CRISE DO ESTADO-PROVIDENCIA E RECOMPOSI<;AO
DA INTERVEN<;AO SOCIAL
Marc-Henl)' Sou/et*
Intitulci cstc artigo «Crisc do Estado-Providencia c rccomposi9ao da intcrvcn9ao social». Nas paginas de que disponho, nao cntro, cvidcntcmcntc, numa analisc
profunda mas simplcsmcntc cxponho as linhas rclcvantcs c csclarc9o o movimcnto
das transforma96cs ja obscrvavcis. Isto nao significa no cntanto que cu imagine que
se assistc a uma mudan9a total do trabalho social, ou que cstc siga intcgralmcntc os
caminhos dclincados. Provavclmcntc, as minhas obscrva96cs incitam sobrctudo a
uma rccomposi9ao do trabalho social? Rccomposi9ao que vera cocxistircm formas
tradicionais, se ouso dizcr, do trabalho social, c formas mais modcrnas, scm por isso
scrcm imcdiatamcntc qualificadas de inovadoras.
Mas basta de rodcios prcliminarcs. Entremos no iimago do assunto. Estarcis de
acordo comigo cm que os tempos mudam para o trabalho social. Se nao cstais vcrdadciramcntc pcrsuadidos, pois talvez tcnhais chcgado muito recentcmcntc ao univcrso animado do trabalho social, perguntai aos trabalhadores sociais que conhcccram a idadc de ouro, esse tempo em que nos podfamos pcrmitir o luxo da
auto-contcsta9ao. Esta crise de identidadc intcrna, vcrdadciro instrumento de intcgra9ao, csta hoje ultrapassada. Tcrminados os «maus pcnsamentos» dos trabalhadores sociais. Tcrminados os anatemas que se lhe atiravam acara (trabalhador social
igual a polfcia). Acabadas as injun96cs que funcionaram como vcrdadcs primordiais
(a normaliza9ao, o controle, a domestica9ao do Outro com um 0 grande, irrcdutfvcl ao cilindro compressor da sociedade modcrna c que funcionava como o sintoma
da patologia desta). Eis-nos hojc pcrante uma crisc de lcgitimidadc, alimentada
principalmentc do exterior, atraves das crfticas do Estado-Providencia. Esta crisc
cstrutura-sc a volta duma procm·a de rcabilita9ao do trabalho social c alia-se desta
vez a um instrumento de mudan9a. Scm csquecer os avan9os sociais das quatro ultimas decadas, pcrmitidos pclas transferencias sociais e por uma polftica redistributiva, somos obrigados a constatar uma crisc do funcionamcnto c uma crisc das fina-
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liclacles do Estado-Providencia. Desde ha alguns anos nao faltam as interroga96es
sobre a eficacia de um sistema de ajudas, de presta9ao e de ac96es que, qualquer que
seja a especificidade nacional da sua organiza9ao, e agora apresentado como
pesado, burocratico, afastado das pessoas, gerador de custos elevados, sem que as
contrapartidas se manifestem realmente a favor dos mais desfavorecidos.
I. EM PRIMEIRO LUGAR DE QUE CRISE SE TRATA?

Pergunta cliffcil p01·que engloba uma multiplicidade de aspectos e e sustentada
por um grande numero de interesses. Para resumir, poder-se-ia dizer que ela se confunde com a crise do modelo social-democrata do Estado. Simplesmente, enecessaria compreender o significado da evoluyao recente da estrutura polftica e da organizayao do Estado-Providencia, e caracterizar a transforma9ao observavel na
interven9ao do Estado a favor da promo9ao do bem-estar. Transforma9ao que tem
efeitos consideraveis sobre o futuro de partes intciras da sociedade, particularmente
dos grupos profissionais encarregados desta intcrven9ao. Pode-se assim descrever
esta crise atraves de dois aspectos estreitamente relacionados.
1. Uma crise econ6mica.

Num contexto internacional de estagna9ao do crescimento, esta crise econ6mica, que atravessa o Estado-Providcncia, situa-se a dois nfveis.
a) Uma cri se de financiamento.

Mas se se pode dizer, com razao a meu ver, que o impasse financeiro em que se
encontra o Estado-Providencia nao reflecte senao o problcma do grau de socializayao toleravel dum certo numero de bens e de servi9os 1, e necessaria constatar que
se multiplieam em todos os pafses ditos desenvolvidos, para nao citar senao estes,
os anuncios de cortes nos or9amentos sociais, os debates sobre a redu9ao dos defices sociais, a fragilizayao de certas presta96es soeiais ... 0 fosso cresce entre as despesas sociais cada vez maiores e os recursos fornecidos pelos impostos. Ora a multiplicayao das formas de recusa de um aumento dos impostos induz uma reduyao
das possibilidades do Estado-Providcncia. Mas mais gravemente, a crise global que
atravessa a economia no seu conjunto, redobra esta crise de financiamento. A res-

1
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truturayao do sistema econ6mico, a mudanya dos instrumentos de produ9ao, a polftica de !uta contra a inf!ayao ... , tudo isso participa na modifica9ao das nossas sociedades modernas. E o desemprego aumenta continuamente a par das dificuldades de
manuten9ao do nfvel das presta96es dos ditos dcsempregados.
Alem disso, em conformidade, a clientela do trabalho social evolui. A dualizayao da sociedade e o surgimento da nova pobreza, para nao falar senao nas manifestay5es mais mediaticas da crise, nao traduzem somente um acrescimo quantitativo da dita clientela. Indicam uma modifica9ao c uma diversifica9ao qualitativa
desta. As famflias marginais, alergicas as normas profissionais que constitufam o
nucleo duro da clientela, e preciso doravante juntar: os desempregados no fim do
perfodo de direito a presta9ao social respectiva, os jovens que esgotaram todos os
est<igios possfveis, as mulheres s6s que nao podem conciliar a vida profissional e a
educa9ao dos filhos, as vftimas do endividamento e do pequeno credito, os sem
domicflio fixo, etc. Categorias mais culpabilizantes do que culpadas. Trata-se muitas vezes, efectivamente, de popula96es onde se nota uma ausencia quase total de
dimensao moral na emergencia do seu sofrimento social, sofrimento que afecta
alem disso as popula96es relativamente estranhas e/ou rebeldes a toda a tentativa
pedag6gica. Ede facto a paisagem inteira da ac9ao social que e perturbada por esta
modifica9ao do contexto socio-econ6mico. «As missoes do social estavam ontem
focalizadas sobre a reduyao das desigualdades ea integra9ao de popula96es especfficas, relativamente homogeneas; hoje juntam-se a elas as focalizadas na !uta contra a marginalizayao de populay5es heterogeneas e instaveis: o aumento do desemprego, a precariedade dos rendimentos das famflias, assim como a evoluyao da
composi9ao destas ultimas, contribufram para alargar e diversificar os publicos dos
servi9os sociais e tornar mais pesadas as tarefas destes ultimos» 2.
b) Uma cri se de eficacia.

A crise que atravessa profundamente o Estado-Providencia e, evidentemente, a
que se manifesta atraves das duvidas sobre a eficacia deste. Assiste-se, apesar da
extensao dos meios investidos, a manutenyao ou ao ressurgimento das desigualdades ou da marginalidade. Resumamos as principais considera96es 3: as polfticas
sociais produzem, dentro da 16gica dos efeitos perversos, resultados muitas vezes
' RATOUIS A., «Redefinir le travail social- reorganiser !'action sociale», in Renconrre, n. 0 87, 1993,
p. 16.
1
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Geneve, Presses de I'Universite de Geneve, 1993, nomeadamente o capitulo 3: La crise de I'Etat-Protecteur.
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diametralmente opostos aos seus objectivos fundamentais; por exemplo, concebe-se que a ajuda social tem efeitos que nao incentivam o trabalho. Estas politicas
sociais sao incapazes de se adaptarem atransforma~ao da estrutura das necessidades, associada aos seus pr6prios resultados, e continuam a apoiar medidas antiquadas, empenhando-se continuamente na procura da satisfa~ao de novas necessidades.
Finalmente, as polfticas sociais sao um amontoado de medidas sem coerencia entre
si, regidas por um crescimento em estratos. Apresentam limites claros ao nivel dos
seus efeitos distribuidores. Se a redistribui~ao horizontal e incontestavel, dos saudaveis para os doentes, dos activos para os nao-activos, etc., e preciso verdadeiramente interrogar-se se a redistribui~ao vertical existe e se os beneficios sociais nao
se reportam, quase sempre, as categorias medias e intermediarias.
Alem disso a 16gica do sistema de ac~ao social acaba por afastar-se das suas
finalidades. 0 burocratico, o corporativismo, o lobbying, a tecnocracia tornam mais
complexas, pouco legiveis e mesmo ilcgfvcis, as politicas sociais para aqueles mesmos a quem elas se destinavam. Tudo isto, ligado acrise de financiamento acima
invocacla, obriga a rever a 16gica das polfticas sociais. A admissao da necessidade
de efectuar escolhas e estabelecer prioridadcs doravante, e sem duvida nenhuma a
mudan~a mais manifesta. Inferem-sc claf duas consequencias importantes: o desenvolvimento de polfticas sociais e de act;ocs programadas, por um lado, a passagem
quase obrigat6ria pela avalia9ao, por outro. Para existir e durar, uma poHtica social,
um programa, uma ac9ao devem, de ora cm diante, fazer prova da sua utilidadc e da
sua eficacia.
2. Uma crise ideologica.
Esta dimcnsao da crisc do Estado-Providencia e pclo menos tao importante
como a primeira. Gira em torno duma dupla interroga~ao. A duvida sobre a igualdade como finalidade social por um lado, os limites cla solidariedade mecanica por
outro. «A crise da soliclarieclade provem da decomposi9ao ou, mais exactamente, da
desloca9ao do tecido social criada mecanicamente e involuntariamente pelo desenvolvimento do Estado-Providencia. Ja nao ha suficiente «social» entre o Estado e os
individuos. Epor isso que os limites do Estado-Providencia devem apreender-se a
partir das formas de sociabilidade que ele induz e nao principalmente a partir do
grau de socializa~ao da procura (percentagem dos impostos obrigat6rios)» 4.

" Pontos postos em cvidcncia muito ccclo por ROSANV ALLON P., La crise de I'L'tat-Proridence, Paris,
Seuil, 1981, p. 48.
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a) A igualdade em discussc/o.

0 programa do Estado-Providencia, se se pode dizer, assentava ideologicamente
na liberta~ao da sociedade da necessidadc e do risco, estabelecendo utopias concretas sabre o futuro da sociedade. Ora, talvez mais do que o abrandamento do crescimento, e a crise das representa~oes do futuro que suscita problemas. Hoje, este ja
nao e pensado como o prolongamento duma tendencia, como a rcaliza~ao dum
movimento na direc~ao da felicidade. Mais ninguem fala de progressos sociais vindouros. 0 que domina, ea perspectiva de manter os direitos adquiridos face a uma
amea~a plausfvel. Propomo-nos, o melhor possfvel, consolida-los perante os novos
efeitos da crise, defende-los arduamente no pior dos casos. 0 pedido de igualdade
social, distinto do pedido de igualdade cfvica, perde o seu sentido como vontade
colectiva de redu~ao das desigualdades. Tem um pre~o econ6mico pesado sem compensa~ao ideol6gica e ja nao tem simbolicamente efeito real (redu~ao das desigualdades marginais, preserva~ao dos direitos adquiridos), nem praticamente orienta~ao
ideol6gica. Torna-se quase ilegftimo, o que tende a cxplicar, entre outros aspectos,
a recusa de aumentar os impostos para sustentar algo que ja nao tem visibilidade
socialnem densidade ut6pica.
b) Os limites da solidariedade p~iblica.

Na 16gica dura, se podemos usar esta expressao, do Estado-Providencia, o
agente central da solidariedade eo Estado que se substitui aos indivfduos e aos grupos. A solidariedade deve ser abstracta para existir. A segunda dimensao da crise
ideol6gica do Estado-Providencia consiste por conseguinte na interroga~ao sabre o
fundamento de um talmonop6lio. Invisibilidade do social, solidariedade medinica,
rela~oes sociais impessoais, decomposi~ao do tecido social. .. tudo is to incita a
redefini~ao das rela~oes entre solidariedades publicas e solidariedades privadas
numa 16gica de economia mista de bem-estar.
Efectuada a caracteriza~ao desta crise do Estado-Providencia, de modo abreviado, quais sao entao as consequencias. Ousaria dizer : a apari~ao dum novo paradigma do Estado-social que delineia uma rela~ao diferente com as popula~oes e
novas rela~oes entre a sociedade civil e o trabalho social.

II. UMA MODIFICA(:AO DA FORMA DE INTERVEN<;AO DO ESTADO
Expliquemo-nos. Qual e este novo paradigma? Primeiro, tracemos as linhas de
for~a do Estado-Providencia classico para que possamos compreender as diferen~as
Intnwn(·ilo Socio/, 13/I{ I 996
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fundamentais em termos comparativos. 0 Estado-Providencia cl<issico assentava
sobre uma l6gica de interven9ao crescente do Estado no campo das rela9oes sociais
em face do constante aumento de necessidades insatisfeitas, e consecutivamente ao
relativo fracasso ou a insuficiencia da auto-organiza9ao da sociedade. Este estatismo, ousemos a palavra, conduziu assim atransforma9ao das organiza9oes espontaneas da sociedade num sector para-estatal funcionando na base de subven9oes
est:1veis e legitimadas pela satisfa9ao publica das necessidades. Resumamos, entao,
a ideia de base : socializa9ao da procura e delega9ao da oferta a servi9os convencionados parapublicos ou semi-privados 5.
A nova configura9ao do Estado-social, que se delineia actualmente, pode ser
designada pelo ten11o Estado-incitador; alguns falaram de Estado-impulsionador ou
de Estado-animador, mas a ideia ea mesma de facto. A partir duma am'ilise da crise
baseada na nao tomada em conta dos particularismos sociais, na indiferencia9ao da
ac9ao do Estado, na nao considera9ao das rela9oes sociais, ve-se assim reactivada a
«subsidiaridade» desde os anos de 1980, principalmente corn as l6gicas liberais da
desregulamenta9ao. Esta segunda idade da «subsidiaridade» repousa numa l6gica
de auto-organiza9ao da solidariedade. Mas esta procede desta vez duma incita9ao
do Estado que, se deseja integrar as estrategias dos actores privados na distribui9ao
dos servi9os e mesmo na elabon19ao clas polfticas publicas, quer faze-lo segunclo
uma l6gica organizacional cocrcntc c controlavcl, na qual clc continua a desempenhar urn papel importantc, particularmcnte na conccptualiza9ao cla auto-organiza9ao. Trata-se de facto cluma polftica de «subsidiaridade» em que o Estado impulsiona ele mesmo a auto-organiza9ao, o seu quadro e a sua legitimidade, criando
situa9oes favoniveis para a sua emergencia ou incitando organiza9oes, dele safdas,
a integrarem certos programas na sua actividade. 0 que clifere fundamentalmente,
pelo contn'irio, do Estado-Providencia classico, eque nao ha mais subven9oes regulares para estas organiza9oes, mas subven9oes pontuais de programas, de projectos
precisos. Por consequencia, assiste-se a uma divisao do trabalho entre actores publicos e actores privados, na base cluma coopera9ao conflituosa, levanclo os actores
privaclos a desenvolverem as suas ac9oes em conformiclade com esta polftica de
«subsidiariclade». Deve-se no entanto insistir que nao se trata cluma clelega9ao pura
e simples. Se se trata de facto cluma transferencia de tarefas, anteriormente asseguraclas pelo Estaclo, para os actores privaclos, esta faz-se num quadro programatico
no ambito clas polfticas publicas.

5 Movimento muito bem analisado na
bien-etre, Geneve, FNRS, 1993.

Sui~a

por CATTACIN S. & BUTSCHI D., Le modNe suisse du

lnterren(·cio Sociol. /3/f.l. /996

Crise do Estado-Providencia e Recomposi<;ao da lntervcn<;ao Social

113

Esta reformula9ao do Estado-social da lugar a uma reelabora9ao das polfticas
sociais. 0 movimento parece comum a muitos paises. Seria certamente longo e
arriscado entrar em pormenores sobre as disposi96es de cada Estado, mas temos que
constatar que se assiste, mais ou menos segundo os paises, aemergencia de novos
processos animados por esta 16gica de impulso/anima9ao do Estado. Estes novos
processos podem caracterizar-se em quatro pontos.
- Sao transversais relativamente a organiza9ao habitual da ac9ao publica.
Apoiam-se em dispositivos experimentais nao generalizaveis sobre a base do
direito e mobilizam frequentemente varias administra96es. Por esta razao,
estao colocados sob a tutela de miss6es, isto e, de organismos temporarios
criados a este fim.
- Sao exemplares, pois sao consolidados por uma forte mediatiza9ao, especialmente anivellocal, afim de obter a implica9ao/adesao do maior numero possivel de actores. Nao poderiam, neste sentido, permanecer o apanagio
somente dos que os conceberam.
- Sao territoriais. Ainda que suscitados e financiados pelo Estado, estao colocados sob a responsabilidade de actores locais e assentes num espa9o social
caracterizado. E o espa9o, e ja nao um perfil de pessoa na posse de direitos ou uma popula9ao-alvo, que se torna objecto privilegiado das politicas
sociais. A escala da responsabilidade politica coincide entao com a escala do
tratamento concreto dos problemas.
- Sao suportados pelos processos de concerta9ao, isto e, colocados sob o signo
de uma pm·ceria fortemente valorizada, quando nao e mesmo for9ada, implicando a ac9ao de multiplas institui96es e profissionais em territ6rios delimitados, e tambem dos pr6prios utentes.
Os objectivos destes novos processos sao multiplos: discernir os problemas gra9as a um conhecimento mais detalhado do terreno; elaborar solu96es mais adaptadas e mais ajustadas ao solicitado; melhorar as interven96es na base do seu caracter pontual e diversificado; globalizar a ac9ao associando interven96es econ6mica,
educativa, sociocultural, urbanfstica, social, ate mesmo policial; diminuir as despesas publicas delimitando melhor as prioridades e hierarquizando as ac96es; orienta9ao e adapta9ao permanente, efectuando no quotidiano, o mais pragmaticamente
possivel, os melhoramentos tornados necessarios pela evolu9ao da situa9ao ...
As criticas, no entanto nao faltaram, particularmente em termos de ganhos politicos. Estas novas polfticas sociais foram de facto interpretadas como urn meio: de
aperfei9oar o controlo da popula9ao, encorajando sob pretexto de participa9ao, uma
lntfll'ell('<io
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auto-regula~ao dos conflitos; de minimizar as oposi~oes de classe estabelecendo
uma concerta~ao entre os actores sociais afim de encontrar solu~oes realistas para
questoes concretas; de desresponsabilizar o Estado fazendo-o assumir a responsabilidade aescala local; de isolar tenitorialmente em compartimentos estanques as
praticas sociais, impedindo assim as liga~oes horizontais entre actores dispersos; de
despolitizar os interesses inscrevendo-os numa cena isolada dos interesses nacionms. 6 ...

Nao vamos retomar o estudo dos meritos e limites destes novos processos.
Sobretudo, queria consagrar-me agora ao exame das suas consequencias para o
exercfcio e finalidades do trabalho social. Epreciso de facto interrogarmo-nos se as
formas concretas deste novo paradigma das polfticas sociais nao designam um outro
conteudo de interven~ao social, se nao contribuem para transformar progressivamente os modos de exercer as profiss5es do social. Todavia, longe de mim, espero,
o fascfnio cla novidacle, a cegueira da busca desesperacla duma revolu~ao, fosse ela
profissional. Nao se pode negar, efectivamente, que as moclaliclades de interven~ao
que se encontram cleste modo promovidas, correspondem em parte a evolu~oes
internas de certas praticas profissionais do trabalho social. Epreciso conceber esta
recomposi~ao nao somente como o procluto de restri~oes externas mas igualmente
como o resultaclo de 16gicas encl6genas na csfcra do trabalho social, particularmente
as da ac~ao global, do clcsenvolvimcnto, da anima~ao que ja opunham o grupo territorial a um caso individualizado ou a uma pessoa na posse de direitos.

Ill. DE QUE RECOMPOSI<;:AO SE TRATA?
Este novo contexto do Estado-social ao procluzir novas concep~5es das polfticas
sociais induz novas formas de ac~ao social que coexistem com formas mais antigas.
Tale pelo menos a ideia que eu queria defender aqui. Examinemo-la de mais perto.
Eu distingo tres transforma~oes notaveis, mais contradit6rias do que coerentes, que
nao inovam raclicalmente pois seguem sobretudo tendencias ja existentes na esfera
do trabalho social. Trata-se de facto dum exacerbar de praticas ja em vigor, como ja
sublinhei. Mas antes queria acentuar um outro aspecto concomitante, ainda que
menos directamente ligado : o aumento cla piedade na polftica

" Ver a crftica precoce que fez J.P. GARNIER, <<«Localiser>> le social ou «socialiser>> le local>>, in £spaces et socieres, le tral'(lil social et le local. ll. 0 40, janvier-juin 1982, pp. 3-13.
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1. 0 aumento da piedade na politica.
Quais sao, de facto, os fundamentos actuais da ac~ao social? Sobre que estabelecer a interven~ao social hoje? Sobre o respeito pelo ser humano? Sobre a afirma~ao dos seus direitos? Nao tanto dos direitos positivos, direitos que o homem pode
reivindicar da sociedade, mas direitos do homem com um grande H, direitos fundamentais que caracterizam o facto de ser homem, aqui entcndido como ser humano
gencrico. Num impulso unanime, todos respondemos que o fundamento ultimo da
interven~ao social c a salvaguarda da integridade da pessoa, a restaura~ao da dignidade humana de modo a se restituir a capacidade de estar inserido numa sociedade
que rcconhece a todo o homem direitos inaliem\veis. Uma tal evidencia merece
todavia ser questionada. Eu queria esbo~ar brevemente uma am\lise do que me
parece constituir hoje o fundamento da interven~ao social. Tres t6picos difercntes,
provenientes contudo duma mesma economia geral, obscurecem a paisagem:
1. 0 t6pico da compaixao baseado na proximidade de existencias infelizes e
do sofrimento corporal.
2. 0 t6pico da urgencia inscrito na necessidade de agir e na obriga~ao de
resultado imediato que se impoe, nao podendo scr diferido, pois nao foi regulado a tempo.
3. 0 t6pico do risco assente na dimensao alarmista de situa~oes extremas
envolvendo a obriga~ao de assistencia as pessoas em perigo e a necessidade
duma protec~ao segura da sociedade e dos seus membros contra o perigo que
alguns destes representam.
Em vez de esclarecer aqui os termos destas op~oes, queria sublinhar que se trata
de variantes duma unica economia geral fundada sobre a evidencia social e moral
duma ac~ao a favor do melhoramento da condi~ao dos seres humanos e da afirma~ao dos seus direitos de viverem dignamente.
A esta economia geral, denomina-la-ei, utilizando por extrapola~ao, uma
expressao de Hannah Arendt 7, uma polftica da piedade.
Quer dizer que se pode, penso eu, juntar a compaixao, a urgencia eo risco numa
categoria generica, o humanitario. Ora, esta categoria, antes de encontrar a sua
expressao pratica na ac~ao, humanitaria evidentemente, mas nao somente, de tal

7

ARENDT H., Essai sttr la rel'O!ution. Paris, Gallimard, 1967.
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forma invade os valores profissionais da intervenyao social, implica necessariamente uma expressao publica.
Mas em que se traduz esta integrayao do modelo da piedade na polftica? Dois
aspect os:

Prima: 0 deslocamento duma categoria religiosa, a caridade, meio egofsta de
obter a salvayao na terra, ja que a esmola apaga o pecado, para uma categoria laica,
o humanitario altrufsta e a sua lei de opressao minima, para retomar uma expressao
de Bernard Kouchner «Uma s6 regra, pm·em feroz : proteger as minorias e os oprimidos. Porem sem ilus6es visto que estas minorias podem tornar-se opressivas» 8.
Mas a base permanece identica nesta transferencia; ela elabora-se em termos
morais. Baseia-se na representayao dum desvio da norma entre o que e eo que cada
urn pensa que deve ser. Estabelece uma ruptura da ordem das coisas concebida
como normal e desejavel para o homem. Repousa sobre uma transgressao do bem
ou do correcto tal como a sociedade o definiu. Em resumo, a base assenta sobre a
consciencia do intoleravel ou do insuportavel inspirando-se numa paleta de sentimentos e no registo de indignayao.
Todavia, sup6e-se uma eondiyao para que funcione esta apreensao moral do
mundo. Durkheim ja a tinha concebido ao dirigir a sua critica de amoralidade acaridade, amoral porque nao e universal por esscncia. «Para que a caridade possa ser
praticada, e necessaria que alguns aceitem nao a fazer ou que nao estejam em estado
de a fazer». 9 0 que enuneiara ainda mais explicitamente Hannah Arendt, meio
scculo depois, ao criticar a Revoluyao Francesa que, a seus olhos, abandonou a
questao da liberdade em proveito duma polftica da piedade. A autora afirma que
para que esta se desenvolva, importa que sejam identificados dois conjuntos de
homens desiguais no piano da felicidade e da infelicidade.

Secunda: esta clivagem infeliz I nao infeliz nao e suficiente para que se elabore
uma polftica. Como exprime Lue Boltanski na sua obra sobre o sofrimento a distancia «estas duas classes devem estar, por outro lado, suficientemente em contacto
para que as pessoas felizes possam observar, directamente ou indirectamente, a
miseria dos infelizes, embora suficientemente distantes ou desligadas para que as
suas experiencias e as suas ac96es possam permanecer separadas» 10 . Para que se
possa falar propriamente duma polftica de piedade, importa igualmente que seja
' BATTAT M. & KOUCHNER B., Le devoir d'ingerence, Paris, Denoel, 1982, p. 2!.
'! DURKHEIM E., L'Mucation mom/e, Paris, PUF, 1976, p. 50.
10
BOLTANSKI L., La souffrance ii distance, Paris, ed. A.M. Metaille. 1993, p. 18.
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feita a passagem para retomar a expressao de Wright Mills, das provay6es pessoais
a interesses da sociedade: umas pedindo um empenhamento individual para aliviar
o sofrimento visfvel do proximo; outros supondo o desenvolvimento duma acyao
colectiva tendente a erradicar as situay6es insuportaveis em termos sociais.
Esta passagem repousa sobre o espectacular do sofrimento, no sentido etimol6gico do que fala aos olhos, do que chama a atenyao e do que se impoe a imaginayao. Esta exposiyao necessaria, sem experiencia directa, nao e tanto para ser entendido como charity-entertainement, quando a televisao representa o papel de fada
boa, tornando vedetas a miseria ou a infelicidade, mas concebida como uma condiyao da acyao polftica, bem alem duma generalidade de ordem espiritual, isto e,
como uma unificayao das expressoes individuais do sofrimento, superando a sua
dispersao e a sua irredutibilidade profunda, fazendo-as equivaler no espayo e no
tempo.
Mas para que o espectaculo permita a expressao de «performativos», quer dizer,
que mantenha os elos da misericordia, apesar da distancia, e garanta ao espectador
a continuidade da responsabilidade moral na situayao de sofrimento dos outros,
convem teatralizar. Tudo depende, efectivamente, da qualidade da comunicayaO a
distancia. Uma polftica da piedade repousa neste sentido prioritariamente sobre
categorias eloquentes e de apresentayao exemplares que sejam todavia indiferentes
a singularidade dos corpos sofredores ou miseraveis, assim expostos, como diz
cruamente Luc Boltanski «E aquela crianya que nos faz chorm·, mas qualquer outra
crianya consegui-lo-ia da mesma maneira» 11 •

2. 0 retorno aassistencia
Dois factores me parecem suster um tal movimento, o qual, e preciso reconhece-lo, se faz sempre contra a vontade dos trabalhadores sociais.
a) Um forte pedido de ajudas individuais consecutivo ao aumento do desem-

prego e aapari~ao de novas pobrezas.

0 trabalho administrativo dos dossiers, a intervenyao caso por caso, tornaram-se o essencial do trabalho em certos sectores. Hoje, e preciso, efectivamente, gerir
uma clientela cada vez mais empobrecida, solicitando em massa ajudas financeiras,

11

BOLTANSKI L., op. cit., p. 22.
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impossfvel de acompanhar corn profundidade a longo termo, tendo em conta a
urgencia. As assistentes sociais sao cada vez mais solicitadas para preparar e preencher o dossier dos abonos, e frequentemente relegadas ao seu gabinete. Alem disso,
a rarefacyao dos meios efectivos de pessoal, face ao aumento massivo da clientela
precipita este movimento. 0 acrescimo da carga de trabalho (o numero de dossiers
por trabalhador social) e entao tal que a centrayao no assistencial torna-se urn
reflexo de salvaguarda 12 . Acabam assim por recorrerem unicamente a soluyao
financeira. Epreciso perguntar entao se o trabalho social cumpre ainda as suas missoes originais, se nao esta mesmo em contradiyao corn elas, quando apenas distribui meios pecuniarios. Nao se assiste a um deslocamento, apenas iniciado, dos
papeis de assistente social para secretario/a social? Nao se assiste a afirmayao de
uma nova funyao, comparavel ao delegado social em certas administray5es francesas 13 servindo de agente de ligayao e de retransmissao de informayao entre a administrayao central eo seu pessoal, cujas competencias primordiais sao o domfnio dos
textos em vigor em todo o campo da acyao social e a capacidade para gerir os dossiers de forma a adequar as necessidades cxprcssas pelo pessoal e as medidas e
acy5es da polftica social cla referida administrayao.
b) Uma tendencia para a dissocia1·ao entre a assistencio e o educativo conse-

cutiva ao acrescimo das popu!a\·r!es problemciticas, mas igualmente et diversijlcaf·[w qualitativa destos.

A 16gica classica cla ac9ao social consistia na articulayao destes clois termos, na
propensao para condicionar a obtcnyao da assistencia com a observancia dos preceitos educativos. Ora, os trabalhaclores sociais encontram-se cacla vez mais em face
a situay5es de urgencia e face a popula96es necessitanclo prioritariamente cluma
maior assistencia financeira, que torna caduca a vontade eclucativa. Nao se reeduca
alguem que perdeu o seu trabalho. Epreciso compreencler que esta pessoa e praticamente incapaz de estar receptiva a um trabalho pedag6gico. «Tendo em conta este
pedido reduzido de assistencia, refractario ou incompatfvel a toda presta9ao educativa, a funyao de trabalho social orienta-se quer se queira quer nao em redor da procura dos melhores meios para satisfazer as suas necessidades materiais e financei-

12

Ver sobre estc assunto o dossier pertinente do Mmzde de 19 a 20 de Setembro de 1993. «Les assitantes
socialcs contre les elus locaux>>.
13
Um inquerito em curso que fazemos para o Co111111issariat Ghzeral au Plane o lv!inistere de la Fonc·
lion Publique em Fran~a rcvclou-nos toda a importancia desta figura <<profissional» completando e/ou concorrendo com a figura profissional de assitante social na achninistra~ao publica em Fran~a.
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ras» 14 • Como recentemente chamava a atenc;ao M. F. Marques, secretc'iria geral do
Comite Nacional das escolas de servic;o social de Franc;a: «Neste perfodo cm que
prima a urgencia, deixemo-nos de acompanhamentos e terapias de longa durac;ao
para os utentes ou os clientes, de acc;oes de prevenc;ao, mesmo de formac;oes permanentes longas nas quais os trabalhadores sociais seriam chamados a rever os seus
metodos» 1-". E como ela mesma acrescenta, mesmo se os metodos de intervenc;ao
em tempos de crise como a aproximac;ao global e a analise sistemica parecem
melhor adaptados a uma sociedade em risco de dualismo, «nao serao suficientes
para fazer face a uma situac;ao que necessita de intervenc;ao de varios outros actores sociais». Assiste-se assim ao aparecimento duma diferenciac;ao cada vez mais
acentuada entre o tecnico social e o trabalhador social, stricto sensu, que encontramos tambem, coma substituic;ao parcial dos educadores especializados por ajudantes medico-psico-pedag6gicos, no acompanhamento de deficientes. E esta diferenciac;ao, ja em vigor no Quebec, nao leva logicamente a uma diferenciac;ao dos
percursos de formac;ao?

3. 0 desenvolvimento da rede
A transformac;ao dos modos de intervenc;ao do Estado favorecc, espccialmente,
iniciativas de parceria. A rede valoriza-se assim como pratica institucional. Entao,
a questao subjacente ea seguinte: a importancia concedida arede nao tende a modificar a abordagem do publico e portanto a transformar a intervenc;ao? A l6gica de
retracc;ao do Estado, associada a uma l6gica profissional favoravel a que o meio
assuma os encargos, incita, de facto, quer-me parecer, a trabalhar de outra forma,
privilegiando a colaborac;ao com o utente e o seu meio e a romper com a predominancia duma definic;ao profissional da procura social. A responsabilizac;ao do meio
e o apelo ao suporte natural sao, assim, entendidos como o meio de reequilibrar a
dinamica das relac;oes sociais de intervenc;ao 16 • Estas modalidades repousam sobrc
uma concepc;ao de coproduc;ao de servic;os como condic;ao indispensavel para facilitar um tratamento eficaz dos problemas sociais de acordo com a nova problema-

P Como o sublinhava recentemente Jacques DONZELOT, «L'entree en politique de !'action sociale», in
Pour «l'ingenierie a/'asscwt du tramil sociaf>,, nov.-dec. 1998, p. 11.
15
MARQUES l\1. F., <<Travail social en periode de fracture. Agir sur les causes ou sur les effets,, in Rencontre, n. 0 87, 1993. pp. 26-27.
17
Ver a este respeito, os textos seguintes: LESEMAN F. & CHAUME C., Famil/e-providence, Montreal,
ed. Saint-Martin, 1989; GAY J., L'illlerl'enant professionnel face i1l'aide nature/le, Chiroutimi, Gaetan Morin,
1984.
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tica do Estado-incitador. Os problemas sociais sao, portanto, definidos como insuficiencia do colectivo. A ac~ao social deve assim reanimar as solidariedades maltratadas e voltar a dar as popula~oes urn dorninio na gestao das dificuldades que
encontram. Os intervenientes profissionais tern entao como objectivo apoiar as iniciativas fundadas sobre solidariedades efectivas.

Eneste sentido que se pode falar de renova~ao da pnitica do interventor profissional. As suas fun~oes mudam de natureza: torna-se mediador, dispensado das fun~5es administrativas, para se consagrar a dinamica do meio social, ao relan~ar destas solidariedades. Assemelha-se a um gestor de recursos e servi\OS. «Colocados
perante as diferentes l6gicas de ac~ao que se cruzam no terreno, estes actores do
desenvolvimento tern necessidade de dinamizar as energias locais mobilizando grupos existentes, organizados ou nao. Isto supoc o conhecimento das redes sociais que
tecem a vida dos bairros e dos concelhos afim de fazer deles os actores do projecto
de desenvolvimento. Trata-se de explicar a ac~ao, de obter a adesao dos grupos, de
reconhecer os elementos competentes e de lhcs dar a autoridade necessaria para
assumirem este encargo. Assim, os actorcs do clcsenvolvimento conduzem-se como
mediadores entre as diferentes l6gicas, mas tambem como parceiros duma nova
cidadania» 17 . Em term os de redes, e prcciso conceber do mesmo modo o suporte
natural (famflia, amigos, vizinhan~a), as estruturas associativas alternativas (cooperativas, grupos, associa~oes) como os rccursos institucionais poclenclo contribuir
para a dinamiza~ao cla ajucla. Estes profissionais das redes sociais e estes animadores clas solidariecladcs locais, clesignaclos mesmo de super-profissionais, clevem
actuar sob um cluplo registo, o da media~ao e o da parceria. Resumindo rapidamente, poder-se-ia dizer que, se em tempos de crescimento, os trabalhadores
sociais tiveram de detectar as necessidades, em tempos de crise devem encontrar
recursos e geri-los da melhor maneira. Dura missao !
4. 0 aparecimento duma nova figura profissional
Deviclo a reconfigura~ao das formas de interven~ao do Estado, os trabalhadores
sociais sao solicitados para investir em novas formas de ac~ao, as suportadas pelas
politicas que procuram um tratamento global dos problemas da seguran~a, do alojamento, da inser~ao profissional ou social. Os trabalhadores sociais estao, neste

17
WARIN P.. «Les rcscaux relationnels, une nouvelle reterence de politiques sociales>>, in Pour r<Reseaux. insertion, citovennete et mobilisation sociale>>, 1992, p. 47.
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sentido, confrontados com uma indetermina~ao relativa das tarefas que lhes incumbem. Tem que efectuar as suas tarefas classicas e, ao mesmo tempo, integrar novas
missoes, fazendo prova de novas competencias, sob pena de se verem desacreditados. Novas competencias que repousam sabre fundamentos radicalmente diferentes
da interven~ao. Pode-se rapidamente caracteriza-las atraves de tres elementos.
A complexidade dos problemas e a transversalidade dos modos de interven~ao
opoem-se asingularidade dos indivfduos e aespecializa~ao do acompanhamento; a
negocia~ao colectiva deliberativa dissocia-se da pratica da analise racional; o apoio
sabre os responsaveis politicos diferencia-se do apelo a16gica singular das administra~oes. Por isso nao e surpreendente constatar o facto de que os trabalhadores
sociais, na sua nomea~ao tradicional, se posso assim dizer, tem concorrencia no
exercfcio destas competencias novas. Aparecem novas denomina~oes (chefes de
projecto, coordenadores sociais, agentes de desenvolvimento, para nao dizer engenheiros sociais ... ) qualificando postos que escapam muitas vezes aos profissionais
instalados em proveito de militantes ou profissionais vindos de outros horizontes. 18
Identifiquemos esta nova figura profissional. Epossfvel, creio eu, circunscreve-la a partir de dois elementos a priori um tanto ou quanta paradoxais.
Primeiro, exigencias de independencia num universo ligado directamente a
polftica. Apesar da sua condi~ao de assalariados das insUincias polfticas locais, estes
profissionais dispoem ou impoem importantes margens de liberdade, fundadas mais
sabre a transversalidade dos problemas do que sabre a sua propria tecnicidade.
Fazendo funcionar uma l6gica horizontal de rede em vez duma 16gica vertical do
aparelho, transgridem a inercia habitual e as dependencias hierarquicas 19 • Neste
sentido, definem, em parte, o seu cargo e o seu modo de exercfcio, aproveitando as

18
0 que sublinha J.N. CHOP ART: <<Face ao de.\·envoivimento duma nom cu/tura contraruai caracterizando os dispositivos montados. as profissoes sociais estao mal inseridas JWS institui~oes e nos serl'ir;os m~~a
nizados de maneira vertical e hierarquica e intimados peio mimero dos organismos que os empregam a limi/ar-se estritamente as missoes que ihes sao confiadas. Assim as proj)ssoes sociais viram, em a/guns anos,
expiodir a no~·ao unifica/1/e de trabaiiw social. Pi or ainda: esta marca de garantia romou-se pouco a poucosin6nimo de arcafsmo. As <<IIO\'as profissoes" do social dispersaram-se emmassa. Nesta conjuntura, 11111 pouco
do comrato que ontem as ligava a sociedade inteira de.~fez-se. Muitos destes profissionais selllem-se hoje conw
os <<Operarios Especiaii;:ados>> dum social imobikado, sem esperwzr;a de requalificar;ao nem perspectim real
de carreira>>. CHOP ART J.N., «La conversion des travailleurs sociaux>>, in MARTINET J.L., Les educateurs
aujourd'hui, Toulouse, Privat, !993, p. !70.
19
,,A independencia do engenheiro social face aos parceiros da opera~·ao e nclo obstante um trunfo
importame do ponto de l'ista metodo/6gico. Inrestindo no sucesso da operar;do imeresse.1· que /he serao prdprios, daf recebera uma auroridade que faciiirara a escuta e por conseguinte o obten~·c/o dum consenso. Nao
estando vincuiado a uma colectividade particular, a sua experiencia enriquecer-se-6 cmn as siruar;i!es mais
di1·ersas e af ainda, a sua autoridade serd refor~ada. A sua equidistdncia coioca-o nunw situa~·do de rerceiro
mediadon>.
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oportunidades que lhes sao oferecidas. Isto implica, evidentemente, que eles conhe~am os minimos recantos da paisagem institucional mas tambem que tenham compeH~ncia na constitui~ao e negocia~ao dos dossiers.
Segundo, urn realismo pragmatico, ultrapassando a confusao entre fins ultimos
e ac~oes concretas e afirmando o papel de parceiro indispensavel do trabalho social
face aos politicos na discussao dos problemas sociais. Isto pressupoe a valoriza~ao
da eficacia, para nao dizer da rentabilidade, da interven~ao social, avaliada atraves
de ac~oes concretas. Estes «empresarios da ac~ao social» integraram os valores da
eficacia e do rendimento do mundo produtivo. E o universo referencial do interveniente social passa ostensivamente do discurso com conota~ao pedag6gica para a
palavra do especialista em desenvolvimcnto social. A 16gica da avalia~ao ea do lan~amento de programas refor~am o caracter duma competencia que se torna, por consequencia, meia tecnica, meia politica.
Em conclusao da apresenta~ao destas cvolu~oes, eu gostaria de sublinhar o que,
a meus olhos, aparece como a tendencia mais significativa. Talvcz a mais profunda,
pois transversal aos diferentes pontos prcccclcntcmente enumeraclos. A saber, o
declinio do educativo. A cultura profissional «cl<1ssica» repousava prioritariamente
sobre o trabalho pedag6gico, a transforma~ao cla pessoa, a rela~ao dual, a ac~ao
psico-cducativa. Esta cultura alarga-sc, ao piano mediatico nomeadamente, a novas
referencias em redor de prioridadcs de inser~ao socio-profissional e de gestao de
dualismo da sociedade. Estas ultimas privilegiam, em maior numero, valorcs (eficacia, avalia~ao) que se aproximam do mundo econ6mico.
A unidade cultural a volta da qual se tinham constitufdo as profissoes sociais
dispersa-se. Alem disso, a intrusao de intervenientes exteriores, ao acabar com o
monop6lio do exercfcio eo imperativo da urgencia que se impoe como um dado de
base do trabalho quotidiano, criam um processo de desqualifica~ao do conjunto das
profissoes sociais. 0 trabalho social tradicional e posto em causa no que concerne,
nomeadamente, por um lado, a ac~ao social global, nas suas dimensoes preventivas
e promocionais face a diversifica~ao dos publicos e dos processos, e por outro, 0
acompanhamento social que implica uma interven~ao a longo prazo e perspectivas
do futuro de toda a sociedacle.
Expliquemo-nos. Os trabalhadores sociais sempre inscreveram, pouco ou muito,
as suas praticas profissionais na perspectiva cluma transforma~ao dos comportamentos da sua clientela. Nao se tratava tanto de ajudar as popula~oes de que estavam encarregaclos, como de lhes ensinar a tornarem-se aut6nomas e a movimentarem-se na sociedade. Este motor clas icleologias e das praticas profissionais
assentava indubitavelmente na sensa~ao de viver numa sociedade em plena expanInrerreii(Jio Sociul. 13/f../, /996

Crisc do Estaclo-Proviclencia c

Rccomposi~iio

da

Intervcn~ao

Social

123

sao aproximando-se inexoravelmente do bem-estar de todos ou quase 20 . Ora, esta
acc;ao educativa nao pode mais exercer-se, nomeadamente pm·que os modos de
intervenc;ao veiculados pelo Estado-incitador supoem tendencialmente outras
maneiras de fazer e sobretudo afastam qualquer visao a longo prazo. Dum !ado,
efectivamente, o trabalho social tem como objecto a gestao dos exclufdos sem possibilidades ou mesmo esperanc;a de se juntarem ao «pelotao». Por outro !ado, o proprio publico do trabalho social mudou e transformou as suas proprias exigencias.
Como o sublinha J. Ion : «A observac;ao mostra, de facto como, com a propria institucionalizac;ao do trabalho social, a clientela Uovens pre-delinquentes mas tambem macs de famflia e isolados) aceita cada vez menos entrar num processo pedagogico e vem cada vez mais, pelo contnirio, aprocura de ajudas concretas (ajudas
financeiras ou locais de ferias ou estagios profissionais), sabendo lidar corn toda a
panoplia de possibilidades e de profissionais» 21 • 0 fundamento educativo da intervenc;ao encontra-se assim inadaptado agestao de populac;oes totalmente estranha a
uma sociedade dualista cujas categorias superiores se lhes tornam inacessfveis.
0 desafio e, pois, imenso. 0 trabalha social nao tcm outro apoio scnao o duma
competencia tecnica em desconexao parcial com as situac;ocs sociais problematicas
como comas injunc;oes que !he sao ditadas pelo debate polftico, sem outra modalidade de acc;ao senao a negociac;ao provisoria e delimitada em vista a um compromisso localizado com parceiros mais ou menos coagidos. Nestas condic;oes, o trabalho social nao assiste ao reajustamento das suas condic;oes de exercfcio e a
renovac;ao parcial das suas competencias? Orientamo-nos, no entanto, para uma
nova tecnologia social? Ye-se aparecer uma nova "especie" de intervenientcs dotados duma competencia de generalistas? Estes «politecnicos do social» como lhes
chama Vincent de Gaulejac 22 , capazes de analisar em profundidade uma dada situac;ao e daf tirar as consequencias ao nfvel da acc;ao, sao tecnocratas sociais polivalentes na encruzilhada do trabalho polftico e da acc;ao social? A ver. 0 futuro proximo moderara talvez este optimismo.
Entretanto, um fenomeno parece bem tangfvel: a explosao do involucra generico
«trabalho social» sob o qual tinham sido unificadas as profissoes sociais, tanto por

° Como o cxplica claramente ION, nao se deve dissociar este modelo psico-educativo do contcxto em que
ele se inseria. <<Quando o desemprego niio era seniio defraca extensiio e na maior parte dos ve:es temporario,
a intervenriio educati\'11 tinlw tempo para se desenvo/ver: a reinser~·iio ... esfa\'(/ quase sempre ao termo da
acriim>, in MARTINET J.P., op. cit., p. l 85.
21
ION J., Le tra\'1/i/ social a /'epreuve du territoire, op. cit., pp. 168-169.
22
DE GAULEJAC V., «L'ambivalence des polytechniciens du social>>, in Pour, op. cit., pp. J 29-134.
2
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razoes de canicter corporati vo como por circunstancias conjunturais do crescimento, assistindo-se assim a diversificat;:iio das profissoes do social. Neste caso,
como consequencia inelutavel, uma verdadeira restruturat;:iio do trabalho social.
Esta renovat;:iio em profundidade passa certamente pela obrigat;:iio de repensar a format;:iio, pela necessidade de redefinir as tarefas e pela urgencia de revalorizar os
estatutos dos trabalhadores sociais 23 , mas sobretudo talvez por uma reflexao de
conjunto da funt;:iio polftica do trabalho social, de modo que ele nao seja confinado
apenas ao domfnio tecnico, numa sociedade que produz de maneira endemica e
quase «normal» a exclusao. «0 trabalho social em tempo de crise continua politicamente por inventar» 24 .
Tradu~ao de Ana Theias
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