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Francisco Branco
Philip Mondolfo eAssistente Social, doutorado em Sociologia e tem igualmente
na area da Economia e Gestao. Tendo trabalho profissionalmente como
Assistente Social eactualmente Professor na Universidade Paris-Norte, leccionando
no curso de Servi~o Social nas areas da metodologia de projecto e economia social.
Neste livro o autor parte da ideia da existencia de urn impasse nas polfticas de
!uta contra a exclusao social e particularmente das polfticas de inser~ao, resultante
do aprofundamento e degrada~ao da situa~ao social e da falta de coerencia e pertinencia das politicas publicas. Esta crise da ac~ao publica de solidariedade repercute-se no trabalho social requerendo a reconstru~ao da sua legitimidade no quadro de
uma Ac~ao Social reformulada. Assim, o objectivo desta obra ea amilise eo debate
das solu~oes filos6ficas e tecnicas que associem a Ac~ao Social aresposta as necessidades actuais de !uta contra a exclusao e a perspectiva~ao das rnissoes de desen··
volvimento requeridas ao Servi~o Social na 6ptica da maximiza~ao da inser~ao .
forma~ao

A primeira parte e dedicada a uma amilise das origens do sistema de solidariedade em Fran9a e das razoes que estarao na base das suas dificuldades desde o fim
dos anos 70. E nesse contexto que se situa a orienta~ao da Ac~ao Social no perfodo
de constru~ao do Estado providencia e se procede acaracteriza~ao e amilise da traject6ria do Servi~o Social frances. Destaca-se nesta abordagem a reafirma~ao da
condi~ao originaria da Ac9ao Social fundada nos interstfcios do direito, como
direito subjectivo estritamente associado apessoa, fundado numa situa9ao de necessidade e tornando em conta os recursos do requerente para a sua atribui~ao, como
esfera assistencial em suma (p. 9). Na contra-face desta natureza discriciom\ria o
autor assinala o caracter flexfvel e experimental dos dispositivos da Ac~ao Social,
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corn urn papel instituinte de novas medidas e presta96es e extensive na consagravi:io
de novos direitos. Eneste terreno que os assistentes sociais exercerao a sua actividade segundo tres modalidades distintas: os assistentes sociais especializados intervindo junto de publicos especfficos (p.e. toxic6manos, alco6licos, ... ), os assistentes sociais polivalentes ou familiares, ocupando-se de diversos membros de uma
familia e intervindo sobre urn tenit6rio definido e sobre todo o tipo de problemas e
os assistentes sociais polivalentes de categoria que asseguram interven96es diversificadas junto de urn publico particular. Analisando a traject6ria dos Assistentes
Sociais generalistas, que pela sua presen9a, posicionamento e amplitude desempenharao, segundo o autor, urn papel particular na Ac9ao Social, Philip Mondolfo,
sustenta a ideia de que dois vectores essenciais fundam a sua identidade. 0 canicter
de grupo proj!ssional funcionarizado, dotado de significativa autonomia institucional, corn uma lealdade mais forte face aos princfpios e ao meio social que aorganizavao( como contraponto a solidao profissional ea escassez de recursos). Urn ideal
profissional de clfnico, exercendo urn papel de mediayao apoiado num savoirjaire
administrativo-relacional em que "0 objective final visa a (re)construyao das capacidades de autonomia para que o utente possa exercer plenamente a sua cidadania
nas condi96es de uma economia de mercados (do trabalho, do consumo, da habitayi:io, dos lazeres, etc.) e de uma sociedade democnitica (voto, participavao associativa, sindical, etc." (p. 33). Nesta medida, na profissionalidade dos assistentes
sociais estrutura-se entao entre a indeterminar;ao da dimensao relacional e a tecnicidade.
A crise social, que se regista a partir do final dos anos 70, vai destabilizar o
modelo operat6rio que clecorre desta profissionaliclade. Segundo o autor, nesta fase,
a intervenyao social encontrava-se intelectualmente, culturalmente, institucionalmente e tecnicamente mal preparada para agir sobre os mecanismos gerais que produzem em continuum os exclu1dos. 0 seu ideal de cllnico, centrado sobre a relavao
dual tornava-se cada dia urn handicap para tratar as problematicas colectivas misturando as dimens6es econ6micas, sociais e culturais (p. 44).
A inovavao introduzida pelo RMI, inventado pela sociedade polftica dos anos
80, e o seu impacto na Acvi'io Social constituem o objecto cla segunda parte. Para o
autor, o RMI euma inova~ao decisiva susceptivel de reformular o sentido e a pratica do servi~o social. Philip Mondolfo identifica e analisa entao os impactos do
RMI sobre o servi~o social generalista.
Em primeiro lugar regista-se que a actuavao do assistente social se enquadra
progressivamente em miss6es especfficas (p.e. o RMI, as crian~as em risco, os idosos e deficientes, o acolhimento e orientayao dos utentes) facto que se traduz numa
importante complexificavi'io das tarefas corn a exigencia de acyao interprofissional
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em claro contraste corn o modelo da polivalencia integral. As tarefas que dec01Tem
do RMI e de outras missoes, posicionam assim o assistente social numa configurar;iio partenarial alargada em coincidencia e certo corn o exerdcio de actividades
tradicionais.
Num segundo piano, as actividades de missao, e o RMI em particular, operam
uma divisao e atribui~ao de tarefas especfficas (p.e. acompanhamento e acompanhamento social) conduzindo a que os assistentes sociais " percam a posi~ao central e o monop6lio dos actos que tinham noutros tipos de interven~ao, mas tambem
o domfnio relativo das decisoes "(p. 65). Observam-se deste modo, no quadro do
RMI, lutas pela conquista ou preserva~ao dos territ6rios profissionais, num movimento de refor~o ou recomposi~ao das identidades. Para o autor estes efeitos
podendo ser vividos como regressivos encerram igualmente a abertura de possibilidades uma vez que "o RMI abre aac~ao social perspectivas que ela tinha perdido"
(p. 69). 0 autor refere designadamente: a possibilidade de urn conhecimento aprofundado e multidimensionaldas situa~oes dos utentes; a perspectiva~ao de uma processo de rela~ao continuado corn os utentes no quadro do contrato estabelecido; as
possibilidades de ac~ao colectiva corn os beneficiarios do RMI atraves por exemplo
da constitui~ao de grupos de utentes em torno de diferentes dimensoes; as oportunidades de forma~ao continuadas para os tecnicos. Estas perspectivas permitem
pensar nas modifica96es exigidas ao perfil profissional: das competencias baseadas
numa tecnica de rela~ao e escuta dos grupos fragilizados para urn modelo requerendo qualifica~oes apoiadas em diferentes universos de disciplinas ate aqui estranhas atradi~ao assistencial (p. 73).
A outro nfvel, o RMI opera uma modifica~ao substancial da clientela do servi~o
social. Para albn do choque do mimero (7 000 pedidos diarios na fase inicial e
4 000, a partir da fa se de estabiliza~ao do processo), e sobretudo o perfil dos uten·tes que e posto em evidencia. Segundo dados citados pelo autor 50% dos requerentes eram desconhecidos dos trabalhadores sociais verificando-se a presen~a no uni-·
versos destes cidadaos nao s6 das designadas .famflias cr6nicas e popula~oes
marginalizaclas, mas sobretudo de jovens e isolados. Do mesmo modo a popula~ao
requerente solicita, maioritariamente, nao apenas auxflio financeiro, mas sobretudo
urn trabalho. A masculinizayao do publico do servi~o social e outra modifica~ao
observavel na clientela da ac9ao social.
Estas diferentes alterayoes conduzem a uma modificayao das problematicas de
interven9ao, originando urn deslocamento do centro de gravidade da ac~ao das
dimensoes familiar e materno-infantil para uma ac~ao social generalista orientada
para as missoes de inserr;fio. 0 autor assinala ainda, como urn outro efeito significativo, a remobilizayao de sectores profissionais divergentes da cultura profissional
dominante, pela legitima~ao e "legaliza~ao de certas praticas nao conformistas
bllerveufiiO Sociol, 17118, /998

306

Francisco Branco

exercidas ate ao presente secretamente p01·que estigmatizadas pela tradi9ao e representa9oes de uns e de outros" (p. 81 ).
Para o autor o RMI opera uma desconstru9ao do modus operandi do servi9o
social assente ate entao numa matriz relacional dial6gica.
Um primeiro eixo de desconstru9ao processa-se por via da procura de uma nova
articula9ao entre o econ6mico e o social visada pelo RMI no contexto da "demarche" da inser9ao. Por esta via o RMI possibilita ao servi9o social articular a sua
ac9ao com o mercado de trabalho e o meio empresarial. Esta maior enfase aactividade econ6mica nao isenta de dificuldades, desde logo pelas implica9oes da separa9ao entre inser9ao social e inser9ao econ6mica, as quais, no actual estado da situa9ao econ6micas e das representa9oes dominantes sobre a inser9ao, dificultam a
posi9ao do servi9o sociaL Por outro !ado, o assistente social confronta-se com
lacunas na sua cultura profissional no que se refere designadamente aos dominios
do emprego e dcsemprego e tem ao mesmo tempo que enfrentar uma concep9ao
puramente economicista do trabalho. Mondolfo considera entao que, o que erequerido da ac9ao do assistente social, para alem de uma missao de instn19ao dos processes e uma missao de especialista social na avalia9ao da situa9ao do beneficiario
no sentido da sua orienta9ao para a inser9ao e investindo na produ9ao de instrumentos de forma9ao e activiclacles reconhecidas de utilidade social, que permitam
reconferir aos benefici<:1rios um estatuto de cidadao trabalhador e consumidor. Nesta
perspectiva, a implica9ao do servi9o social na concep9ao e realiza9ao de projectos
que contribuam para a oferta acrescida de oportunidades de inser9ao, teria como
consequencia ''fundar urn estatuto de promotor intermediario articulando o econ6mico e o social que !he emprestaria a imagem positiva de catalisador "(p. 89). Este
e pois, no juizo do autor, um contexto decisivo pois que o "RMI abre o acesso a
categorias mais nobres do empreendimento e da gestao, criando os fundamentos
dum estatuto profissional que modificaria de modo radical a imagem estereotipada
do sector, das suas pn1ticas e das suas representa9oes" (91).
Um segundo eixo esta relacionado com o efeito que o RMI produz na melhoria
das condi9oes de vida de um sector significativo dos seus beneficiaries conferindo
um maior conforto a interven9ao dos trabalhaclores sociais pela diminui9ao da
urgencia da interven9ao de auxilio econ6mico, poupando energias e tempo investido na procura de apoios financeiros sempre precarios e aleat6rios e permitindo
ainda que os assistentes sociais se consagrem mais, com os clientes, aconstru9ao de
projectos de safda da crise ou de inser9ao.
Uma terceira dimensao que promove a desconshl19ao do modus operandi do servi9o social e a orienta9ao, potenciada pelo RMI, para a dinamica do desenvolvilnten•enrcio Social. 17118. 1998
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mento local, mormente pelo papel de revelador das potencialidades das pessoas e
dos territ6rios e expressao social das necessidades.
Corn esta diversificac;ao do modelo operat6rio converge, segundo o autor, um
processo de racionalizac;ao e renova9ao dos procedimentos de intervenc;ao com
implicar;oes contradit6rias para o servir;o social. Por um lado, com o RMI, uma
burocratizat;tio latente da funftio assistencial podeni ser acentuada pelo desenvolvimento de tarefas administrativas cujos efeitos se torna necessaria controlar. Por
outro lado, o RMI inaugura a era avaliativa no sector social apoiando-se num novo
instrumento no domfnio da Ac9ao Social: o contrato. Este suscita no entanto posic;oes divergentes de medo, de considerar;ao positiva e de reticencia e crftica. 0 contrato introduz na verdade um contexto complexo em que as dimensoes positivas de
maior visibilizar;ao do trabalho desenvolvido com os utentes, de finalizar;ao mais
potenciada da rela9ao educativa, de procedimento mais rigoroso, de responsabilizar;ao do cidadao-beneficiario, exige uma efectiva negocia9ao das normas de trabalho
e das regras do sigilo profissional alargado a todas as pessoas que participam no
processo que vai da elaborar;ao aconcretizac;ao do programa de inserr;ao.
Finalmente, Mondolfo ve, como consequencia destas alterar;oes no modus operandi do servir;o social a oportunidade de masculiniza~·ao do metier e a consequente
valorizac;ao pratico-simb6lica da Acr;ao Social.
Por tudo isto o autor considera que, sem reduzir a refundar;ao profissional a
implica9ao no RMI, este constitui "um trunfo estrategico maior na luta pela valorizac;ao do grupo das assistentes sociais na condic;ao de que elas nele se empenhem e
aproveitem de modo criativo e concreto esta oportunidade" (p. I 14).
Na parte Ill o autor detem-se em primeiro lugar numa analise do que ciesigna
como impasse do RMI e da falta de coerencia das polfticas sociais, para a apresentar em seguida uma proposta quanto ao papel e funr;oes da Acc;ao Social e do servir;o social.
Mondolfo recenseia algumas das principais limites e crfticas apontadas ao RMI
quer na dimensao tecnica quer no piano politico. A dificuldade de assegurar aos
beneficiarios, ap6s a renovar;ao por varias vezes dos contratos de inserr;ao, uma
safda positiva do dispositive e o crescimento explosivo do numero de beneficiarios
e das despesas consignadas (entre 1989 e 1994 cluplicou o numero de beneficiarios
e triplicaram as despesas) Jevam o autor a interrogar-se sobre as solur;oes polfticas
e tecnicas que podem substituir o RMI mantendo o objectivo da inserr;ao e qual o
papel que pode ser desempenhaclo pela Acr;ao Social enquanto vector de modernizar;ao da solidariedacle.
lntervenrao Social, 17118, /998

308

Francisco Branco

Para o autor sao duas as vias que concomitantemente devem ser desenvolvidas:
a organiza~ao de urn amplo sector de economia soliddria de inserrao e a devolurao
do sentido de saldrio de dignidade as presta~oes assistenciais de indemniza~ ao.
Trata-se no primeiro vector de desenvolver, num novo contexto, as potencialidades de antigas praticas econ6micas e sociais, tais como, as Recles Locais de Troca
que se multiplicaram em paises como a Holanda ea Alemanha e que, sob a forma
associativa, promovem a troca mutualista de bens e servi~os . Noutro piano situam-se as Estruturas lntermedidrias e de lnserrao (como as Empresas de lnserrao, as
Associa~·oes de lnserrao, as Regies de Bairro e os Grupos de lnserrao e Qualij!ca~ao), regra geral criadas com o objectivo de restaurar nos seus membros a capacidade de exercfcio de papeis socioprofissionais susceptfveis de conduzir a empregos
no mercaclo normal de trabalho. Estas activiclades sao entendidas como "voltando a
dar uma utilidade social ao mesmo tempo que permitiriam (re)construir urn nfvel de
empregabilidade isto e uma capacidade permanente de poder aproveitar uma oportuniclade de trabalho" (p. 135).
No secunclo vector preconizado pelo autor o que esta em causa, em alternativa
aos cem\rios da responsabilidade social das empresas e da partilha do trabalho, e
uma mudan~a do metodo de gestao dos recursos publicos apostando na sua realoca~ao atraves de uma estrategia de activa~ao das despesas passivas o que paya Philip Mondolfo tern a dupla vantagem da pertinencia e da exequibilidade. E nesta
linha que o autor sustenta o modelo valoralista assente no princfpio de tirar o
maximo partido da reconversao e mobiliza~ao dos recursos existentes, por vezes
escondidos, num determinado domfnio e no qual se inspiram as teorias do clesenvolvimento local (p. 147). Com base nesta abordagem o autor, tendo por base os t:rabalhos de Jacques Nikonoff, apresenta a proposta de um salario de dignidade,
possfvel pela reafeta~ao de 75% das despesas passivas de indemniza~ ao ao clesemprego, RMI e Contratos Emprego-Solidarieclade (emprego apoiado), com um valor
que permita a cada pessoa existir como cidadao-consumiclor. Simultaneamente este
modelo teria a grande virtualidade de realizar importantes economias nas areas da
sal!de (pelos la~os entre desemprego e doenya), na seguran~a social, nas despesas
judiciarias e policiais ligadas a delinquencia, para alem naturalmente dos seus beneffcios democraticos. 0 autor procede entao a analise das perspectivas actuais de um
modelo valoralista e aos problemas que este enfrenta concluindo pela necessidade
de umafunfao de desenvolvimento social que assegure a organiza~ao e orienta~ao
do sistema de inser~ao.
E neste quadro que Mondolfo propoe que o servi~o social intervenha sobre a
dupla perspecti va da valorizarao dos recursos do meio e da organizafti.O dos actores da inserfti.O. Por outras palavras "que aquilo que faz o agente de desenvolvimento para um territ6rio nos propomos que o assistente social o fa~a para o campo
lmen·e,rrio Social. 17118, 1998
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da !uta contra a exclusao sabendo que uma tal orienta~ao o inscreve como urn componente do desenvolvimento local quando essa polftica existe, ou a prefigura
quando ela nao existe mas a sua necessidade se faz sentir" (p. l65). Ao servi~o
social de desenvolvimento local 1, encarregaclo principalmente de conferir coerencia ao processo de inser~iio, conesponderao quatro tipos de missoes: i/ a optimiza~ao dos percursos de in ser~ao dos cidadaos-beneficiarios; ii/ a cria~ao de actividades de inser~ao; iii/ a inven~ao de suportes pedag6gicos no processo de
acompanhamento social dos cidadaos-beneficiarios; iv/ a vigiHincia etica do sisterna
de inser~ao (p. 185).
Para Phi lip Mondolfo e em todo este quadro alargado que se joga a credibilidacle
e ate mesmo a sobrevivencia profissional num contexto de fortfssima concorrencia
pelo topo (entrada no terreno de interventores vindos da administra~ao e gestao, psicologia, sociologia, ...) e pela base ( agentes tecnicos sociais intermedios no mercado do acompanhamento socioprofisional p.e.).
Para o autor esta sobretudo em causa compatibilizar na mesma profissao mas
tambem no mesmo posto de trabalho as missoes de assistencia e as missoes de
inser~c7o (de desenvolvimento) missoes que correspondem as duas formas sob as
quais se apresenta hoje a procura social da Ac~ao Social.
0 autor apresenta a necessidade de repensar a forma~ao dos assistentes sociais
de forma a confortar a tecnicidade tradicional e permitir a aquisi~ao de novas qualifi ca~oes nomeadamente nos dornfnios do emprego e mercado de trabalho, na area
organizacional, na interac9ao socio-econ6mica e cultural em espa~os cliferenciados
e complexos, na area jurfdica e na supervisao. Trata-se pois de "formar profissionais competentes no duplo registo da rela~ao e ajuda social apessoa, de uma parte,
do desenvolvimento social, de outra parte (p. 195).
Mondolfo considera finalmente a necessidade de rebaptizar a profissao, sob a
justifica~ao de uma necessidade de mudan~a com for~a simb6Iica. A sua proposta
e de um mix que fa~a referencia aassistencia e aengenharia do desenvolvimento.
0 trabalho de Philip Mondolfo, reportando-se a um pafs com uma hist6ria e cultura polftica diferente da portuguesa e corn uma tradi~ao e percurso distinto do servi~o social portugues nao pode naturalmente ser transposto e importado para a realiclade portuguesa onde os assistentes sociais, nomeadamente na ultima decada, tern
ensaiado novas experiencias e caminhos no ambito da !uta contra a pobreza e exclusao social. 0 percurso analftico e crftico do autor tem no entanto uma validade geral

1

0 autor utiliza igualmente a designa~ao serviro social de ordmamento local.

illferl'<ll{.'!io Soda/. /71/8, 1998

310

Francisco Branco

e uma grande pertinencia para a situa9ao portuguesa actual, designadamente se
tivermos em conta a cria9ao em Portugal do Rendimento Minimo Garantido e o
papel para que e projectado o servi9o social neste complexo e exigente processo.
Neste sentido as encruzilhadas e desafios analisados pelo autor de Repenser
!'Action Social merecem a melhor considera9ao por todos os que estao directamente
envolvidos neste processo e por todos os leitores preocupados corn os caminhos de
renova9ao da ac9ao social e das politicas sociais.
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