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Sociologia das profissões:
uma contribuição ao debate teórico

Maria Helena Machado

Introdução

A controvertida área da sociologia das profissões tem formulado um
instigante debate em torno de questões polêmicas e contemporâneas so—
bre o mundo das corporações profissionais e sua dinâmica organizativa
(econômica, política, social, ideológica etc). Questões tais como: Quais
os critérios sociológicos que definem uma profissão? O que diferencia
uma profissão de uma semiprofissão? Há um processo crescente de pro—
fissionalização da sociedade? Ou vivemos a era da desprofissionalização
de corporações poderosas, como a medicina, advocacia e a engenharia?

Na visão durkheimiana & sociedade moderna está caracterizada, ba—
sicamente, pela divisão do trabalho através das diferentes profissões e
especializações. Sendo assim, Durkheim concebia a corporação profissio-
nal como a instituição que daria origem a nova ordem moral da sociedade
industrializada. Todos os participantes da mesma atividade, patrões e em—
pregados, juntos buscariam se organizar segundo regulamentos profissio—
nais, onde os deveres e direitos estariam delimitados. Isto levaria a um
poder moral capaz de impedir os egoísmos individuais, os abusos de po—
der dos fortes sobre os fracos. O sentimento de solidariedade social estaria
resguardado e restabelecido. Para O autor, as corporações profissionais
são fontes prestigiosas de solidariedade'

Este papel de construtora da moral profissional conferida às corpo—
rações por Durkheim é bastante rico para compreendermos a dinâmica
organizativa de certos segmentos profissionais poderosos existentes hoje,

1 Ver o estudo de Durkheim sobre moral profissional: Lições de sociologia: a Moral, 0 Direito
e o Estado, São Paulo, Edusp, 1983.
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como por exemplo os médicos, advogados, engenheiros, professores uni—

versitários e outros.

Nos textos sobre a moral profissional, acentua que temos tantas,

morais quanto profissões. .. encontramos pois, no seio de cada sociedade,

uma pluralidade de morais a funcionar paralelamente. E esta moral deve

ser preservada pelo grupo profissional. Regras devem existir que digam

a cada um dos colaboradores seus direitos e seus deveres e isso não apenas

de maneira geral e vaga senão precisa e minudente, com vistas às princi—

pais e mais ordinárias circunstâncias (Durkheim, 1983).

Apostava numa sociedade harmônica, capaz de gerir seus conflitos

e conferia às corporações papel crucial no processo democrático. No

entanto, as corporações profissionais de nossos tempos (médicos, profes—

sores, advogados etc.) não estão voltadas para este fim, mas para questões

que dizem respeito exclusivamente à sua coletividade de pares. Elas são

muito mais arenas políticas conflitivas, competitivas, do que consensuais

e harmoniosas como idealizou.

A autonomia moral e profissional das corporações na proposta

durkheimiana é problemática se aplicada à nossa realidade, por dois pon-

tos que consideramos fundamentais: a) a historicidade das corporações,

pois elas não nascem de uma história natural, mas de uma história social.

Portanto, passíveis de influências e interdependências com outras profis-

sões e com a própria sociedade mais ampla: b) o papel político-ideológico

do Estado na configuração dessa mora] mais ampla como também sua

influência e intervenção na estruturação das corporações. Subestimou,

ademais, () papel ideológico do Estado e conferiu às corporações & missão

social de interlocutora e facilitadora dos mecanismos democráticos. O

corporativismo foi implantado sim, mas a serviço das microcoletividades,

dos guetos profissionais com forte atrelamento ao Estado.

Definindo profissão

Há consenso pelo _menos, entre os teóricos da área (Moore,

Wilesnky, Larson, Freidson, entre outros), de que a existência de um

corpo esotérico de conhecimento e a orientação para um ideal de serviços

são dois atributos inquestionáveis para se definir profissão. A medicina,

advocacia, engenharia, o Clérigo e professores universitários, por exem—

plo, são, nesta perspectiva, consideradas profissões, enquanto os farma—

cêuticos, os enfermeiros, são classificados como semiprofissões. A justi—
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ficativa para tal diferenciação é a ausência (no segundo caso) de um corpo
específico de conhecimento, bem como a inexistência de um mercado de
trabalho inviolável, como ocorrem com os médicos, os advogados, entre
outros profissionais. Já a sociologia, a psicologia, ciências da computação
são categorias em processo de profissionalização, ou seja, ainda não ad—
quiriram status e perfil de uma profissão sólida. A diferença fundamental
entre o verdadeiro profissional e 0 quase profissional e' de que o primeiro
negocia com uma clientela específica e o segundo não.

No entendimento de Weber (1984), uma profissão é uma peculiar
especializacíón )) coordinación que muesmm los servicios prestados por
una persona, fundamento para la misma de una probabilidade duradom
de subasistencia e de ganacias. As profissões do ponto de vista weberiano
podem ter lugar por razão de uma atribuição heterogênea de serviços com
remuneração para sua subsistência correspondente dentro de urna asso-
ciação reguladora da economia (divisão servil do trabalho) ou, com rné-
ritos de uma orientação autônoma, pela situação de mercado de serviços
(divisão livre das profissões); firmar—se na especialização dos serviços; ou
significar pelos fins de utilização econômica dos serviços profissionais,
ora “autocéfala, ou heterocéfala”.2

Enfim, las profesiones típicas y las clases de oportunidades de ingre—
sos, se encuentmm entre sí conexión de reciprocidad (Weber, 1984).

Construindo paradigma

A contribuição mais sistemática ao tema foi inicialmente desenvol—
vida por Wilbert Mooreª, que elaborou toda uma argumentação teórico—
metodológica para estudar profissões, tornando-se modelo paradigmáti—
co no campo da sociologia.

Em sua argumentação destacando a grande dificuldade em concei-
tuar profissionalismo, dada a inexistência de definição do ideal-típico ou
características essenciais nas categorias que as distinguem das outras, es-
clarece Moore (1970): a tentativa de definir profissionalismo em termos

2 Por especialização profissional (“autocéfala”) Weber entende a exploração individual
(advogado, médico, artesão etc) e por “heterocéfala” os operários de fábricas, empregados.
Ver: Weber, M. Economia )! Sociedad, México, Fondo de Cultura Econômica, 1984.

3 Ver: Moore, W. The Professions: roles e rules: New York, Russel Laye Foundation, 1970.
Ver também textos deste autor realizados nas décadas anteriores nos quais já esboçavam
questões fundamentais.
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ideais e' clara e metodologicamente dispensável se especificações operacio—

nais adequadas são assumíueis para a identificação de características sele-

cionadas. Desta maneira, aponta outra forma para conceituar profissio-

nalismo, elegendo assim uma escala de atributos:

' O profissional pratica uma ocupação em tempo integral e este passa a

viver da remuneração oriunda da atividade exercida.

' Caracteriza-se pela presença de indivíduos que se destacam pela voca-

ção, ou seja, aceitam as normas e modelos apropriados e se identificam
com seus pares e têm uma forte noção de coletividade. No entanto,

salienta Moore (1970), há inconsistências entre lealdade de pares e

compromisso vocacional quando se pensa no serviço prestado ao clien-
te. Profissionais tendem muito mais a buscar, primeiramente, confor-
midade com seus pares. Estabelece'm—se diálogos misteriosos com seus

colegas, com uma linguagem técnica especializada, com estilos comuns,

formas de trabalho e ate' mesmo formas de vestir comuns.
0 Possui organização, isto e', eles se organizam & partir da mútua identi-

ficação de interesses da categoria distintos, usando, sobretudo, contro—
le sobre acesso, seleção, projeção e regulamentação dos participantes,
e adotando código de ética que formalizará assim as normas de conduta

profissional. Em ordem temporal o monopólio da habilidade e da de—
terminação de critério de admissão podem acontecer juntos e o controle

do acesso pode ser fundamental para se estabelecer o treinamento-pa-

drão de resultados. A organização dos interesses dos profissionais se
orientam por problemas mundanos, que seriam questões ligadas às
condições de trabalho, mercado de trabalho, salário e considerações

estratégicas que dizem respeito a questões da ética, proteção e delimi—
tação de território profissional, identidade e interesses profissionais

etc. Esta é uma questão crucial e bem definida por Moore, que permite
um perfeito entendimento da organização dos interesses das corpora—
ções profissionais.

A aquisição de um corpo de conhecimento formal, adquirido através

de uma iniciativa jurídico-legal é realizada nas sociedades modernas, pelas

universidades. Apesar de existirem variações, a educação formal serve de
base para a maioria das ocupações nas sociedades modernas (Moore,
1970). Surge a necessidade de se ter um currículo mínimo homogenei-
zando o conteúdo teórico a ser transmitido aos aspirantes. Este atributo
tem um lugar de destaque, já que o conhecimento esotérico é crucial na
definição do que é uma profissão ou-semiprofíssão, por exemplo.
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0 Possui uma forte orientação para o serviço, isto é, serve aos interesses

da coletividade, e tem uma praticidade social. Essa orientação para os

serviços precisa ter aderência corn a sociedade e envolve trêg normas

subsequentes, ou seja, de aptidão, de execução e de serviços. E preciso

ter padrões individuais e coletivos, obrigando o profissional a se man—

ter sempre atualizado na sua área. Por outro lado, para assegurar uma

atuação profissional esses profissionais são obrigados a regular sua pró-

pria conduta através de aderência e códigos de ética. As normas de

atuação referem—se primariamente a obrigações com seus clientes, se-

cundariamente com seus pares, sendo que a incompetência ou uma

atuação desleixada necessariamente refletem descréditos na produtivi-

dade profissional. Na verdade as funções das normas para a atuação

são, idealmente tanto para proteger o cliente leigo, como legitimar o

profissional contra charlatães e profissionais impróprios (Moore,

1970).

o A obtenção e manutenção da autonomia, que se comparada com a das

existentes na Idade Média, foi exacerbada nas profissões modernas em-

função de sua crescente especialização. Sendo assim, a especialização

técnica aumenta a autonomia do profissional. É preciso ter critérios

claros tais como evidence of service of the laity, compromisso com a

vocação, organização para efetivo controle de admissão, educação es-

pecializada e normas efetivas que assegurem execução competente de

serviços, longe do alcance de leigos.

Em seus estudos sobre profissões, Moore aponta alguns problemas

teóricos metodológicos quanto a autonomia. O primeiro refere—se à pou—

ca possibilidade de, ao fazer uma listagem de profissões e ocupações, uma

categoria ter aspectos comuns que a difere dos demais tipos ocupacionais.

Desta forma, os critérios propostos para o profissionalismo devem res—

ponder as questões comuns, porque as respostas podem ser diferentes de

um caso para o outro, sugerindo, assim, uma escala. A falta de homoge—

neidade dentro da mesma ocupação é outra questão problemática. O que

queremos dizer é que uma mesma categoria pode ter diversas condutas e

formas de lidar com seus clientes, variando segundo sua área e especiali-

dade, bem como de profissional para profissional.

Enfim, o que importa é que a autonomia tem que ser pensada de

uma forma mais abrangente desde os aspectos relacionados ao saber, po-

der, técnicas, até os graus de autonomia que o profissional mantém quan-

do de sua inserção no mercado. Na opinião de Moore, essa correspon—

dência não é tão necessária. O que importa é que a autonomia tem que
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ser pensada de uma forma mais abrangente desde os aspectos mais rela-
cionados ao saber, poder, técnicas, até os graus de autonomia que o pro—
fissional mantém quando de sua inserção no mercado. Portanto, devemos
ter muito cuidado em identificar e comparar profissões através do tempo
e do espaço. Devemos ser cautelosos em assumir a homogeneidade, pois
nem todas as profissões são igualmente valorizadas em todas as situações.
Clérigos podem ter dificuldades em determinados regimes políticos, do
mesmo modo que a prática profissional como a sua remuneração podem
ser diferenciadas de um local para outro. Enfim, nossa estratégia de abor-
dagem dessas diferenças e' procurar uma análise sistemática do papel das
relações profissionais, generalizando se possível e particularizando se ne-
cessário (Moore, 1970).

Conceituando de forma mais clara, podemos dizer que profissão é
uma ocupação cujas obrigações criam e utilizam de forma sistemática o
conhecimento geral acumulado na'solução de problemas postulados por
um cliente (tanto individual como coletivo). E atividade profissional é
um conjunto de conhecimentos novos mais fortemente'relacionados à
uma esfera ocupacional. Portanto, a autoridade profissional é centrada
no profissional que detém o conhecimento especializado para o problema
específico do cliente.

Seguindo a mesma linha teórica mas avançando nos aspectos cons-
titutivos da profissão, Wilensky (1970) desenvolve sua argumentação so-
bre processo de profissionalização das categorias profissionais com uma
pergunta central: Quais são as diferenças entre médicos e carpinteiros,
advogados e mecânicos de automóveis, que fazem com que a uns deno-
minemos de profissionais e negando tal rótulo & outros? 4 Existem duas
características básicas que distinguem profissão de ocupação no mercado.
A primeira é o caráter técnico da tarefa do profissional, já que a mesma
baseia-se no corpo de conhecimento sistemático adquirido através de um
treinamento escolar. Pressupõe—se que esse conhecimento é transmitido
por outros profissionais que falam a mesma linguagem. A segunda carac-
terística refere-se às normas e regras profissionais em que ele se orienta
para executar sua tarefa. Em outros termos, essa tarefa ou atividade repre—
senta um conjunto de atos sistemáticos, contínuos'que obedecem a uma
certa lógica técnica científica. Sendo assim, qualquer profissão que pre—
tenda exercer autoridade profissional terá de encontrar uma base técnica

4 Para uma leitura mais detalhada, ver: Wilensky, H. L. The Profissionalization of everyone.>
In: The Sociology ofOrganizations: basic studies (Grusky, Oscar and Hiller, George eds.) New
York, The Free Press, 1970.
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para faZê-lo, reivindicar que tanto as técnicas como a jurisdição estejam
de acordo com padrões de treinamento e convencer o público que seus
serviços são exclusivamente confiáveis. (Wilensky, 1970). É estratégico
que O público leigo sinta necessidade e busque seus serviços especializa-
dos. No entanto, dizer técnico não é o mesmo que dizer científico, pois
a base da reivindicação de sua competência exclusiva varia de acordo com
características distintas das funções e com a formação de cada profissão.

O ideal de trabalho é visto, nesta perspectiva teórica, como eixo
central que guia toda reivindicação moral por. status profissional, que
possui dois lemas: &) faça tudo o que pode para manter os padrões pro—
fissionais de trabalho: b) esteja ciente da competência limitada de sua
própria especialidade dentro da profissão, encaminhando para colegas os
casos não solucionados na sua área.

Enfim, o grau de profissiohalizaçáo é regido não só pelo grau de êxito
na reivindicação por competência técnica exclusiva, mas também pelo
grau de apelo ao ideal de trabalho, e pelas normas de apoio à conduta
profissional. (Wilensky, 1970).

Haverá então, um processo de profissionalização? Para o autor este '
processo existe e incorpora cinco passos de uma profissão.5

. Primeiro, o trabalho torna—se uma ocupação de tempo integral. Isto
ocorre dada a “necessidade social” e o surgimento e aplicação do tra—
balho específico.

º Segundo, criam-se escolas de treinamento, ou seja, a transmissão do
corpo esotérico de conhecimento é feita por pares experientes. No _
entanto, este conhecimento não é mais transmitido de forma heredi—
tária às famílias, mas de maneira sistematizada e universal para os as-
pirantes.

. Terceiro, forma-se a associação profissional. Neste momento definem-
se perfis profissionais que darão ao grupo uma identidade.

0 Quarto, & profissão é regulamentada. Essa fase é essencial para & ativi—
dade profissional, já que nesse momento se define o território profis-
sional assegurando assim o monopólio de competência não só do saber
como da prática profissional. ,

0 Quinto, adota—se um código de ética. Estabelecem—se normas e regras
profissionais enquadrando-os. Também assegura—se legalmente o direi—

5 Wilensky desenvolveu um extenso estudo sobre dezoito profissões nos Estados Unidos e
a partir daí formulou os cinco passos do processo de profissionalização.
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to de expurgar os não—profissionais, considerando—os charlatães ou não

aptos para o exercício.

No entanto, Wilensky (1970) aponta para as barreiras à profissio-
nalização: contextos organizacionais que ameaçam a autonomia e o ideal

de trabalho e a base de conhecimento que ameaça a jurisdição exclusiva.
Portanto, o futuro do profissionalismo de uma ocupação depende do de-
senvolvimento na organização do trabalho e do conhecimento específico.

Um dos pontos congruentes entre Moore e Wilensky refere—se ao
relativo grau de autonomia que um profissional assalariado tem nas so—
ciedades industriais modernas. Moore (1970) afirma que neste caso é
preciso rever a escala de atributos, principalmente no que se refere a
autonomia. O profissional assalariado, como analisa Wilensky (1970),

muitas vezes não possui responsabilidade exclusiva ou final pelo seu tra-
balho; ele tem que aceitar a autoridade final de não-profissionais na ava—
liação tanto do processo como do produto. Neste contexto, o autor
destaca os médicos (assalariados ou não), dizendo que a autoridade e res-
ponsabilidade do médico, geralmente exercidas sob condições de emer—
gência são tipicamente conclusivas, ele se encontra no topo da escala de
prestígio na indústria rnédica, a diversidade de clientes faz com que ele
não se torne dependente de um ou outro cliente. Interpretando a argu—
mentação de Wilensky sobre diversos clientes como Várias modalidades
de inserção do trabalho médico (público, privado, consultório, pré-pa-
gamento etc.) nos permite identificar nesta situação dois movimentos
ambíguos. Se de um lado, o médico, ao se relacionar com vários clientes
se diferencia dos outros profissionais, tornando-se, paradoxalmente, in-
dependente das regras de um único cliente (por exemplo, um cientista
que trabalha para uma empresa e seu produto fica totalmente condicio-
nado ao parecer final do empregador—cliente); por outro, este profissional
acaba por responder a um código de regras e normas organizacionais
criando constrangimentos ambientais à sua prática profissional, limitan—
do sensivelmente sua autonomia e colocando em risco o ideal de trabalho.

A possível comparação entre profissionais assalariados corn autôno—
mos é um problema adicional na análise sociológica. Estes constrangi-
mentos são bem ilustrados nos hospitais modernos, onde o bem—estar do
paciente (sua cura) se choca com os interesses comerciais de lucratividade
dos proprietários. O ideal de trabalho médico e a autonomia ficam aba-
lados ante os interesses lucrativos da direção do estabelecimento. Além
disso, Wilensky (1970) afirma que tanto os profissionais assalariados
como os autônomos estão vulneráveis à perda de autonomia quando a
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demanda depende de clientes poderosos ou patrões pouco receptivos ao
julgamento profissional independente.

Reforça—se a idéia da construção da base de conhecimento e doutrina

como ponto excepcional para a obtenção de status profissional. Se a base
técnica de uma atividade consistir de um vocabulário que e' familiar a
todos ou se a mesma for científica, mas de tal forma restrita que pode ser
aprendida pela maioria das pessoas como um conjunto de regras, aí então,

a atividade terá dificuldades em reivindicar um monopólio de técnicas
ou até mesmo uma jurisdição mais ou menos exclusiva. (Wilensky, 1970)

Este corpo esotérico de conhecimento deve funcionar como uma caixa

preta, ou seja, contendo segredos e técnicas profissionais invioláveis e
indecifráveis por leigos, mas ao mesmo tempo com uma visibilidade social
acessível a este mesmo público. O conhecimento profissional assim como
todo conhecimento é até certo ponto tácito, e é isto que confere ás profis-

sões estabelecidas sua aura de mistério (Wilensky, 1970). Em outros ter-

mos, nem tudo que um especialista sabe e conhece, ele transmite verbal—

mente. Assim, podemos definir o especialista como um indivíduo que
conhece tanto que só pode comunicar uma pequena fração do seu conhe—
cimento. Os clientes Vêem um mistério nas tarefas a serem desempenha-

das, mistério este que não é dado ao leigo conhecer, visto que o conhe-

cimento tácito é relativamente inacessível. Reter O conhecimento,

torná—lo específico e suficientemente misterioso é o eixo central que move

o profissionalismo.
Também na argumentação de Freidson (1978) a autonomia profissio—

nal tem um destaque.“ Sua análise enfatiza a comparação das atividades

dos médicos com a dos paramédicos (enfermeiros, por exemplo). Nessa

comparação o autor argumenta que o que diferencia a profissão médica das
paramédicas é o grau de autonomia, prestígio, autoridade e responsabilidade

que a profissão médica detém. Segundo Freidson (1978), para que la auto—
nomia exista, el ejercitante debe trabajar solo )! no ha de contraer abligacio—
nes a largo plaza con 5145 clientes: debe ser capaz de intermmpir la relación
con su cliente en qualquer momento y viceversa: el convennío de cobrar en
base a honorários por los servicios más que en base a un contrato financiero

probablemente estimule la práctica autónoma.
Sendo assim, a satisfação do profissional liberal está em trabalhar

livremente segundo seus próprios critérios. Na verdade, O médico tem

6 Eliot Freidson tem produzido inúmeros estudos sobre sociologia das profissões desde a

década de 1970. Ele contribuiu decisivamente para o avanço no campo teórico e metodológico

Adns profissões.
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sua satisfação plena quando trabalha por conta própria, podendo, livre-
mente, examinar, prescrever, diagnosticar e tratar do seu paciente. A au-
tonomia profissional é essa capacidade adquirida pela medicina no início
do século XX,,de avaliar e controlar ela mesma o aspecto técnico de seu
próprio trabalho. ,

Freidson (1978) estabelece uma distinção importante entre a autono-
mia técnica, que é o critério decisivo de diferenciação entre uma ocupação
e uma profissão e a autonomia socioeconômica. Enquanto a primeira está
no centro da autoridade médica, a segunda é mais periférica. Esta argu—
mentação fica clara quando O autor compara a atividade dos médicos nos
Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética e mostra que quais—
quer que sejam as obrigações socioeconômicas impostas & eles (horários,
número de clientes etc.) sua autonomia técnica não é afetada.

No entanto, uma questão problemática na análise freidsoniana é a
convicção de que a autonomia profissional (técnica) não é abalada por
nenhum constrangimento ambiental quando sabemos que poderosos
agentes (Estado, sociedade e a própria clientela) interferem e, em certas
circunstâncias, alteram a dimensão da autonomia profissional. O saber
técnico não está descolado da realidade em que o profissional atua.

Contrapondo a idéia de uma autonomia desvinculada das injunções
ambientais, Larson (1977) enfatiza que na profissão médica, mesmo sen—
do O consumidor individualizado (clientela) & natureza Vital da necessi—
dade (vida e morte) e a garantia do Estado para o exercício do monopólio
profissional, isto não garante que de fato a autonomia profissional e o
controle monopolístico se efetuem. Afirma Larson (1977): cada um deles,
e todos combinados, estâo condicionados pela possibilidade de negociação
de exclusividade cognitiva, que é uma variante crucial de intervenção.
Fundamentando sua argumentação, & autora compara a engenharia com
a medicina, buscando as possíveis diferenças que marcam essas duas pro—
fissões estabelecidas e reconhecidas como tal pela sociologia.

A primeira diferença evoca a natureza do trabalho de ambas. En-
quanto os engenheiros atuam como idealizadores e coordenadores de um
projeto ou trabalho, os médicos atuam como executores diretos da ativi—
dade. Não há delegação da essência de sua ação profissional. A segunda
diferença básica entre engenharia e medicina é que a natureza física do
produto da engenharia envolve imediatamente a possibilidade de que o
cqmprador seja uma pessoa diferente do consumidor. A relação entre o
idealizador técnico e o comprador de seus serviços é tipicamente diferente
daquela que prevalece quando há umd fusão entre o comprador e o con-
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sumidor. Outra peculiar diferença é a possibilidade do roubo do cliente

ou do produto, ou seja, o risco que o engenheiro tem de que seus segredos

sejam copiados através, por exemplo, de espionagem industrial. Situação

semelhante é difícil no caso do médico, já que a relação com o cliente é

pessoal e intransferível. A ascensão profissional do engenheiro também

difere da que o médico possui, pois a mobilidade profissional do primeiro

está mais condicionada & estruturas organizacionais (mercado subordina-

do) que o segundo.

Base cognitiva e mercado de trabalho: categorias-chaves

para a análise sociológica

Priorizandq as relações estabelecidas entre profissões, mercado de

trabalho e Estado, Larson (1977) acrescenta às dimensões estruturais (co-

nhecimentos e organização), os aspectos ambientais como elementos que

constrangem ou não uma profissão, conferindo—lhe mais ou menos mo—

nopólio de competência.

Para a autora, a estrutura de profissionalização está centrada em dois

pontos básicos: a dimensão do conhecimento abstrato, passível de apli-

cabilidade, e o mercado determinado pelas condições socioeconômicas e

pela ideologia dominante vigente. As dimensões de controle de mercado

de trabalho funcionam como estratégias eficientes para a consolidação

do monopólio de competência: ou seja, a natureza do serviço, o tipo de

mercado, e de clientela, & base cognitiva, a formação profissional, relações

de poder, afinidade profissional com a ideologia dominante. _

Como já salientamos anteriormente, Larson (1977) confere ao mer-

cado e à base cognitiva de uma profissão os dois pontos fundamentais

para qualquer projeto profissional. A estrutura de um mercado profissio-

nal particular é determinada pela estrutura social que molda & necessidade

social para um dado serviço e, além disso, define o público atual ou po-

tencial da profissão. '

Quanto a base cognitiva, & autora sugere que a melhor forma é

aquela que revela, ou atua ou maximiza as características do mercado

profissional. Ela deve ser específica o bastante para partilhar com clareza

a utilidade profissional, e ser formalizada ou codificada o bastante para

permitir & estandardização do produto; o que significa essencialmente a

estandardização dos produtores. E ainda, não deve ser tão claramente

23



codificada que não permita efetuar um princípio de exclusão: onde todos
podem reivindicar serem experts, não há expertise.

A autora adiciona ainda à sua análise a necessidade de mudanças
sucessivas na base cognitiva. Tal discussão introduz uma variável inte-
ressante para a análise sociológica de profissões, qual seja: a incorpo—
ração de tecnologia (inovações) como componente crucial para a ma-
nutenção do monopólio de competência. A mudança na base cognitiva
é um componente necessário para prevenir a rotina excessiva e assim a
relativa inacessibilidade da expertise. Ao mesmo tempo, a mudança não
pode ser tão rápida nem tão fragmentária que impeça a socialização
do conhecimento pelos experts. Além disso, a mudança, para ser legi—
timada, deve ser percebida pela sociedade como progresso, que para
Khun é a necessidade de tratar a atividade cognitiva cómo ciência. O
conteúdo sociológico da aproximação de Khun à produção científica é
relevante para a análise das profissões. Uma aparente tautologia, que
precisa ser explicada, resume uma parte central de uma interpretação:
a ciência é inseparável da percepção do progresso porque ela é o pro-
duto exclusivo de comunidades de cientistas especializadas. As comu-
nidades científicas, diz Khun, são caracterizadas por sequências de en-
tendimentos tácitos compartilhados, que nós chamamos de paradigmas.
Um paradigma não é um sistema abstrato de regras explícitas mas uma
prática acessível durante um longo processo de socialização. (Larson,
1977)

A profissão médica, neste sentido, é a profissão que mais adquiriu
essa capacidade de articular competentemente sua base cognitiva com os
avanços tecnológicos mantendo sólida credibilidade de mercado. A pro-
fissão médica, dada a sua natureza e tradição, é uma profissão sociologi-
camente incomparável e erram os que buscam traçar perfis socioprofis-
sionais semelhantes a ela.

Corporativismo: elemento de identidade profissional

De fundamental importância realçada nos aspectos constitutivos de
uma profissão é a capacidade extraordinária de cooperação entre colegas.
Essa cooperação mútua na categoria é traduzida no que usualmente cha—
mamos de corporativismo.

Tão importante como aprender atitudes e valores relativos ao trato
com os clientes, é aprender a colaborar com os companheiros de profis—
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são.7 A forma de se relacionar e manter este espírito é através da organi—
zação colegial. Esto significa que los profesionales se encuentrcm unidos,
en parte para protegerse de las interferencias de personas 0 grupos extra-
profesionales, y también pam protegerse a los demás de los miembros
(Coe, 1979).

Por outro lado, algumas características são visíveis na organização

da comunidade de pares, qual sejam: os membros são unidos por um
senso de identidade; uma vez dentro deste círculo poucos saem; compar—
tilham valores comuns; os papéis são aceitos por todos os colegas; & co-
munidade tem poder sobre eles; os limites são claros; e produz novas
gerações, mantendo controle da seleção dos treinados. Esta organização
formada exclusivamente por pares e uma organização do eu sou (médico,
advogado, sociólogo), onde as considerações estratégicas são privilegia—
das (saber, poder, status etc.).

A dimensão do coleguismo, ou melhor dizendo, do corporativismo,
é um ponto fundamental da organização e a dinâmica dos interesses da
corporação. A manifestação extrema deste corporativismo é a relutância

em criticar julgamentos ou destrezas de um colega profissional. Sendo
assim, torna-se ainda mais complexo o julgamento do trabalho profissio—
nal por leigos. Portanto, & auto—regulação serve para preservar ou mesmo
promover melhores padrões, mas pode ser simplesmente para aumentar
prestígio ocupacional, controlar número de práticas, diminuir a competi—
ção e aumentar a renda (Moore, 1970). As associações profissionais são

uma das formas de regulação mais antiga das corporações. O desenvolvi—
mento do código de ética é um caminho proeminente pelo qual as asso—
ciações funcionam como auto—regulação, que são sistemas legais, priva—

dos, característicos das profissões estabelecidas formalmente.

O aspecto fiscalizador "da corporação para ação intrapares é também
relevante na análise sociológica. É necessário que haja pares fiscalizando
pares, e que este tenha domínio da atividade executora. Assim, este tipo
de organización es posible gracias al conocimiento de sus miembros de que
solamente los profesionales tienem conocimentos suficientes para juzgar
la calidad de la atuación de sus companeros (Coe, 1970). Portanto, existe
desde luego, un cierto atractivo en el trabajo profesional. En parte ello se
debe al hecho de que en las sociedades modernas, el trabajo profesional

7 Para mais crítica, ver: Coe, M. R. Sociologia de la medicina. Madrid Alianza Editorial,
1979. Sobre corporativismo, ver por exemplo: Machado, M. H., As Corporações Profissio—
nais: sindicalismo x corporativismo. In: Planejamento Criativo: novos degafíos em Políticas de
Saúde. Gallo. E. et al. R. ) . , Relume Dunmrá. 1992.
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recibe zm alto status social 31 recompensas económicas, que proceden del
reconocimento público de la contribución exclusiva que cada profesión
hace a la sociedad (Coe, 1979).

Buscando avançar na construção de novos paradigmas no campo da
sociologia das profissões, autores como Goode (1969), Larson (1977),
Klegon (1978), Freidson (1979, 1983, 1986), Abbott (1988) entre ou—
tros, desenvolvem críticas aos autores clássicos da área e apontam para
questões fundamentais ainda pouco estudadas, como discutiremos bre-
vemente no item seguinte.

Os limites da teoria: uma nova proposta

Nos estudos sobre os limites da profissionalização, William Goode
(1969) discute como a sociedade industrial é uma sociedade profissiona-
lizante.x Todas são sistemas de competição entre indivíduos. Uma ocu-
pação pode experimentar mais poder se ela consegue trocar algumas de
suas relações amigáveis (crescimento de prestígio ou influência política)
por privilégios legais ou controles. Este autor introduz a variável compe-
tição nos estudos de profissões já que as pessoas e ocupações competem
umas com as outras pelas recompensas na sociedade como um todo, ob—
jetivando produzir e obter mais ganhos, como também mais prestígio e
poder (Goode, 1969).

Apesar de concordar com os teóricos clássicos da sociologia das
profissões (Wilensky, Moore e outros) quanto aos critérios definidores
de profissão, (corpo esotérico de conhecimento e o ideal de serviço), seu
ataque centra—se na questão destes construírem uma história natural de
profissionalismo. O esforço concreto dos passos de Wilensky é realmente
uma descrição das várias áreas em que uma profissão emergente pode
participar nas transações com as outras ocupações na sociedade. Além
disso, e fundamentalmente, estes passos formais omitem os elementos
essenciais da profissionalização, não separando o que é genérico do que
é derivado. Muitas ocupações e atividades tentaram executar essas passos
sem serem reconhecidos como profissões (Goode, 1969). E mais, a lista
de atributos e características de profissões, apesar de basear-se na obser-
vação da realidade, contém uma similaridade grande de que todas deri—
 

8 Ver: Goode, W. ]. The Theoretical limits of professionalization. In: Tbe Semi—professions
and their organization (A. Etzioni, ed.), New York, Free Press, 1969.
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vam de duas conceituadas e tradicionais profissões: a medicina e o sacer-

dócio. O que representa dizer que o modelo sociológico adotado, tradi-

cionalmente, confere importância capital, por exemplo, ao elevado ga-

nho de prestígio e influência, requerimento de alto grau educacional,

autonomia, código de ética, monopólio de tarefas, entre outros.

Já Douglas Klegon (1978) argumenta que há uma inconsistência por

parte das diversas listas de atributos empregados nas definições das pro—

fissões e que esses atributos são difíceis de serem aplicados às ocupações

concretas. Salienta que os estudiosos deste tema acabam por construir list

markers.” A discordância nos critérios que diferenciam profissões de não-

profissões e simbólico, pois o ponto mais crítico da abordagem taxonô-

mica é a inabilidade de aplicar a lista de critérios (abstratos e teóricos) &

situações concretas, ou seja, a existência de uma abstração, um conheci—

mento teórico. Mesmo aqueles proponentes da perspectiva taxonômica

têm alguma dificuldade em aplicar () critério-base de conhecimento — a

situações concretas. Por exemplo, Wilensky tem argumentado que um

conhecimento sisÍtematizado baseado em longo treinamento é importan—

te. Encontra problema, no entanto, em esclarecer como alguém pode

classificar se uma ocupação tem conhecimento semelhante já que este

pode nem ser técnico, nem comum (Klegon, 1978).

Contrário & essa visão estática da abordagem taxonômica, Klegon

(1978), por exemplo, contra—argumenta dizendo que a base de conheci-

mento tanto quanto a parte da ideologia da ocupação podem mudar e

serem contornadas, bem como as necessidades das ocupações profissio-

nais. Sendo assim, o critérió de base de conhecimento é problemático para

distinguir profissões que requerem perícia, habilidade mental e destreza

manual e aquelas que são baseadas num conhecimento teórico. E ques-

tiona: qual seria a diferença entre um profissional médico cirurgião e um

mecânico especializado, se ambos dominam técnicas e conhecimentos

específicos sobre seu objeto? Responde I(legon (1978): Talvez então o

limite entre habilidade técnica e profissão não seja clara e seja uma defi—

nição social, a qual e' mais importante que definir habilidade mental e

conhecimento teórico.
Faz também severas críticas de que a produção de conhecimento é

base para definição de atividades tipicamente profissionais, pois tende &

mascarar diferenças de ocupações consideradas como profissões. Por

9 Douglas Klegon desenvolve uma consistente argumentação crítica aos estudiosos da área

em: The Sºciology of professions: an emerging perspective. In: Sociology of Word and

Ocupations , Vol. 5, 1978.
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exemplo, o conhecimento do clero é sagrado, para os doutores ele é
científico. Portanto, as regras da base do conhecimento são subjetivas e
seus caminhos abstratos e teóricos.

Enfim, a crítica central de Klegon (1978) às abordagens taxonômicas
é de que a ideologia tradicional que as profissões têm assumido, ao en—
volver tipos característicos corno confiança, código de ética e ideal de
serviço, traduzem um status superior. Qualquer crítica ao modelo pro—
fissional é Visto como um ataque à legitimidade ou ao seu status. Neste
sentido, elaborar críticas ao modelo taxonômico para definir profissões
não avança muito. É necessário dar outro tratamento analítico aos grupos
ocupacionais. Os estudos deveriam abandonar a idéia das profissões en-
quanto entidades isoladas e enfatizar a orientação ideológica que estas
adotam.

Durand (1975), um sociólogo brasileiro estudando esta produção
teórica sobre profissões, desenvolveu críticas acusando esta mesma pro—
dução de elitista e deslocada da realidade social.“) O autor toma a defi—
nição anglo—saxônica da profissão para formular sua crítica ao modelo
convencional de análise sociológica. Assim, profession designa ocupação
que exige preparo escolar sistemático e prolongado, controle do desem—
penho individual pelos pares (ou autocontrole) e legitimação da ação
profissional em nome da prestação desinteressada de serviço à comuni-
dade, traço usualmente chamado de ideal de serviço. Portanto, argumenta
Durand (1975), profession é tomado como um tipo ideal na acepção
weberiana do termo e supostamente entende—se, trata-se de processo
generalizado pelo qual passam as mais diversas ocupações nascidas da
divisão técnica do trabalho, e que, no limite buscariam regular legal e
eticamente (ou corporativamente) a competição econômica entre seus
membros e com outras categorias, suplantando as oposições entre classes
sociais. Em suma, endossam & esperança durkheimiana no ressurgimento
da corporação de ofício como força de controle capaz de dissolver a
polarização de classes ao nível da luta reivindicativa e política: enfim, de
superar o “estudo de anemia jurídica e moral da vida econômica,, con—
forme proposta desenvolvida no prefácio da segunda edição de A Divisão
do Trabalho Social.

Durand centra seu ataque aos pressupostos teóricos da sociologia
das profissões em dois pontos: 0 viés ideológico e o erro de perspectiva

10 Em 1975, Durand formulou crítica à sociologia das profissões num artigo intitulado: A
Serviço da Coletividade: Crítica à Sociologia das Profissões.
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por ele condicionado. Ao endossar & premissa de que a organização pro—
fissional das ocupações significa a superação de interesses privados indi—
viduais ou grupos em nome de nobres interesses coletivos, os sociólogos
estariam reafirmando o discurso ideológico dos próprios profissionais,
que nada mais e' do que a ideologia pequeno burguesa que assume acima
das classes sociais e de seus conflitos necessários. (Durand, 1975) Por
outro lado, ao entender a organização profissional como comunidade de
interesses e âmbito de socialização, esta sociologia de inspiração funcio—
nalista não estaria levando em conta o movimento simultâneo e correlato
de desprofissionalização, definido pelo aumento do número de profissio—
nais assalariados (isto e', pela difusão da relação de assalariamento) pela
emergência (entre os quadros médios e mesmo superiores) da organização
sindical e da prática de greve a que apelam as frações operárias e, final—
mente, pela redução do diferencial de salário, de prestígio e de controle
do processo de trabalho do trabalhador não-manual qualificado em rela—
ção às demais categorias de trabalhadores não—manuais e operárias (Du-
rand, 1975).

_ No entanto, apesar da pertinência das críticas, O autor acaba não
explicitando O caminho a seguir. Acaba priorizando apenas a dimensão
de mercado de trabalho como variável analítica mais adequada às profis—
sões no mundo do trabalho, reduzindo assim seu universo analítico às
dimensões de mercado e sua variações.

Da mesma forma, Donnangelo (1975) mostra, em seus estudos so—
ciológicos sobre a profissão médica, que as mudanças estruturais em de—
senvolvimento na sociedade brasileira, com a crescente interferência do
Estado, por exemplo, provocaram uma reorganização dos fatores envol—
vidos na produção de serviços de saúde e & redefinição das próprias for—
mas) sociais do trabalho médico. Significa em última instância, no caso
médico, a progressiva perda de propriedade e ou controle, pelo produtor
direto, dos meios de produção." Representa também uma divisão social
do trabalho entre os membros da categoria ocupacional, resultante de
novas formas de distribuição e concentração daqueles meios, e que per-
mite pensar os produtores como tendencialmente assalariados ou não—as—
salariados (Donnangelo, 1975). A posse dos meios de produção, aí com-
preendidos O domínio da informação e dos recursos necessários para a
execução do trabalho, mais a captação de uma clientela difusa, constitui

11 Donnangelo, M. C. F. Medicina e Sociedade, São Paulo, Pioneira, 1975.
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o principal fundamento da presença do médico como produtor inde-

pendente do mercado.
& Portanto, as alterações registradas nestes últimos anos na estrutura

e dinâmica do mercado de trabalho em saúde e, em especial, dos médicos,

configuraram em mudanças substantivas na sua prática profissional. Tais

mudanças são mais evidenciadas nas sociedades periféricas, como por

exemplo o Brasil, onde a presença estatal e' mais impositiva. A insuficiên—

cia econômica do sistema frente à estrutura de necessidades da população,

na mesma medida em que acarreta, pela interferência do Estado, a criação

de uma nova clientela, impõe limitações à sua liberdade de circulação no

mercado, e gera o controle de preço do trabalho médico. O assalariamen—

to através do próprio setor público tem sido O efeito mais imediato dessa

conjugação de fatores. (Donnangelo, 1975)

A análise de Donnangelo busca analisar uma profissão (a médica,

no caso), inserindo-a no mundo do trabalho (mercado), mas acaba caindo

nas armadilhas das análises marxistas que enfatizam e priorizam as rela-

ções de mercado — Estado, por exemplo —, enquadrando os profissio—

nais na tradicional dicotomia: capital e trabalho.

Revisitando a literatura convencional de profissões e buscando cons—

truir alternativas de abordagem, Abbott (1988) contrapõe os teóricos

dizendo que a maioria assume e analisa as profissões tomando o critério

de processo de profissionalizaçáo. Em outras palavras, analisa menos so—

bre o que as profissões fazem do que sobre como elas se organizam para

fazê—lo. 'ª Sendo assim, o conceito de profissionalização é enganador por—

que negligencia os atores sociais. “O estudo das formas organizacionais

pode na verdade mostrar como certas ocupações controlam seu conhe—
cimento e sua prática. Mas não pode dizer porque aquelas formas emer—

gem, quando elas o fazem ou porque obtém sucesso em algumas vezes e

falham em outras (Abbott, 1988).

Portanto, a sociologia deve centrar os estudos de caso sobre jurisdi—

ção e suas disputas, ou seja, ela deve colocar essas disputas num contexto

amplo, considerando o sistema das profissões como um todo. É preciso

estudar esses sistemas em desenvolvimento em Vários países para avaliar

os fatores exógenos que moldam os sistemas de profissões. Somente a

partir disso pode derivar um modelo efetivo para o entender o desenvol—

vimento profissional nas sociedades modernas (Abbott, 1988).

12 Ver Abbott, A. Tive system ofprofessions an essay on the division ofexpert labor, Chicago,

The Chicago Press, 1988. '
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Na sua detalhada revisão da literatura sobre o tema, Abbott (1988)
mostra que a diferença básica do processo de profissionalização descrito
por Wilensky e Larson, por exemplo, é somente o uso do tempo. Para
Wilensky, Caplow e Millerson, as profissões se desenvolvem no tempo
abstrato. Esse tempo não possui propriedades próprias que condiciona o
desenvolvimento das profissões. Em contraste, para Larson tais proprie-
dades são forças centrais de profissionalização (Abbott, 1988). Portanto,
o problema central com o conceito dominante de profissionalização é seu
foco na estrutura e não no trabalho. Analisar o desenvolvimento profis—
sional é ver como esse Vínculo (elo) é criado no trabalho, como ele está
ancorado na estrutura social formal e informal e como a ação recíproca
das ligações jurisdicionais entre as profissões determinam a história das
próprias profissões individuais.

Finalizando, o que apreendemos com esta breve revisão da literatura
sobre profissões nos aponta para dimensões analíticas problemáticas, tais
como: conceito de profissão, profissionalismo, processo de profissiona-
lização e autonomia profissional, entre outras. A conexão entre base cog—
nitiva e mercado de trabalho, assim como os aspectos ambientais (Estado,
sociedade, clientela, associações civis etc.), precisam ser vistos como ele—
mentos de constrangimentos da prática profissional. A dimensão confli—
tiva e competitiva existente no interior da corporação, assim como os
avanços tecnológicos produzidos pela ciência alterando rapidamente a
base cognitiva de uma atividade profissional, são questões cruciais a serem
privilegiadas na análise de profissões no mundo atual. O debate em torno
da autonomia e soberania profissionais nos remetem a questões essenciais
como: O que e autonomia? Como uma profissão adquire tal soberania e
a mantém historicamente? Como analisar as dimensões socioeconômicas?
Qual é a real conexão entre base cognitiva e mercado de trabalho? A
autonomia é um fator efetivamente necessário para a prática profissional
ou será apenas um elemento ideológico importante na estratégia de poder
da profissão?
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