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A evolução da sociedade
portuguesa e a "classe
dos diplomados"
Retoma-se neste artigo o tema da nota
que, sob o título «Algumas reflexões sobre a
democratização
do ensino superior», se publicou na 2.a parte da presente colectânea de
estudos. Com base em trabalhos precedentes,
o Autor começa por analisar um certo número de aspectos fundamentais da evolução
económico-social portuguesa desde o fim da
II Guerra Mundial. Essa análise permite-lhe,
depois, apontar algumas caracterizações sociológicas de tal evolução. A tese defendida
na sua nota anterior fica, assim, mais solidamente fundada.

1.

Introdução

Antes mesmo da sua publicação, a nota que, sob o título
«Algumasa reflexões sobre a democratização do ensino», escrevemos
para a 2. Parte desta colectânea de Análise Social acerca de «A
Universidade na Vida Portuguesa», já tinha dado ocasião a discussões limitadas entre pessoas amigas que tiveram a amabilidade de
ler e comentar o manuscrito.
O segundo aspecto focado naquela nota (a «classe dos doutores») foi mais comentado do que o primeiro (a «produção»
universitária e o desenvolvimento), que se revelou de aceitação
mais pacífica. Os comentários que nos dirigiram não negavam
a presença na sociedade portuguesa de um estrato social dos diplomados do ensino superior e a emergência de uma espécie
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de classe social formada por esses diplomados, nem os riscos que

desse fenómeno poderiam advir, dado o contexto socio-económico
português. Tais comentários incidiram especialmente sobre a
insuficiência da explicação respeitante ao aparecimento e formação desse estrato-classe. É provável que algum leitor cuja
curiosidade o haja levado a ler as citadas «reflexões» tenha
feito a mesma constatação de insuficiência.
Não podemos, evidentemente, dar aqui uma explicação completa, porque isso equivaleria a fazer a história da sociedade portuguesa e1 da sua dinâmica de formação de classes. Vamos, pois,
enunciar uma explicação esquemática e em grandes linhas, e,
assim, tentar remediar, ou pelo menos minorar, a insuficiência
eventualmente notada.
Embora as condições preparatórias e as tendências venham
de longe, encararemos unicamente o período da industrialização
portuguesa que vai dos anos que se seguiram ao fim da segunda
Guerra Mundial até aos anos recentes.
2.

Aspectos da evolução económico-social portuguesa

2.1. Simplificando e analisando apenas as linhas principais
da evolução económico-social portuguesa, verifica-se facilmente
que ela se processou e explicitou sob duas formas-resultados: industrialização e urbanização. Os mecanismos e factores
que a
explicam são vários, mas os principais parecem ser 2 : — uma
oferta abundante de mão-de-obra proveniente da agricultura,
onde a sua produtividade marginal era baixa3, o que alimentou
o crescimento da mão-de-obra activa nos sectores
secundário
(indústria e construção) e terciário (serviços)4; — substituição
1

Este artigo beneficiou das críticas e sugestões de A. SEDAS NUNES,
V. XAVIER
PINTADO e A. LEITE GARCIA, a quem agradecemos.
2
Os economistas reconhecerão que as hipóteses do modelo de LEWIS se
aproximam das acima descritas, como explicando o crescimento da economia
portuguesa.
3
O produto bruto agrícola aumentou ligeiramente entre 1950 e 1960,
embora a população activa do sector tivesse diminuído de &% em números
absolutos
(Cf. João MOURA [7]).
4
População activa (repartição percentual):

Sector I
Sector II
Sector III

1950

1966

48,4
24,9
26,7

34,8
34,7
30,5

Fonte: OCDE [8].

progressiva de importações, se bem que em nenhum ramo tenha
sido completa.
Um terceiro aspecto poderia ser evocado: o crescimento e
uma ligeira diversificação das exportações, o que ajudou a manter uma capacidade de importação suficiente para não entravar
o aumento das importações de equipamentos e produtos intermediários e para fazer face às eventuais insuficiências da produção interna de bens alimentares.
Aquele fluxo de população activa proveniente do sector primário para os outros dois sectores5, alimentou uma oferta de
mão-de-obra — principalmente não-especializada — bastante elevada, o que, junto à ausência de acção6 sindical, manteve os salários reais a um nível bastante baixo . A diferença entre os salários industriais e os salários agrícolas (estes quase ao nível da
subsistência) era apenas a suficiente — tendo em conta as diferenças de preços entre zonas7 urbanas e rurais — para estimular
a saída do sector primário , que aliás foi repelindo sociologicamente muitos indivíduos localizados geograficamente nas zonas da sociedade tradicional-rural.
A massa dos operários e empregados dos sectores secundário e terciário aumentou substancialmente. No sector industrial,
uma parte ganhou uma formação especializada ou semiespecializada, por aprendizagem
nas fábricas e, em menor grau, pelo
ensino técnico8, o que permitiu satisfazer em parte as necessidades impostas pela utilização do novo equipamento importado.
Os salários, sendo embora mais elevados que os dos trabalhadores
não-especializados, tão pouco eram altos; apenas o suficiente
para «pagar» a especialização 9.
Em ambos os casos, os únicos factores que jogaram na fixação de salários foram (e continuam sendo) os fluxos de oferta
5
Entre 1950 e 1960, o sector primário perdeu 116 mil indivíduos, e os
outros6 sectores empregaram 224 mil novos indivíduos (Cf. J. MOURA [7]).
Em 1960 as remunerações efectivas anuais por indivíduo eram ainda
de 5,1 contos na agricultura e de 11 na indústria (Cf. CRUZEIRO e BORREGO [6]). A notar, ainda, que em 1960 subsistia um apreciável número de
desempregados: 3 % da mão-de-obra activa em 1950 e 2 % em 1960 (Cf.

MOURA
7

[7]).

Concomitantemente verificavam-se fenómenos de urbanização e de
suburbanização rápidas e de depauperamento demográfico das áreas rurais
(Cf. CADETE e PEREIRA [3]; ALARCÃO [1]). Diminuiu o número de assalariados e de patrões, o que sugere um agrupamento da propriedade fundiária
(Cf. SEDAS NUNES [11], a propósito da evolução do número de assalariados
por patrão).
8
Já no ano lectivo 1962/3, portanto recente, verificaram-se apenas as
seguintes conclusões de cursos: 1913 comercial e 907 industrial e 561 formação
feminina (Cf. CÂNDIDO [4]).

9
E que em média, mesmo nas indústrias mais modernas, permanece
muito inferior (na melhor das hipóteses, Vs) aos salários pagos nos outros países europeus (Cf. PINTADO [10]).
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e de procura no mercado do trabalho, pois, com excepção de

alguns ramos de actividade do sector terciário, a acção sindical raramente se fez sentir. Somente naqueles sectores em que
a insuficiência
da formação profissional, a emigração (para a
Europa10, África do Sul, Canadá, Venezuela, Brasil) e, a partir de 1961, o serviço militar tornaram menos abundante a oferta
de mão-de-obra, é que a média dos salários industriais aumentou
mais rapidamente.
Este fenómeno verificou-se principalmente a
partir de 1961 u . Quanto à mão-de-obra não-especializada, o fenómeno foi idêntico; os salários reais mantiveram-se baixos até
que a emigração e o serviço militar prolongado, deprimindo a
oferta, permitiram que os salários subissem acima dos baixos
níveis em que se encontravam,
nomeadamente no sector primário
(agricultura e pesca) 12.
2.2. Por outro lado, tanto a industrialização como o desenvolvimento do sector secundário não se poderiam ter processado sem o concurso de pessoal altamente qualificado ou, como
costuma também dizer-se, dos técnicos superiores. Com efeito,
a tecnologia incorporada no equipamente importado, a organização produtiva que este equipamento requer e a construção
interior das infra-estruturas (energéticas, de transportes, serviços, etc.) necessárias à industrialização e ao desenvolvimento em
geral, requerem o emprego de técnicos qualificados. Entre nós,
estes técnicos têm sido fornecidos quase exclusivamente pelas
Universidades, tendo-se descurado até agora a formação de técnicos de nivel intermédio13. Forma-se assim um campo de técnicos cuja área de aplicação e de acção profissional se alarga
sucessivamente, tanto na actividade privada como na administração pública.
Mas esta mão-de-obra qualificada era pouco abundante no
início do período de industrialização e, relativamente, é-o cada vez
10
11

Sobre a amplitude real desta emigração (Cf. ALMEIDA [2]).
O aumento dos salários nominais efectivamente percebidos foi, entre
1950 e 1960, de 3,7 % por ano (Cf. CARVALHO e MOURA [5]). A partir de 1961
o aumento do salário horário nominal foi de 5,6 % por ano (Cf. PINTADO [10]).
É preciso, no entanto, salientar que o crescimento do índice de preços acelerou-se a partir de 1961 e sobretudo a partir de 1964. Daí que o crescimento do
poder real de compra seja mínimo, sobretudo se tivermos em conta que o
principal aumento de preços se verificou nos bens alimentares e alojamentos,
rubricas
estas que absorvem a maior parte do orçamento do trabalhador.
12
Não admira, portanto, que este aumento de salários (11 % anuais no
período 61/63), verificado sobretudo a partir de 1961, e o consequente abandono dos terrenos marginais (no sentido ricardiano do termo) tenha levado
alguns13 «patrões» deste sector a reclamar o encerramento da emigração.
Em 1960/1 formaram-se 179 engenheiros e 65 agentes técnicos
(I. L), As proporções estão manifestamente invertidas (Cf. CÂNDIDO [4]).
Há apenas 3 Institutos Industriais no País.
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menos actualmente, pois o número anual de diplomados diminuiu 14,
em vez
de aumentar, como seria necessário. As causas são múltiplas 15, mas o certo é que a oferta de mão-de-obra de elevada qualificação é muito limitada no mercado de trabalho. Se a esta
limitação da oferta16 acrescentarmos o facto de que o poder de
influência e pressão dos técnicos superiores é grande (mesmo sem
organização sindical), compreende-se que os seus vencimentos e
gratificações aumentem e se situem a um nível muito elevado (6
a 10 vezes mais) em relação aos da massa dos operários e
camponeses. Comparando-se as remunerações do pessoal técnico
e directivo das indústrias portuguesas com as do pessoal similar dos países europeus avançados, verifica-se que elas lhes são
equivalentes ou mesmo superiores, em termos de poder real de
compra, enquanto as comparações dos salários dos operários
portugueses revelam que estes são bastante inferiores
(entre 1 / 3
17
6 V6) em relação aos operários desses países , apesar dos recentes aumentos.
Verifica-se, pois, uma grande dispersão de remunerações, como
aliás é típico dos países subdesenvolvidos. Uma minoria recebe
altas remunerações; a maioria aufere remunerações muito baixas 18.

14

Diplomados em todo o País:

Engenharia
Economia (a)
Agronomia
TOTAL
a)

1950/1

1960/1

1966/7

264
91
51
406

179
67
32
278

201
101
27
329

Em 1953 foi criada a Fac. Econ. Porto
(Cf. CÂNDIDO [4]).

15
Número de Faculdades praticamente estacionário (foram criadas
duas depois da guerra) e concentrado geograficamente (as Faculdades técnicas
estão praticamente concentradas em Lisboa e Porto); inadequação pedagógica
dos cursos com a consequente alta percentagem de eliminações; descoordenação do ensino das diferentes matérias na mesma Faculdade; programas reduzidos de bolsas universitárias e pós-universitárias; baixos salários dos professores 16que provocam um inevitável desvio das obrigações docentes; etc.
E tanto assim é que a própria Administração Pública sofre no
campo do recrutamento de técnicos qualificados a concorrência das empresas
privadas,
como foi recentemente reconhecido por um membro do Governo.
17
Comparação para 1962 (Cf. PINTADO [10]).
18
Mesmo tendo em conta que «empregados por conta de outrem» engloba
não só operários, como empregados e pessoal administrativo, um estudo re-

2.3. Apesar de um contínuo aumento19, o coeficiente capital/trabalho é ainda bastante baixo na maioria das indústrias
e dos serviços. Isto quer dizer que o factor trabalho é abundantemente empregue no processo produtivo. Ora, como a produtividade da grande maioria dos ramos de actividade tem aumentado numa
proporção substancialmente maior do que os
salários reais20, pode então dizer-se que é precisamente esta taxa
diferencial que tem permitido à indústria portuguesa, não só conservar um certo poder concorrencial (essencial para a exportação),
como gerar lucros suficientemente atractivos, os quais, em relação ao capital fixo aplicado, podem ser frequentemente muito
altos. Desta situação e evolução decorre uma concentração progressiva do rendimento; as desigualdades acentuam-se, pelo menos no sector industrial, pois a participação das remunerações do
trabalho no rendimento do sector diminui.
Por outro lado, como a informação e a formação económica
de que dispõem a maioria dos detentores portugueses de capital
é ainda medíocre e como as bolsas de títulos não são, por estrutura e tradição, abertas ao grande público (daí, em parte,
a inexistência do chamado capitalismo popular), acontece que
a construção civil e a colocação e especulação fundiárias se oferecem como as únicas vias, ou pelo menos como as vias mais
fáceis, de aplicação para as pequenas e médias poupanças; a
alternativa mais corrente é a constituição da pequena empresa
familiar de prestação de serviços (donde a proliferação, por vecente (Cf. CARVALHO e MOURA, [5]) e referente a 1962 revela a seguinte distribuição por níveis de rendimento:
Rendimento
anual (contos)

<15
15-50
>50

Empregados por conta
de outrem
1000

1941,0
128,1
22,2

%
92,8
6,1
1,1

Profissões
1000

7,7
8,5

liberais

%
47,5
52,5

19
O coeficiente capital/trabalho aumentou de 48% entre 1953 e 1964;
o crescimento diferencial entre produtividade média e salário médio real foi
de 40% no mesmo período (Fonte: Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-obra). Estes dados foram-nos comunicados amavelmente por Mário MURTEIRA, a quem agradecemos.
20
A capitação do rendimento nominal do trabalho, no sector industrial,
aumentou de 29 % entre 1953/55 (média) e 1959/61 (média), enquanto que a
capitação de «outros rendimentos» (patrões) aumentou de 58 % no mesmo

período (Cf. CRUZEIRO e BORREGO, [6]). Outro estudo (CARVALHO e MOURA,

[5]), confirma a tendência: a percentagem do rendimento líquido do sector
secundário aurerida pelo factor trabalho passou de 38 % em 1950 para 35 %
em 1960.
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zes irracional, do micro-comércio) ou, mas supomos que menos
habitualmente, o confiar as poupanças aos fundos de investimento
recentemente criados. Há assim uma massa de poupanças cuja
transformação
em investimentos não pode orientar-se por critérios
racionais 21.
No entanto, uma grande parte dos lucros gerados pelo sector industrial retorna a esse sector sob a forma de investimentos, seja porque os formadores de poupanças ajam como tomadores de obrigações e por vezes de acções, seja porque se comportem como investidores-empresários, embora este caso pareça
de ocorrência estatística menos frequente. Por seu turno, o Estado
fomenta de diferentes maneiras o investimento privado, através
de estímulos diversos, um dos quais foi, no início 22
do período
considerado, a participação no capital das empresas ; e outro
estímulo tem sido também o que deriva do regime de condicionamento industrial, que permitiu a constituição de situações
oligopolísticas não-concorrenciais, com mercados protegidos e regulamentados (as indústrias da moagem, do cimento e da cerveja são bons exemplos). Paralelamente, e sobretudo nos últimos
anos, verifica-se ainda a entrada de capitais estrangeiros, atraídos, em parte, pelo baixo nível das remunerações operárias.
Em suma, é fundamentalmente o sacrifício das classes de
rendimento menos favorecidas2S que tem permitido a manutenção de uma taxa de investimento global da ordem dos 17% em
relação ao produto nacional. Esta taxa de investimento tem
podido ser levada a efeito sem desequilíbrios exteriores, pois
que, impulsionadas pelo dinamismo das economias europeias e
americana, as exportações da zona-escudo têm aumentado — mau
grado uma política de exportação nem sempre bem ordena21
O que, conjuntamente com outros defeitos estruturais e institucionais
(respeitantes nomeadamente às Câmaras Municipais), conduz a uma construção cara, a surtos especulativos e a enriquecimentos por mais-valias. A construção e a colocação e mesmo a especulação fundiárias são, em parte, financiadas por transferências provindas do exterior (estrangeiro e ultramar). Nos
últimos anos, uma parte do fluxo de poupanças de emigrantes na Europa tem
sido consagrada à compra de prédios agrícolas, o que impede que o preço
mercantil da terra desça e se aproxime do valor resultante dos rendimentos
actualizados. Assim, a terra continua a ter um valor social superior ao seu
valor económico encarecendo mesmo, em certas regiões, de forma surpreendente.22
Ultimamente, porém, a participação do Estado em novas empresas
parece ter diminuído consideravelmente, limitando-se a tomadas em aumentos
de capital. Quer dizer que, neste capítulo, a acção do Estado parece ter sido,
nos anos mais recentes comandada por uma mentalidade de «rendeiro», em
substituição
de uma intenção de investidor-suscitador.
23
Note-se ainda — e este aspecto é importante — que os Planos de
Fomento foram financiados em cerca de 12 % pela Previdência Social, graças
a uma política que limita o valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores
a cerca de 60% das receitas efectivamente recebidas (Cf. SOUSA [12]).
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da 24 — e mantido uma razoável capacidade de importação de
bens de equipamento e intermediários.
Todos estes factores, acompanhados por uma certa renovação da mentalidade empresarial25, determinaram um ritmo de
crescimento do produto industrial (cerca de 8% por ano) que
foi animador até ao amortecimento registado a partir de 1961-62 e provocado pelas guerras no Ultramar, amortecimento que
parece tender para uma estagnação. O crescimento da indústria
e o desenvolvimento
concomitante não são, porém, espacialmente
uniformes 26: localizam-se sobretudo à volta dos centros urbanos de
Lisboa e do Porto (que tendem a constituir-se em poios aglomerados complexos, com 46% e 27% respectivamente, de todo o
equipamento industrial português — Inquérito Industrial, 1964*)
e manifestam-se ainda no eixo de desenvolvimento da linha costeira Setúbal-Viana.
No entanto, são estas oportunidades de lucros estimuladas
por apoios públicos e permitidas pelas baixas remunerações operárias, que constituem o elemento motor e permissivo da industrialização centrada sobre a substituição de importações, que é
reconhecidamente
a fase mais fácil do processo de crescimento
económico27. E são também estes lucros que tornam possíveis
as altas remunerações dos dirigentes das empresas e dos técnicos que as assistem28.
2.4. Restaria saber — mas não é essa a intenção deste artigo
— se a distribuição de salários mais elevados por meio de uma
acção sindical adequada (uma vez que os mecanismos do mercado não são suficientes) não teria permitido a melhor distribuição do rendimento, e, a partir de mais alto poder-de-compra,
uma aceleração do processo de substituição de importações. O
aumento do poder-de-compra (cujas elasticidades específicas
são em boa medida orientadas por efeitos de demonstração exterior-interior, 29cidade-campo) constituiria factor coadjuvante do
investimento , mesmo se para isso fosse necessária a expansão
24

Constata-se frequentemente uma concorrência não racional entre os
exportadores
do mesmo produto: têxteis, conservas, louças, etc.
25
Que se produziu p r i m a r i a m e n t e n u m núcleo de empresários mais
«abertos», a que poderíamos c h a m a r inovadores, m a s que pouco a pouco se
vem propagando.
26
Cf. N U N E S , [ 1 4 ] , acerca das á r e a s privilegiadas do Porto e de Lisboa.
* Dados fornecidos por João CRAVINHO, a quem agradecemos.
27
Mas estas condições e vantagens não serão certamente suficientes
p a r a impulsionar um crescimento em regime de economia aberta ao exterior
e concorrencial.
28 PINTADO, V. X. (Ibidem) aponta que, por este facto, os técnicos têm
menor tendência a emigrar. Relembremos que a emigração dos operários
e camponeses
se declarou em força a partir de 1962.
29
No âmbito de outro estudo seria interessante considerar se as injec-

do crédito industrial, dentro dos limites máximos permitidos pela
balança de pagamentos, considerando o equilíbrio desta em longo período.
3. Caracterizações sociológicas
A análise que precedeu, embora forçosamente simplificada e
esquemática, facilita a passagem ao estudo de algumas caracterizações sociológicas do processo de industrialização em Portugal
nos últimos vinte anos.
3.1. MARX talvez tivesse razão na sua época, quando pensava que a sociedade se reduziria fundamentalmente a duas classes: a dos proprietários-capitalistas e a dos trabalhadores-proletários30, classes estas definidas em função da sua posição no
processo produtivo, isto é, pela propriedade ou não dos meios
de produção. Mas, em consequência do teleologismo imanente da
sua teoria, que visava explicar (e profetizar) o desaparecimento
do capitalismo pela luta das classes, MARX foi menos feliz ao
atribuir um carácter inexorável a essa dicotomia histórica. Na
verdade, a análise da evolução das sociedades parece revelar
que o prosseguimento, ou mais precisamente, a aceleração da
industrialização permitida pelos sucessivos progressos tecnológicos, fez aparecer uma outra classe, que se define igualmente em
relação ao processo de produção, segundo a mesma metodologia:
é a classe dos técnicos ou dos tecnocratas, que são proprietários (trata-se de apropriação por acumulação e não inteiramente
herdável) de um factor de produção: a tecnologia, ou melhor a
capacidade tecnológica, cuja importância crescente no processo
produtivo31 permite considerá-lo como novo em relação aos factores tradicionais: capital, trabalho. Esta importância crescente
decorre do facto de que a acumulação capitalística se processa
hoje por via qualitativa, mais do que por via quantitativa. E
como a tecnologia tem uma forma de produção autónoma em
ções de poder de compra, resultantes dos sucessivos défices orçamentais reais,
a partir de 1961, não tiveram esse mesmo efeito. Parece-nos que, pelo menos
desde 1962, um papel motor deve ser atribuído à expansão da procura, que
teve como efeitos reestimular parcialmente os investimentos e provocar o
aumento de preços a um ritmo que se desconhecia até então. É evidente que,
sem uma política económica coerente, o primeiro efeito atenua-se e o segundo
subsiste.
30
Os que se limitavam a trabalhar e a reproduzir-se, isto é, a gerar
uma prole.
31
Os ajustamentos empíricos das macro-funções de produção (do tipo
C. DOUGLAS OU SOLOW) revela que, na maior parte dos casos estudados, o factor
residual (analiticamente assimilado ao progresso técnico) explica pelo menos
33 % do crescimento do produto.

relação ao capital — embora frequentemente se manifeste operativamente incorporada no capital— pode considerar-se como
factor irredutível aos outros dois.
No início da «revolução» industrial talvez não fosse claramente visível que a tecnologia (que aliás MARX considerou largamente na sua análise) viria a ter um estrato social que seria
o seu portador social, como já o tinham o capital e o trabalho, estrato que se exprimiria no processo produtivo e nas outras
manifestações sociais (inclusive na linguagem) em função e em
referência à tecnologia. Mas hoje este fenómeno social parece-nos claro, e assim pode dizer-se mesmo adoptando um esquema de
análise marxiano, que os técnicos ou tecnocratas constituem uma
nova classe, que não só desempenha um papel próprio na dialéctica
histórica das sociedades industriais,
como é, a nosso ver, irredutível a qualquer das outras duas32.
Com efeito, a concorrência (entre as empresas, entre os povos
e entre os regimes), que durante muito tempo foi uma
concorrência pela produção, passou a ser fundamentalmente
uma concorrência pela inovação. Por conseguinte, a tecnologia
e a organização da produção tornam-se cada
vez mais complexas,
requerendo um pessoal crescentemente33 qualificado e cada vez
mais numeroso. Os técnicos constituem, pois, um factor indispensável ao crescimento económico de qualquer país, o que explica que
os governos tendam a conceder uma atenção particular à sua
formação
e afectem consideráveis recursos à pesquisa científica34. A importância do grupo dos técnicos como elementos do
crescimento económico é, assim, relativamente recente: pode dizer-se que ele emergiu enquanto grupo funcional apenas quando
— repete-se — a concorrência entre as unidades económicas tomou
declaradamente a forma de concorrência pela inovação sucessiva
e sistemática procurada, isto é, quando a tecnologia passou a
32
Tanto quanto se pode antever da evolução das sociedades industriais,
parece-nos que esta classe «marxiana» tem consistência histórica e não constitui uma classe «precária», como por exemplo a dos agricultores (independentes
ou não) em crise de transformação tecnológica e estrutural e em vias de
forte 33
redução numérica.
O emprego da palavra «crescente» não é u m a questão de estilo. A evolução da tecnologia de produção e de gestão é de t a l maneira rápida que o
progresso da formação profissional que se pode esperar de u m a geração de
técnicos a outras não é suficiente. Estima-se que 15 anos após a conclusão
do seu curso superior, o tecnocrata se t o r n a obsoleto, se entretanto não continuou a p r e p a r a r - s e ; isto é, torna-se necessária u m a formação permanente
com reciclagens frequentes (todos os 5 ou 7 anos).
34
O governo federal dos E . U. afectou em 1967 cerca de 15 biliões de
dólares (477 milhões de contos) à pesquisa científica e de desenvolvimento,
realizada pela indústria, pelos laboratórios federais e pelas Universidades.
Há um paralelismo entre a s despesas de I. D. e a capitação de rendimento:
Os E . U. consagram 3,4 % do rendimento nacional à pesquisa, a F r a n ç a
1,6%; a Alemanha 1,4%, e a Itália 0 , 6 % . ( F o n t e : OCDE [ 8 ] ) .

proceder da ciência e deixou de por vezes preceder a ciência35;
a sua importância precisou-se quando a procura e a descoberta
de novas formas de produção deixaram de ser o fruto de golpes
de génio isolados, para passarem a ser fruto de pesquisa metódica e longa36 e quando as novas formas de produção e de
organização aceleradas exigiram, em consequência, uma linguagem técnica entre o criador e o utilizador, entre o científico
e o que dirige a empresa. Essa importância acentuou-se ainda
quando a hostilidade entre regimes ideológico-sociais revestiu
formas de lutas de «eficacidade» e de prestígio científico e tecnológico 37.
E é justamente esta sua importância crescente como grupo
funcional no processo produtivo que caracteriza os técnicos. Embora assalariados (vendem o seu trabalho contra remunerações),
encontram-se associados ao capital na gestão e na orientação
das empresas, e por vezes são eles os reais directores e os verdadeiros empresários (organizadores dos factores de produção) 38.
Estão, por assim dizer e enquanto grupo social, numa posição intermediária entre os assalariados propriamente ditos e os proprietários: vendem o seu trabalho, mas este é manifestação da
aplicação operatória à produção e à gestão, de um «capital intelectual» acumulado; além disso, partilham ou herdam o poder
de decisão dos detentores do capital, que muitas vezes apenas
controlam a acção dos tecnocratas «managers», através do indicador de gestão que é o lucro. A sua importância no sector
privado é beneficiada pela concorrência da Administração Pública
no recrutamento de técnicos, porquanto alargando-se a «agenda»
do Estado sucessivamente, o político puro não pode prescindir
do técnico. Entre os dois sectores (público e privado), tende assim a estabelecer-se uma linguagem técnica e uma mentalidade
tecnológica comuns, cada vez mais esotéricas, a que o homem
não-técnico tem cada vez menos acesso. É a emergência da «tecnoestrutura», para empregar a palavra criada por GALBRAITH (The
35
36

cracia),

Como foi o caso d a m á q u i n a a v a p o r .
P a s s o u - s e , como o diz S C H U M P E T E R (Capitalismo,
Socialismo
e Demode r o m a n t i s m o d a s intuições g e n i a i s ao p r o s a í s m o do cálculo.

37
Começa actualmente a admitir-se que a classificação de CLARK em
três sectores: primário (agricultura e pesca) secundário (manufacturas e
construção) e terciário (serviços em geral), é demasiado estreita. Conviria
juntar um sector quaternário, que seria o da educação, formação e investigação. Seria a taxa de expansão deste sector que, mais adequadamente, classificaria os países do ponto de vista do desenvolvimento económico.
38
Isto é verdade nos sistemas de opção socialista. Mas é-o também nos
regimes ditos capitalistas, sobretudo quando o capitalismo é «popularmente»
repartido ou tende a ser detido em parte por organismos que na sua actividade
específica não visam lucros (Fundações, Universidades, etc). Assim, a direcção das empresas não coincide muito frequentemente com a propriedade das
mesmas.

New Industrial State) a fim de designar este fenómeno, já avançado nos Estados-UnidosS9.
Embora de formação histórica recente, este grupo está inevitavelmente destinado a ganhar uma importância estrutural crescente, exigida pelo progresso tecnológico da mecanização e mais
recentemente — mas muito mais poderosamente — da electrónica
(ou, empregando outra nova palavra, da «electromática»), que
está em vias de reformular completamente as técnicas de pesquisa, de produção e de gestão.
Forma-se, pois, uma classe caracterizada pela sua posição
no processo produtivo, e mais especificamente, também pelo seu
status social, integrando-se assim nas categorias weberianas. O
seu status é definido por diferentes linhas de prestígio: educacional (nível superior de instrução) económico (alto rendimento e
posição elevada nas hierarquias de gestão), cultural («nobreza» da
profissão em relação ao quadro de valores aceites) e político (partilha da influência e do poder). As suas coesão, estrutura e identificação sociais variam, no entanto, com as circunstâncias locais
(diferentes, por exemplo, na Suécia e na França).
Os tecnocratas podem, portanto, ser considerados operacionalmente como classe, tanto no sentido da dinâmica histórica
(à MARX) , como no sentido de classe componente de uma dada estrutura social estática (à WEBER).
3.2. Simplificando — por agregação — parece poder, em consequência, concluir-se que, mesmo admitindo a tendência
ao desaparecimento da mão-de-obra sem especialização 40 (que pouco
mais vende do que a força física e o tempo), as relações interiores
de produção nas sociedades modernas evidenciam três classes sociais: a dos proprietários, a dos trabalhadores e a dos técnicos
ou tecnocratas. É evidente que, do estrito ponto de vista jurídico
e factual, as três situações podem ter sobreposições pessoais,
como sempre. Mas podemos, no domínio das relações sociais funcionais, identificar estas três classes pelo tipo de reacções sociais, de que uma das manifestações pode ser o agrupamento
associativo (ligas, grupos de «antigos de...», etc.) ou sindical,
mais ou menos polarizado (caso da Alemanha) ou mais ou menos disperso (caso da França).
Inclusive nos países socialistas e mesmo se aceitarmos a não
existência da classe de proprietários, a emergência e a influên39
Onde este novo grupo tende a expandir-se e a alimentar-se p o r cooptação, dominando os antigos patrões livres ( F o r d ) e a administração público-política (Pentágono), sem no entanto renunciar a u m a d u r a concorrência
interna (que aliás o dinamiza, pois o equilíbrio instável é mantido pela velocidade,
e isto é verdadeiro n ã o só p a r a a bicicleta...).
40
Na Europa industrial ela é constituída, em grande parte, por imigrantes.
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cia da terceira classe não podem ser contestadas. Esta classe
tende aí a sobrepor-se
(e talvez a suplantar) a classe dos funcionários do Partido41, herdeira histórica dos poderes de decisão
dos proprietários e dos seus «comanditados» (na óptica marxista)
políticos. As recentes reformas económicas (descentralização de
decisões e indicadores de gestão) dos países socialistas europeus,
constituem um indício inconfundível da importância da «novíssima» classe dos tecnocratas no mundo comunista.
O aparecimento desta terceira classe torna mais complexa
a dialéctica socio-histórica, o que, em nosso entender, repõe em
causa uma
escatologia histórica unicamente induzida das leis de
produção42. Deduz-se ainda que o fenómeno da emergência de
uma terceira classe é universal e que ele resulta, inevitavelmente,
do progresso tecnológico, de que, além de causa, é também efeito 43,
em causação circular, como diria MYRDAL.
3.3. Este fenómeno, sendo embora universal, reveste aspectos particulares em Portugal e talvez em outros países subdesenvolvidos.
A crescente importância relativa dos técnicos ou tecnocratas
na sociedade portuguesa é, como já o dissemos, fenómeno paralelo, quer à industrialização, quer à tecnocratização da administração pública. A área profissional dos engenheiros alarga-se;
os licenciados em ciências começam a ter cada vez mais outras
ocupações que as do professorado; ao lado dos juristas, aparecem
os economistas, tanto nas empresas privadas como na administração pública; a profissão de investigador começa a ser aceite
como ocupação permanente; etc. Simultaneamente, importantes
postos de execução e de decisão são confiados em número crescente a técnicos, cuja influência se estende; o poder de decisão,
antigamente domínio quase exclusivo do proprietário (nacional
41
42

A «Nova Classe» de DJILLAS.
Muito haveria a dizer sobre este assunto, mas basta pensarmos que
a 3. classe se manifesta no mercado por um poder de compra elevado, e que
portanto pode evitar a crise de superprodução, pelo alargamento do mercado
interno. Por outro lado, a análise das relações de produção deve ser completada
pela análise das leis de inovação e de criação.
43
Quer-nos parecer que a inclusão desta terceira classe na análise histórico-social se revela rica de possibilidades interpretativas, mais do que a
simples dicotomia marxista. Ele explica mais compreensivamente a dinâmica
recente das sociedades «capitalistas» e das sociedades «comunistas», cuja evolução actual espantaria alguns analistas tradicionais num e noutro acampo.
Mao Tse Tung parece ter visto lucidamente os efeitos da eclosão da 3. classe
e quis evitá-los acelerando ou suprimindo as etapas intermédias para o comunismo, pelo desencadeamento da Revolução Cultural, que (dirigida contra
Liu Chão Chi, o homem dos tecnocratas) visa criar o «homem novo» que
tanto se ocupa da produção intelectual como da produção nos campos e nas
fábricas.
a
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ou estrangeiro) e do político, começa a ser partilhado em maior
ou menor medida pelo técnico.
Mas —como já se sublinhou atrás— acontece que, em Portugal, os técnicos são quase exclusivamente formados pelas Universidades, entre os 20 e os 30 anos de idade, e que a selecção
44
de entrada na Universidade é largamente de base económica
.
45
O autodidacta tem poucas possibilidades
de
ascender
e
tem
também poucas possibilidades46 de ingressar na Universidade para
adquirir a «ordenação sacra» do diploma, numa idade mais avançada que a dos 30 anos.
Quer dizer que, normalmente, o técnico cuja capacidade económica e pessoal lhe permitiram tirar um «curso», começa a sua
carreira profissional já nessa posição e beneficiando do correspondente status social (formal ou informalmente); a coincidência
do fim do curso («canudo» obtido) com o começo da vida profissional nesse nível, ou melhor, a verificação modal dessa coincidência, faz com que a situação adquirida seja olhada por muitos
como um direito inerente ao diploma.
Por outro lado —e como já tivemos ocasião de salientar—,
considerando que Portugal
é, presentemente, um dos países menos
desenvolvidos da Europa47, o facto de possuírem um elevado nível
de instrução e de disporem de altos rendimentos comparativos, faz
com que os técnicos ou tecnocratas constituam uma élite em relação
ao resto da população e beneficiem cumulativamente, quase que
diríamos por inerência do status, de vantagens diversas48, entre as
quais, quase sempre, um tratamento deferente.
Estes dois aspectos têm os seguintes efeitos: a) Identificação da categoria social dos tecnocratas com a dos universitários,
pois que os juristas, os médicos e os literatos já beneficiavam
do prestígio social, e mesmo político, que os técnicos agora alcançam. Esta categoria social genérica dos universitários tem uma
identificação apelativa comum: o Sr. Dr. ou Sr. Eng.°; o diploma,
a «ordenação sacra», constitui também um factor de identificação
exterior social49, b) Tende assim a formar-se uma situação de
44
Cf. SEDAS N U N E S , A., « U m a análise sociográfica d a população u n i versitária
em Portugal», neste mesmo volume.
45
Os que ascendem de facto são frequentemente olhados como «outsiders», mesmo que se lhes reconheça um grande valor pessoal.
46
Necessidade dos estudos liceais, ou equivalentes; inadaptação dos
horários; escassez de bolsas de aperfeiçoamento; ausência de cursos por correspondência,
etc.
47
Assim o mostra a maioria dos indicadores usualmente considerados
(nível de rendimento per capita, equipamento social e cultural, etc.) (Cf. PEREIRA 48[9]), e para dados mais recentes (1966) (cf. OCDE [8]).
Isenção d e ponto p a r a os licenciados, f é r i a s m a i s prolongadas, possibilidade
de acumulação de l u g a r e s com horários maleáveis, e t c .
49
Ao título corresponde normalmente a situação e vice-versa. Aliás, a
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classe (à WEBER), como resultado conjunto do processo de evolução da tecnologia de produção e de organização, por um lado,
e por outro, de um processo de simbiose social com o grupo dos
universitários que já beneficiavam de um statits social elevado.
Esta situação de classe caracteriza-se, não somente pela posição
social e económica relativa, mas também por factores culturais.
c) Acontece ainda que, como a selecção de entrada na Universidade é predominantemente de base económica e é simultaneamente facilitada ou dificultada pela educação familiar50, tende
a gerar-se uma certa hereditariedade socio-profissional ou, pelo
menos, de status social51.
Em consequência, esta situação de classe oferece condições
para a verificação das seguintes atitudes: a) Como os universitários constituem um estrato social privilegiado pela educação,
pelo rendimento e pela partilha do poder de decisão e de influência, os seus membros componentes tendem a sentir-se nitidamente diferenciados da grande massa da população pela sua
posição e pelo seu título 52. b) Paralelamente, o subestrato dos
jovens estudantes universitários (de que noutros países partem
frequentemente movimentos de inquietação, por vezes transformados em movimentos de inquietação de ampla repercussão
social), uma vez terminado o curso, integra-se quase sempre fácil
e rapidamente no quadro do status social dos universitários «instalados», e a maioria dos seus componentes cedo se caracteriza
pelo seu conformismo social. A sua integração faz-se geralmente
por cooptação, c) E, finalmente, como a oferta desta categoria
de profissionais permanece limitada, pode verificar-se uma tendência (consciencializada ou não) para a preservação efectiva
das situações de privilégio relativo, através de uma atitude malthusiana, que se traduziria pela continuação da aceitação de uma
oferta limitada, pela limitação dos diplomados do ensino médio
eventualmente
concorrentes e pela recusa de acesso aos sem curso
superior53, por meio de reservas «legais» de lugares ou por outros
meios de exclusão.
análise da linguagem escrita corrente revela um fenómeno do mesmo género,
mas mais geral: a tendência à adjectivação frequente das classes socio-profissionais:
o iletrado camponês, o humilde operário, o modesto empregado, etc.
50
O filho de universitário t e m , coeteris paribus, melhor «clima» e
enquadramento cultural e maiores oportunidades de sucesso profissional que
o filho do operário.
51
Quer-nos parecer poderem mesmo discernir-se fenómenos de endogamia socio-profissional, à medida que a percentagem das universitárias
aumenta.
52
Repare-se que o título não designa nem sequer uma profissão concreta (em muitos países a designação «doutor» é normalmente reservada aos
médicos),
mas antes um nível de instrução e um correspondente status social.
53
Esta atitude podia justificar-se, em limite, por uma questão de prudência: a existência da presunção de uma certa qualificação. Mas esta presunção deveria sempre justificar-se a posteriori.

Estão, assim, criadas as condições para a emergência de
uma classe social (weberiana) nitidamente diferenciada, com
reacções sociais individuais e colectivas próprias e com consciência dos seus interesses de classe. Tal emergência, prenunciada sociologicamente por estas atitudes, comporta e encerra
um perigo, dada a situação económico-social portuguesa. O aspecto negativo mais evidente parece-nos ser a continuação da
oferta limitada no mercado de trabalho e da «capacidade económica» como condicionante do acesso à Universidade. Estas limitações, não só não permitem a concorrência profissional benéfica,
como também restringem as possibilidades de selecção criteriosa
(nos estudos universitários e pós-universitários), só possível pela
escolha sobre um grande número. Simultaneamente — e é escusado
salientá-lo mais— a escassez da oferta de bons técnicos (e nem
todos os diplomados universitários o são) pode constituir um
«gargalo de estrangulamento» para o crescimento económico do
País.
4. Conclusão
Eis os motivos por que, nas «Reflexões» a que inicialmente
aludimos neste artigo, considerávamos que o estrato social dos
universitários, na medida em que se transformar em classe social
com reacções de autodefesa de situações privilegiadas, poderá
constituir um factor de fraccionamento e mesmo de rigidez social,
e poderá também não contribuir para o desenvolvimento do País,
tanto quanto dele se espera e requer.
Na perspectiva de uma colectânea de estudos consagrados à
Universidade em Portugal, considerámos apenas algumas das razões que levavam a reclamar a democratização do ensino universitário, como meio de evitar os perigos apontados. Mas, e basta
considerar apenas a perspectiva económica, a mesma política de
democratização deve ser pedida para o ensino médio, como se
deduz das considerações feitas atrás.
Finalmente, a apreciação da conjuntura actual e da estrutura
da sociedade portuguesa leva-nos a crer que essa política de democratização é urgente.
Julho ãe 1968
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