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ESCALAS E ESCORES

Um indice sociologico de "distancia global"

As escalas de atitude
Acumular as informaC;6es e construir urn indice global
que as resuma e 0 objetivo das esealas de atiLude. Elas foram
utilizadas com freqllencia em psicologia social para reagrupar as respostas dadas a urn conjunto de quest6es consideradas "indicadores" de uma mesma atitude (conservadora,
nacionalista, autoritaria ...).
As escalas sao hierarquicas na medida em que, qualquer
que sep a forma da questao, as respostas sao hierarquizadas
de urn polo positivo (a resposta manifesta fortemente a atitude que se quer estudar) a urn polo negativo (ela contradiz
a atitude). Confere-se entao uma nota a cada resposta, a
maior sendo dada a resposta mais proxima do polo positivo.
A rim de homogeneizar os principios de notac;ao (ao mesmo
tempo simplificar a tarefa e Iimitar os efeitos de estrutura
inevitaveis se cada resposta se organiza em funC;ao de urn
nllmero diferente de itens), procede-se na maioria das vezes
a uma dicotomizac;ao das respostas, seja fechando a questao
antes de aplica-Ia, seja no momento do tratamento. Se se
estima que certas quest6es sao mais importantes do que
outras, pode-se tambem conferir-Ihes um coeficiente. Para
cada respondente, a soma das notas assim conferidas define
urn "escore" que 0 c1assifica em relac;ao aos outros mais ou
menos proximo do polo positivo da escala de atitude. E um

escore sincretico: a escala nao permite, par exemplo, que se
clistingam dois escores iguais obtidos
rcsposta diferentes.

a partir de perns de

Outras objetos, alem das atitudes, podem ser tratados
por esse metodo, notadamente as praticas. Em seu ja citado
estuclo (ver capitulo VI) $obre a "escolha do conjuge", Alain
Girard [1964] construiu um "indice de distancia global entre
conjuges" a partir de indicadores de origem, de trajet6ria e
de posic;ao geograficas e sociais.
Fez-se um esfon;o para obter um
indice unico que medisse a distancia que separa os conjuges. Ele foi
construfdo analisando-se doze caracteristicas dos conjuges:
- nacionalidade,
-local de nascimento (numero de
habitantes),
- local de nascimento {situa~ao
geogrMica},
- nfvel de escalaridade,
- religiao,
- local de residencia a epoca do
casamento {numero de habitantes},
- local de residencia a epoca do
casamento {situa<;aogeografica},
- numero de localidades em que
morou desde 0 nascimento ate 0
casamento,
- profissao atual do marido e profissao da esposa antes do casamento,

- nacionalidade do pai da cada
conjuge,
- profissao do pai de cada conjuge,
- pro(issao atual do marido e profissao do sogro dele.
Essas doze caracterfsticas nao sao
equivalentes e nao tem todas a mesma importancia em rela<;ao ao fenomeno da distancia entre os conjuges. Nao pareceu passivel, todavia, determinar a priori coeficientes
de pondera<;ao e foi conferido 0
mesmo peso a cada caracterfstica.
Segundo a maior ou menor distancia que separa cada uma dessas
caracteristicas, foi adotado um
barema comum, notanda seja em 7
pontos, de 1 a 7, seja em 3 pontos,
1, 4 e 7. A nota 1 representa a maior
distancia, a nota 7 a similitude.

Eficdcia e alcance do metodo
A eficaeia, as dificuldades e os riscos do metodo mostram-se de maneira bastame clara nesse exemplo sociologico
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que aplica 0 principio clas escalas hierarquicas para a constru~ao desse "indice de distancia global"; por isso seria mais
exato, no final das contas, chama-Io de "indlce de proximiclade", pois os escores mais altos correspondem as sltuac;oes
de maior homogamia.
o texlO destaca a dificuldade encontrada para estimar 0
que deve ser 0 "peso" de cada indicador e sua contribui<;ao
para 0 indice global: "nem todos sao equivalentes" e no
entanto e muito dWcil "determinar a priori coeficientes de
ponderac;ao". A soluc;ao adotada aqui e a mais corrente: nao
ponderar. Mas podemos, com isso, interrogar-nos sobre a
peninencia sociologica desse indice em que um terc;o dos
indicadores de disUlncia sao de tipo geografico (4 em 12):
conjuges socialmente muito distantes mas que tem uma
origem e uma trajetoria geograficamente amilogas acabam
sendo c1asslficados como proximos.
Os escores decorrem da vontade de passar de caracteristicas nao-numericas a valores numericos: eles prop oem classificac;oes resumidas, cifradas precisamente, de leitura e de
apresentac;ao simples e soclalmente eficazes. Mas hi um fosso entre essa exatidao e a.arbitrariedade das escolhas que, na
pratica, a construc;ao da escala implica. Em nome de que
decidir que cada indicador deve ter a mesma imponancia, 0
mesmo pes07 Aparentemente tecnica, a decisao imphca um
posicionamento do qual se ve a ausencia de funclamento
teorico por menos que, por exemplo, em uma escala de
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do que a outras, ou sep, conferir-Ihes llma ponderac;ao supenor, em que se deve fundar a escolha do coeficiente7 E
preClSOque ele seJa duplo, triplo .. .7 Dicotomizar toclas as
quest6es, ou amphar a escala de notac;ao das respostas a
algumas detemlinadas, tambem depende de escolhas das quais
nmguem pode garantir a neutralizac;ao dos efeitos de estrutura nem assegurar-se de um fundamento sociologico.

A ANALISE MULTIVARLADA

Medlante construc;ao, a analise multivariada tem por
obJetivo distinguir e avaliar a contribuic;ao de varias variaveis
para uma mesma variavel dependente; uma das maneiras de
avaliar a forc;a do elo entre duas variaveis de urn quadro
consiste entaa em introduzir uma terceira, ate mesmo uma

quarta, uma qumta. Dai 0 nome de analise multivariada. Em
sentido estrito, ela designa urn metoda de raciocinio associa-

do a constru<;iiode quadros com n > 2 variaveis, metodo que
apresentamos aqui. Mas, em sentido amplo, outros procedimentos que tem 0 mesmo obJetivo, como a analise de segmentac;ao que sera exposta a seguir, podem ser colocados
sob essa denominac;ao.

U1l1 exel1lplo

atitude autoritaria figurem mais quest6es sabre a autoridade

dos pais do que sabre outras d,mensoes possivelS da autoridade, sejam elas familiares, profisslonals ou militantes. E se
se decide conceder uma importancia maJOra Cel'laSquest6es
I')H

o quadro (p. 120), extraido de Clerc r19641 mostrava
que 0 aproveitamento escolar no ensino fundamental variava
em func;aoda categona socioprofissional do pai. Conrinuan1';9

