ESTADO E PROFISSOES
Maria Augusta G. Negreiros

*

Partindo do pressuposto que o Estado eum actor preponderante no processo de
nascimento/desenvolvimento das profissoes, e meu prop6sito neste artigo abordar
as rela~oes entre o Estado e as profissoes.
Os Estados esUio implicados, de forma directa ou indirecta, em varios aspectos
do percurso das profissoes: no ensino, no licenciamento e reconhecimento, na organiza~ao, no mercado de trabalho, assim como nas rela~oes entre as profissoes.
0 poder, a riqueza eo prestfgio de algumas profissoes depende largamente das politicas de estado no respectivo sector. 1
Contudo os interesses do estado nas profissoes raramente sao identificados,
explicitados ou documentados.
Neste angulo de abordagem YOU considerar fundamentalmente dois tipos de
Estado: o Estado Liberal e o Estado Providencia ou Estado do Bem Estar Social,
tentando af analisar qual o papel das profissoes e, tendo como principais autores de
referencia: Eliot Freidson, Fran~ois Ewald, Magali Larson, Mm·gm·eta Bertilsson,
Michael Bunage, Randall Collins e John Rawls.

1. A PROFISSAO- CONCEITO- A PROFISSIONALIZA<;AO COMO
SOCIALIZA <;AO
Definir o conceito de profissao comporta alguma dificuldade p01·que eum conceito que tem sofrido altera~oes quer de sentido quer na extensao das actividades
que sao descritas como profiss5es. 2 Essas dificuldades aumentam quando se sai do
ambito da lingua inglesa e se tentam estudos ou analises comparativas.
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0 termo profissao, na lingua portuguesa, assim como profession na lingua francesa, tern (pelo menos) dois sentidos que conespondem em lingua inglesa a dois termos diferentes:
- o conjunto dos empregos (Ocupations) reconhecidos na linguagem administrativa, na classifica~ao nacional das profiss5es, recenseamentos de Estado.
-As profissoes liberais e sabias (professions) que tern como tipo ideal os medicos e os jmistas. (Du bar, 1991) 3
Nos Estados Unidos, no Taft Hartley Act de 1947, e estabelecida uma distin~ao
juridica entre professions - conjunto de actividades cujos membros podem organizar-se em associa~5es profissionais, e, ocupations aquelas actividades cujos membros apenas podem organizar-se em organiza~5es sindicais.
Por sua vez, Carr-Saunders (1955), medindo o grau de profissionaliza~ao, a partir do tipo de conhecimento que fundamenta cada profissao, diferencia quatro grandes categorias de profiss5es na sociedade moderna: as profissoes establecidas; as
novas profissoes; as semi profissoes; as que pretendem ser profissi5es. 4
A caracterfstica "liberal" que esta na origem da constru~ao do conceito profissao (profession) nao se mantem actualmente como elemento essencial.
Embora nao exista total consenso acerca do conjunto de caracteristicas que definem as profissoes, a maioria dos cientistas sociais enumeram a especializa~ao, a
organiza~ao colectiva e controlo colegial, o padrao etico 5 e a presta~ao de urn servi~o publico. Sendo no entanto a especializa~ao do saber o criteria que aparece
como mais constante. 6 A defini~ao de "profession" apresentada no Webster 's Third
New International Dictionary (1967), e caracteristica:

(... )a calling requiring specialized knowledge and often long and
intensive preparation including instruction in skills and methods, as
well as scientific historical, or scholmy principles underlying such
skills and methods manteining by force of organization or concerted

3
Na terminologia portuguesa e francesa encontramos ainda um terceiro termo "oficio" e "metier''. As
"professions "(liberais ) e os "oficios/metiers" tem no ocidente a mesma origem: as corpora96es.
·' Alexander M. Carr-Saunders, "Metropolitan Conditions and Traditional Professional Relationships in
The Metropolis in Modern Life, ed Robert Fisher, Garden City, N. Y., Doubleday, 1955
5
Freidson, no seu livro Profession of Medicine ( 1970) trata com extremo cepticismo os iclcais de controlo colegial e paclroes eticos, venclo-os muito mais utilizados como fic96es protegendo a autonomia da esfera
de acyao de pn\ticos autorizados (licensed).
6
M. Maurice constata comparando as caracteristicas das "professions" utilizadas por oito autores anglosax6nicos "entre os mais eminentes" (Flexner, Greenwood, Cogan, Carr-Saunders, Barber, Wilensky, Moo re,
Parsons) que sobre os dez criterios mais citados apenas existe acordo mnn criterio: a especializayao do saber"
Em seguida vem a formayao intelectual eo ideal de serviyo (seis sobre oito) (1972 p. 215).
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opinion high standards of achievement and conduct, and conuniting
its members to continued study and to a kind of work which as for its
prime purpose the rendering of a public service. 7
Se abordarmos "as profiss6es" - enquanto actor social - na sua relayao corn
a estruturayao da sociedade constatamos que este tema tern sido referido por alguns
chissicos.
Assim Max Weber afirma que a "profissionalizayao" constitui urn dos processos
essenciais da modernizayao 8 ou seja a passagem de uma "socializayao principalmente comunitaria" onde o estatuto e herdado para uma" socializayao de tipo societario" onde o estatuto social depende "das tarefas efectuadas e dos criterios racionais de competencia e de especializayao."
Esta oposiyao entre a transmissao hereditaria dos estatutos e dos "metiers"
(ascriptcion) e a livre escolha individual das formay6es e das profiss6es (achievement) e uma das justificay6es mais classicas da diferenya entre "metier" e "profession" e urn dos argumentos mais frequentes da superioridade das profiss6es na
sociologia anglo-sax6nica. 9 Por sua vez Parsons na International Encyclopedia of
the Social Sciences no artigo sobre profession afirma o seguinte:
"0 desenvolvimento e a import<incia estrategica crescente das profiss6es constituem sem duvida a mudanya mais importante havida no sistema de emprego das
sociedades modernas, a emergencia maciya do fen6meno "profissional" (professional complex) ultrapassa em significayao do ponto de vista das transformay6es estruturais da sociedade do sec.xx as da especificidade dos modos de organizayao de tipo
capitalista ou socialista" .10
Apesar de autores tao significativos realyarem a importancia das profiss6es, do
profissionalismo, na estruturayao da sociedade moderna, este tema nao teve grandes
desenvolvimentos posteriores.
Efectivamente e urn dorninio que historicamente tern sido marginal em algumas
das principais correntes te6ricas sociol6gicas (Marxismo, Accionalismo ), 11 apare-

7

Freidson mais recentemente no livro Professional PolVers diz que "Profissoes sao aquelas ocupaqoes
que tern em comum credenciais atestando um gran de nivel superior de educaqao e que silo pre-requesitos para
postos de trabalho com poder de decisao e de controlo ("holding"). Educaqao superior pressupoe a apresentat,:ilo de um corpo formal de conhecimento, uma "disciplina" profissional. (1986, p.xii)
8

9
10
11

M. Weber Economie et societe (1956) trad., Pion, Paris,l971
Boudon-Bourricaud, Dictionaire critique de la Sociologie,,PUF, Paris 1982, p437
Parsons, L 1ntemational Encyclopedie of the Social Sciences, 1968: 545
Cf. Michael Burrage, 1990
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cendo muito ligado ao funcionalismo, e ao interaccionismo simb6lico e a determinadas sociedades nacionais (E.U.A., Gra-Bretanha). No entanto, a partir da decada
de setenta, tern aumentado o interesse pela "teoria do profissionalismo" o qual vem
provocando urn certo numero de investiga~oes sobre o tema, incidindo sobre urn
leque de sociedades mais alargado (Fran~a, Suecia etc.) e conduzidas segundo perspectivas te6ricas outras que as duas referidas (Marxismo,Estruturalismo Genetico
de P. Bourdieu, Metodos Arqueol6gicos e Geneal6gico de M Foucault, Microestruturalismo de Randall Collins, etc.).
Assim continuam pertinentes as questoes: qual o impacto, qual o papel das profissoes na estrutura~ao da sociedade?
Quais os interesses do estado nas profissoes?

2. TESES CLASSICAS PARA 0 ESTUDO DAS RELA<;OES ENTRE
0 ESTADO PROVIDENCIA E AS PROFISSOES SOCIAlS
Da leitura da bibliografia chissica sobre o tema em causa facilmente se verifica
que embora as perspectivas te6ricas sejam diversas (funcionalista, marxista, credencialista, accionalista, etc.) e consequentemente possamos falar em modelos de
amilise distintos, existem no en tanto alguns elementos te6ricos e factuais, a que sem
grande preocupa~ao de rigor denominaremos teses, que sao pnlticamente comuns a
todos eles e sao partes basicas e estruturantes desses mesmos modelos. Assim:
1. 0 Estado histmicamente tern vindo a alargar· a sua interven~ao nas esferas do
econ6mico e do social (transi~ao do Estado Liberal para o Estado Providencia, este
ultimo mais directamente vocacionado para a consecu~ao do bem-estar dos cidadaos e o seu acesso a urn minimo, progressivamente alargado de bens materiais).
2. Esse crescente intervencionismo procura eliminar ou atenuar os efeitos negativos da industrializa~ao (ou do desenvolvimento capitalista da economia) nomeadamente a pauperiza~ao ea agudiza~ao da luta de classes.
3. Ocorre urn processo de fundamentaliza~ao dos direitos sociais dos cidadaos,
o qual supoe o reconhecimento jurfdico de "necessidades sociais".
4. A legitimidade do Estado nas sociedades modernas cada vez deriva mais da
sua competencia e capacidade para satisfazer (universalmente) essas necessidades.
5. Essas novas preocupa~oes e fun~oes do Estado "originaram" e incrementaram as profissoes sociais nas sociedades modernas.
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6. Hoje, pelo menos nas sociedades mais avan~adas, o Estado Providencia esta
em crise. Uma das principais causas da ctise (nao a unica, evidentemente) ea das
limitacoes financeiras do proprio Estado para satisfazer as crescentes despesas de
concretiza~ao de programas sociais que acompanhem a materializa~ao dos direitos
sociais dos cidadaos.
7. A crise do Estado Providencia tern urn impacto directo sobre as profiss5es
sociais. Especificamente altera o mercado de trabalho, nomeadamente a nfvel do
volume de emprego, "corroi" a legitimidade e o estatuto dessas profiss5es, modifica
a rela~ao do profissional com o cliente ou utente.
8. No entanto nessas mesmas sociedades o sistema educativo continua corn uma
tendencia expansionista, pelo que o mimero de jovens credenciados nas profiss5es
sociais continua a aumentar significativamente.

3. 0 ESTADO LIBERAL E 0 ESTADO PROVIDENCIA
Os dois tipos de estado sao analisados, num primeiro momento, como tipos
ideais (Weber) considerando-se que todo o Estado concreto se situara num contfnuo
polar onde os extremos sao os referidos tipos e que "divesas misturas sao possfveis
entre o estado liberal e o estado providencia" 12
Este ponto inicial de cariz epistemologico e teorico sinaliza o caminho a seguir:
caracterizar cada urn dos tipos ideais (nao de maneira extensa, mas centrada no
objectivo que se pretende) e situar as profiss5es face a essas caracterfsticas especfficas. Se a caracteriza~ao de cada um dos tipos de estado nao apresenta originalidade face a tradicional bibliografia sobre o tema, considero fundamental real~ar
aqui as principais caracterfsticas apontadas uma vez que elas agem como defini~oes
conceptuais (Estado Liberal, Estado Providencia) no quadro teorico avan~ado.
Num segundo momento abordaremos a concep~ao de Estado Providencia de
Ewald onde e encarada a positividade do proprio E.P..

Fran~ois

De uma forma sintetica pode-se afirmar que as categorias empregues para distinguir os dois tipos de estado e simultaneamnte os definir sao: Mecanismo de
Monetariza~ao vs Mecanismo de Jurisdi~ao (Mercado vs Lei); Grau de Liberdade
de Ac~ao das Profissoes; Modelos de Estrutura~ao da Lei; Direitos Negativos vs
12

Mar·gar·eta Bertilsson, The Welfare State, The Professions and citizens, 1990
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Direitos Positivos; Direitos Formais vs Direitos Materiais; Cliente vs Cidadao; Grau
de Extensao do Sector Publico.
Mecanismo de Monetarizac,;ao vs Mecanismo de Jurisdic,;ao: no primeiro caso
a afectac,;ao dos bens sociais processa-se no mercado (lei da oferta e da procura)
mediante a aquisic,;ao monet<iria; no segundo caso e a lei quem faculta ao individuo
esses bens, "num caso falamos de profissoes que regulam o mercado e sao por sua
vez, reguladas por ele; no outro falamos de profissoes que regulam a lei e sao por
sua vez reguladas por ela." 13
Grau de liberdade de acc,;ao das profissoes: em relac,;ao a este aspecto o mercado
concede maior liberdade de acc,;ao as profissoes do que a lei, "free professions" sao
corolarios do Estado Liberal.
Modelos de Estruturac,;ao da Lei e Direitos Negativos vs Direitos Positivos: nos
direitos negativos "sao garantidos institucionalmente ao individuo um conjunto de
direitos, e-lhe garantida a liberdade de actuac,;ao sem intervenc,;ao do estado"; pelo
contrario nos direitos positivos "o estado interfere corn a vida dos cidadaos a fim de
restituir-lhes as oportunidades de vida social."
No modelo liberal os tribunais intervem quando os direitos dos cidadaos sao
afectados.
No modelo providencia as leis intcrfcrem na redistribuic,;ao dos recursos sociais
mcdiatizadas pelas instituic,;oes que administram (e materializam) esses direitos
positivos.
"A responsabilidade em sentido liberal tern duas grandes caracteristicas. primeiro e individual e princfpio de individualizac,;ao, ela nao pode ser colectiva princfpio de totalizac,;ao. Segundo, ela e limitada: nem todo o acontecimento implica por
ele mesmo responsabilidade. Socializar a responsabilidade implica centralizac,;ao e
ilimitac,;ao do poder politico." 14
Direitos Formais vs Direitos Materiais: os direitos classicos do Estado Liberal
sao os direitos formais, o Estado Providencia tem por objectivo concretizar os direitos formais (materializa-los) e estende-los de modo a cobrirem um padrao minimo
de bem estar material para todos os cidadaos.
Cliente vs Cidadao: o individuo como actor interagindo no mercado (E.Liberal)
ou como sujeito de direitos elementares (E. Providencia).
11
1
•

M Be1tilsson, 1990, p. 115
F. Ewald, 1986, p. 544
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Grau de Extensao do Sector Publico: os dominios de interven9ao do estado sao
mais ou menos amplos consoante o grau de expansao dos denominados direitos
positivos.
A partir destas categorias podemos descrever sinteticamente os dois tipos ideais
de estado e mostrar as suas principais diferen9as. Assim:
TIPO IDEAL DO ESTADO LIBERAL- Mecanismo de monetariza9ao como
meio de afecta9ao de bens sociais, elevado grau de liberdade de ac9ao das profiss6es, predominio dos direitos formais (na maturidade do estado liberal os direitos
civis sao universaliniveis a todos os membros da sociedade); filosofia juridica
suportando os direitos negativos e, enfatizando os direitos formais; o individuo
agindo como cliente no mercado dos bens sociais; e, defesa de urn "estado minimo"
e pouco interventor na "sociedade civil."
TIPO IDEAL DO ESTADO PROVIDENCIA- mecanismo de jurisdi9ao como
meio importante de afecta9ao de bens sociais, enquadramento legal (restrictivo) da
actividade dos modernos profissionais; orienta9ao para a materializayao dos direitos formais; desenvolvimento dos direitos positivos, a cidadania como fonte de
direitos sociais; e, existencia de urn amplo sector publico.
Seguidamente abordaremos a concep9ao do ESTADO PROVIDENCIA de Franyois EWALD 15 desenvolvida num notavel estudo 16 muito original e cujas principais teses fundamentam uma nova visao da problematica do Estado Providencia.
Ewald define o objecto do seu trabalho do modo seguinte: "apreender atraves da
problematizayao do acidente nos dois tiltimos seculos, a prolifera9ao das institui96es de seguro e o nascimento da seguran9a social, o aparecimento do Estado Providencia, urn dos processos de socializa9ao da nossa sociedade" .17 Dentro da perspectiva foucaultiana, e, onde ja se aponta o metodo seguido, o proprio A. acrescenta: "genealogia dessa nova positividade politica que se denomina o Estado Providencia - mais do que o esquema demasiado facil de uma hist6ria das ideias escolhe-se outro mais arduo- uma hist6ria das praticas e dos tipos de racionalidade nos
quais aquelas se reflectem" 18 "esta obra inscreve-se voluntariamente no programa

15

F Ewald foi assistente de M. Foucault no College de France e actualmente
M. Foucault em Paris.
16
Fran~ois Ewald, L 'Etat Providence, Grasset Paris, 1986
17
Ibid., p. 16
8
'
Ibid., p. 25
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de uma descri~ao de bio-polftica, desenvolvera o aspecto mais particular das politicas de seguran~a e da sua instrumentaliza~ao juridica" 19
"Sociologia da sociedade seguradora, esta obra pode talvez valer uma genealogia do direito social" 20 A cita~ao e longa mas imprescindivel. Nao era possivel
dizer de forma mais precisa e sintetica a finalidade da obra e simultaneamente distinguir algumas das suas principais caracteristicas, emprego do metodo genealogico
desenvolvido por M. Foucault, uma analise profunda no domfnio da filosofia do
direito e, uma descri~ao muito documentada do Estado Providencia.

4. A JUSTI\A, A NORMA, E 0 CONTRATO COMO BASE DO ESTADO
PROVIDENCIA
Da teoria de F. Ewald ir-se-ao agora clestacar algumas clas teses mais relevantes
para a analise cla problematica clas rela~oes entre o E. P. e as profissoes (sociais).
4.1. 0 Estaclo Proviclencia possui uma Positiviclade Propria
0 E.P. nao encontra a sua fundamenta~ao no exterior de si proprio. "0 Estado
Providencia nao ea corre~ao do Estado Liberal nem uma transi~ao para um Estado
Socialista, constitui uma realidade sui generis" 21 0 E.P. deve ser encarado na sua
propria positividade nova e original - sociedade de solidariedade ou sociedade
asseguradora.
4.2. 0 Estado Providencia inscreve-se numa
Distinta

Configura~ao

Epistemologica

Numa das partes mais brilhantes da obra, 22 Ewald come~a por examinar o conceito de Justi~a (eo m particular referencia a Aristoteles) e determina as suas principais componentes (arqueologicas): igualdade, medida comum, eonven~ao (reciprocidade).
Em seguida avan~a com uma hipotese fundamental: cada uma das realiza~oes
historicas do conceito de justi~a propos uma composi~ao ou articula~ao particular
dessas tres componentes.

19
20

21

"

Ibid., p. 27
Ibid. p. 29
Ibid. p. 531
Ibid. capitula 3 do Li vro IV - "Tu do epolitico"
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E, dessas realiza~oes hist6ricas menciona tres: o direito natural classico, o
direito natural moderno, e, o direito social.
A primeira doutrina esta associada corn a Filosofia do Direito desenvolvida por
Arist6teles e S. Tomas e corn a pratica do Direito Romano.
A segunda recebe os contributos de Locke e Hobbes, entre outros, e, "historicamente e marcada pela Reforma, guenas da Religiao, fim do modelo do Imperio,
nascimento do Estado no sentido moderno do tenno." 23 E a doutrina jurfdica do
Estado Liberal.
Finalmente no caso da terceira doutrina, a do direito social esta liga-se ao Estado
Providencia.
Surge entao uma outra tese fundamental. Essas configura~oes hist6ricamente
concretizaveis, as defini~oes de justi~a em sociedades concretas, nao "dependem
pr6priamente dito de uma moral, de urn direito de uma politica, de uma qualquer
ciencia normativa. 24 ESSAS CONFIGURA<;OES DEPENDEM DE UMA EPISTEMOLOGIA, DE UMA EPISTEME; DE UMA NOVA MANEIRA DE PENSAR
- a qual nos propicia sobre o conteudo do conceito de justi~a social, urn ponto de
vista positivo e nao apenas negativo e crftico.
Circunscrevendo-nos ao E.P. podemos afirmar que este tern por base uma nova
epistemol6gica, contemporanea a que na ordem do saber deu origem
as ciencias humanas. 25
Na ordem jurfdico-politica a questao essencial e a da justi~a social, e a hip6tese
da positividade do E.P. implica que ela deva ser enunciada como regra positiva.
Existe essa enuncia~ao positiva? Como a demonstra Ewald?
configura~ao

Quatro etapas basicas na sua argumenta~ao:
a)

Caracteriza~ao da justi~a social no direito natural classico. 0 conceito surge
como crftico e negativo, "como vontade de remediar situa~oes julgadas
"injustas", nas quais o direito se ab stem de intervir. A rei vindica~ao do
direito social encontra a sua condi~ao de possibilidade no que constitui o fundamento epistemol6gico do direito classico: a separa~ao do facto e do direito,
da forma e dos fins. Consiste em opor a ordem do direito o facto das desigualdades e das descrimina~oes que pela sua propria constitui~ao o direito
coloca fora da sua competencia ". 26 E6bvio que o conceito de justi~a social

23

Ibid. p. 564
Ibid. p. 554
Analisada por M Foucault em "As Palavras e as Coisas"
!bid . p. 577

24
25
26
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esta em ruptura corn esta defini~ao cuja "propria condi~ao de possibilidade
se encontra naquilo que combate"; 27 de certa maneira funciona aqui como
contraponto.
b) Duas caracterfsticas basic as da nova episteme:

28

1 - 0 saber que fundamenta a nova episteme nao se refere a nenhuma
natureza, nem mesmo a uma natureza humana, ehist6ria.
2- Nessa nova episteme existe aquilo que se denomina "analftica da
finitude" - o homem deseobre-se como finito, limitado, situado, e, o seu
ser deve sempre ser colocado na positividade particular que o fez nascer e
esuposto explica-lo.
c) No quadro da nova episteme, o problema da regra de justi~a nao se coloca ao
nfvel do acordo que esuposto, rnas ao nfvel da negocia~ao permanente do seu
conteudo. 29
Na medida em que essa nova epistcmc denuncia todas as formas de universalidade, nao e mais possfvel apoiar uma regra de justi~a no universat3°
Como encm·a entao esta nova episteme, a questao da dispersao e do conflito de
interesses? Como e possfvel fundamentar uma regra de justi~a que por princfpio
devia ser (-lhes) comum, se afirma a particularidade e regeita a universalidade?
Mas "nao podemos esquecer que os actores do direito social nao sao os do
direito natural: aos indivfduos isolados na sua individualidade, sucederam-se os
grupos, colectividades que tem os seus pr6prios interesses, masque apesar disso sao
constitufdos pelas rela~5es de interdependencia que os ligam entre si" .31 Importante
ereter que na medida em que se consideram actores colectivos isso pressupoe a
existencia de uma rela~ao de dependcncia mutua e nao apenas do eonflito.
Ewald diz isso mesmo muito bem: "Dito de outra maneira no quadro de uma
nova episteme, o problema das condiyoes de possibilidade de uma regra eomum de
justiya que era a dos contratualistas, nao se coloca mais: o princfpio do acordo epratieamente dado, s6 o seu conteudo epara negociar. 0 problema desloca-se do prin-

27

Ibid. p. 578
Cf. M.Foucault,l966
29
Ver em John Rawls a no91i0 de justi9a como cquidadc cm Uma Teoria de Justi~·a, 1971; p33-37 e "Fundamental Ideas" em Political Liberalism, 1993, p 3-46.
30
A justi9a na ordem liberal epensada por referencia anatureza, enquanto que no E. Previdencia (direito
social) eencarada como uma cotTe91io das distribui96es naturais. Ewald, 1986 p 533
)I
Ibid. p. 582
28
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dpio do acordo - sociologicamente sempre adquirido -para os seus termos.
A regra da justi9a social nao tem como tare fa dar coesao a sociedade civil; deve permitir a cada um apreciar se e justo ou nao o lugar relativo que ocupa no jogo das
solidariedades sociais." 32

d) Discussao sobre a existencia ou nao de uma regra de justi9a que satisfa9a a
esta nova tarefa.
E entao o problema dajusti9a social (no E.P.) eo de saber se podera existir uma
regra sobre a qual todos estejam de acordo permitindo a cada um apreciar o seu
lugar, comparar-se com os outros e aquilatar o pre9o da solidariedade.
Essa regra de justi9a existe:
norma.

e a NORMA. A justi9a social e uma justi9a da

4.3. A Norma Jurfdica ca Rcgra Jurfdica do Direito Social
A norma esta para o dircito social, como a lei esta para o direito natural moderno
ea ordenan9a para o direito natural classico. 33 Ea regra jurfdica do Estado Providencia.
Os conceitos de norma c de processo de normaliza9ao sao detenninantes para se
compreender o funcionamcnto positivo do E.P. e naturalmente das suas rela96es
com as profissoes. Quais sao as principais caracterfsticas das normas? Como se
podem descrever e cxplicar os processos de normaliza9ao?
Relativamente a primcira pergunta, ha que citar o autor:
a) "A nonna designa cm primeiro lugar uma maneira muito espedfica de pen-

sar a igualdade c de compor rela96es de igualdade e de desigualdade: nao em
fun9ao de uma regra proporcional ou de um prindpio de igualdade formal,
mas em rela9ao as idcias de mediae de equilfbrio, isto e sem referencia a uma
medida fixa e transcendente, mas por uma constata9ao regular da sociedade
consigo propria." 34
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Ibid. p. 582
A ordenan~a referia-se a uma ordem objectiva e as m·dens que ela prescreve deveriam ordenar-se, ela
reenvia as hierarquias, rela~6es de poder e subordina~ao. A lei dirige-se aos cidadaos todos iguais. Ibid. p 588
3
'
Ibid. p. 583
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A normae uma fic9ao (nao procede de uma constata9ao nem de uma vontade de
igualizar as condi96es; trata-se de uma constru9ao puramente intelectual que se
obtem por urn trabalho do pensamento sobre si proprio); "a norma nao tern sujeito,
e uma regra sem sujeito". 35
A norma cumpre urn jogo mais complexo: ao referenciar as desigualdades considera que estas nao sao naturais, (nao sao dadas) mas sim adquiridas, resultantes de
processos normativos anteriores.
b) A normae socializadora ao constituir-se como medida comum 36 atraves da
qual, nas sociedades de solidariedade, pode ser pensado o valor, a identidade
eo respectivo lugar de cada urn na sociedade. Desta forma "a medida comum
e uma realidade eminentemente polftica."
Sobre a pergunta relacionada corn os processos de normaliza9ao ou de regula9ao normativa, distingo tres das suas principais caracterfsticas:
Normaliza9ao e o processo que determina uma referencia ou urn modelo para
urn objecto ou uma actividade.
"Normalizar nao e tanto impor uma regra a uma actividade como e o exercfcio
de urn certo tipo de rela9ao saber
poder destinado a produzir objectividade
social, na ausencia de uma referencia possfvel anatureza." 37
A normaliza9ao nao pode ser entendida como uma padroniza~iio (dos objectos)
uma unzfonniza~iio (das tarefas) ou a miniaturiza~ao (das prescri96es) pois is to
seria reduzi-la adenominada normaliza9ao tecnica, entende-la desta maneira, deixando de a referir aobjectividade de um objecto conduzir-nos-ia ao fetichismo da
norma.
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Ibid. p. 584
"Esta articula9ao da norma eo m a medida comum abre muitas perspectivas: convida em primeiro lugar
a interrogar a moderniclade a partir das tecnicas de meclicla. As sociedades tornar-sc-iam modernas em virtuc!e
das transforma96es pelas quais nelas passam os instrumentos tecnicos, politicos e sociais de medida. Por exemplo o que e que permitiu e realizou a Revolu9ao Francesa, senao uma vasta transforma9ao nos sistemas de
medida: institui9ao do sistema metrico, nacionaliza9ao da lingua, reforma do calench\rio, C6digo Civil, mas
igualmente a institui9ao das tecnicas constitucionais da democracia em vista da produ9ao de uma medida
comum polftica." F. Ewald, Foucauld a Normae o Direito, p. 123
37
Ibid. p. 592
36
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A norma universal nao existe. "A normae filha de uma sociedadc conl'litual.'' ~e:
A nmma sera entao a resultante da rela~ao de for~as no momento em que cadopt:1da.
Desta forma uma regula~ao de tipo normativo implica uma multiplicidadc de
processos de negocia~ao colectiva considerando os interesses em presen~a, c os
efeitos sociais e econ6micos da sua aplica~ao. 39
4.4. A Necessidade Decreta-se
"Nao existe objectividade da necessidade social; (... )a necessidade decreta-se". 40
Efectivamente a necessidade social varia de epoca para epoca, de sociedade para
sociedade, diferindo tambem segundo diversos grupos sociais na mesma sociedade.
Mesmo as necessidades vitais que representam "o mfnimo que se exige para se
manter em vida e reproduzir-se" estao feridas de arbftrio. Sabemos tambem que e
caracterfstica da necessidade o nao ter limite. Desta forma, s6 havera objectividade
da necessidade social, atraves da produ~ao de uma medida comum que e a norma,
passando o seu reconhecimento por uma decisao de natureza jurfdico-polftica.
4.5. A Seguran~a Social e uma Pratica do Contrato Social
"0 Projecto da Seguran~a Social nao e apenas o de cobrir os riscos individuais
, de garantir uma seguran~a minima aos indivfduos, de os libertar da necessidade, a
seguran~a social quer ser e e uma nova pratica do contrato social: a Seguran~a
Social ea institui~ao atraves da qual se realiza o contrato de solidariedade que constituira a verdadeira rela~ao dos individuos entre si na sociedade". 41
Mais do que uma institui~ao ela e urn modo de rela~ao da sociedade consigo
propria e, portanto tudo o que esta ligado corn ela e imediatamente polftico.
4.6. A Categoria de Transa~ao pode servir para descrever o Regime das Obriga~oes do Direito Social
A transa~ao e urn contrato que supoe uma contesta~ao ou urn litfgio e que supoe
igualmente sacriffcios e concessoes mutuos.
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Ibid. 594
"o que caracteriza a modernidade segundo M. Foucault eo advento de uma era normativa" F. Ewald,
Foucault a Normae o Direito, Vega, 1993, Lisboa, p88. Para um maior aprofundamento destc lema (norma,
normaliza9ao, ordem normativa) consultar M. Foucault em Swwiller et Punir, Paris, 1975 e G. Canguillll'm,
em Le Normal et Le Patho/ogique, Paris, 1966.
40
Ewald, 1986, p. 401
41
Ibid. p. 403
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E uma categoria essencialmente jurfdica aqui inserida num enunciado tipicamente jurfdico, mas que nos pareceu importante salientar pm·que na economia da
amllise do A. ela foca muito particularmente o problema dos interesses (colectivos)
o qual ecrucial para uma amilise de natureza mais sociol6gica.
Ha que ter presente que o "direito social pode ser caracterizado como urn direito
de interesses", 42 e eurn direito dos grupos, das associa~5es, das pessoas morais em
particular dos grupos profissionais." 43
4.7. A Crise do Estado Providencia einterna
Actualmente urn dos aspectos mais discutidos e controversos do E.P. eo da sua
crise, nao tanto quanto a sua existencia ou as suas causas directas mas sobretudo em
rela~ao ao seu significado e ao futuro do E.P..

E claro que toda a analise de Ewald carreia elementos para desenvolver esta
questao, mas aqui apenas se justifica indicar duas das suas principais teses:
1) "0 que se de nomina cri se do Estado Providencia nao an uncia a sua proxima
morte, pm·que eapenas uma crisc de crescimento." 44
2) "A crise funciona como urn duplo operador:
- ao reintroduzir a ideia de limite (contra a de ilimita~ao), recordando que o
social permanece indexado ao econ6mico (e que nao pode pretender
comanda-lo) lembra ao homem a sua finitude. 0 sonho da grande liberta~ao
da necessidade euma utopia( ... );
-a crise marca o fim do consenso que poderia reinar sobre os objectivos das
politicas sociais." 45

5. QUAL A ARTICULA<::AO DAS PROFISSOES COM OS DOIS
TIPOS DE ESTADO?
Neste ponto, depois da analise desenvolvida acerca do Estado Liberal e do
Estado Providencia, iremos apresentar urn conjunto de teses relativas a articula~ao
das profiss5es corn os dois tipos de Estado.

n
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Ibid. p. 463
Ibid. p. 465
Ibid. p. 11
!bid 545
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Assim:
• As profissoes regulam o mercado (E. Liberal) ou a lei (E.P.) e sao por sua vez
reguladas por eles.

• Urn estudo das profissoes nas sociedades modernas deve considerar o complexo socio-econ6mico-polftico de que sao parte e parcela.
• As profissoes sao cruciais para o desempenho de ambos os tipos de sociedade.
0 seu papel eimportante para a afectagao de bens estruturais, mas a forma de
intervengao difere consideravelmente entre os dois tipos.
• 0 Estado Providencia esta directamente depcndcntc cla competencia das
diversas profissoes para administrar as suas amplas cxtensoes de direitos.
• Existem diferengas e similitudes entre as estruturas dos scrvigos profissionais
nos dois tipos de sociedade. Na sociedade liberal, as profissoes sao constitutivas de clientes; na sociedade providencia sao constitutivas de cidadaos.
• No tipo de sociedade providencia as praticas profissionais estao intimamente
entrangadas na urdidura polftica "Politizagao" das profissoes e ao mesmo
tempo as praticas polfticas serao "profissionalizadas". A pratica profissional
pode ajudar a fortalecer a administragao do estado.
• No tipo de sociedade liberal as praticas profissionais podem ajudar a solidificar o bem estar privado de (alguns) indivfduos.
• Existe uma ligagao constitutiva entre a extensao dos servigos profissionais e
as reivindicagoes do indivfduo moderno para possuir um estatuto de cliente ou
de cidadao.
• As praticas profissionais modernas sao constitutivas da sociedade moderna.
• As profissoes interferem na construgao das necessidades dos indivfduos.
Seguidamente de forma mais desenvolvida, trabalharemos aquelas (teses) que se
nos afiguram mais significativas no ambito desta nossa tematica.

5.1. A Auto Regula~ao das Profissoes
No Estado Liberal as profissoes regulam o mercado e sao por sua vez reguladas
por ele.
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Assim as profissoes e-lhes reconhecido o poder de se auto-regularem individual
e socialmente.
Este poder baseia-se no "monop6lio" do conhecimento especffico, o quallhes da
a capacidade para exercerem o control sobre a forma como o seu trabalho e realizado, conferindo-lhes portanto autonomia tecnica; e pressupoe tambem urn estatuto
baseado na assumpc;ao e no reconhecimento de uma comunidade de interesses, e a
existencia de organizac;oes profissionais representativas da "profissao como corpo."
Para Everett Hughes 46 o fen6meno profissional e caracterizado por duas noc;oes
essenciais que denomina por "dip lame" e "mandat."
0 diploma (licence) consiste na autorizac;ao legal para exercer certas actividades
que a outros estao interditas. 0 mandata ea obrigac;ao legal de assegurar uma func;ao especffica, a atribuic;ao de uma missao.
Diploma e mandato sao pois instrumentos fundamentais na divisao do trabalho
e na distribuic;ao social das actividades. Compete as organizac;oes profissionais, proteger o diploma e manter o mandata dos seus membros, e ainda exercer esta autoregulac;ao relativamente as falhas ou erros profissionais, estabelecendo regras e normas que organizem e disciplinem a profissao, e, desta forma, assegurem o controlo
e a competente prestac;ao de urn servic;o publico. Estas organizac;oes constituem-se
intermediarios entre o Estado e os profissionais.
Eno quadro do Estado Liberal (sec. XIX) que se implementa e desenvolve, atraves do incremento das profissoes liberais, este poder de auto-regulac;ao social das
profissoes.
Nas sociedades actuais (sec. XX) intensifica-se o desenvolvimento das neo corporate profession urn tipo de profissoes baseado num sistema misto de regulac;ao que
sintetiza elementos da administrac;ao centralizada, corn os da auto-regulac;ao social.47

5.2. Profissoes e Cidadania
0 Estado Providencia esta directamente dependente das diversas profissoes para
administrar as suas amplas extensoes de direitos. Assim, as profissoes sao constitutivas da cidadania e vice versa, a cidadania e constitutiva das profissoes modernas.
Por sua vez o desenvolvimento do E.P. produz urn impacto significativo no alargamento do mercado de trabalho dessas mesmas profissoes.
Por exemplo, na Suecia, pafs tipo onde o E.P. foi implantado na sua amplidao de
direitos assistiu-se a uma forte mudanc;a no mercado profissional. Comparando o
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Hughes, Men and their work. 1958
Hannes Siegrist, P01jessionalization as a process, 1991
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crescimento de varias profissoes, este revela uma alterar;:ao estrutural no seu perfil.
Assim, os assistentes sociais que em 1960 eram cerea de 3.000, aumentaram para
cerea de 25.000 em 1987; os psic6logos eram 260 em 1960 e passaram para 5.900
na mesma data; os economistas estimados em cerea de 5.000 em 1960 em 1987 calculam-se entre 30.000 a 35.000; os engenheiros eram calculados em 5.000 em 1950,
aumentaram para 49.500 em 1987. 48
Como e que se pode explicar esse papel desempenhado pelas modernas profissoes?
Com apoio em Mar·shall 49 distinguem-se tres fases na evolur;:ao da cidadania:
cidadania civil, desenvolvendo-se no sec XVIII; cidadania polftica, desenvolvendo-se no sec XIX e completando-se no sec XX; e a cidadania social, desenvolvendose em articular;:ao com o Estado Providencia. Estamos como afirma Ewald, perante
uma nova episteme uma nova maneira de pensar.
Para que essas dimensoes da cidadania surjam, se desenvolvam e nao desaparer;:am, e preciso que exista urn sistema simb6lico abstracto que as ligitime e defenda.
Quem adquire competencia para criar desenvolver e utilizar esses sistemas simb6licos siio as modernas profissoes. Alias essa competencia e uma das suas car·acterfsticas constitutivas. Pois elas possuem aquilo que Bourdieu designa por "capital
simb6lico" - autoridade para falar - a quallhe advem de estabelecerem a separar;:ao entre conhecedores e nao conhecedores, entre sagrado e profano, tendo assim
"o poder simb6lico de constitufr o dado pela enunciar;:ao, de fazer ver e fazer crer,
de confirmar ou de transformar a visao do mundo e deste modo a acr;:ao sobre o
mundo" 50
Inclufmos aqui a analise de Marshal! como urn argumento hist6rico e empfrico,
em particular quando contribui para descrever o papel das profissoes jurfdicas na
conquista e evolur;:ao da cidadania civil, dos educadores e reformadores na solidificar;:ao da cidadania polftica e, das profissoes sociais na concretizar;:ao e expansao da
cidadania social.
Os sistemas simb6licos justificativos da cidadania carecem de um caracter universal (por definir;:ao ou essencia, a cidadania deve ser ou tender para a universalidade), afirmam interesses "universais".

8

Bertilsson, 1991
Marshal!, Citizenship and social class, 1950
50
PieiTe Bourdieu, 0 Poder Simb6/ico, p. 14 Para um maior aprofundamento deste ponto e util articular
coma no9ao de campo (p. 59-73) e com a 1109ao de cren9a assim, "0 que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, ea cren9a na legitimidade das palavras e daquele
que as pronuncia, cren9a cuja produ9ao nao eda competencia das palavras" p. 15
"
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Como aceitar que grupos profissionais cspecfficos assumam esses interesses e os
consigam impor a sociedade?
Isto nao pode ser explicado por uma qualquer forma de altrufsmo desses grupos
profissionais, o que se pode considcrar eque os seus interesses particulares coincidem corn interesses "universais" das pessoas (cidadaos). Existini assim uma liga~ao
entre interesses subjectivos e direitos abstractos.
Como se da essa liga~ao?
Por urn !ado ea materializa~ao desses dircitos quem propicia a cria~ao eo incremento das profissoes, por outro !ado, na medida em que "os direitos s6 existem na
extensao em que sao apoiados por grupos de interesses especiais" 51 ou como afirma
Ewald "o direito social pode ser caracterizado como urn direito de interesses"
(colectivos) e e urn "direito dos grupos, das associa~oes, das pessoas morais, em
particular dos grupos profissionais". 52
Assim os pr6prios direitos nao desaparcccm devido a ac~ao das profissoes; e
pois ao nfvel da propria sobrevivcncia das profissoes e dos direitos que se coloca
essa liga~ao.
Para se obter uma resposta a scgunda parte da pergunta, imposi~ao desses direitos a sociedade, podemos partir da refcrcncia "a afinidade de interesses entre a burguesia e a profissao jurfdica" e cla afinna<;ao de que "a emergencia de uma esfera
profissional corn os seus pr6prios intercsscs ajudou a nova classe burguesa a estabelecer os seus interesses legalmente." 53
Constata-se facilmente que subjaccntc a cstes enunciados se encontra o reconhecimento da existencia de uma pluralidadc de actores sociais colectivos corn interesses pr6prios que no entanto podem ser coincidentes. Assim a capacidade para impor
direitos podera advir, nas sociedadcs concrctas, de uma comunhao de interesses de
actores colectivos diversos.
Para uma analise dessas rela~ocs numa pcrspectiva hist6rica podemos ainda
corn mais duas teses complcmentares. A primeira afirma que "as profissoes
vao-se alterando (em caracter e em identidacle) no decurso do desenvolvimento do
moderno Estado Providencia". Escrcvemos Estado Providencia para respeitar a
transcri~ao, mas e evidente que se devc generalizar a todo o tipo de Estado
moderno.
avan~ar
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Bertilsson 1991 p. 119
Ewald, 1986, p. 463-464
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A segunda sustenta que a medida que vao sendo reconhecidos e implementados
novos direitos de cidadania, "ha que encontrar novos grupos profissionais capazes
de exprimir interesses "universais". A coiTelayao feita anteriormente entre as tres
dimensoes da cidadania e as profiss5es juridicas, os educadores e refonnadores e as
profiss5es sociais, ilustra esta tese.

5.3. As Necessidades Sociais, as Profissoes e os Processos de Normaliza<;ao
As profiss5es interferem na constru9ao das necessidades dos indivfduos.
Se como vimos, nao ha objectividade das necessidades sociais, entao podemos
afirmar que elas vao sendo construfdas social e hist6ricamente e o seu reconhecimento pressupoe, que sejam formalmente "objectivadas" e definidas politicamente.
Neste processo de identificayao/construyao das necessidades sociais, entram
varios actores em jogo dos quais destacamos: os grupos sociais (corn interesses e
necessidades diferenciadas), as profissoes eo estado.
A rela9ao das profiss5es corn as necessidades sociais pode ser vista em dois
angulos: as profissoes tern competencia quer para interferir (dando-lhe visibilidade)
no processo de identifica9ao das necessidades sociais ou na sua analise e diagn6stico, quer no processo de satisfayao e resposta atraves da conceptualizayao criativa
e/ou da administra9ao de recursos e beneffcios sociais.
Temos ainda a considerar o papel das profiss5es (sociais) no processo de normalizayao atraves do qual se exerce urn certo tipo de rela9ao de saber-poder em
ordem a produzir objectividade social- a medida comum a norma. Aqui estamos na esfera da elaborayao de medidas de polftica social, na qual participam profiss5es diversas.
Dado que nao existe norma universal, e que por outro lado no estabelecimento
da norma, estamos perante a conflitualidade de interesses sociais, tornam-se necessarios 0 desenvolvimento de processos democraticos, de formas de negociayao
colectiva entre os grupos e actores sociais, o que pressup5e o exercfcio de competencias e saberes profissionais. Nestes processos podem estar implicadas varios tipos
de profiss5es sociais: quer as profiss5es cujas competencias estao ligadas a analise e
interven9ao nos fen6menos e processos sociais: os economistas, os assistentes
sociais, os soci6logos, os psic6logos; quer as profiss5es ligadas a tecnologia jurfdica.

5.4. 0 Conhecimento, o Credenciamento e o exercicio da Profissao
Varios termos sao usados para designar aqueles que criam, divulgam e utilizam
ou empregam o conhecimento formal: intelectuais, "intelligentsia", especialistas,
tecnicos e profissionais. Cada termo contem as suas ambiguidades. Contudo a cate-
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goria profissao constitui a fonte mais utilizada para identificar, nos nossos dias, os
agentes do conhecimento formal. Freidson (1986:13)
Constitutiva da nogao de profissao esta a da aplicagao do conhecimento. Efectivamente profissionais sao aqueles que alem de produzirem ou deterem urn saber
especffico o aplicam no exercfcio da sua pratica.
Profissional e aquele que "exerce" uma profissao.
Podemos entao interrogarmo-nos sobre:
Quem e que estabelece a separagao entre o que possui urn saber especffico e
pode aplica-lo, e aquele que nao possui esse saber?
Quem autoriza ou legitima a utilizagao/aplicagao social desse saber?
Quem estabelece o quadro que define o conteudo do que e aceite como trabalho
profissional?
Como e por quem sao credenciados os profissionais para o exercfcio da sua profissao?
Tentando dar resposta a algumas destas questoes, comegamos por identificar a
existencia de sistemas de credenciamento, que podem sofrer variagoes de pafs para
pafs, e que contem duas formas de credenciamento: o ocupacional e o institucional.
0 credenciamento ocupacional que envolve a autorizagao, "licensing", graus,
diplomas, certificados, que atestam que urn indivfduo pode usar urn titulo profissional o quallhe da acesso ao respectivo mercado de trabalho. 0 credenciamento institucional que implica a acreditagao de Instituigoes de Ensino Superior- Institutos,
Escolas, Universidades e tambem de outras instituigoes (de exercfcio profissional)
tais como hospitais, como sendo qualificadas para a educagao e o treino profissionaP4
A estrutura do sistema credencial assenta fundamentalmente em tres cor·pos: o
Estado; as Universidades e as Organizagoes Profissionais (Associagoes, Ordens,
Colegios, "Councils of Education").
A variagao destes sistemas de credenciamento esta relacionada corn o tipo de
sociedade, o tipo de Estado, sua estrutura e a sua hist6ria polftica. Assim podemos
encontrar dois modelos tendenciais; o modelo Anglo-Americano de caracter liberal
onde o papel do Estado e men os intervencionista, e onde ganha maior relevo o papel
assumido pelas Organizagoes de caracter profissional. 0 modelo Franco-Europeu
onde o Estado assume urn papel mais centralizado e tern urn caracter mais intervencionista.55
54
55

Cf. Freidson, 1986
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As universidades sao as principais institui~oes credenciadoras do conhecimento
(das profissoes), na medida em que sao institui~oes que coligem, transmitem e
eventualmente produzem conhecimento (de nivel superior e elevado grau de complexidade) determinam as suas condi~oes de valida~ao, e credenciam a sua aquisi~ao atraves da atribui~ao de graus e diplomas.
0 papel do Estado no processo de credenciamento e importante em qualquer dos
dois modelos, embora se configure de maneira diferente. Assim no modelo Anglo-Americano, embora o Estado seja em ultima instancia soberano no reconhecimento, licenciamento, atribui~ao de alvanis, delega contudo em grande parte nas
organiza~oes profissionais. Encontramos neste modelo, pafses corn uma tradi~ao de
"cm·pos profissionais" fortemente estruturados e que sao responsaveis nao so pelo
controle do uso do titulo profissional como por vezes por certificar a sua propria
forma~ao 56 . Nestes casos o Estado e olhado mais como aquele que pode defender
o poder de auto-regula~ao das profissoes ou que pode atribufr mais previlegios.
No modelo Franco-Europeu esse poder regulador e interventor e assumido mais
directamente pelo proprio Estado (Administra~ao Publica) que o exerce tambem de
forma centralizada a nivel da educa~ao, quer atraves do controlo do acesso aUniversidade, estabelecendo ou alterando o tipo de exames e graus requeridos, quer no
credencimento das institui~oes academicas. 57
A partir do credenciamento legitimador sao atribufdos aos profissionais, pelo
Estado e pelas Organiza~oes, poderes para exercer determinadas competencias.
Desta forma "as profissoes na medida em que sao urn la~o estrutural entre o sistema
de hierarquia educacional e da ordem hierarquica ocupacional podem ser olhadas
como um corpo da ordem e garantia institucional, a qual unicamente o Estado pode
oferecer." 58
Encontramos manifesta~oes desta garantia institucional, por exemplo, no tratamento especial que os tribunais conferem ao "testemunho de perito" 59 o qual e
56
Nos E. U. os "social workers" podem obter a certifica9ao das suas qualifica96es, atraves do proprio
corpo da profissao, como membros da "Academy of Ce11ified Social Workers". Encontrmos igual delega9ao
pelo Estado de Nova York relativamente ao credenciamento privado por "cm·pos profissionais" assim: 0 "American Council on Pharmaceutical Education", 0 "Engineers' Council for Professional Development" a "National League for Nursing" etc. Freidson,l986, p. 69 e 75.
57
Estes dais modelos podem ser considerados coma ideais tipo. Uma analise hist6rica leva-nos a concluir, que eles tanto podem ser continuos, coma podem em algumas sociedades, coexistir simultaneamente. cf.
R. Collins, 1990
58 M. Larson, 1990
59
Ede referir aqui o caso hist6rico e paradigmatico de Fweira da Silva, professor prestigiado da Faculdade de Ciencias da Universidade do Porta- area de quimica, no "Caso Urbino de Freitas ".Um caso de crime
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baseado num conhecimento especializado e legitimado pelo sistema credencial, ou
no que Freidson designa pelo poder de "gatekeeper", 60 entendendo-se este como o
poder assumir uma posi9ao de interprctayao e jufzo, entre urn utente/cliente e urn
recurso ou beneffcio que aquele pretcndc.
Desta forma, s6 os professores sao autorizados a atribufr classifica96es oficialmente reconhecidas, e que se constitucrn como pre-requesitos para urn diploma ou
grau. Sao os assistentes sociais que deterrninam a elegibilidade de beneffcios
(econ6micos ou sociais) relativamcnte aos clientes/utentes. Por sua vez os medicos
tem poder para receitar, para certificar 6bitos e doen9as e determinar quando urn
doente pode ser admitido outer alta nu m hospital. S6 um engenheiro civil pode assinar projectos de constru9ao de estradas, pontes etc .. Estes exemplos demonstram
como os sistemas de credenciamento estabelccem a rela9ao entre o conhecimento
formal adquirido e o exercfcio da profissao, legitimando a aplicayao social desse
saber.

6. CONCLUSAO
Ao abordar as rela96es do Estado com as profissoes, a partir das questoes colocadas inicialmente, detectamos alguns pontos de articula9ao mais significativos: a
auto-regula9ao das profissoes; o processo de cidadania; as necessidades sociais e os
processos de normaliza9ao; conhecimento c credenciamento.
A partir da analise desenvolvicla, procuramos demonstrat, que as profissoes sao
cruciais para o desempenho dos clois tipos de socieclade (E. Liberal; E. Providencia)
masque a forma de interven9ao clifcrc considcravelmente entre eles. Iclentificam-se
dois modelos tendenciais: o modelo Anglo-Americano eo modelo Franco-Europeu,
relacionados com o tipo de estaclo mas tambcm coma hist6ria social e polftica dessas mesmas sociedades. Daqui se inl'cre que "profissao" e um conceito especificamente hist6rico. Contudo ao interrogarmo-nos sobre a existencia de elementos permanentes definidores da categoria profissao, nas suas rela96es corn o Estado e com
o processo de estrutura9ao social, encontrr11nos sempre a presen~a de um conhecimento formal e de wn saber especiali-,:ado.
de envenenamento de tres familiares, dificil de dcsvcndar, praticado por um medico, no qual Ferreira da Silva
foi chamado a intervir na sua qualidade de pcrito cm qufmica. Ncsta epoca- 1890- os qufmicos eram profissionais pouco conhecidos nao se sabendo qual a sua utilidadc social. Este caso eparadigmatico pm·que funciona em do is sentidos por umlado atraves do "testcmunho de perito" o conhecimento especializado funcionou
como a garantia institucional dos tribunais, por outro !ado o exito na resolugao de um caso (publico) teve
o reconhecimento da profissao (opiniao publica) c da sua utilidade em tennos sociais. Cf. Aguiar, 1925 e
Cabral, 1986.
6
° Cf. Freiclson, 1986. 166-168
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Efectivamente, o poder de auto-regula9ao das profissoes que tern como consequencias a autonomia e controlo do seu proprio trabalho, baseia-se no reconhecimento do saber profissional; a media9ao simb6lica desempenhada pelas profissoes
nos processos de cidadania, atraves da utiliza9ao do seu capital simb6lico fundamenta-se no saber diferenciador separando os que possuem urn saber especffico
daqueles que nao possuem esse saber. Etambem a partir da competencia adquirida
atraves de urn conhecimento formal, que as profissoes intervem nos processos de
constru9ao/identificayao das necessidades sociais e na administra9ao dos recursos
sociais institucionais. Trata-se de urn saber que necessariamente precisa de ser credenciado para ter legitimidade e poder ser utilizado socialmente.
Entao daqui retiramos urn outro elemento: niio eapenas a existencia do conhecimento que efundamental, mas sim a forma coma esse conhecimento edistribufdo
e organizado socialmente.
Desta forma conclufmos que o conceito "profissiio" sendo embora uma categoria especificamente hist6rica apresentando conteudos descontfnuos, e por outro !ado
portadora de elementos definidores, que a podem configurar como uma estrutura
pennanente, pois ao estabelecer a articula9ao entre o conhecimento formal e o saber
especializado e credenciado, corn a pratica ocupacional, corporiza a organiza9ao,
distribui9ao e utiliza9ao social desse saber.
Assim, ao considerm· que as profissoes sao a base da organiza9ao social do
conhecimento formal aplicado, podemos deduzir nao s6 da sua importancia para a
estrutura9ao social das modernas sociedades, como tambem reconhecer o interesse
de que elas se revestem para o Estado. Como diz M. Larson "a profissao pode tornar-se estruturalmcntre um lar;o material entre o Estado e o desenvolvimento do
conhecimento especializado na sociedade civil. Pelas suas caracterfsticas estruturais, as profissoes sao uma parte necessaria em qualquer teoria do estado
moderno". 61
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