que se acelera
com as transformações da modernidade e do processo civilizacional. No contínuo
identitário nós-eu, só recentemente na História da humanidade, os indivíduos se
percebem mais perto do seu “eu” em detrimento do sentimento de pertencer ao
“nós”. A fusão do indivíduo à sua comunidade de pertença foi o que prevaleceu ao
longo da História das sociedades6. A modernidade traz consigo um processo contí-
nuo na construção da autonomia dos indivíduos de tal forma que na contempora-
neidade é muito forte a representação social dos indivíduos separados do nós.
Como refere Elias,

O facto de se atribuir um valor mais elevado àquilo que distingue as pessoas umas das
outras, ou seja à sua identidade do Eu, do que aquilo que elas têm em comum, ou seja
à sua identidade do Nós, é uma característica das sociedades mais evoluídas dos nos-
sos tempos. A primeira, a identidade do Eu, prevalece sobre a identidade do Nós. A
este respeito haveria ainda mais a dizer. Contudo, a tendência óbvia a favor do Eu
neste tipo de equilíbrio Nós-Eu, a sua tendência óbvia a favor do Eu não é nada evi-
dente. Em fases de evolução anteriores, a identidade do Nós tem, muito frequente-
mente, a primazia sobre a identidade do Eu. (Elias, 2004, p. 178)

E ainda,

O Estado Republicano da Roma Antiga é um exemplo clássico de uma fase de evolu-
ção em que a pertença à família, à tribo ou ao Estado, ou seja, a identidade do Nós do
homem singular, tinha um peso bastante maior no equilíbrio Eu-Nós do que hoje. A
identidade do Nós era, por isso, inseparável da imagem que as camadas que marca-
vam a língua tinham de uma pessoa singular. A ideia de um indivíduo não inserido
em nenhum grupo, de uma pessoa tal e qual como ele ou ela é, quando despido de
quaisquer referências ao Nós, atribuindo ao indivíduo, à pessoa singular, um valor
tão alto que todas as referências ao Nós, portanto, a pertença ao clã, à tribo ou ao Esta-
do, parecem ser de importância menor, era algo que, na prática social do mundo da
antiguidade, se encontrava geralmente para além do horizonte. Por conseguinte, não
existia, nas línguas clássicas, nenhum termo equivalente ao conceito de “indivíduo”.
(Elias, 2004, p. 179)

Tudo se passa como se os indivíduos virados para si mesmos pudessem viver sepa-
rados dos contextos societais que participam da sua produção. Seja na família, na es-
cola, no trabalho, na política e até na religião, as principais instituições sociais são
hoje atravessadas por um forte movimento de individualização das relações sociais
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(Beck, 1992; Beck e Beck-Gernsheim, 2002) que transformam profundamente a rela-
ção dos indivíduos com as instituições, as próprias instituições e o social que resulta
das suas dinâmicas. Face a transformações societais desta dimensão, na direcção de
uma sociedade dos indivíduos, a sociologia não pode deixar de repensar os seus
quadros analíticos para fazer a compreensão sociológica do social e dar conta da sua
inteligibilidade. Se no contexto da primeira modernidade a sociologia deu primazia
à compreensão explicativa da sociedade a partir das dinâmicas de classe, da forma
como o programa institucional (Dubet, 2002) participou na fabricação da ordem so-
cial e ao funcionamento das grandes colectividades sociais, no tempo contemporâ-
neo dos indíviduos, as diversas sociologias dos indivíduos podem ser uma resposta
analítica adequada quer do ponto de vista teórico quer empírico para captar a com-
plexidade que o mundo plural em que vivemos tem vindo a produzir.

É neste movimento teórico que se inserem os autores que atrás abordámos
nalgumas das suas principais linhas de problematização teórica, seja através da so-
ciologia à escala individual de Bernard Lahire, da sociologia da experiência de
François Dubet ou da sociologia da individuação de Danilo Martuccelli. A propos-
ta teórica deste último autor parece-nos muito interessante para a análise socioló-
gica do tempo dos indivíduos uma vez que partindo das existências individuais e
do modo como os indivíduos enfrentam as provações societais se trata de uma ma-
crosociologia que não ignora as estruturas sociais7. Pondo a tónica na fabricação so-
cietal dos indivíduos permite uma compreensão à escala individual em que não
são descuradas as desigualdades sociais, as classes sociais, os efeitos de género, de
idade ou de etnia, as relações de poder societal e o modo como estes factores centra-
is na sociologia dita clássica influênciam as dinâmicas do viver social. Ao partir de
uma entrada analítica pelas existências individuais isso permite a compreensão ex-
plicativa de como o social se difracta na vida dos indivíduos e como os indivíduos
participam nos diversos modos de fazer a sociedade.

Notas

Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo acordo ortográfico.

1 A crise de ideia de sociedade e a separação entre actor e sistema é bem trabalhada na
obra de François Dubet A Sociologia da Experiência (1996) (e posta à prova da empiria nos
seus trabalhos de investigação sociológica) em que o autor faz uma crítica ao que desig-
na de sociologia clássica e que identifica com as obras de Durkheim e Parsons (na visão
apresentada por Robert Nisbet da tradição sociológica) e a sua sociologia da integração,
em que a unidade do sistema e dos actores é representada como um unidade funda-
mental do todo social e que face à progressiva fragmentação da experiência e ao

DA SOCIOLOGIA DA SOCIALIZAÇÃO À SOCIOLOGIA DA INDIVIDUAÇÃO 75

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º20, setembro 2019, pp. 61-80 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.3



declínio do “programa institucional” (Dubet, 2002) já não permite dar conta do funcio-
namento disso a que os sociólogos se habituaram a chamar “sociedade”. É a partir desta
ideia que Dubet vai construir todo o seu edifício teórico no que vai designar por sociolo-
gia da experiência (Dubet, 1996).

2 A distinção entre uma sociologia da socialização e uma sociologia da individuação, é
feita com suporte nos trabalhos teóricos e empíricos de Danilo Martuccelli, autor que
se tem destacado numa sistematização rigorosa dos trabalhos sociológicos contem-
porâneos que se inserem numa sociologia dos indivíduos. Segundo Martuccelli
(2006), autor com quem estamos em total acordo, aquilo que este designa por sociolo-
gia da socialização, remete para um modo de explicação sociológica que predominou
na sociologia clássica, em que a sociologia de Durkheim com enfâse na ideia da exteri-
oridade dos factos sociais; a sociologia à maneira de Parsons, com a primazia dada aos
sistemas culturais no processo de socialização e na incorporação do social, ou mais re-
centemente a sociologia à maneira de Bourdieu, ilustram perfeitamente. A sociologia
à la Bourdieu é um excelente exemplo de uma sociologia posicional que procura expli-
car as práticas, as representações sociais e as tomadas de posição dos agentes sociais a
partir da posição que estes ocupam no espaço social. O recurso à obra La Distinction
(1979) como ilustração deve-se ao facto desta obra tornar o social inteligível a partir da
relação entre o espaço das posições sociais e o espaço dos estilos de vida. Em Bourdieu
(1979), o seu estruturalismo construtivista conceptualiza a socialização a partir da di-
aléctica entre interiorização da exterioridade e da exteriorização da interioridade, o
mesmo é dizer, entre as estruturas objectivas do mundo social e as representações
subjectivas, sendo o sentido prático (1980) resultado de um habitus incorporado a par-
tir das condições objectivas de existência e das trajectórias dos agentes sociais. São
sempre agentes sociais socializados num determinado ponto do espaço social e numa
dada fracção de classe, o foco analítico central dos diversos trabalhos sociológicos de
Pierre Bourdieu.

3 A sociologia da individuação à maneira como a concebe Martuccelli (2006, 2010a) não
faz uma leitura do social a partir das posições dos agentes no espaço social, mas parte
dos indivíduos e das suas existências sociais para fazer uma análise macrossociológi-
ca. A grande questão de Danilo Martuccelli é a de que tipo de sociedade fabrica que
tipo de indivíduos. É uma sociologia que reconhecendo a pluralidade das existências
individuais numa mesma situação de classe ou numa mesma categoria profissional,
procura fazer a compreensão sociológica de uma determinada singularidade societal,
dando uma importância central ao sentir, pensar e agir dos indivíduos, sendo a leitu-
ra à escala macro o seu objectivo fundamental. Também em nenhum momento do tex-
to consideramos que a individuação não é resultado do processo de socialização. Pelo
contrário e ainda de acordo com a proposta de Danilo Martuccelli, é isso que nos faz
convocar a obra de Norbert Elias A Sociedade dos Indivíduos (2004) que nos demonstra
que a própria percepção dos “indivíduos” como separados disso a que chamamos
“sociedade” é o produto de um processo longo de construção social, de fabricação só-
cio-histórica e de configurações de interdependência, em que no contínuo “nós-eu”,
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as sociedades modernas passaram tendencialmente e historicamente a dar primazia
ao “eu” em detrimento do “nós”, o que não se passava nas sociedade pré-modernas
em que o “nós” prevalecia na percepção dos indivíduos sobre o “eu”. A individuação
resulta de um processo de socialização de longo curso em que, por exemplo, a inven-
ção dos modernos Estados-Nação, a afirmação dos direitos de propriedade individu-
ais e dos direitos de propriedade social (Castel e Haroche, 2001) foram determinantes
para a afirmação progressiva da autonomia dos indivíduos e que em décadas recentes
este movimento se acelerou dando lugar na literatura sociológica a visões sociológi-
cas em que predominam a sociedade de risco, sociedade líquida, sociedade em rede
ou sociedade de consumo. Não se trata de fazer a análise de um indivíduo associal re-
duzido a uma concepção biologicista e inata, coisa que ele nunca o foi e nunca o será,
mas fazer uma análise do social à escala individual, sabendo nós que o indivíduo é
sempre socialmente constituído e que as provas e os desafios que enfrenta no mundo
social são sempre marcadas diferencialmente a partir das diferentes posições de clas-
se, de género, da etnicidade, de uma dada categoria profissional, do seu capital eco-
nómico e cultural e dos diferentes suportes e recursos que os indivíduos são possui-
dores, entre outras variáveis importantes que importa levar em conta em cada situa-
ção empírica (Martuccelli, 2006). O que muda na sociologia da individuação é o enfo-
que colocado na análise, o que não é o mesmo que recusar a ideia de que os indivíduos
são sempre marcados pelo seu processo de socialização, mas sim colocar o indivíduo
e a sua construção social no centro da análise. Isso é feito de formas diferentes nas di-
ferentes sociologias do indivíduo e desde logo nas diferentes sociologias que aqui es-
colhemos como ilustração, a sociologia à escala individual e a teoria do actor plural de
Bernard Lahire, a sociologia da experiência de Dubet e a sociologia da individuação
de Martuccelli. Três modos diferentes de dar inteligibilidade ao social à escala dos
indivíduos.

4 O conceito de individuação, tal como o concebe Danilo Martuccelli na sua sociologia
da individuação, difere do conceito de individualização, tal como o concebe Ulrick
Beck. Como refere Martuccelli se “as sociedades contemporâneas são o teatro de um
novo individualismo institucional que estandardiza fortemente, como Ulrick Beck
bem o sublinhou, as etapas da vida”, é preciso levar em conta que “este processo não
passa pelo filtro de uma injunção única e comum de individualização, mas pelo con-
trário difracta-se por um número crescente de provas de diferentes tipos e natureza
segundo os domínios e posições sociais. Dito de outra forma, é necessário construir
operadores analíticos capazes, num só e mesmo movimento, de dar conta ao mesmo
tempo de tendências simultâneas e contraditórias sobre a estandardização e a singu-
larização” (Martuccelli, 2007, p. 74). Quando à ideia de sociedade singularista, recor-
remos mais uma vez aos trabalhos de Martuccelli, que nos diz que a expansão da sin-
gularidade no mundo actual é o resultado não voluntário, mas central de um conjunto
díspar de processos estruturais. Martuccelli (2010a, p. 5) ilustra essa expansão com o
exemplo do mundo da produção, que no apogeu da sociedade industrial funcionou
como um dos principais factores de oposição à singularização. Sendo esse o período
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forte de estandardização dos produtos (Ford afirmava nos anos 1930 que os america-
nos podiam escolher o automóvel da cor que eles desejassem com a condição de que
fosse preto), vivemos hoje em sociedades com tendência a des-estandardizar e mes-
mo a personalizar os produtos de consumo corrente. No mesmo sentido, são evidên-
cias de uma crescente singularização societal, as intervenções na área do trabalho so-
cial e da educação, de que o balanço de competências e a construção de portefólios re-
flexivos de aprendizagem no domínio dos processos de reconhecimento e validação
de competências, no âmbito das políticas públicas de educação de adultos é um bom
exemplo. Cada adulto realiza o seu balanço de competências individual e cada porte-
fólio é um produto único e singular e não pode ser igual ao de qualquer outro; ou ain-
da as políticas públicas pensadas cada vez mais à medida, não só para determinadas
categorias sociais, mas também de um trabalho que é exigido aos indivíduos em di-
versos domínios do social, sobre si próprios.

5 Para que não existam equívocos, importa esclarecer que não consideramos que a no-
ção de socialização de Bourdieu derive directamente da noção de socialização de
Durkheim. Enquanto em Durkheim (2004 [1893]) a noção de socialização resulta da
incorporação da exterioridade social e da coercibilidade, bem presentes na sua defini-
ção de facto social; a noção de socialização em Bourdieu remete para o seu conceito de
habitus, sendo este variável em função do lugar de classe ocupado pelos agentes na es-
trutura social. É conhecida a influência não só de Durkheim, mas também de Weber e
de Marx na forma como Bourdieu conceptualiza não só o espaço social como também
a leitura de como a interiorização das estruturas sociais resulta das lutas materiais e
simbólicas que os agentes sociais levam a cabo nos diversos campos da vida social
(Bonnewitz, 1998). Se em Durkheim há o predomínio de uma sociologia do consenso
em que os indivíduos se procuram integrar de forma harmónica no todo social, isso
não se passa de todo no caso da sociologia à la Bourdieu que abre espaço para uma so-
ciologia do conflito.

6 Se a identidade individual prevalece nas sociedades ocidentais capitalistas contem-
porâneas sobre as identidades colectivas, tempos houve em que as transformações
no equilíbrio nós-eu tendia para a identificação dos “indivíduos” às suas colectivi-
dades de pertença. A sociologia da modernidade também é fértil na demonstração
em como a primeira modernidade contribuiu para a progressiva individualização
do social e para a construção progressiva da autonomia dos indivíduos. Em Durk-
heim a passagem da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica; em Tonnies,
a passagem da comunidade à sociedade; em Simmel, a progressiva diferenciação
social a partir da complexidade crescente dos círculos sociais (Martucelli e de
Singly, 2012). Individualização essa, que a sociologia tem vindo a constatar, quer
teórica, quer empiricamente.

7 A conexão aos contextos sociais na sociologia da individuação de Martuccelli (2006) é
bem evidente numa das suas principais obras, Forgé par L’épreuve (2006), obra em que o
autor põe a sua teoria à prova da empiria e demonstra como os indivíduos enfrentam as
suas provações no mundo social, em domínios como a escolarização, o trabalho, a
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família, o território, a relação aos outros, a relação a si mesmo, a relação à História e às
colectividades sociais. Nesta obra, Martuccelli demonstra como atravessando um
conjunto de provas comuns a todos, os indivíduos enfrentam o social de forma dife-
rencial, consoante a sua posição de classe, o género, a etnia, a categoria profissional, o
tipo de família, os diferentes recursos e suportes que os indivíduos são capazes de
mobilizar. Não recorrendo a um modo de inteligibilidade do social típico de uma so-
ciologia posicional e partindo dos indivíduos e das suas existências individuais como
forma de compreender a produção do social, Martuccelli não deixa nunca de os relaci-
onar com os constrangimentos e os espaços de possibilidades com que se faz a socie-
dade. Nesse sentido, é a plasticidade e a maleabilidade aquilo que caracteriza a sua
concepção do funcionamento do social.
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QUI ÉCOUTER? QUE RECHERCHER?
RÉFLEXIONS D’UNE ÉTUDE DE CAS SUR LE YOGA EN INDE

QUEM ESCUTAR? O QUE PROCURAR?
REFLEXÕES A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO DO IOGA
NA ÍNDIA

WHO TO LISTEN TO? WHAT TO LOOK FOR?
REFLECTING ON A CASE STUDY ABOUT YOGA IN INDIA
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Lausanne. Anthropole. 1015 Lausanne, Switzerland. Email: nizard.caroline@gmail.com

Résumé: Malgré un travail permanent sur ses a priori culturels, sur la construction et la déconstruction
des concepts et des outils méthodologiques, tout chercheur reste sous l’emprise de certaines attentes
académiques et personnelles avant de partir sur le terrain. Ce récit illustre ce cheminement connu par
tout scientifique qui cherche sans trouver et trouve des conclusions qu’il ne cherche pas. À travers
l’exploration de terrains indiens autour de la question du yoga, je me suis interrogée sur la manière
dont le milieu académique et les enquêtés européens avaient influencé mon regard et comment ces at-
tentes s’avéraient plus admises que les réalités de terrain observées. Ainsi, les pratiquants indiens du
yoga devaient se positionner dans une pratique “spirituelle” versus un bricolage psycho-corporel des
pratiquants français et suisses. Or, cette mésentente colportait une définition erronée de la spiritualité,
du yogi et une image galvaudée de pratiques contemporaines mondialisées.

Mots clefs: Inde, spiritualité, imaginaire, méthode ethnographique.

Resumo: Apesar de um trabalho contínuo dos investigadores sobre os seus pressupostos culturais, so-
bre a construção e desconstrução dos conceitos e sobre as ferramentas metodológicas a mobilizar, to-
dos os investigadores são marcados por expectativas académicas e pessoais antes de iniciar um
trabalho de investigação. Este artigo discute um processo de pesquisa no qual a investigadora procu-
rou respostas que não encontrou, tendo encontrado outras que não procurava. Através da exploração
de trabalho de terreno realizado com praticantes de ioga na Índia, Suíça e França, a autora questionou
se o contexto académico e as visões reveladas pelos inquiridos europeus poderiam influenciar a visão e
as expectativas da investigadora sobre as realidades observadas. Assim, esperar-se-ia que os pratican-
tes indianos de ioga revelassem uma prática mais “espiritual” em oposição a um ajuste psico-corporal
dos praticantes franceses e suíços. Este artigo revelará que estes pressupostos espelham uma definição
desajustada da espiritualidade, assim como uma imagem distorcida das práticas contemporâneas
mundializadas.

Palavras-chave: Índia, espiritualidade, imaginário, método etnográfico.

Abstract: Despite researchers’ ongoing work on cultural preconceptions, conceptual construction and
deconstruction and methodological tools, any researcher is under the influence of some academic and
personal expectations before starting the fieldwork. This paper discusses the difficult process that sci-
entists undergo while looking for answers that they do not find, and finding others which they were
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not looking for. More specifically, this paper explores fieldwork developed among yoga practitioners
in India, Switzerland and France, to examine whether the reseacher’s academic background and the visi-
ons revealed by the European interviewees influenced the researcher’s point of view and how associated
expectations could interfere in the observation of field realities. Thereby, Indian yoga practitioners were
expected to reveal more “spiritual” practices while French and Swiss practitioners were expected to
construct a body-psycho makeshift. However, this paper will argue that such an understanding implied
a distorted perception of a depth of spirituality amongst Indian practitioners and a tarnished image of
contemporary globalized practices.

Keywords: India, spirituality, fieldwork, imaginary.

Qui écouter? Que voir? Cas d’un “refoulé de terrain” sur le yoga en
Inde

“C’est de l’Inde et de bien au-delà des frontières de l’Inde que viennent les dévots
pour comprendre l’essence même du yoga, sa spiritualité” (Desjardins, 1961). Bien
que cette citation issue du documentaire Ashram date de 1961, cet imaginaire reste
particulièrement vivant tant chez les pratiquants que chez certains scientifiques.

Mon terrain parmi les pratiquants de yoga en Suisse, en France et en Inde m’a
amenée à réinterroger mon positionnement sur le corps en sciences humaines. Ce
terrain m’a confortée dans l’idée de dépasser les représentations sociales du corps
et de franchir les limites disciplinaires en allant puiser dans d’autres sciences et
méthodes. Me positionnant donc sur le chemin tantôt loué tantôt désavoué de
l’interdisciplinarité, je me devais de rester dans une continuité théorique sur le
yoga. De lectures en conseils avisés, j’ai ensuite exploré la question de la spirituali-
té et une comparaison avec l’Inde s’est (im)posée. Un état des lieux théorique ap-
profondi a laissé apparaître une opposition entre des définitions du yoga à visée
plus thérapeutique ou sportive en Europe versus une pratique plus spirituelle en
Inde. Ce prédicat m’a amenée sur un premier terrain exploratoire au Karnataka
(Bangalore, Mysore), Kerala (Neyyar Dam), Tamil Nadu (Pondichéry, Auroville,
Chennai) pendant six mois en 2013, à la recherche du “pratiquant indien spirituel”.
Sur place, un nouvel objet a émergé de l’observation et des entretiens. Pour autant,
il ne trouvait pas sa voix. Par la suite, un second terrain de quatre mois en 2017, à
Delhi (Rajasthan) et Rishikesh (Uttarakhand), a permis de donner plus de profon-
deur au premier terrain indien.

Cet article souhaite discuter des influences et des possibilités d’émancipation
du chercheur en sciences sociales lorsqu’il doit à la fois trouver la reconnaissance
de ses pairs, donc s’appuyer sur leur savoir et à la fois être conforme au vécu des en-
quêtés. Cette réflexion s’articule autour d’un récit concret depuis l’élaboration
d’un projet de recherche, à sa confrontation avec le terrain et dont les hypothèses
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peuvent empêcher un retour réflexif. Puis, l’article discutera des tensions entre réa-
lités de terrain et présupposés théoriques qui interrogent le positionnement du
chercheur.

Retour réflexif sur la construction du terrain

Mises en perspectives théoriques …

“L’Inde a élaboré la technique mystique la plus systématiquement construite et là
plus largement suivie que l’on connaisse: le Yoga” (Filliozat, 1946). Au yoga
s’associent volontiers l’Inde et la dimension philosophique, spirituelle ou ici
mystique. Dans Le yoga: Du mythe à la réalité (1991), Tardan-Masquelier déconstruit
certaines représentations autour d’un yoga “d’origine”, “authentique” qui n’ont
plus court en Europe au vu des diverses transformations depuis sa diffusion jusqu’à
aujourd’hui. De nombreux indianistes, anthropologues ont retracé les périodes de
diffusion du yoga en Europe (Ceccomori, 2001; Desponds Meylan, 2007) et ses réin-
terprétations liées à l’influence et aux intérêts des néo-hindouistes, puis des orienta-
listes, de la société théosophique, des courants de la contre-culture, du New Age, et
plus récemment à la sportivisation et à la consommation de masse (Mori et Squarci-
ni, 2008). Aussi, il est communément admis que l’Europe aurait progressivement va-
lorisé les dimensions corporelles, de santé du yoga pour le comprendre plutôt
comme une pratique psycho-corporelle afin d’atteindre une sorte d’amélioration ou
même de perfection teintée au gré des choix de spiritualité, de fitness, de réalisation
de soi, d’ascétisme physique ou de santé (Hauser, 2013).

À cette représentation européenne et contemporaine du yoga s’oppose une re-
présentation d’un yoga plus spirituel, philosophique avec une finalité moins corpo-
relle en Inde. Mallinson et Singleton (2017) soulignent que le terme “yoga” désigne à
la fois le but, en tant qu’union avec le divin pour se fondre en lui et se libérer du cycle
des réincarnations, et le moyen, doté d’une palette de méthodes et de techniques
psycho-corporelles. Ainsi, le yoga a connu une forte globalisation des pratiques où
les dimensions de santé et de spiritualité restent prégnantes (Hoyez, 2012). M. Sin-
gleton (2010) a démontré des bouleversements profonds des pratiques de yoga en
Inde dans les années 1920 avec une importance croissante donnée aux dimensions
corporelles et sanitaires. Pour autant, dans l’imaginaire des pratiquants comme dans
les milieux académiques, il semble incontournable de traiter de la spiritualité dans
les pratiques de yoga en Inde. Dans la littérature, trois approches se distinguent.

L’approche sanskritiste s’intéresse à l’évolution du yoga en tant que l’une des six
écoles philosophiques indiennes et pose les fondements historiques et philosophiques
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du yoga autour de textes “classiques” (Yoga Sutra, Bhagavad-Gita, Hat.ha Yoga Pradipika)
ou plus rares (Birch, 2011; Mallinson et Singleton, 2017). Ici, le yoga est appréhendé
comme une méthode de libération du cycle des réincarnations.

L’approche historique s’illustre par de nombreuses études (anglaises ou améri-
caines), qui se penchent de façon critique sur les périodes médiévales du yoga (Whi-
te, 2012), du yoga tantrique (Samuel, 2008) ou dites de “renaissance du yoga
moderne” (Alter, 2004; De Michelis, 2005; Singleton, 2010). Parmi ces derniers trava-
ux, les transformations profondes notamment en termes de finalité du yoga tant en
Inde que dans ses pays d’exportations (États-Unis, Europe) montrent un conflit en-
tre une importance croissante donnée aux exercices corporels et à la dimension sani-
taire et une volonté de la part des réformateurs hindous de revitaliser voire de
réinventer une filiation avec la philosophie ancienne de l’Advaïta Vedanta1.

Enfin, l’approche sociologique et ethnologique s’intéresse au yoga soit en tant
que “nouveau mouvement religieux” (Altglas, 2005), soit pour montrer les com-
plexités géographiques et politiques de sa diffusion (Hoyez, 2012), soit pour se
concentrer sur un courant particulier (Newcombe, 2005).

Ainsi, parmi ces trois orientations: sanskritiste, historique ou sociale, la ques-
tion de la spiritualité reste au fondement des travaux sur le yoga. Les sociologues et
les anthropologues s’interrogent sur les modalités de la spiritualité et de la religion
dans les pratiques contemporaines, ces réflexions s’inscrivent dans le sillon creusé
par les travaux de Singleton (2010), Newcombe (2017), Hauser (2013), Hoyez
(2012). Pourtant, les définitions données à la spiritualité par les pratiquants euro-
péens et indiens contemporains, comme les représentations autour du yogi restent
encore à explorer.

La doxa rattache la religion à une forme institutionnalisée, alors que la spiritu-
alité donne la prévalence à l’expérience individuelle et directe, corporelle, non doc-
trinale. Dans le yoga, malgré des définitions qui peuvent sembler disparates, après
l’analyse des discours des pratiquants suisses, français ou indiens, certaines carac-
téristiques émergent. Pour eux, la spiritualité (a) est une expérience individuelle,
située en soi, présentée comme un “déjà-là parfois non encore ressenti”. Le corps
est alors réhabilité en tant que pivot de l’engagement corporel et émotionnel en im-
pliquant autant des pratiques que des symboles. La spiritualité (b) répond majori-
tairement à une recherche personnelle afin de trouver des réponses à des questions
existentielles avec un verbatim autour du “sens de la vie”, de la “quête” ou du
“chemin”. Toute spiritualité dans le yoga s’inscrit dans une conception holistique
du corps et de sa relation avec l’environnement (c) et renvoie à une relation person-
nelle avec “quelque chose” de plus grand. Ce “quelque chose” dans le langage ver-
naculaire peut revêtir une palette de signifiants allant de la “nature” au “grand
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Tout” comme à “Dieu” ou des “dieux”, chaque émanation renvoyant toujours aux
idées de non-dualisme et d’holisme. Ensuite, bien que cette spiritualité soit une trans-
formation personnelle, elle n’est vécue que socialement (d), déjà par l’enseignant, puis
par le groupe qui renforce le sentiment spirituel. Enfin, chez certains pratiquants euro-
péens rencontrés, des discours de conversion (e) peuvent apparaître. Cette définition
éloigne cependant, le yoga de sa finalité sotériologique.

Suivant les travaux d’Altglas (2005) et Eisenmann (2013), je me suis tournée
vers un terrain exploratoire dans les centres Sivananda en France. Dans les ash-
rams comme dans les cours, le rattachement à l’Inde est prégnant avec des repré-
sentations de divinités, des chants de mantra en sanskrit, des références à Mother
India. Les pratiquants de ces courants construisent un rattachement sans réserve à
une Inde perçue comme “spirituelle”. L’ensemble de ces données issues de l’état
de la recherche préalable et du terrain, a orienté le choix du terrain en Inde. Incons-
ciemment, je me suis mise en quête de pratiquants indiens pour qui le yoga a une
visée spirituelle.

…et méthodologiques avant d’aller sur le terrain

Par mon cursus en ethnologie, j’ai été nourrie par l’idée que le terrain reste au fon-
dement de la réflexion et que la théorie aide ensuite à s’extraire de la subjectivité
inhérente à l’observation participante (Beaud et Weber, 2003). Les méthodes classi-
ques de l’anthropologie, à savoir l’observation participante et les entretiens se-
mi-directifs, se sont donc inscrites dans une démarche inductive et dans une
sociologie compréhensive (Glaser et Strauss, 1967). Si l’élaboration d’hypothèses
préalables n’est pas au fondement de cette méthode, Ghasarian (2002) souligne le
fait que le chercheur se forge dès le début des attentes et esquisse des questions
préalables.

La grille d’entretien portait une attention particulière à trois séries d’éléments:
les parcours de vie, les spécificités de l’apprentissage du yoga et les conséquences
sur la vie des personnes rencontrées. Éprouvée tout au long de la recherche, elle a lar-
gement abordé les questions autour de la spiritualité, la religion, l’hindouisme, la
philosophie ou les définitions du yoga. Par la suite, un va-et-vient permanent entre
les terrains, les hypothèses, les analyses et les orientations théoriques a permis a pos-
teriori de déconstruire les imaginaires et incompréhensions autour de la question de
la spiritualité dans les pratiques de yogas contemporains. Ces méthodes ont permis
de comprendre les significations des activités pour les pratiquants, les contradicti-
ons entre les discours et les pratiques, et ici les décalages entre les attentes parfois in-
conscientes du chercheur et les réalités observées et décrites. “Chaque concept,
engendré ou découvert dans le processus de recherche, est dans un premier temps
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considéré comme provisoire. Il gagne sa légitimité théorique à s’avérer présent de fa-
çon répétitive […]. Son absence peut être tout autant significative.” (Strauss et Corbin,
2003, p. 366). C’est de son absence dont il sera ici en partie question.

De l’élaboration du projet à la réalité du terrain

À l’image des pratiquants de yoga contemporain qui naviguent entre les cours,
mes terrains se sont concentrés sur cinq courants parmi les vingt-six recensés par
Mori et Squarcini (2008). La cartographie établit par Hoyez (2012) sur les mouve-
ments de globalisation du yoga depuis l’Inde vers l’Europe montre que certains
territoires indiens se rattachent de préférence à un maître spirituel (Mysore pour
Pattabhis Jois, Chennai pour Krishnamacharya, Bangalore pour Vivekananda, Ris-
hikesh et Neyyar Dam pour Sivananda). Cette étude a orienté mes pas vers Banga-
lore, Mysore, Neyyar Dam, Auroville et Chennai, en Inde du Sud.

Lors de ce premier terrain exploratoire de six mois entre 2013-2014, j’ai débu-
té mon terrain à Bangalore. Bien que Bangalore ne soit pas réputée pour la pratique
du yoga, dans l’espace public, il est aisé de trouver des centres. Je me suis rendue au
centre 136.1 qui proposait des cours inspirés par de nombreux courants (satyana-
nada, du nidra yoga ou de l’ashtanga) et qui affichait le slogan: Wellness of the mind
and body awaits you. Dans ce centre, j’ai rencontré de nombreux pratiquants de yoga
indiens issus plutôt de milieu aisé qui percevaient le yoga soit comme une méthode
thérapeutique, soit comme une activité corporelle voire sportive, mais jamais com-
me une pratique philosophique ou spirituelle. Leurs discours se rapprochaient
grandement de celui des Européens.

Dans le centre-ville de Bangalore, il est aussi aisé de trouver des ashrams. J’ai
alors pu rencontrer des Indiens pratiquant la méditation et des chants de mantra. Je
pensais toucher du doigt la spiritualité, puisqu’au centre Sivananda, ces pratiques
sont désignées comme telles. Or, à ma grande surprise, ni les pratiquants, ni les res-
ponsables des ashrams ne les associaient au yoga mais à l’hindouisme en général.

Insatisfaite par ces expériences, j’ai donc suivi une formation à l’université
VYASA, qui publie chaque année de nombreuses études scientifiques sur le yoga et
dispense plusieurs cursus dédiés à cette discipline. Cette université s’inscrit dans un
courant de yoga inspiré de Vivekananda qui est reconnu comme l’un des plus
importants importateurs du yoga aux États-Unis et en Europe (Ceccomori, 2001).
Vivekananda, disciple occidentalisé de Ramakrishna et l’un des fondateurs du
néo-hindouisme, a simplifié et modernisé l’Advaïta Vedanta afin de le présenter
comme une religion universelle. Il a allié des enseignements indiens anciens, à des
éléments scientifiques occidentaux et a participé à une vision du yoga mêlant exerci-
ces corporels, philosophie et spiritualité (De Michelis, 2005). Au sein de l’Université,
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malgré une lignée se souhaitant respectueuse de sa filiation, parmi les entretiens réa-
lisés auprès d’étudiants indiens, le lien entre yoga et spiritualité semblait flou. Ils
percevaient le yoga principalement comme une méthode thérapeutique globale.

Déconcertée par ces yogas bien différents, je restais cependant dans l’expectative
de rencontrer d’autres pratiquants dans le sud de l’Inde. Lors de mon séjour à Banga-
lore, de nombreux pratiquants indiens, sachant que j’allais me rendre plus au sud,
m’ont conseillé de m’arrêter à Mysore. Mysore apparaît comme un haut lieu du yoga,
notamment grâce au développement du courant ashtanga yoga dispensé à l’origine
par Pattabhi Jois. L’ashtanga semble être le courant de yoga qui a connu le plus grand
essor ces dernières années en Europe et aux États-Unis. Il se caractérise par son dyna-
misme, sa dimension beaucoup plus physique, voire sportive et sa structure en séries
qui suivent des enchaînements strictement identiques. La popularité internationale de
ce courant témoigne des mouvements de globalisation autour des pratiques de yoga,
car Pattabhi Jois est mieux connu à l’étranger qu’en Inde. La majorité des étrangers qui
se rendent à Mysore sont cadres supérieurs, ingénieurs ou en reconversion pour deve-
nir professeurs de yoga. À Mysore, le yoga est une industrie florissante. Les Indiens
pratiquant le yoga, majoritairement professeurs ou en devenir, souhaitent à la fois dis-
penser un enseignement dans la lignée de Pattabhis Jois et profiter des retombées éco-
nomiques de ce marché. De nombreux centres de yoga se sont formés aux alentours
du centre de Jois. Comme les cours se terminent tôt, le reste de la journée peut être con-
sacré à approfondir d’autres dimensions du yoga avec des cours de philosophie hin-
doue, de chants de mantras2, notamment.

Après avoir rencontré majoritairement des étrangers à Mysore, je me suis
aussi rendue dans un ashram pendant une semaine dans un centre Sivananda à
Neyyar Dam. Ayant déjà participé à une retraite dans un ashram Sivananda en
France à côté d’Orléans, les similarités étaient frappantes et démontrent la volonté
de ce courant d’homogénéiser et d’exporter à l’identique le contenu des enseigne-
ments. Tout d’abord, le centre se situe au milieu de la nature, l’emploi du temps est
exactement le même, la structure des cours analogues. Le centre reste peu fréquen-
té par les Indiens, à l’exception de quelques professeurs et membres du personnel.
Les discours des pratiquants à Neyyar Dam étaient en de nombreux points similai-
res à ceux d’Orléans et je me suis interrogée sur la nécessité de parcourir autant de
kilomètres pour recueillir les mêmes témoignages.

Mes autres terrains indiens n’ont pas fait apparaître d’autres pratiques malgré
la diversité des courants observés et des entretiens réalisés. À Auroville, Mysore ou
Neyyar Dam, j’ai interrogé plus de pratiquants étrangers qu’Indiens. Aussi, au fil
des kilomètres, j’ai constaté que les centres portant un discours affiché comme “spiri-
tuel” étaient majoritairement fréquentés par des Européens ou des Américains. En
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revanche, à la lumière des quinze entretiens réalisés auprès de pratiquants indiens
du yoga, tous témoignaient de définitions du yoga éloignées de la spiritualité, mais
dont la finalité était d’abord sanitaire et corporelle. Ainsi, les Indiens rencontrés ava-
ient des discours en de nombreux points similaires aux pratiquants rencontrés en
France et en Suisse romande.

Ces similitudes s’expliquent en partie par des caractéristiques socio-culturelles
communes. En effet, les pratiquants rencontrés en France et en Suisse romande sont
pour les trois quarts des femmes ayant fait des études supérieures et occupant des
postes à responsabilités élevées, avec une majorité de personnes travaillant dans les
milieux médicaux, sociaux, des cadres ou des professions libérales. Leur moyenne
d’âge se situe autour de 40 ans. Cependant, les Indiens rencontrés étaient des mêmes
milieux sociaux, mais dans l’ensemble plus âgés. Les cours étaient fréquentés par
plus d’un tiers d’hommes. Les caractéristiques socio-professionnelles expliquent en
partie les similitudes entre les motivations de ces urbains stressés en quête de déten-
te. Pourtant, elles n’expliquent pas la place différente prise par la spiritualité dans les
pratiques du yoga sachant que les enseignements au sein d’un même courant deme-
urent très proches.

Dans le discours des pratiquants indiens, les pratiques étiquetées par les Eu-
ropéens comme “spirituelles” comme l’enseignement philosophique, les chants de
mantra, la méditation, étaient toujours perçues comme des éléments appartenant à
la culture indienne et non propres au yoga. Pour les Indiens rencontrés, le yoga ne
participe pas à un “éveil spirituel”, à une quête de sens. Aussi, le yoga n’apportait
sur ces plans aucun changement dans leurs comportements. Par ailleurs, j’ai été
frappée par l’apprentissage de techniques du corps quasiment identiques au sein
de chaque courant de yoga. En effet, un cours d’ashtanga se déroule selon le même
schéma à Genève, Paris ou Mysore. Il existe plus de différences entre les courants
qu’entre les pratiquants indiens et européens. Aussi, malgré une collecte de don-
nées importantes, un carnet de terrain, à mon retour, j’ai considéré ce terrain com-
me “raté”, supposant que je n’avais pas réussi à rencontrer les bons interlocuteurs.
À mon retour, j’ai exclu l’Inde et ce terrain de mes recherches en me recentrant sur
la France et la Suisse.

Construction inconsciente d’un a priori scientifique

Confrontation entre élaboration théorique et observation concrète

Alors que je me consacrais à d’autres aspects de ma recherche, j’ai aussi participé à
de nombreuses conférences sur le yoga. C’est alors que j’ai pris conscience de l’a
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priori partagé par certains scientifiques, souvent non spécialistes du yoga, et la ma-
jorité des pratiquants européens, à savoir l’idée que les pratiquants de yoga indiens
inscrivent d’emblée leur pratique dans une démarche spirituelle.

Alors que je commençais à écrire, les discours des pratiquants indiens sont
venus hanter mes écrits, m’empêchant de me concentrer uniquement sur la France
et la Suisse. L’introduction de V. Bouillier et G. Tarabout (2002) a mis au jour ce pa-
radoxe resté latent d’un orient spirituel versus un occident matérialiste. Elle est
alors entrée en résonance avec un entretien d’un professeur indien rencontré à
Chennai. Ce dernier soulevait une opposition entre les Indiens qui étaient de plus
en plus attirés par la société de consommation et la matérialité, fascinés par l’ouest,
tandis que les occidentaux venaient toujours plus nombreux en Inde à la recherche
de la spiritualité.

C’est grâce à ce double écho, que je me suis rendue compte de mes a priori qui
étaient devenus mes prédicats de recherche. S’ils semblent clairs aujourd’hui, ils ne
l’étaient pas lors du premier terrain. Alors que, en “bons” ethnologues nous veil-
lons à travailler sur nos inconscients culturels, j’avais occulté la persistance de
l’imaginaire exotique chez les pratiquants européens ainsi que les présupposés in-
tellectuels des milieux scientifiques.

S’il s’efforce d’entrer sur le terrain avec un “esprit ouvert”, l’ethnographe, quelles que
soient ses bonnes intentions, n’est pas exempt de préconceptions et de présupposés
(que l’on trouve déjà dans le choix du sujet, du lieu géographique et des personnes à
étudier). Non contrôlées, c’est-à-dire non explicitées, ces préoccupations peuvent sa-
per la recherche (Ghasarian, 2002, pp. 10-11)

Je m’étais ainsi construit l’image du pratiquant indien que je devais rencontrer, et
tout cela avait voyagé dans mes bagages, au point d’en construire un “refoulé de
terrain”. Me détachant alors provisoirement de mes positionnements théoriques
sur le yoga, j’ai fait confiance à mes intuitions et autorisé un “retour du refoulé” de
terrain. L’intérêt du terrain indien est apparu alors non pas dans sa confirmation
des dimensions spirituelles du yoga sur place, mais au contraire dans ses visées
pragmatiques très similaires à celles de l’Europe.

Là réside aussi une ambiguïté propre à l’anthropologie contemporaine qui
a progressivement autorisé le chercheur à s’intéresser à des terrains proches et
non plus lointains. Cependant, dès que l’anthropologue s’engage sur un terrain
culturellement lointain, il reste l’idée de devoir s’y confronter, d’ “aller expéri-
menter la différence” (Caratini et Godelier, 2012, p. 16), de chercher les particu-
larités (Abélès dans Ghasarian, 2002). Alors que l’Inde présente aujourd’hui de
nombreux objets de recherches pour l’ethnologue souhaitant s’intéresser à des
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spécificités culturelles et des différences, face aux pratiquants de yoga rencon-
trés, il y avait, du fait de la diffusion de la pratique, de la globalisation de ces
techniques du corps, mais aussi du va-et-vient entre l’Inde et l’Occident, de
nombreuses similitudes. Appadurai (2001) a déjà déconstruit de nombreux a
priori sur l’Inde alors que les modes de circulation liés aux interactions mondia-
les contemporaines, les différences géographiques et culturelles tendent à
s’effacer. Bien que tout chercheur soit aujourd’hui conscient des transformati-
ons sociales de toutes les sociétés, de l’impact de la globalisation, de l’influence
d’internet, des outils de communication, il reste encore difficile de concevoir cet
ailleurs comme plus proche qu’étranger (Ghasarian, 2002).

Retour sur le terrain en Inde du Nord

Grâce à ces nouvelles perspectives et laissant de côté cette recherche du pratiquant
d’un yoga spirituel en Inde, j’ai entrepris un deuxième terrain en 2017 qui a confirmé
ces premières observations. Il a cependant permis de souligner à la fois des points
communs et des différences non dans les pratiques, mais dans les parcours de vie et
dans le sens donné à la pratique. Contrairement à mon premier terrain, où je n’avais
aucun informateur préalable, grâce à mon réseau, j’ai été mise en contact avec un
professeur de yoga à Delhi. Cela a déterminé le choix des lieux d’observation et a
permis une immersion de quatre mois en 2017 au sein du Yoga Studio. Ce professeur
ne se rattache pas à un courant spécifique et mélange les styles Iyengar, Sivananda et
Ashtanga.

Au sein du centre, mon double statut de chercheure et de pratiquante de yoga
était connu de tous, la responsable m’ayant présentée pour faciliter la tenue des en-
tretiens. J’ai pu ainsi recueillir une quinzaine d’entretiens. Les caractéristiques
d’âge, de genre ou de milieux socio-professionnels étaient identiques à celles des
personnes rencontrées en Inde du Sud auparavant.

Enfin, poussée par la lecture de nombreux travaux sur Rishikesh qui est con-
sidérée aussi bien par l’État indien, les guides de voyages ou les pratiquants du
yoga comme l’un des lieux incontournables pour aller faire du yoga en Inde, j’ai dé-
cidé de participer à un festival de yoga organisé chaque année par l’Ashram Par-
marth Niketan. Ironie du sort ou pied de nez du terrain, à Rishikesh, alors que ce
deuxième terrain s’achevait, j’ai aussi rencontré des pratiquants indiens pour qui
la dimension spirituelle dans le yoga était importante. La boucle était bouclée mais
avec des conclusions assez différentes. Ce dernier terrain a donné la pièce man-
quante du puzzle et éclairé deux confusions importantes autour de la spiritualité et
l’image du pratiquant.
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Observations et remarques

Les entretiens à Delhi ont confirmé les conclusions du premier terrain indien. En
résumé, pour ces pratiquants rencontrés, le yoga apparaît en premier lieu comme
une méthode thérapeutique. La santé apparaît une motivation beaucoup plus forte
chez les Indiens que chez les Européens rencontrés, car les médecins orientent le-
urs patients vers le yoga. Comme pour de nombreux européens, la détente, le bi-
en-être jouent un rôle important, sans être une motivation première. Le yoga
s’apparente à une manière de prendre soin de soi, de se maintenir en bonne santé.

Il existe de fortes résonnances entre les discours des Français, des Suisses et
des Indiens rencontrés. Ainsi, il a été possible d’observer plusieurs itinéraires de
pratiques. Certains ont une pratique de loisir et utilisent le yoga comme une boîte
à outils permettant de régler des désagréments du quotidien (stress, mal de dos,
etc.). D’autres s’engagent dans un processus de transformations plus profond. Le
yoga prend alors une place importante dans leur vie et apporte de nombreux
changements (corporels, alimentaires, dans la gestion des émotions, etc.). Les
parcours se singularisent selon les choix et les motivations premières. Enfin, les
passionnés voient leur quotidien totalement transformé. Il se met en place une
véritable hygiène de vie, leur vie tourne autour du yoga et toutes les sphères de
leur vie sont impactées. Pour ces derniers, le yoga apparaît à plus d’un titre com-
me une orthopraxie.

Si je m’étais arrêtée à l’observation participante sans avoir procédé à des en-
tretiens approfondis, j’aurais pu conclure qu’il existe en Inde comme en Europe
des courants plus portés sur la dimension spirituelle que d’autres. Pourtant, les en-
tretiens ont permis de mettre au jour des différences dans le sens donné aux prati-
ques. Les incompréhensions concernant la question de la spiritualité relèvent (1)
de la qualification de certaines pratiques, (2) de leur rattachement au yoga et (3) de
la distinction entre yogi et pratiquant de yoga.

Alors qu’avec les Français et les Suisses rencontrés, la spiritualité apparait
souvent dans les discours, si je n’abordais pas la question directement avec les Indi-
ens, aucune personne interrogée ne faisait spontanément un lien entre yoga et spi-
ritualité. Parmi les Indiens interrogés, certains se définissent comme hindous,
musulmans, sikhs et déclarent pratiquer des rituels, aller aux temples, notamment.
Généralement, ces personnes croient, ressentent une spiritualité et ont une religi-
on. Pour autant, leur définition de la spiritualité se distingue sur deux points: la
spiritualité répond rarement pour eux à une “quête de sens”. Par ailleurs, aucun in-
dien rencontré n’a évoqué une “conversion”, ce dont témoigne certains prati-
quants européens.
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Pour les Indiens, la méditation comme le chant de mantras sont déjà présents
dans d’autres pratiques rituelles. Les nombreuses divinités du panthéon indien ne
se rattachent pas spécifiquement au yoga. Au mieux, le yoga est une expression de
leur héritage culturel, mais n’ajoute rien à la spiritualité ressentie. La spiritualité
s’exprime dans les rituels, le fait d’aller dans les temples, d’effectuer des offrandes,
bien plus que dans la pratique du yoga.

Ces distinctions dans le sens donné aux pratiques peuvent paraître subtiles.
Pourtant, elles expliquent pourquoi en tant qu’européenne je percevais des signes,
des pratiques que j’aurais qualifiées de “spirituelles”, “religieuses”, alors qu’aux
yeux des Indiens elles n’apparaissent pas comme telles, dans le cadre du cours de
yoga. Par ailleurs, la manière de poser l’hypothèse était erronée. Il ne s’agissait pas
de trouver des pratiquants de yoga indiens avec des pratiques plus “spirituelles”
en Inde versus des pratiques corporelles en Europe, car les spécificités culturelles
ne résident pas dans les actions, mais dans le sens donné à ces actes. Ainsi, par
exemple, s’il est possible d’observer des pratiquants de yoga indiens chanter des
mantras, pour eux, cet acte n’apparaît pas comme une spiritualité associée au yoga,
alors que pour un européen, chanter des mantras relève d’une activité extraordina-
ire découverte dans les cours de yoga et s’associant aux dimensions spirituelles de
cette pratique.

Grâce à l’approfondissement des recherches, j’ai compris un troisième malen-
tendu: la non-distinction entre pratiquant de yoga et yogi. Autant le terme de “yoga” a
fait l’objet de nombreuses critiques, autant celui de “yogi” qui désigne aujourd’hui
une personne qui pratique le yoga reste peu discuté. En effet, les yogis se réfèrent à
des ascètes hindous, des renonçants au monde, dont certains ont développé les pre-
mières postures de yoga. Parmi ces renonçants (sannyasin ou sadhus), certains ordres
existent toujours en Inde. Les Nath, étudiés par Véronique Bouillier (2008), ne prati-
quent que rarement les postures (ou seulement certaines), mais utilisent bien le yoga
comme méthode sotériologique. D’autres renonçant restent dans des postures pen-
dant plusieurs mois ou années, par exemple en gardant une main en l’air ou en res-
tant sur une jambe (Mori et Squarcini, 2008). Enfin, d’autres communautés d’ascètes
(Vaisn. .ava,  Nath ou Tantrika) nomment yoga, le chemin et l’effort pour atteindre un
but (Bevilacqua, 2017; Mallinson, 2016). Ces pratiques qualifiées de tapas, ont pour fi-
nalité d’obtenir un discernement, une avancée spirituelle ou des pouvoirs surnatu-
rels. Ainsi, le yoga moderne se traduit par un éventail de pratiquants allant des
ascètes vivant seuls ou en communautés fermées, à des gourous connus pour leur
sens des affaires (Baba Ramdev ou Yogi Bhajan), en passant par des courants plus ou
moins institutionnalisés et des cours de yoga autour d’un professeur faisant des mé-
langes personnels et hybrides (Newcombe, 2017).
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Ainsi autour de ce yogi s’est créée un yogi imaginaire, sorte d’idéal à atteindre
(d’élévation spirituelle et d’avancée dans la méditation), mais qui se confond avec
la majorité des pratiquants de yoga. Le pratiquant de yoga étant celui qui utilise un
ensemble de techniques psycho-corporelles de postures, de respiration et/ou de
méditation et qui ne cherche pas forcément une délivrance, mais une harmonie en-
tre corps et esprit. Les pratiquants passionnés cherchent à atteindre ce perfection-
nement de soi en s’imposant une orthopraxie, cependant ils ne donnent ni au yoga,
ni à la spiritualité la même finalité. En s’accordant sur ces définitions, les Indiens,
Français et Suisses rencontrés devraient tous être qualifiés de pratiquants de yoga,
même lorsqu’ils s’autodéfinissent comme des “yogis”.

Au départ, dans mon imaginaire, la superposition de ces deux figures n’était
pas claire, d’où un autre niveau d’incompréhension sur ces représentations de la
spiritualité et du yoga contemporain en Inde. Nonobstant, exclure les pratiquants
indiens qui utilisent des pratiques et des représentations du yoga globalisées et
uniformisées seraient occulter une réalité très vivante, voire majoritaire en Inde
aujourd’hui.

Conclusion

Aujourd’hui, lorsque je présente ces conclusions auprès de spécialistes sur l’Inde,
je me retrouve confrontée à cet imaginaire. J’avance alors des extraits d’entretiens,
limite ces conclusions aux personnes rencontrées. Comme le yoga est une discipli-
ne connue de tous, même les non-spécialistes du yoga dans la recherche ont une
opinion sur cette question sans forcément s’interroger sur leurs propres représen-
tations. Ainsi, ils laissent de côté leurs lunettes de scientifiques pour se construire
une image du yoga.

Jeanne Favret-Saada et Josée Contretas (1981) ou Louis Dumont (1951) ont déjà
mis en garde contre certaines idées reçues sur l’humain, la sorcellerie ou d’autres noti-
ons, non seulement au sein de la population étudiée, mais aussi dans la communauté
scientifique. En effet, s’intéresser à certains sujets induit obligatoirement une orientati-
on préétablie par les recherches antérieures. Alors que tout anthropologue valorise la
possibilité que le terrain remette tout en cause, dans les faits, il reste compliqué de dé-
peindre une réalité non attendue, en décalage avec les attentes, surtout pour le jeune
chercheur. Méthodologiquement, il conviendrait d’analyser les comportements, mais
aussi les représentations des enquêtés comme des scientifiques. Chacun porte un re-
gard, une traduction (Ghasarian, 2002), les premiers de leurs ressentis et de leurs ima-
ginaires autour du yoga, les seconds autour de leurs recherches, leurs hypothèses et
conclusions qui forment une traduction de la réalité.

QUI ÉCOUTER? QUE RECHERCHER? 93

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º 20, setembro 2019, pp. 81-96 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.4



Le récit de la construction, de la définition des hypothèses et de la restitution
de ces quelques conclusions permet non pas de s’attarder sur le cas précis du yoga,
mais de montrer l’influence de l’imaginaire des enquêtés, des présupposés théori-
ques et académiques qui existent dans toute recherche. Alors que l’anthropologue
veille à déconstruire ses présupposés culturels, à laisser au terrain la chance de
s’exprimer, parfois il n’a pas la capacité de l’entendre. Ici, la recherche théorique
préalable, l’influence de travaux pertinents ont orienté mes interprétations, empê-
chant dans un premier temps, les données empiriques d’émerger. Par la suite,
l’originalité s’est révélée plus dans les similitudes que dans les différences dans les
pratiques de yoga en France, en Suisse et en Inde. Ainsi, en comprenant ces prati-
ques comme globalisées, ces techniques du corps comme de plus en plus uniformi-
sées au sein d’un courant, il a été possible de retourner sur le terrain. Ce va-et-vient
a permis de confirmer ces points communs tout en apportant des nuances dans le
sens donné aux pratiques. La persévérance permet de mettre au jour des construc-
tions culturelles intéressantes et de donner un sens à des terrains en décalage avec
les attentes.

Notes

1 Il s’agit d’un courant fondé à l’époque médiévale par Shankara, valorisant la
non-dualité, c’est-à-dire que l’Absolu divin (Brahman) serait unifié aux âmes indivi-
duelles (atman). Ici, la libération du cycle des réincarnations revient à dépasser toute
opposition conflictuelle toute dualité, pour accéder au seul infini. Ce courant s’est
ensuite imposé comme une version officielle de l’hindouisme dans la bourgeoisie
indienne de l’époque coloniale, car il lui donnait une vision unitaire et respectable.

2 À Mysore, comme à Chennai au centre Krishnamacharya, où je me suis rendue par la su-
ite, les responsables des centres ne veulent pas enseigner la philosophie ou dispenser des
enseignements “spirituels”. Ils estiment qu’il s’agit d’un cheminement personnel et que
chacun peut, à travers la transformation occasionnée par le yoga, découvrir.
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Resumo: Realizar investigação sobre temas sensíveis e com grupos vulneráveis acarreta um conjunto
de desafios e implica pensar sobre o desenho de pesquisa de forma a responder aos mesmos. O presen-
te artigo procura dar a conhecer uma experiência de investigação que incide na análise de iniciativas de
apoio alimentar a atuar no contexto nacional e dos seus atores (voluntários e beneficiários). São discuti-
das diversas estratégias que foram sendo tomadas durante o trabalho de campo que contou com a rea-
lização de observação participante através da prática de voluntariado e a condução de entrevistas
semiestruturadas. Desta forma, e com base numa análise crítica e reflexiva, explora-se o acesso ao ter-
reno, o estatuto de voluntário, a gestão das emoções e a aplicação do consentimento informado num
contexto marcado pela sensibilidade e vulnerabilidade. Espera-se, assim, contribuir para a discussão
de abordagens que podem ser adotadas no âmbito deste tipo de pesquisa.

Palavras-chave: temas sensíveis, grupos vulneráveis, iniciativas de apoio alimentar, pobreza alimentar.

Abstract: Conducting research on sensitive topics and with vulnerable populations entails a set of
challenges and that imply thoroughly thinking about research design in order to respond to such
challenges. This article presents a research experience focused on the analysis of food aid initiati-
ves operating in Portugal and on its actors (volunteers and food aid recipients). The several strate-
gies that were adopted during the fieldwork, namely participant observation through the practice
of volunteering and semi-structured interviews, are discussed. Drawing on a critical and reflexive
analysis, aspects such as access to the field, volunteer status, management of emotions and
application of informed consent in a context marked by sensitivity and vulnerability are explored.
Thus, this article contributes to the discussion of approaches that can be mobilized in this kind of
research.

Keywords: sensitive topics, vulnerable populations, food aid initiatives, food poverty.

Introdução

Levar a cabo um projeto de investigação representa um desafio, podendo ser inter-
pretado como um puzzle que cabe ao investigador resolver, se associarmos a sensibi-
lidade do tema e a vulnerabilidade dos participantes, o número de peças aumenta
consideravelmente e o quebra-cabeça torna-se mais complexo.
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O presente artigo visa, justamente, dar a conhecer um puzzle específico, mas
que apresenta desafios transversais a várias investigações que se desenvolvem no
âmbito das ciências sociais. O projeto de doutoramento em causa assenta na análise
das dinâmicas que se encontram presentes na relação que se estabelece entre vo-
luntários e beneficiários de iniciativas de apoio alimentar (IAA´s) a atuar no con-
texto nacional. Através desta análise, será possível partir para a identificação dos
pontos fortes e fragilidades que caracterizam estas respostas e pensar em estratégi-
as que as permitam adequar às necessidades dos seus principais intervenientes.

A vertente qualitativa da metodologia mista seguida na investigação assen-
tou, numa primeira fase, na realização de voluntariado junto das IAA´s, o que per-
mitiu, através da técnica de observação participante, chegar às dinâmicas em causa
e criar proximidade com voluntários e beneficiários para que, numa segunda fase,
se realizassem entrevistas semiestruturadas.

Como se poderá perceber, com base nesta breve descrição do projeto em cur-
so, ele incide sobre um tema sensível — pobreza alimentar — e um grupo vulnerá-
vel — beneficiários de IAA´s — que enfrenta, em diversos casos, processos de
exclusão, rotulagem e estigmatização.

Face a este duplo nível de dificuldade — sensibilidade do tema e vulnerabilida-
de dos participantes — emerge, durante todo o processo de pesquisa, um alargado le-
que de questões que se prendem com a forma como o investigador pode enquadrar a
sensibilidade e vulnerabilidade no seu projeto. Desta forma, no presente artigo procu-
rar-se-á responder a questões como: O que são temas sensíveis e grupos vulneráveis?
Que tipo de desafios podemos encontrar face à sensibilidade dos temas e à vulnerabili-
dade dos participantes? Que respostas podem ser dadas face a tais desafios?

Para tal, o artigo encontra-se estruturado em torno de três secções. Na primei-
ra, é apresentado o projeto de investigação que suscitou alguns dos debates que
aqui se apresentam. Na segunda, são explorados e analisados os conceitos de tema
sensível e grupo vulnerável. Na terceira, são dados a conhecer alguns dos desafios
com que o investigador se deparou, bem como a forma como enfrentou os mesmos.

O projeto: As iniciativas de apoio alimentar e os seus atores

O projeto de investigação, iniciado em 2016, surge associado à necessidade de com-
preender, de forma aprofundada, uma realidade que tem alimentado debates em
diversas esferas da vida social.

De facto, as IAA´s constituem um campo fértil de análise, pela transversalida-
de e centralidade que têm vindo a assumir em diferentes contextos sócio históricos.
Contudo, e apesar do vasto conjunto de recursos humanos e financeiros que têm
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vindo a mobilizar ao longo dos tempos e, particularmente, em momentos de crise
económica, as perspetivas em torno destas iniciativas não reúnem consenso.

Se, por um lado, se considera que as iniciativas de apoio alimentar têm contri-
buído para combater a pobreza e a insegurança alimentar, por outro, elas têm vindo
a ser alvo de múltiplas críticas, geralmente, relacionadas com os custos para a digni-
dade humana, com a dependência gerada e com a inadequação nutricional dos ali-
mentos doados. Além disso, os debates promovidos em torno das IAA´s tendem a
apontar a ausência de respostas estruturais pensadas a longo prazo que permitam,
de forma eficaz, a erradicação dos problemas que visam combater e a emancipação
das “vítimas” dos mesmos (Mirosa, Mainvil, Horne e Magan-Walker, 2016; Van der
Horst, Pascucci e Bol, 2014; Vlaholias, Thompson, Every e Dawson, 2015).

É, justamente, desta aparente incompatibilidade — o crescimento/expansão
das IAA´s e as ineficiências que lhes têm vindo a ser apontadas — que surge o pro-
jeto em causa. Assim, interessa perceber como se regulam estas iniciativas no con-
texto atual. Tal compreensão permitirá dar a conhecer, por um lado, o porquê da
sua permanência e, por outro, o porquê das suas críticas. Para tal, o presente proje-
to assenta no olhar de quatro atores: i) investigador; ii) beneficiários; iii) voluntári-
os; e iv) responsáveis das iniciativas.

Tais olhares foram obtidos com o recurso a uma metodologia predominante-
mente qualitativa1. Através da prática de voluntariado e da técnica de observação
participante, durante, aproximadamente, três meses em cada uma das IAA´s anali-
sadas (Re-food, Cantina Social e Mercearia Social), o investigador explorou o funci-
onamento, bem como as dinâmicas presentes na relação voluntário-beneficiário.
Numa segunda fase, foram conduzidas 39 entrevistas semiestruturadas aos volun-
tários (18), aos beneficiários (18) e aos responsáveis pelas iniciativas (3).

Durante o processo de negociação de entrada no terreno foi dado a conhecer o
projeto (as várias fases, os objetivos e os instrumentos de recolha de dados) e assi-
nado um protocolo de cooperação com os responsáveis das iniciativas onde se ga-
rantiu a confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes.

O trabalho de campo foi concluído em março de 2019. Atualmente, o investi-
gador encontra-se a tratar os dados recolhidos, nomeadamente, transcrição e análi-
se das entrevistas e das notas de campo recolhidas com recurso a gravador digital.

Da sensibilidade à vulnerabilidade: Os contornos dos conceitos

No âmbito da investigação em ciências sociais existem temáticas que, de forma re-
lativamente simples e imediata, são apelidadas de sensíveis, porém, como se esta-
belecem os critérios para incluir uma temática nesta categoria?
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Diversos esforços foram realizados no sentido de fornecer uma resposta a
esta questão, existindo um debate acesso e um alargado leque de definições que se
inserem numa espécie de continuum que vai desde conceptualizações focadas no
tema da investigação até definições que englobam toda a atividade de pesquisa e se
preocupam com as implicações para prática científica e os seus intervenientes
(Dickson-Swift, James e Liamputtong, 2008; Martins, Oliveira e Tendais, 2018).

Tal como é referido por Hennequin e Condomines (2014), durante muito tem-
po, o conceito de tema sensível esteve associado a questões tabu, ou seja, a tópicos
com uma forte carga emocional, geralmente, negativa que eram, de alguma forma,
sancionados pela sociedade de forma a evitar certos comportamentos. Contudo,
esta associação é demasiado restritiva, uma vez que nem todos os temas sensíveis
são tabus e uma vez que a sensibilidade é contextual, podendo surgir de um tema
aparentemente inócuo.

Sieber e Stanley (1988) lançam uma definição mais abrangente ao referirem
que podemos estar na presença de um tema sensível se existirem consequências ou
implicações para os atores investigados ou o seu grupo de pertença. Mais tarde,
Lee e Renzetti (1990) viriam contribuir para o aprofundamento desta definição,
identificando um conjunto específico de custos, nomeadamente, custos psicológi-
cos; custos que possam advir do desenrolar da pesquisa e custos relacionados com
os desafios que podem colocar em causa a relação investigador-investigado.

Lee e Renzetti (1990, p. 512 — tradução livre) avançaram também com algu-
mas áreas que previam serem mais ameaçadoras e criadoras de vulnerabilidade no
ator investigado do que outras, nomeadamente, no caso de estudos que:

i) entrem na esfera privada ou incidam de forma aprofundada sobre a experiência
pessoal; ii) se centrem em questões relacionadas com o desvio e controlo social; iii)
abordem questões de poder e que podem envolver dinâmicas de coerção e de domi-
nação; e iv) incidam sobre algo que o agente estudado considera sagrado e, portanto,
não quer ver profanado.

Seguindo a mesma linha de pensamento, Wellings, Branigan e Mitchell (2000, p. 5
— tradução livre) afirmam que estamos perante uma investigação sobre temas sen-
síveis “se levar à exposição de comportamentos ou atitudes que: i) normalmente,
seriam mantidos na esfera privada; ii) podem resultar em ofensas, censura social
ou desaprovação; e iii) podem causar desconforto ao ator investigado”.

Entre os mais variados exemplos de temáticas que têm vindo a ser caracteri-
zadas como sendo sensíveis, encontra-se a pobreza. De acordo com Schweiger e
Graf (2015) falar sobre pobreza, particularmente no âmbito de uma pesquisa quali-
tativa, implica que se abordem assuntos do foro privado. Ademais, a sensibilidade
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da temática tende a estar ligada e a despertar “raiva, vergonha e humilhação”
(Schweiger e Graf, 2015, p. 2 — tradução livre).

De facto, abordar questões relacionadas com a pobreza e, particularmente,
com a pobreza alimentar pode conduzir à emergência de diversas emoções que ca-
usem algum tipo de desconforto ao indivíduo que é confrontado com as mesmas. A
experiência de pobreza está associada a histórias de vida marcadas pela existência
de múltiplos obstáculos (ex: desemprego) e privações (ex: alimentares). Abordar
tais histórias, por exemplo, em contexto de entrevista conduz, inevitavelmente, o
sujeito a pensar sobre a sua condição “de pobre”, criando um momento reflexivo
que pode causar incómodo. Além disso, e apesar dos extensos debates em torno
das causas estruturais da pobreza (ver Calnitsky, 2018) é possível encontrar fenó-
menos de culpabilização da “vítima”, onde emergem processos de rotulagem, es-
tigmatização e exclusão (Van der Horst, Pascucci e Bol, 2014).

Se, por um lado, a pobreza pode ser inserida na categoria de tema sensível,
por outro, aqueles que a experienciam podem ser caracterizados como vulneráve-
is. Tal como o conceito de tema sensível, também o conceito de grupo vulnerável
possui múltiplas definições (Liamputtong, 2007). Silva (1995, p. 15 — tradução li-
vre) refere que a vulnerabilidade estará presente em pessoas que vêm a sua “auto-
nomia ser reduzida devido a fatores fisiológicos/psicológicos ou a desigualdades
sociais”. Mais tarde, Moore e Miller (1999, p. 1034 — tradução livre) viriam a apre-
sentar a seguinte definição: “os indivíduos considerados vulneráveis são aqueles
que não têm capacidade para fazer escolhas ou tomar decisões sobre a sua vida,
para manter a sua independência, e para se autodeterminar”.

Tais conceptualizações possibilitam a inserção dos beneficiários de IAA´s na
categoria de grupo vulnerável, na medida em que a autonomia daqueles que recor-
rem a ajuda alimentar é fortemente restringida devido, sobretudo, às dificuldades
financeiras que enfrentam, o que condiciona as suas escolhas em torno da sua ali-
mentação e, em certos casos, da alimentação da família. Por se tratar de um grupo
com fortes carências alimentares que condicionam o seu bem-estar físico e psicoló-
gico, geralmente, a vulnerabilidade é caracterizada como extrema (Loopstra e La-
lor, 2017).

Depa, Gyngell, Muller, Eleraky, Hilzendegen e Stroebele-Benschop (2018) ca-
racterizam os beneficiários de IAA´s não só como pertencentes a um grupo vulne-
rável, mas também a uma “população socialmente desfavorecida”, reforçando
assim a ligação entre vulnerabilidade e desigualdade social, previamente enuncia-
da por Silva (1995).

Apesar de se considerar que nem todos os beneficiários são iguais e enfren-
tam os mesmos desafios ou os mesmos níveis de vulnerabilidade, trata-se de um
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grupo que tende a partilhar certas características, como os baixos rendimentos
auferidos ou a inexistência dos mesmos, a situação de desemprego ou a perma-
nência em empregos com baixos salários e o recurso a apoio estatal (ex. subsídi-
os). É um grupo que, geralmente, enfrenta diversos problemas de saúde e leva a
cabo uma alimentação considerada nutricionalmente desadequada (Stroebe-
le-Benschop, Simmet e Depa, 2017).

Tal como é referido por Johnson e Clarke (2003), existe uma relação forte entre
a sensibilidade dos temas e a vulnerabilidade dos participantes, sendo que investi-
gar um tema sensível pode conduzir ao contacto com pessoas ou grupos considera-
dos vulneráveis e vice-versa. Esta combinação traz consigo um conjunto alargado
de questões, algumas delas serão analisadas nos pontos que se seguem, onde se
procurará dar conta da importância de englobar a vulnerabilidade e sensibilidade
nas várias fases do processo de pesquisa (Lee e Ranzetti, 1990; Martins, Oliveira e
Tendais, 2018; Seigel e Bauman, 1986; Sieber e Stanley, 1988).

Desafios associados à investigação que incide sobre temas
sensíveis e grupos vulneráveis

Conduzir uma investigação, independentemente do assunto tratado ou dos métodos
aplicados, acarreta responsabilidades e desafios (Marsh, Browne, Taylor e Davis,
2017, p. 63 — tradução livre)

Sejam os desafios, enunciados por Marsh, Browne, Taylor e Davis (2017), de ordem
metodológica, ética, filosófica, política ou legal, cabe ao investigador pensar sobre
os mesmos de forma crítica e reflexiva e tomar decisões (Lee e Ranzetti, 1990;
Marsh, Browne, Taylor e Davis, 2017). Cada investigação possui elementos carac-
terizadores que a tornam singular, conduzindo assim o investigador a procurar as
suas próprias respostas e estratégias.

A pesquisa que incide sobre temas sensíveis e grupos vulneráveis, por impli-
car incorporar em todas as fases do processo de pesquisa a sensibilidade e a vulne-
rabilidade e, portanto, por acrescentar algo a um exercício que, já por si, é
complexo, pode afastar investigadores.

A este respeito, Duelli-Klein (1983) defende que a questão: “O que estudar?”
deve anteceder a questão: “Como estudar?”, reforçando assim a ideia de que a re-
flexão em torno da estratégia metodológica a seguir deve ser posterior à decisão
dos temas ou dos assuntos que se querem tratar e, de certa forma, acaba também
por reforçar a ideia de que a decisão sobre a escolha do tema deve ser, numa primei-
ra fase, independente das escolhas em torno da operacionalização do mesmo. Tal
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separação pode assim contribuir para evitar o afastamento anteriormente referido,
permitindo ao investigador abster-se, numa primeira fase, de limitar as suas esco-
lhas devido a restrições de ordem metodológica.

Contudo, pensar simultaneamente sobre o tema e sobre a sua operacionaliza-
ção permite ao investigador avaliar não só a pertinência da investigação como tam-
bém a exequibilidade da mesma. Tendo em conta o planeamento prévio que é
exigido aos investigadores quando os mesmos procuram financiamento junto de
uma instituição pública ou privada, os dois pensamentos em causa tornam-se, pra-
ticamente, indissociáveis.

Um outro aspeto a ter em conta quando se parte para o tipo de investigação em
causa prende-se com o impacto que a mesma pode ter para os participantes e para o
próprio investigador (Vincett, 2018). Mais do que ser capaz de cumprir os objetivos
da investigação, o investigador deve ser capaz de o fazer sem prejudicar o bem-estar
dos atores envolvidos. Ainda que as repercussões que este tipo de investigação pode
assumir não sejam fáceis de avaliar, é certo que a sensibilidade e a vulnerabilidade
acarretam um acrescido número de responsabilidades ao investigador.

Porém, este tipo de investigação é de extrema importância, fundamentalmen-
te, por permitir dar voz a quem nem sempre tem capacidade para se fazer ouvir e
para que se possam tomar medidas que vão ao encontro das reais necessidades da
população que é alvo de estudo (Dickson-Swift, James e Liamputtong, 2008; Lee e
Renzetti, 1993; Sieber e Stanley, 1988).

Uma forma de colmatar alguns dos desafios inerentes ao processo de investi-
gação e ao carácter singular que os mesmos assumem prende-se com a partilha de
experiências entre investigadores (Augusto e Hilário, 2019; Vincett, 2018). Esta es-
tratégia é, particularmente, útil no caso da investigação que incide sobre temas sen-
síveis e grupos vulneráveis.

Desta forma, o presente artigo procura, justamente, através da partilha de
uma experiência de investigação e, portanto, dos elementos que a tornam singular
e dos que a tornam semelhante a tantas outras, contribuir para a análise crítica e re-
flexiva das práticas de investigação à luz dos conceitos supramencionados (temas
sensíveis e grupos vulneráveis). Para tal, apresentam-se e exploram-se de seguida
quatro desafios relacionados com os conceitos em análise.

O acesso ao terreno

Quando o investigador se encontra a planear o seu projeto de investigação e come-
ça a focar na operacionalização do mesmo e, portanto, nas questões metodológicas,
várias interrogações emergem, onde se destaca: Como vou aceder ao terreno de
pesquisa? Trata-se de uma questão importante na medida em que é este terreno
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que permite a obtenção dos dados que irão “alimentar” possíveis perguntas de
partida ou hipóteses de investigação.

Tal como é referido por Amante (2015), a decisão em torno da escolha do ter-
reno pode tornar-se numa fase stressante, não só pela dificuldade em torno da deli-
mitação do mesmo, mas também pelos obstáculos ligados ao seu acesso.

Se é expectável que o investigador tenha preocupações relacionadas com a
sensibilidade do tema e a vulnerabilidade dos participantes e, particularmente,
com a forma como irá conseguir compatibilizar estes desafios com o cumprimento
dos objetivos de pesquisa, também é expectável que as instituições que acolhem in-
divíduos vulneráveis tenham reticências em abrir as suas portas para investigado-
res. O receio da instituição passar uma imagem negativa que possa colocar em
causa a sua credibilidade e ainda a existência de preocupações relacionadas com a
capacidade do investigador em garantir o bem-estar dos participantes pode condi-
cionar o acesso ao terreno.

A este respeito, Waddington (1994), Mulhall (2003) e Bryman (2012) enalte-
cem a importância de saber negociar a entrada no terreno, podendo tratar-se, em
diversos casos, e dependendo do objeto de estudo, de um processo demorado e
complexo. Além disso, este processo de negociação começa no momento em que se
define o objeto de estudo e a forma como se pode chegar a ele (Gold, 1997), ou seja,
pensar sobre os espaços e lugares onde a observação vai ocorrer envolve pensar a
priori na questão do acesso.

Refletir sobre esta etapa implica, desde logo, antecipar cenários e traçar estra-
tégias. Implica, por exemplo, ter em conta a existência de hierarquias no seio das
instituições que podem condicionar a negociação e atrasar a mesma (Mulhall,
2003), podendo inviabilizar um qualquer cronograma que o investigador procure
seguir e colocando em causa etapas de investigação posteriores.

Antecipando estes e outros problemas, considerou-se pertinente recorrer à
prática de voluntariado como forma de aceder às IAA´s. Trata-se de uma estratégia
que tem vindo a ser utilizada por diversos investigadores (Martin, 2014; Merrell e
Williams, 1994; Watts, 2011) e que permite aceder a vários tipos de instituições.
Esta estratégia possibilitaria assim entrar nas IAA´s e recolher os dados necessários
oferecendo algo em troca, neste caso, o tempo do investigador em prol das necessi-
dades das organizações em causa. Desta forma, o investigador tem a possibilidade
de retribuir de forma imediata, representando uma alternativa viável para aceder
ao terreno (O’Connor e Baker, 2017).

Após esta decisão, o investigador partiu para o terreno e para aquilo que desig-
nou por período exploratório, onde mais do que recolher dados, interessava perceber
o funcionamento das IAA´s e o que seria necessário para negociar a entrada.
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Durante este período estabeleceu-se que seria criado um protocolo de coope-
ração com as IAA´s de forma a garantir, por um lado, que as iniciativas acolhiam o
investigador e mediavam a interação do mesmo com a IAA e os seus atores; e por
outro, que o investigador disponibilizasse o seu tempo em prol da organização.

Além do protocolo, também se estabeleceu que a IAA receberia um folheto
explicativo do projeto; o modelo de consentimento informado que seria aplicado
aos participantes; uma declaração por parte da Comissão de Ética do instituto que
acolhe o projeto de investigação em causa a atestar que foram tomadas todas as di-
ligências necessárias e cumpridos os princípios éticos em vigor; e uma declaração
por parte dos responsáveis pelo doutoramento a dar conta da sua existência e obje-
tivos. Estes documentos permitiram, não só, legitimar o discurso do investigador e
a sua pesquisa, como também satisfazer as necessidades que as instituições, em ge-
ral, têm de prestar contas aos mais diversos tipos de stakeholders.

No contacto com o terreno, o investigador deparou-se, como seria de esperar,
com diferentes posturas e exigências por parte das IAA´s. De forma a salvaguardar
as iniciativas envolvidas, elas não serão identificadas nesta secção (o acesso ao
terreno).

No contacto com duas das três IAA´s pertencentes ao estudo, o processo de
negociação ocorreu de forma fluída, todos os documentos previamente referidos
foram entregues e devidamente assinados e o início do trabalho de campo deu-se
pouco tempo depois do primeiro contacto.

Na outra IAA, o processo de negociação foi mais demorado e complexo, a
existência de uma hierarquia bem definida e de uma multiplicidade de procedi-
mentos burocráticos acabaria por condicionar a negociação. O contacto com o res-
ponsável deu-se, numa fase inicial, de forma mediada, e só passado algum tempo
(semanas) foi possível contactar diretamente com o próprio. Não só foi exigido ao
investigador todos os documentos referidos, como também a disponibilização dos
resultados de investigação aquando do fim da mesma. Em prol da continuidade da
pesquisa, o investigador acabaria por ceder. Contudo, e após o contacto com o ter-
reno, a IAA viria a tornar-se mais flexível e a pedir “apenas” alguns dos dados a ser
publicados em tese que dizem respeito às notas de campo.

Das três IAA´s envolvidas, duas questionaram o investigador sobre as suas
capacidades para lidar com a vulnerabilidade que iria encontrar. Aqui o fator ida-
de poderá ter pesado, uma vez que o investigador é relativamente novo (27 anos
aquando do trabalho de campo) e que, no senso comum, isto se pode traduzir em
inexperiência. Aqui o recurso aos documentos informativos e a um discurso asser-
tivo em torno daquilo que iria ser realizado no âmbito da investigação permitiram
transmitir confiança aos responsáveis.
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O investigador deixou claro que a vulnerabilidade dos participantes e a sensi-
bilidade do tema estavam considerados no âmbito do seu projeto de investigação e,
portanto, tratava-se de aspetos que haviam sido ponderados. Neste sentido, foi ex-
plicado aos responsáveis, por exemplo, que o recurso à observação participante
permitiria criar proximidade com os participantes e que as entrevistas semiestru-
turadas só seriam aplicadas a quem manifestasse aceitar colaborar e estivesse a par
dos objetivos do projeto.

Estas experiências mostram, por um lado, que o investigador deve prepa-
rar-se antes de partir para o processo de negociação — indo, em fase exploratória,
ao terreno e perceber quais poderão vir a ser as necessidades que poderá vir a ter de
dar resposta — e, por outro, que o investigador se deve adaptar a diferentes exigên-
cias e ter a capacidade para defender o seu projeto face às dúvidas que os responsá-
veis possam colocar.

O estatuto de voluntário: Uma observação a dois níveis

Tal como foi referido anteriormente, a possibilidade de observar as lógicas internas
de uma determinada organização através da articulação entre a observação partici-
pante e a prática de voluntariado constitui uma estratégia que opera numa lógica
de reciprocidade, representando uma alternativa viável, quer para os investigado-
res, que se sentem a retribuir, quer para as organizações, que vêm algum retorno
imediato.

Ao tratar-se de uma técnica (observação participante) e de uma prática (vo-
luntariado) que permitem observar as interações à medida que ocorrem, o investi-
gador ganha um acesso privilegiado às dinâmicas que ocorrem tanto no palco
como nos bastidores, recorrendo a um discurso “Goffmaniano” (Berger, 2017; Bur-
gess, 1997). Recolhe-se, portanto, informação de forma direta, sem que alguém a te-
nha relatado ao investigador.

Um dos fatores que poderá condicionar a prossecução da técnica prende-se
com os elementos caracterizadores do próprio investigador. Desta forma, elemen-
tos como a posição social, a idade e o sexo podem influenciar no contacto com o ter-
reno e com os seus atores (Berger, 2017). Na investigação em causa, o fato do
investigador ser um homem branco de classe média próximo dos 30 anos parece ter
contribuído para criar afastamento com alguns voluntários e beneficiários. O fator
idade e sexo foram os elementos que, de forma mais visível, influenciaram as ob-
servações. Frases como “ainda és muito novo”, “tens pouca experiência de vida” e
“quem sofre sempre mais são as mulheres…os homens não percebem” acabaram
por limitar alguns diálogos, dando conta da influência que os elementos caracteri-
zados do observador podem adquirir.
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Além disso, o nível de imersão e de envolvimento variou consoante o grupo
que era observado. Face ao duplo nível de observação, foi possível encontrar dife-
renças significativas na relação que o investigador, enquanto voluntário, desenvol-
veu com os dois grupos com que interagiu (voluntários e beneficiários).

O processo de integração ocorreu de forma mais fluida junto dos voluntários,
fundamentalmente, pelo papel assumido e funções desempenhadas pelo investi-
gador (Spradley, 1980) que o conduziam a passar a maior parte do tempo de volun-
tariado com este grupo. Perante o grupo dos beneficiários, o nível de imersão foi
menor, devido, sobretudo, às restrições impostas pelo trabalho voluntário, que
conduziam o investigador a limitar a sua interação. A necessidade de servir o mai-
or número de pessoas de forma rápida, acabou por condicionar, em certos momen-
tos, o contacto com os beneficiários.

Além disso, ao não estar na mesma situação (desfavorecida) dos beneficiários
e ao não vivenciar as suas experiências, o investigador, enquanto voluntário, pode
ser visto como “um dos outros”. Também a existência de conflitos entre os dois
grupos e a desconfiança generalizada que alguns beneficiários apresentam, em di-
versos casos, como resultado da existência de histórias de vida marcadas pelo
abandono, pela violência física e psicológica, pela pobreza e/ou pela exclusão, po-
derão ter contribuído para condicionar a integração do investigador.

Se, por um lado, o estatuto permitiu entrar nas IAA´s e criar proximidade
com os voluntários, por outro, pode colocar em causa a relação que se estabelece
com os beneficiários. Isto levanta, desde logo, uma questão que se prende com a
forma como se pode compatibilizar a prossecução do trabalho de campo com o dis-
tanciamento que o estatuto de voluntário aparenta criar.

Apercebendo-se desta situação, o investigador optou por, sempre que
possível, dar a conhecer o seu duplo papel na iniciativa, deixando claro que en-
quanto investigador tinha o interesse em dar voz a todos aqueles que “davam
vida” à IAA.

Além disso, o investigador foi capaz de criar proximidade com alguns benefi-
ciários, o que lhe permitiu cumprir com os objetivos do projeto. Esta proximidade
advinha, por um lado, da capacidade de ouvir e de mostrar interesse pelo que era
dito e, por outro, da disponibilidade dos beneficiários. Apesar dos breves momen-
tos de interação que eram permitidos pelo trabalho realizado — entrega de bens
alimentares — era possível lançar pequenos estímulos (ex: “hoje está um dia muito
frio, não está?”) que possibilitavam promover o diálogo. Também a adoção de uma
postura calma e recetiva, contrastante em alguns casos com a postura de outros vo-
luntários, conduziu a interessantes conversas sobre vidas marcadas pelos fenóme-
nos supracitados, mas também por conquistas e vitórias.
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Em diversas situações, o investigador optava por se dirigir mais cedo para a
IAA e/ou sair mais tarde dela de forma a ter a possibilidade de conversar com os
beneficiários; não raras vezes estes momentos eram valorizados através de frases
como “muito obrigado por me ter ouvido”. Esta estratégia contribuiu, não só, para
a criação de proximidade e obtenção de informação útil para a pesquisa, como tam-
bém para facilitar a prossecução do trabalho voluntário.

Estes esforços para criar empatia com os beneficiários assentaram numa lógi-
ca de partilha recíproca, na medida em que o investigador também partilhava as-
petos da sua vida sempre que lhe parecia apropriado. Tal processo de troca de
experiências parece aproximar-se do conceito de mutualidade enquanto uma “re-
velação partilhada” que, de certa forma, “sustenta o próprio conhecimento etno-
gráfico” (Viegas e Mapril, 2012, p. 513).

Denota-se, portanto, a possibilidade de compatibilizar uma espécie de estra-
nheza/afastamento inicial com a criação de empatia e proximidade, tratando-se de
um investimento em duas “frentes”: por parte do voluntário/investigador e por
parte dos beneficiários.

As emoções

A gestão das emoções que emergem no contacto com o terreno acarreta um conjunto
de desafios. O investigador que procura explorar um campo de análise que se cruze
com a sensibilidade do tema e com a vulnerabilidade dos participantes pode ver-se
confrontado com situações que coloquem em causa o seu bem-estar psicológico.

Ainda que as emoções estejam presentes sempre que a investigação envolve o
contacto com o outro, o impacto emocional que uma pesquisa pode ter para o inves-
tigador carece de análise. Trata-se de um campo pouco explorado e, de certa forma,
ignorado (Melrose, 2002; Vincett, 2018). Porém, tal como é referido por Brannan
(2014) é tão importante analisar o impacto da investigação para o sujeito investigado
como para o investigador. Além disso, a existência de um reduzido número de estra-
tégias na literatura que permitam ao investigador lidar com os desafios emocionais
da pesquisa (Vincett, 2018) conduz a que ele tenha de criar as suas próprias estratégi-
as e com base na sua experiência ir identificando aquilo que resulta.

Desta forma, o investigador estará mais predisposto a cometer erros durante
a prossecução da pesquisa e estará menos preparado para lidar com o trabalho
emocional decorrente da mesma. Nos casos mais extremos, pode enfrentar, por
exemplo, esgotamento, fadiga, trauma ou estresse pós-traumático (Vincett, 2018;
Warden, 2013).

Apesar da construção do projeto ter incluído a sensibilidade do tema e a vulne-
rabilidade dos participantes, sobretudo a nível metodológico, foi no contacto com a
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primeira IAA, durante o período exploratório, que o investigador se apercebeu do
impacto emocional que a investigação viria a ter. Dos vários desafios emocionais
com que o investigador se deparou no terreno, é possível destacar três, essencial-
mente, pela transversalidade que apresentam face às três iniciativas analisadas e
pelo elevado nível de desgaste (emocional) provocado.

Um primeiro desafio relaciona-se com a gestão de conflitos no seio das IAA´s,
particularmente entre beneficiários. Tanto no interior das iniciativas analisadas,
como nas zonas circundantes, os beneficiários interagem entre si, conversando sobre
os mais variados temas. Não raras vezes, tais interações podem conduzir a desaven-
ças, cabendo aos voluntários intervir, de forma mais ou menos direta, chamando,
por exemplo, as autoridades competentes, caso a situação o justifique. Geralmente,
os conflitos estão associados a questões: i) pessoais, ii) ligadas à própria iniciativa
(ex: não respeitar a fila de espera) e/ou iii) ligadas a alterações do estado de espírito
causadas pelo consumo de álcool e outras drogas. Todos estes episódios conduzem a
que o voluntário tenha de tomar decisões num curto espaço de tempo de forma a pa-
cificar a situação, provocando elevados níveis de stress.

O segundo desafio insere-se, de certa forma, no âmbito do primeiro, mas
apresenta algumas particularidades que importam explorar. Ele diz respeito à ges-
tão dos bens alimentares/refeições realizada pelos voluntários. Um dos grandes
obstáculos que as IAA´s enfrentam prende-se com a carência de alimentos/refei-
ções que lhes permitam satisfazer a procura, desta forma as iniciativas têm que cri-
ar mecanismos que lhes permitam otimizar os recursos disponíveis. Nas várias
IAA´s analisadas, eram fornecidas diretrizes aos voluntários acerca do número de
bens alimentares/refeições a que cada beneficiário/família tinha direito. Apesar
da existência destas regras e de as mesmas serem difundidas, era habitual existi-
rem processos de negociação entre beneficiário e voluntário. Tais processos impli-
cavam um desgaste emocional considerável, uma vez que cabia ao voluntário a
tarefa, ingrata, de negar ou restringir o acesso a comida a alguém que se encontrava
a passar por dificuldades. Tais negociações podiam, em situações mais extremas,
envolver ofensas verbais e ameaças à integridade física do voluntário, conforme foi
relatado e testemunhado pelo investigador.

Além do impacto emocional decorrente do voluntariado, também é importan-
te referir que o ato continuado de conduzir entrevistas sobre temas sensíveis com
pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade e, em certos casos, ex-
tremamente fragilizadas também pode conduzir a cansaço e a um forte desgaste
emocional, representando este o terceiro desafio. Conduzir um elevado número de
entrevistas que incidam sobre realidades difíceis e complexas pode também condu-
zir o investigador a que perca a capacidade para criar empatia e se torne “insensível”
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face às situações que lhe são descritas, uma preocupação identificada por Booth e Bo-
oth (1994) e Bahn e Weatherill (2012).

Face a isto, o investigador recorreu à literatura e ao conhecimento de cientis-
tas sociais mais experientes e encontrou algumas estratégias. Partilhou as suas
frustrações e ansiedades com colegas e familiares mais próximos; “partilhou” com
o gravador, enquanto realizava as notas de campo, o que sentia sem se autocensu-
rar; iniciou a prática de deporto; e começou a participar em eventos científicos que
promovessem a partilha de experiências de investigação em torno da sensibilidade
do tema e da vulnerabilidade dos participantes.

Trata-se de estratégias que resultam face a um contexto específico, mas que po-
dem encontrar “pontes” com outras experiências de investigação. Ainda que algumas
delas sejam possíveis de encontrar na literatura, como por exemplo a importância de
escrever de forma livre e sem julgamentos apontada por Newman (2016), não existe
consenso nem um corpo organizado e definido de conhecimentos.

Importa também referir a importância que tem para a investigação que o in-
vestigador, em certos momentos, seja capaz de se afastar da realidade estudada
para que possa interpretar os dados com algum distanciamento. Preocupações es-
tas expressas por Cannon (1989) e Lawton (2001). Tal distanciamento pode advir
do estabelecimento de fases de investigação interrelacionadas, mas que se “esgo-
tam” num dado momento. No âmbito do projeto de investigação, após o trabalho
de campo ter sido concluído, o investigador deixou de realizar voluntariado nas
IAA´s para se dedicar ao tratamento dos dados e à sua interpretação. Mais do que
uma preocupação ligada à gestão do tempo, o investigador apercebeu-se da neces-
sidade de deixar de olhar para os dados a partir “de dentro” — enquanto investiga-
dor que realizou voluntariado e lidou com situações complexas — e começar a
olhá-los a partir “de fora”, focando-se, para tal, na literatura em torno do seu tema e
nos novos sentidos e significados que ele pode retirar dela para compreender os fe-
nómenos observados e vivenciados.

O consentimento informado

Ainda que a questão da aplicação do consentimento informado se coloque em tor-
no de, praticamente, todo o tipo de pesquisas que são realizadas no âmbito das
ciências sociais, no caso da investigação em torno de temas sensíveis e grupos vul-
neráveis, esta questão ganha particular ênfase.

Se no decorrer de uma investigação existem determinados princípios que de-
vem ser salvaguardados, como o da voluntariedade de fornecimento de informação
e o direito à privacidade e ao anonimato, no caso dos temas sensíveis e grupos vulne-
ráveis estes aspetos tornam-se centrais, uma vez que é pedido “aos informantes ou
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respondentes que partilhem informação íntima ou que os pode incriminar” (Lee e
Renzetti, 1990, p. 517 — tradução livre).

Um dos grandes desafios em lidar com temas sensíveis e populações vulnerá-
veis prende-se, justamente, com a dificuldade de garantir que todos os requisitos
éticos e legais sejam cumpridos, onde interessa — entre outros procedimentos —
obter o consentimento dos participantes (Hilário, 2009).

Uma das fases mais críticas, enquanto teste à relação investigador-investigado,
prende-se com a forma como a investigação é explicada aos participantes e como o
consentimento informado — a contratualização da relação em causa — é aplicado e,
portanto, dado a conhecer. Esta forma de contrato incorpora um conjunto de direitos
(do participante) — por exemplo: o direito de desistir a qualquer momento — e de
responsabilidades (do investigador) — por exemplo: de garantir a confidencialidade
e o anonimato — que estarão presentes durante todo o processo de pesquisa (Hilá-
rio, 2009, 2015).

Exatamente por se tratar de um contrato e, portanto, de um processo burocrá-
tico com algum formalismo, a sua apresentação pode gerar desconfiança junto dos
participantes (São José e Teixeira, 2013). Por outro lado, em última análise, trata-se
sempre de uma ferramenta incompleta, na medida em que o investigador não con-
segue antever todas as situações e todos os riscos que poderão advir da investiga-
ção (Hilário, 2009). Talvez por isso os consentimentos sejam, em certos casos,
caracterizados por uma certa ambiguidade, falta de clareza e objetividade, o que
também pode contribuir para gerar desconfiança.

No âmbito da investigação que tem vindo a ser desenvolvida, o modelo de
consentimento informado foi apresentado aos responsáveis das IAA´s aquando da
assinatura do protocolo de cooperação e da entrega de outros documentos infor-
mativos do projeto.

O modelo em causa — baseado num consentimento aplicado no âmbito de
um projeto internacional financiado pelo European Research Council (ERC) — é
constituído por um conjunto de afirmações inseridas numa grelha, sendo suposto
que o participante assinale com uma cruz se concorda ou não com aquilo que é afir-
mado. Na parte final do documento é pedido ao participante e ao investigador que
assinem e coloquem a data. Os últimos elementos a constar no documento pren-
dem-se com informações de contacto, bem como informações relativas às entida-
des financiadoras do projeto.

As afirmações presentes no consentimento dividem-se em três grupos: i) in-
formação relativa ao projeto e ao que irá ser pedido ao participante; ii) informação
relativa ao uso que irá ser feito dos dados recolhidos; e iii) informação relativa ao
tratamento e processo de arquivo dos dados.
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No momento em que o investigador contactou com os participantes, optou
por relembrar os mesmos sobre a existência do projeto, descrevendo-o em traços
gerais, e por explicar em que consistia a entrevista. Após esta breve explicação,
caso houvesse interesse em participar, a entrevista era agendada em horário e local
determinados pelos participantes. Relativamente à escolha do local, o investigador
apercebeu-se que se poderia tratar de um bom indicador do nível de confiança que
os entrevistados tinham para com ele, sendo que um grande número de entrevistas
ocorreu em espaços públicos, como jardins, bibliotecas ou nas próprias IAA´s. Um
número reduzido de participantes aceitou dirigir-se ao instituto que acolhe o dou-
torando. Num dos casos, o nível de desconfiança seria tão elevado que a entrevista
foi realizada e mediada por um assistente social.

Durante as entrevistas, o investigador procurava, numa primeira fase, esta-
belecer um diálogo amigável, falando do tempo, do percurso que havia sido reali-
zado ou de alguma notícia que estivesse em voga. Após estes pequenos diálogos
introdutórios, que permitiam deixar os participantes confortáveis com a situação,
o investigador começava por relembrar o projeto, os seus objetivos e por explicar o
consentimento informado, apresentando o mesmo.

No decorrer do preenchimento, o investigador deparou-se com alguns parti-
cipantes que referiam não necessitar de ler o consentimento, perguntado apenas
onde deviam assinar. Face a estes participantes, optou-se por aplicar o consenti-
mento de outra forma, lendo as afirmações realizadas e pedindo uma resposta.
Ainda que tenham existido situações em que os participantes ofereciam alguma re-
sistência à explicação do consentimento, procurou-se sempre dar conta da impor-
tância de conhecer o documento que estava a ser assinado. O contacto prévio com
os participantes, através do voluntariado, bem como a criação de um ambiente que
não fosse demasiado formal contribuiu para que a aplicação do documento em ca-
usa tivesse ocorrido de forma fluída.

Contudo, e tendo em conta que existem dois momentos de recolha de dados
— observação participante e as entrevistas —, como pensar a aplicação do consen-
timento no primeiro momento? De facto, esta interrogação representou, desde
cedo, uma preocupação para o investigador. Saber como iria informar todos os be-
neficiários e voluntários que participassem na pesquisa de forma mais ou menos
direta conduziu à necessidade de adotar uma estratégia diferente face àquela que
foi seguida para as entrevistas.

Indo ao encontro das recomendações presentes no documento “Research
Ethics in Ethnography/Anthropology” (Iphofen, 2015), optou-se por incorporar no
desenho de pesquisa o modelo de consentimento verbal, onde é explicado aos parti-
cipantes o projeto e o duplo papel assumido pelo investigador na organização. Os
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participantes eram informados da existência de notas de campo, resultantes das ob-
servações realizadas. Também era explicado que as informações presentes nas notas
não permitiam identificar os atores das situações que eram selecionadas e relatadas
pelo investigador.

Como se pode constatar, a aplicação do consentimento informado representa
um processo complexo que conduz a que o investigador se adapte às necessidades
dos participantes e do contexto em que eles se inserem. Trata-se de uma ferramenta
importante, na medida em que estabelece os moldes em que a interação investiga-
dor-investigado irá “operar” e que protege todos os intervenientes através da sal-
vaguarda dos seus interesses.

Reflexões finais

Ignorar os desafios que são inerentes a uma investigação que incide sobre temas
sensíveis e grupos vulneráveis, particularmente no que concerne às questões éticas
e metodológicas, acarreta potenciais riscos para todos os agentes envolvidos e para
a própria pesquisa, estando em causa a integridade física e psicológica dos primei-
ros e o rigor científico da segunda.

Neste sentido, é importante que o investigador incorpore no desenho de pes-
quisa estratégias que permitam responder aos desafios que advêm da sensibilida-
de dos temas e da vulnerabilidade dos participantes (Vincett, 2018). O primeiro
desafio passa, justamente, por identificar estes elementos, sendo que a sensibilida-
de se pode manifestar pela existência de consequências — desde desconforto a
ameaças à integridade física — para os atores investigados (Lee e Renzetti, 1990; Si-
eber e Stanley, 1988), por sua vez, a vulnerabilidade pode ser expressa através da
perda de autonomia para tomar decisões (Moore e Miller, 1999; Silva, 1995).

Além deste primeiro desafio de ordem conceptual, considerou-se pertinen-
te explorar, no presente artigo, o acesso ao terreno, o estatuto de voluntário, a ges-
tão das emoções e a aplicação do consentimento informado. Desafios estes que
emergiram no âmbito de uma pesquisa, de carácter eminentemente qualitativo,
que incide sobre a análise de iniciativas de apoio alimentar a atuar em Portugal e
dos seus atores.

Uma estratégia a que diversos investigadores têm recorrido para realizar in-
vestigação dentro de uma determinada organização prende-se com a prática de vo-
luntariado (Martin, 2014; Merrell e Williams, 1994; Watts, 2011); desta forma, o
investigador tem algo para oferecer em troca dos dados que pretende recolher
(O’Connor e Baker, 2017). Trata-se de uma estratégia assente na reciprocidade que
pode facilitar a entrada no terreno e a captação de determinadas dinâmicas sociais
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que seriam invisíveis ao investigador enquanto elemento totalmente externo à rea-
lidade estudada.

Porém, esta estratégia acarreta, também ela, um conjunto de desafios, onde se
destaca a forma como o estatuto de voluntário pode contribuir para criar distancia-
mento para com alguns dos participantes. Questão que pode ser ultrapassada atra-
vés do diálogo e, portanto, do tipo de relação que o investigador seja capaz de
estabelecer.

A gestão das emoções do investigador em contexto de pesquisa representa
um campo ainda pouco explorado na literatura (Melrose, 2002; Vincett, 2018). A
promoção de um debate alargado em torno da criação e aplicação de estratégias
que permitam lidar com os desafios emocionais que decorrem do contacto com rea-
lidades caracterizadas pela sensibilidade e vulnerabilidade podem contribuir para
a difusão de mecanismos de resiliência.

Também no âmbito das iniciativas analisadas denotou-se a inexistência de
ferramentas práticas que permitam aos voluntários lidar com os desafios emocio-
nais com que se podem deparar no terreno. A grande maioria dos voluntários com
quem o investigador interagiu, durante o trabalho de campo, apontaram a falta de
formação como uma das principais lacunas da iniciativa em que se encontravam,
sendo esta ideia transversal às várias IAA´s. Neste sentido, considera-se importan-
te sensibilizar os responsáveis das iniciativas para esta carência e para a importân-
cia de dar a conhecer aos voluntários, por um lado, os potenciais riscos a que estão
sujeitos, por outro, estratégias para os combater/minimizar.

A existência de relações de poder em contexto de entrevista e no âmbito de
uma pesquisa etnográfica pode assumir um carácter mais ou menos visível depen-
dendo da forma como a interação é negociada (Chen, 2011; Wolf, 1996). A posição
privilegiada do investigador é potencialmente geradora de dinâmicas de domina-
ção, sendo que a aplicação do consentimento informado pode acentuar tais dinâ-
micas e colocar em causa o desenrolar da pesquisa e das relações que ela promove
(Hilário, 2009; Plankey-Videla, 2012). Desta forma, o investigador possui a respon-
sabilidade de aplicar esta ferramenta de forma transparente, adequando, sempre
que necessário, o modelo de consentimento e a forma como o mesmo é apresentado
consoante o contexto em que se insere.

Em suma, realizar investigação sobre temas sensíveis com grupos vulneráve-
is implica dar resposta a um alargado conjunto de desafios que variam consoante o
contexto e a situação. Desta forma, cabe ao investigador tomar as decisões, tendo
em conta a sua bagagem (teórica e conceptual) e o seu discernimento. Contudo, a
partilha de experiências de investigação e, portanto, dos sucessos e insucessos que
as caracterizam — exercício que se procurou realizar no presente artigo — pode
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contribuir para a criação de estratégias que vão ao encontro das reais necessidades
da pesquisa.
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Abstract: Cities face several environmental problems related to traffic, industrialization or general in-
tensified consumption. This article presents results from the application, at the local level, of the envi-
ronmental indicator Env_WeGIx that combines several variables that translate the environment
conditions of Portuguese municipalities. This composite indicator was developed based on methodo-
logical procedures used for the construction of other indicators. Preliminary results show that munici-
palities from Lisbon and Porto metropolitan areas are located at the bottom of the ranking due to waste
production, pollutant emissions and fossil fuel consumption for transports. The municipalities located
in the archipelagos, Alentejo, and Algarve regions are at the ranking top. This work’s main conclusions
highlight that environmental issues have direct consequences on populations’ living conditions with
more emphasis on urban territories, and that public policy design should take into account solutions
for the environmental challenges of urban spaces.This study allowed for the development of an urban
environmental sustainability indicator through a multi-scale analysis across the Portuguese territory.
This indicator provides qualified knowledge for the choice and enhancement of public policies on en-
vironmental issues.

Keywords: living conditions, indicator, environmental sociology, public policies.

Resumo: As cidades deparam-se com diversos problemas ambientais relacionados com o tráfego, a in-
dustrialização ou o consumo exacerbado. Este artigo apresenta resultados da aplicação à escala local
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do indicador ambiental Env_WeGIx que congrega variáveis que traduzem as condições ambientais dos
municípios. Este indicador compósito foi elaborado a exemplo da metodologia usada na construção de
outros indicadores. Os resultados mostram que os municípios das Áreas Metropolitanas de Lisboa e
Porto estão na base do ranking devido à produção de resíduos urbanos, às emissões de poluentes e ao
consumo de combustíveis para transporte. No topo do ranking, encontram-se municípios localizados
nas regiões insulares, no Alentejo e no Algarve. Este trabalho permite concluir que as questões ambien-
tais têm consequências diretas sobre as condições de vida das populações o que se verifica com maior
ênfase em territórios urbanos e que o desenho das políticas públicas destinadas a estas áreas deve
contemplar soluções para os desafios ambientais. Este estudo permitiu o desenvolvimento de um indi-
cador de sustentabilidade ambiental urbano através de uma análise multiescalar em todo o território
nacional. Este indicador disponibiliza conhecimento qualificado para a escolha e aprimoramento de
políticas públicas ambientais.

Palavras-chave: condições de vida, indicador, sociologia ambiental, políticas públicas.

Introduction

Urban sustainability and its related environmental dimension have been at the centre
of domestic and worldwide discussion (Deakin & Reid, 2014; European Commission,
2015; Mori & Christodoulou, 2012; National Academies of Sciences Engineering and
Medicine, 2016; Yan, Wang, Quan, Wu, & Zhao, 2018). Economic progress and welfare
driven by consumption-based lifestyles of digital and industrial established societies
have not always been translated into human development — such as better living con-
ditions, fostering healthy and productive societies, nor provided equal opportunities
to enhance human capital (Graham & White, 2016).

According to European Foundation for the Improvement of Living and Wor-
king Conditions report (1996, p. 2), sustainability could be defined as a “...striving
for eternal youth...a continuous invention of new opportunities, resembling youth
itself, a capacity for innovation which is a non-depletable resource, a permanent
thirst for the unknown, the search for something better.”. A most recent definition
(Wu, 2014) of urban sustainability describes as an adaptive process between ecosy-
stem services and human well-being.

Urban sustainability affects populations’ living conditions and it is a very
complex problem with multifactorial dimensions including the social and eco-
nomic context of communities, shaped by several environmental pressure fac-
tors such as air, water or food quality (OECD, 2017; UNEP & WHO, 2016). Human
development and wellbeing are now considered so important that share national
and international political goals recognized in both the United Nations Sustainable
Development Goals (United Nations General Assembly, 2015) and in the European
Union strategy and values, specifically in terms of Health, Environment and
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Energy issues (European Environment Agency, 2015). Sustainable develop-
ment is an important issue of the modern world not only because of the urgent
need of a fair distribution of wealth and the preservation of ecosystems and es-
sential resources, but also due to the ethical evaluation criterion of sustainabi-
lity, an expression of intergenerational solidarity that should be contemplated
in the legal-political plan like the will of the humanity’s common good. The
systematic behaviour of intensive use of natural resources is accumulating ne-
gative outcomes for the environment, through pollution, that brings in negative
consequences for human health and wellbeing (Reis, Morris, Fleming, Beck,
Taylor, White, Depledge, Steinle, Sabel, Cowie, Hurley, Dick, Smith & Austen,
2015). Sustainable development has to be constructed within liveable, fair, and
viable societies thriving in social and environmental justice, in environmental
awareness and sustainable economic progress (National Academies of Sciences
Engineering and Medicine, 2016).

The global problems threatening sustainable development have special im-
portance in urban spaces because urban metabolism systems — as the result of the
cooperation among the city’s governance policies, its infrastructure and its citizens
— are deeply dependent on ecosystems and resource utilization (European Com-
mission, 2015). As more people are continuously moving to cities, they tend to
grow in number and population density and consequently infrastructure pro-
blems and socio-economic asymmetries tend to evolve in scale and complexity.
Sustainable solutions to improve environment and life quality may require additi-
onal technological resources but most important require cooperative action among
local authorities, central governments, industrial, economic and academic stake-
holders, including citizens.

Sustainable solutions call for behavioural and structural governmental chan-
ges merging in an all-inclusive commitment to touch and raise awareness in every
citizen. Global consciousness shared social responsibility that calls for environ-
mental education and, consequently, the participation of informed citizens should
enable to broad scope of the consequences of the human action towards nature ins-
tead of relying on governments and official institutions’ willingness (Vidal, 2018).
Therefore, it is of the utmost importance to empower citizens with knowledge that
can create behaviours adaptable to face climate change and other global environ-
mental consequences in order to promote sustainability (European Environment
Agency, 2017; European Commission, 2015). The ground for these recommendati-
ons of wide-ranging and holistic perspectives relies on citizen’s awareness, invol-
vement and open debate both supported on proper education and rigorous
information (Oliveira & Archer, 2015).
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Within this framework, the present article contributes to public access to
rigorous yet non-technical, intelligible and abridged information on populati-
ons’ living conditions and on the identification of environmental problems in
urban areas by comparison to rural territories, at a local level. The analysis is ne-
cessary to identify solutions for the evidence of problems aiming to reflect on
the baseline conditions and impacts of the environmental dimensions of the
Portuguese reality.

Pathways to urban sustainability

Since the nineties, the global changes evolving environmental degradation pre-
sent such complex challenges to humanity that, as discussed by Ulrich Beck and
Zygmunt Bauman, the present society may be considered a Risk Society (Beck,
1992; 1996) in part as a consequence of also being a Consumer Society (Bauman,
2000). Environmental problems are aggravated by unconscious consumeristic
behaviour and by citizens’ general misinformation and detachment on resource
limitations and environment sustainability. Easy and cheap access to several go-
ods and utilities conceal the depletion of natural resources required to provide
basic services and invisibility endangers the planet sustainability by developing
the thought that everything is spare, disposable and replaceable, contributing to
a state of rapid decline of the environment (Graham & White, 2016). In the 20th
century, far-reaching advances in science and technology have contributed to a
significant improvement in economic progress, better living conditions, and
the growing of life expectancy (Oliveira & Archer, 2015). However, economic
driven progress did not always proceed with human development and often ne-
glected the negative impacts on the environment, on societal organization, also
globally on human living conditions, especially affected by urban lifestyle (Oli-
veira, Vidal & Ferraz, 2019). Presently, around 55 % of the world population li-
ves in urban areas and this number is expected to rise over 68 % by 2050 (United
Nations — Department of Economic and Social Affairs — Population Division,
2018). Thus, the biggest challenge of contemporary cities is the territory mana-
gement that safeguards a healthy and sustainable environment by adequate ur-
ban design planning and design and implementation of public polices at local
and regional levels.

Catton and Dunlap work (Catton & Dunlap, 1978) was an important contri-
bution to the sociological approach to environmental issues. With NEP’s develop-
ment — New Ecological Paradigm — they recognized human dependency on
ecosystems through an intercommunicating vision of the multiple dimensions.
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Nowadays, it is scientifically accepted that human activities and behaviour to-
wards natural resources are inducing modifications in ecosystems’ natural cycles,
in some cases in irreversible manners, which will have negative impacts on human
life. The concept of sustainable development as “the development that meets the
needs of the present without compromising the ability of future generations to
meet their own needs” (WCED, 1987, p. 15) plays a decisive role because education
and information are the keys to motivate changes in individual behaviour and inte-
raction with the planet.

The Sustainable Development Goals of United Nations 2030 Agenda (SGD)
(United Nations General Assembly, 2015) was a resolution that results from the
meeting that joined 198 states members and global civil society in 25th September
2015. The intergovernmental commitment is based on the principles of Resolution
A/RES/66/288 “The Future that We Want”, initially developed in the Rio+20
Conference realized in 2012. The 2030 Agenda establish clear goals targeted into a
holistic interconnection of multiple dimensions: education, environment, health,
work, public policies and human rights — social exclusion, poverty, migrations
and ethnicity.

Consequently, the environmental dimension is present all over the SDGs. By
2030, the SDG Goal 11 aims that cities and generally speaking all human settle-
ments should become inclusive, secure, resilient and sustainable spaces. To pursue
this goal it is necessary to reorganize societies in several dimensions mainly at their
industrial level, and above all in urban lifestyles related to daily consumption and
mobility (Oliveira, Vidal & Ferraz, 2019). Vertical urbanization, poor urban de-
signs and lack of green spaces, among others, may define the environment quality
of cities by conditioning space, light, natural atmospheric air flows (Fontes, Barros
& Manso, 2016), affecting air quality in terms that threatens human health (Barrei-
ra, Pontes, Maia, Oliveira & Vidal, 2018). Intensive road traffic in cities is the main
pollutant emitter to the atmosphere and the main cause of housing barriers due to
deficient urban planning and design often aggravating poor air quality. An inter-
national comprehensive study from Anenberg and co-workers (Anenberg, Miller,
Minjares, Du, Henze, Lacey, Malley, Emberson, Franco, Klimont & Heyes, 2017) re-
veals that in European Union (EU-28), the number of premature deaths in cities
from respiratory diseases could be reduced if measures to limit emissions from ve-
hicles are adopted. Actual challenges in urban design plans imply a multidiscipli-
nary approach with professionals of different fields of science and with a huge
environmental educational component.

Educating the population to raise environment awareness should encou-
rage good environment practices and “contact with nature” (Meira & Caride,
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2001; Schmidt & Guerra, 2013; Schmidt, Nave, & Guerra, 2010; Schmidt, Nave,
O’Riordan, & Guerra, 2011). Scientific evidence from many projects focusing on
local interventions and social participation of communities has contributed to
highlight the importance of communication between municipalities (local le-
vel) and central governments (Campos, Guerra, Gomes, Schmidt, Alves, Vizi-
nho & Lopes, 2017; Guerra & Schmidt, 2017; Schmidt, Ferrão, Guerra, Mourato,
Alves, Baixinho & Ferreira, 2015).

As stated by Mega and Pedersen (1998), indicators are a powerful tool in
addressing the change. In this scope, it is recognized the need to develop sustai-
nability indicators due to its potentiality in the quantification of sustainability
performance. The indicators measure the living conditions in urban areas and
help to identify which are the areas that most need of improvement (Phillips,
2014).

Development of Env_WeGIx

The environment and sustainability dimensions of living conditions are directly
related to inclusive, safe, resilient and sustainable cities and humans’ settlements.
It is assumed that the conditioning factors that shape sustainable environment are
all interconnected and in accordance with the UN Sustainable Development Goals.
Herein, the methodology adopted to measure the Environment and Sustainability
Indicator Env_WeGIx was developed as part of one project (Maia, Oliveira, Vidal,
Pontes, Barreira, Guerreiro & Estrada, 2019; Oliveira, Vidal, Viterbo & Maia, 2020)
that aims to measure living conditions at a local level in the Portuguese territory.
Since the target area is Portugal (92 212 km²) and its 308 municipalities, official sta-
tistics data sources support the WeGIx database, namely from the Portuguese nati-
onal agencies: INE — the National Statistics Institute (www.ine.pt), PORDATA —
the Contemporary Portuguese Database (www.pordata.pt) and APA — the Portu-
guese Environmental Agency (www.apambiente.pt).

The Environment and Sustainability Indicator Env_WeGIx combines the fol-
lowing nine environmental variables (integrated in original WeGIx (Oliveira, Vi-
dal, Viterbo & Maia, 2020)): urban waste; domestic electricity consumption; water
supplied and consumed; fuel consumption for road traffic; PM10 emissions (is par-
ticulate matter 10 micrometers or less in diameter); PM2.5 emissions (PM2.5 is parti-
culate matter 2.5 micrometers or less in diameter); NOx emissions (nitrogen oxides)
and area burnt by fires. The variable Urban Waste has two components depending
on waste final destination: (a) Selective Urban Waste collection refers to the recy-
cling of waste duly separated by material type; and (b), Undifferentiated Urban
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Waste collection refers to the process of urban waste collection placed in the same
container and its land disposal as final destination without any differentiation by
type of material. The variable Burnt Area includes all types of fires, not only forest
fires and therefore it is not restricted to rural zones. For decades, intense fires have
been raged throughout the mainland with heavy consequences on human life and
on the environment, strongly affecting living conditions. To each variable, a positi-
ve (+) or negative (-) character shows the impact of that variable in populations’ li-
ving conditions as presented in Table 1.

Calculation of Env_WeGIx required a standardization of the variables due to
different measurement units and to comply with the need to compare values rela-
ting each variable to the correspondent population or to the area of each municipa-
lity. Therefore, normalization by the resident population in each municipality was
applied to all variables except for pollutants’ emissions (nitrogen oxides — NOX

and particulate matter — PM10 and PM2.5), and for the area burnt. For these three
variables, normalization was referred to the geographical area of the correspon-
dent municipality.

Normalization of variables by the resident population in a municipality i:

I
v

Pi

i

i

= Eq. (1)

Where:
I

i
is the normalized value of a variable v for a municipality i

P
i
is the resident population (number of citizens) in a municipality i

v
i
is the value of a variable v for a municipality i
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Source Selected variables Standardization
Impact on living

conditions

PORDATA

SSW Selective Urban Waste Collection

Per Inhabitant

+
UUW Undifferentiated UrbanWaste Collection -

WSC Water Supplied/Consumed -
DEC Domestic Electricity Consumption -

INE FC Fuel Consumption for Road Traffic -

APA
PM10 PM10 Emissions

Per Km2

-
NOX NOx Emissions -

PM2.5 PM2,5 Emissions -

PORDATA BA Burnt Area -

Note: Database information sources may be accessed by the hyperlink provided.

Table 1 Variables selected to calculate the Environment and Sustainability Indicator Env_WeGIx



Normalization of variables (pollutants emissions and area burnt) by the geo-

graphical area of a municipality i:

I
v

Ai

i

i

= Eq. (2)

Where:
I

i
is the normalized value of a variable v for a municipality i

A
i
is the geographical area (km2) of a municipality i

v
i
is the value of a variable v for a municipality i

Then, the non-dimensioning of all the nine variables was made according to Equa-

tion 3. For every variable, the national average value is used as a reference and then, each

of the nine variables of the 308 municipalities (I
i

) is converted into a non-dimensional

value (NI
i

) by dividing the variable value by the national average value (AV
p

). For each

of the nine individual indicators, the country value is always one: IPortugal = 1.

NI
l

AVi

i

p

= Eq. (3)

Where:
I

i
is the value of the indicator I for the municipality i

AV
p
is the value of the indicator I for Portugal

NI
i

is the standard (non dimensional) value of the indicator I for the
municipality i.

The present procedure allows the ranking of all municipalities above or under

the reference value of one for Portugal (NI
Portugal

= 1), for each of the nine individual indi-

cators NI
i

. Then, for every municipality i, each of the Env_WeGIx indicators NI
i

is a

relative value to the national reference that is always one for each year of analysis.

After all, data are standardized (normalized and nondimensional), the Env_WeGIx

value for each i municipality is calculated by subtracting the aggregation of all (n =

12) the negative NI
i|

-

variables from the non-dimensional value of the normalized va-

lue of Selective Urban Waste NSUW
i|

according to the Equation 4:

Env WeGIx NSUW
NI

AVi i

n n i

p

_
|

|

= -
Â

=

-

1

8

Eq. (4)

For each year of analysis, Portugal always has a reference value of zero
Env WeGIx

Portugal
_

|
= 0and the Env WeGIx

i
_

|
value of each municipality will float above

or below the refe renced value of zero. If Env WeGIx_
| |1

0> , then the population of
that municipality experiences better living conditions than the average. On the
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other hand, if Env WeGIx
i

_
|

< 0 it means that the municipality population lives in
unfavourable living conditions compared to the national average situation.

Equation 4 translates the final form of Env_WeGIx calculation that was achie-
ved after a series of tests to validate the selected variables of the initial model that
included all nine variables.
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Figure 1 Territory typology of Portuguese municipalities

Source: INE, 2014.



Data statistics treatment was made using IBM(�) SPSS(�) Statistics vs.24.0
software. A cross-sectional study based on the years 2009 and 2015 was adopted
and, in all comparative analyses, a confidence level of 95% or 99% (� = 0.05; � =
0.01) was used. Data distribution was analysed by Kolmogorov-Simirnov test but
normality in data distribution was not verified. Nevertheless, parametric tests
were still applied because the condition N > 30 (308 municipalities) was verified for
all variables.

Spearman correlation test was applied to verify the statistic dependence
among indicators. This test reveals moderate associations between some analy-
sed indicators and weak associations between others. For the years 2009 and
2015, a comparison of the Env_WeGIx indicator scores by territory typology was
conducted by a One-way ANOVA with post-hoc Tukey HSD (Honestly Significant
Difference). According to INE — the National Statistics Institute, a predomi-
nantly urban territory (N = 36) is characterized by a population density higher
than 500 inhabitants /km2; semi-urban territories (N = 86) corresponds to regi-
ons of population density of 100 to 500 inhabitants /km2 and at last, predomi-
nantly rural territories (N = 186) have populations with density under 100
inhabitants /km2 (INE, 2014). The cartographic representation of the results
was performed with ArcMap TM. The representation of municipalities by terri-
tory typology is presented in Figure 1.

Urban (in)sustainability in mainland Portugal: Env_WeGIx results

Inequality marks the reality of the Portuguese municipalities regarding the en-
vironmental dimension of living conditions. Although being a small country,
profound differences are found at local level, especially if related to territorial
characteristics. The organization of the territories, according to their socioeco-
nomic conditions, enables the development of daily habits of consumption that
may have negative impacts in the environment and human health, directly in-
fluenced by environmental change, enhancing the risk to public health (Gra-
ham & White, 2016).

Sedas Nunes (1964) in his well-known article about Portugal as a dual society in
evolution presents a portrait of a country based on dichotomies of urban and rural ter-
ritories, which corresponds to either urban or rural lifestyles. Although fifty-four ye-
ars had passed, the country continues to be a dual space, predominantly rural (Vidal,
Pontes, Barreira, Oliveira & Maia, 2018) and different environmental quality between
territories. If in 1964 urban territories as Porto specifically presented the higher energy
consumption by inhabitant (Sedas Nunes, 1964), today the reality is a little modified.
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Table 2 presents the results of One-way ANOVA with Tukey H.S.D test for the
Env_WeGIx indicator for the two years analyzed: 2009 and 2015.

The results of this test put in evidence that between 2009 and 2015 citizens
did not experience an improvement of the environmental conditions. On the ot-
her hand, and in contrast with other territories typology (semi-urban and
predominantly rural) the predominantly urban territories present worst perfor-
mances in the Env_WeGIx indicator, in accordance with a recent study (Maia,
Vidal, & Oliveira, 2018). In fact, the mean differences are only statistically signi-
ficant when comparing predominantly urban territories with semi-urban or
with predominantly rural territories (p < .001). The comparison of semi-urban
territories with predominantly rural territories is not statistically significant
(p > 0.05)

Table 3 presents the municipalities ranking of the highest and lowest
Env_WeGIx scores. This table presents also the ranking position variation from
2009 to 2015 and which municipality had the highest positive or negative
variation.

According to Table 3 the highest positive variations from 2009 to 2015 cor-
respond to the municipalities of “Vieira do Minho” (3.45) and “Angra do Hero-
ísmo” (2.08). This reason may be related to the improvement of waste collected
in a selective manner to be recycled and to the decrease of water consumption.
In contrast, the municipalities that exhibit the highest negative variation are
“Entroncamento” (-24.71) and “Amadora” (-13.06). The reasons behind the en-
vironmental degradation of these two municipalities are related to the increase
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Descriptive statistics Tukey H.S.D. One-way ANOVA

Territory
typologies

n Mean Typologies
Mean

difference
p F p

2009

Predominantly
urban

36 -8.5
Predominantly

urban

Semi-urban -8.1* 0.00

51.8 0.00Semi-urban 86 -0.4
Predominantly

rural
-8.4* 0.00

Predominantly
rural

186 -0.1 Semi-urban
Predominantly

rural
-0.3 0.88

2015

Predominantly
urban

36 -8.4
Predominantly

urban

Semi-urban -7.9* 0.00

46.2 0.00Semi-urban 86 -0.4
Predominantly

rural
-8.3* 0.00

Predominantly
rural

186 -0.1 Semi-urban
Predominantly

rural
-0.3 0.86

* Correlation is significant at the 0.05 level

Table 2 One-way ANOVA with Tukey H.S.D. by territories typologies for Env_WeGIx Indicator Scores in
2009 and 2015



of fuel consumption for road transport and the consequent increase of pollutant
emissions (PM10, PM2.5 and NOx). These results are according to the findings of a
study concluding that vehicles with diesel combustion engines are the main re-
ason for pollutant emissions in Europe (Anenberg, Miller, Minjares, Du, Henze,
Lacey, Malley, Emberson, Franco, Klimont & Heyes, 2017).

The relations between the variables that compose the Env_WeGIx are presen-
ted in Table 4 with Spearman correlations results.

The strongest positive correlation is between the PM10 and PM2.5 and the
NOX pollutant emissions (rs= 0.948; p< 0.01). Another positive but moderate
correlations was found between “Domestic Electricity Consumption” and
“Undifferentiated Urban Waste Collection” (rs= 0.602; p < 0.01) and between
“Domestic Electricity Consumption” and “Water Supplied/Consumed”
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Municipality

2015 2009 Variation

Indicator
value

Rank
Indicator

value
Rank Value Rank

Highest
scores

Vila do Bispo 3.12 1 2.37 3 0.75 7
Lagoa 2.73 2 2.05 6 0.68 8
Angra do Heroísmo 2.35 3 0.27 63 2.08 2
Portimão 2.34 4 2.38 2 -0.04 13
Lagos 2.34 5 2.52 1 -0.18 15
Vieira do Minho 2.27 6 -1.18 261 3.45 1
Albufeira 1.92 7 1.4 16 0.45 11
Alvito 1.91 8 1.04 20 0.87 6
Aljezur 1.72 9 2.15 5 -0.43 12
Loulé 1.57 10 1.70 13 -0.13 14
Terras de Bouro 1.53 11 -0.51 210 2.04 3
Vila da Praia da Vitória 1.43 12 0.12 78 1.31 5
Cuba 1.31 13 0.83 23 0.48 10
Porto Moniz 1.29 14 0.62 34 0.67 9
Lajes das Flores 1.07 15 -0.93 248 2.00 4

Reference Value 0.0 0.0

Lowest
scores

Ílhavo -4,54 294 -1,41 269 -3,13 10
Almada -5,35 295 -4,82 293 -0,53 7
Vizela -5.61 296 -5.92 295 0.31 6
Vila Nova de Cerveira -6.08 297 0.07 84 -6.15 11
Sines -7.50 298 -6.77 296 -0.73 8
Espinho -8.45 299 -11.29 297 2.84 3
Estarreja -9.34 300 -2.29 284 -7.05 12
Oeiras -10.44 301 -11.99 299 1.55 5
Lisboa -15.32 302 -13.54 300 -1.78 9
Odivelas -24.93 303 -29.24 306 4.31 2
Porto -25.45 304 -27.94 305 2.49 4
Matosinhos -27.17 305 -16.88 303 -10.29 13
Entroncamento -38.47 306 -13.76 301 -24.71 15
São João da Madeira -43.80 307 -56.51 308 12.71 1
Amadora -57.83 308 -44.77 307 -13.06 14

Reference Value 0.0 0.0

Table 3 Municipalities with the fifteen Env_WeGIx Indicator highest and lowest scores in 2015 and their
correspondent values in 2009 and period variation



(rs= 0.533; p< 0.01). These relations may be explained by contemporary soci-
ety’s general consumeristic behaviour, especially related to water and energy
daily use habits and waste production. Due to the concentrated population,
urban spaces have the highest waste production and its management continu-
es to be a challenge.

Figure 2 and Figure 3 present the cartographic representation of the totality of
the Env-WeGIx results in the years 2009 and 2015, respectively. These findings pro-
vide a clear reading of the Portuguese reality and illustrate the degradation of the
living conditions at the environmental level. The comparison of the two years of
analysis results (Figure 1 and Figure 2) shows that municipalities and their citizens
have not experienced, in general, an improvement of environmental conditions.

Finally, a fact worth to mention is that, in both years of analysis, the munici-
palities with lowest scores have at least one of the following conditions: (i) they are
located in coastal regions, in particular in the outskirts of “Lisboa” or “Porto” me-
tropolitan areas, or (ii) they include industrial hubs, as evidenced in the municipa-
lities of “Sines” (coast of “Alentejo”), in the south margin of Lisboa Metropolitan
Area and some other municipalities at the littoral centre of Portugal mainland.
These results are in accordance with an exhaustive characterization (Oliveira,
2016) of the country industrial sources of greenhouse gases and pollutant emissi-
ons, reporting the municipalities of “Setúbal” (south margin of Lisbon metropoli-
tan area), “Figueira da Foz” and “Aveiro” (both in coastal centre of mainland
Portugal) as the territories with the highest emissions of GHG and pollutants. Sines
on the southern coast (“Alentejo”) is the municipality with the biggest electricity
consumption due to the high concentration of industrial facilities including a coal
power plant and an oil refinery.
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WSC UUW SUW FC NOx
PM10 &
PM2.5

DEC BA

WSC 1
UUW 0.389** 1
SUW 0.230** 0.358** 1
FC 0.106 0.094 0.169** 1
NOx -0.217** -0.048 0.186** 0.131* 1
PM10 & PM2.5 -0.175** -0.062 0.202** 0.117* 0.948** 1
DEC 0.533** 0.602** 0.415** 0.177** -0.209** -0.191** 1
BA -0.085 -0.347** -0.235** -0.145* -0.025 0.052 -0.212** 1

* Correlation is significant at the 0.05 level ** Correlation is significant at the 0.01 level

Table 4 Spearman correlations among Env_WeGIx variables
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Figure 2 Env_WeGIx indicator scores for Portuguese municipalities in 2009



CITIES CHALLENGES IN THE CONTEMPORARY SOCIETIES 133

SOCIOLOGIA ON LINE, n.º 20, setembro 2019, pp. 119-138 | DOI: 10.30553/sociologiaonline.2019.20.6

Figure 3 Env_WeGIx indicator scores for Portuguese municipalities in 2015



Conclusions

The direct relation between environmental pollution and impacts on human health
should be a main concern for governments and object of specific and urgent polici-
es. The design of public policies should consider the environmental, economic and
social dimensions in a holistic manner that put human health and living conditions
as core issues. Cities, territories, and their social, economic, cultural, and political
construction processes have natural specificities that should be considered in the
elaboration of public policies, mainly to explore and enhance sustainability factors
and attractiveness for citizens. The contemporary consumeristic behaviour, na-
mely related to energy and natural resources, results in negative impacts on envi-
ronment. There is an urgent need to solve the conflict between human and
economic development. This evidence brings to the centre of discussion the princi-
ple of Sustainable Development which corresponds to a framework that enables to
suppressing our demands without compromising the needs of future generations
(United Nations — World Commission on Environment and Development, 1987).

The proposed model for Env_WeGIx has exposed the risks of the restraints on
data scarcity in number and time which explains why the availability of official sta-
tistical data and its restraints due to data scarcity in number and in time which ex-
plains why the index was only applied for the isolated years of 2009 and 2015. This
time gap is a limitation due to the absence of official data regarding pollutant emis-
sions that are parameters considered highly relevant to properly evaluate environ-
mental conditions. SDGs require strengthening of statistical capacities (Guerra &
Brito Lourenço, 2018), as information technologies are developing fast and proce-
dures become standardized at the European Union level, the readiness of official
reliable data shall increase. In the future, the calculation of Env_WeGIx on an annu-
al base for a timeline would allow following the evolution of environmental condi-
tions and their impact on the populations’ living conditions providing evidence to
advise on public policies implementation at the local level for each municipality.
Besides being built on reliable data, other Env_WeGIx strengths relate to its simpli-
city: it provides a number that may readily be understood, compared with the
country average, and creates easy to read and comprehensible maps. Although
Env_WeGIx was designed for Portugal and in the framework of the UN 2030 Agen-
da for the SDGs, the concept of the present index model is adaptable to the reality of
other countries and adjustable to take into account countries’ characteristics and
specificities.

The achievement of this study was reached with the development of an urban
environmental sustainability indicator through a multi-scale analysis across the
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Portuguese territory to provide qualified knowledge for the choice and enhance-
ment of public policies on environmental issues.
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