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Empowerment: possivel estrategia da pratica 
pro-fissional em direc~ao a cidadania activa 

Com o presente artigo pretende-se desenvolver uma reflexiio sobre a 
importancia que o "empowerment" pode assumir, enquanto estrategia da 
prdtica do Trabalho Social, para a promoriio da cidadania activa nas 
condiroes concretas da experiencia. Deste modo, questionamo-nos sobre 
as possibilidades que os projissionais possuem de promover o "empower
ment" da populariio com que quotidianamente tmbalham, i.e., sobre as 
possibilidades existentes na experihzcia que permitam a passagem de ci
dadiios virtuais a cidadiios reais. Este questionamento, niio descurando os 
condicionalismos que pe1passam a prdtica profissional, procura explicitar 
algumas vias que, possivelmente, poderiio facifitar uma prdtica promotora 
da participariio, tanto na dimensiio imediata que coloca a enfase nas res
pastas as procuras colocadas aos projissionais, como na dimensiio mediata 
visando contribuir para modificaroes que, a Iongo prazo, possam ter lugar 
na estrutura social. 

«As coisas acontecem. Algttns nlio percebem 
porque, outros observam e poucos injluenciam 

esses mesmos acontecimentos>> 

Embora conscios das dificuldades varias> que se colocam aos assistentes 
sociais na promoqao da cidadania (dificuldades essas> que se interligam 
com factores end6genos e ex6genos)> pensamos> ser necessaria> reflectir 
urn pouco sobre a importancia que o empowerment pode assumir na pra
tica profissional, como uma via que possivelmente pode facilitar o alcance 
de tal objectivo. 

"'Docente do Inscicuco Bissaya Barreto. 
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Relembrando urn pouco, o entendimento que fazemos do conceiw de 
cidadania, defendemos antes de mais que uma analise ao ter por objective 
o escudo da cidadania deve deslocar o seu olhar de urn nfvel abstracto 
para urn outre que tenha em aten<;ao a experiencia concreta dos actores, 
porque, so a partir do memento em que estes deixam de ser uma desig
nafiio abstracta e passam a ser encarados como pessoas concretas e que 
realmente poderemos aferir se estamos perante cidadaos ou somence em 
face de cidadaos virtuais e, em consequencia, sera a partir deste momenta 
que poderemos adoptar um posicionamento que nos leve a agir (ou nao) 
com 0 intuito de tentar promover a cidadania daqueles que nao a possuem 
ou complexificar a daqueles que j a sao cidadaos. 

Deste modo, facilmente se percebe que, ao falarmos de cidadania, nao 
temos primordialmente em mente desenvolver uma analise do conceito 
que tenha por base a tradi<;ao liberal individualista, porque, apesar da 
importancia da mesma - na medida em que real<;a os direicos individuais 
e a igualdade de tratamento -, ao nao ser valorizada a participarao dos 
cidadaos -ddadao passive-, nao consegue fazer a passagem do legal-sta
tus- para o concreto e, em consequencia, nao permite a apreensao das 
diferentes mediafifes que impedem o cidadao simbolico de se tornar urn ci
dadao real. Entao, tendo por base esta argumenta<;ao, pensamos que so em 
conjuga<;ao com a tradis:ao aristotelica e que sera poss!vel ultrapassar esta 
questao, ou seja, so a partir do momenta em que se valorizar a cidadania 
activa e que poderemos, por urn lade, apreender a (in) ac<;ao dos cidadaos 
(simbolicos ou nao) e, por outro, reflectir sobre as poss!veis estrategias que 
facilitem a participar!io dos cidadaos em algumas esferas essenciais para a 
vivencia dos mesmos. Por outras palavras, em nossa opiniao, esta segunda 
perspectiva permite, a compreensao do porque da nao participaflio dos ci
dad!ios em esferas essenciais para os proprios, bern como, o trabalhar estas 
questoes com o intuito de desenvolver as potencialidades que os mesmos 
tern para agir politicamente e, consequenternente, modificar o seu status. 

Assim sendo, embora nao descurando OS direitos, colocamos a enfase 
nos deveres, deveres esses que, na rela<;ao entre o existente eo poss!vel (Bra
gan<;a de Miranda, 1997), implicam necessariamente uma ac<;ao polftica 
urgente que tente dar resposta as problematicas presences na experiencia, 
i.e., como j a referimos, no concreto - nao descurando a tensao que existe 
entre os direitos e os deveres- nem sempre e facil decidir sabre qual a ac-
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~ao a empreender, contudo, ao tomarmos a questao sabre o ponto de vista 
politico, teremos que estar cientes de que e necessaria definir praticamente 
o que e mais urgente politicamente e responder politicamente ou entao 
deixar que alguetn responda por nos. Se a op~ao pela cidadania passiva e 
a via mais -adoptada- confortavel, nada nos impede de continuarmos a 
defender o clever de, pelo menos, reflectir criticamente (visando a ac~ao) 
sobre a importancia do agir livre tendo em vista uma sociedade mais justa. 

0 agir livre dos muitos e desejave!mente de todos, implica necessaria
mente o conhecimento, nao so, das condiroes de existencia, mas tambetn, 
da situariio concreta na experiencia. Explicitando, de acordo com Bragan~a 
de Miranda (1997: 13), embora as cond1~6es concretas vivenciadas pelos 
diferentes cidadaos sejam bastante distintas entre si, elas nao sao impedi
tivas da ac~ao livre, porque, as condi~6es de existencia assim o permitem, 
ontrariamente ao que sucedia, por exemplo, na Grecia onde os escravos, 

as mulheres e os estrangeiros estavam impedidos de desenvolver uma ac
~ao pol.ftica.1 

Sed. a partir desta argumenta~ao, que em nossa opiniao, poderemos 
equacionar a pratica profissional em interliga~ao com a cidadania activa, 
ou seja, embora as condifi5es de existencia permitam na actualidade o agir 
pol!tico, teremos que nos questionar, por urn lado, ate que ponto -devido 
as diferentes condi~6es concretas- e que temos cidadaos que desenvol
vem utna ac~ao polirica e/ou «cidadaos)), onde, por opc;ao ou devido a 
«impedimentOS» varies, essa ac~ao nao se manifesta. Por outro lado, ate 
que ponte os profissionais, no desempenho das sua pra rica, conseguem 
apreender e trabalhar as d iferentes mediaroes presentes na situarao con
creta na experiencia, de forma a que, agindo politicamente, consigam que 
aqueles com quem trabalham aumentem as possibilidades de se tornarem 
cidadaos actives. 

Em sfntese, ao reflectirmos sobre a pratica profissional, interligando 
esta com a promo~ao da cidadania, teremos que ter ern aten~ao varias 
dimens6es, nomeadamente: (i) as quest6es do exerdcio do poder e da 
forma como o mesmo se encontra distribu!do, dado que, pensamos, sera 
a partir desta analise que podemos aferir as possibilidades que, a popula
c;ao com que trabalhamos, (nao) tern de exercer a cidadania activa; (ii) a 
reflexao sabre a nossa posis:ao pessoal, ou seja, teremos que nos questionar 
sabre a forma como pessoalmente encaramos estas questoes, porque, a 
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nossa propria percepcrao da realidade -a nossa propria posi<;ao politica- e 
o comprometimento que temos ou nao com as problematicas coin que 
lidamos diariamente, influenciam -consciente ou inconscientemente- a 
nossa pdtica. Explicitando, a forma como actuamos quotidianamente na 
nossa profissao, 2 acaba por reflectir a nossa (in) consciencia so bre o modo 
de funcionamento da sociedade e em consequencia na nossa (in) accrao 
visando a promocrao da cidadania. 

Assim sendo e, partindo do pressuposto de que, no desempenho da 
pratica profissionai, existem oportunidades que, sendo aproveitadas, pos
sibilitam a problematiza<;ao da distribuicrao do exerdcio do poder na so
ciedade e mais especificamente na comunidade onde trabalhamos, pensa
mos que os assistentes sociais tern possibilidades de trabalhar as situacroes 
concretas de existencia de modo a facilitar uma redistribui<rao mais equi
tativa desse mesmo exerdcio -dos poucos para os muiros- na sociedade 
civil, possibilitando assim, o empowerment da populacrao disempowered. 

Seguindo esta perspectiva, a fomenta<_;:ao da participa<_;:ao,3 aparece 
como uma estrategia fundamental da pd.tica profissional implicando, 
antes de mais, uma alteracrao substancial na forma como os profissionais 
de servi<ro social se correlacionam com os utentes, i. e., o encetar desta 
relacrao (elemento fundamental de todo o processo) tern que ter necessaria
mente por base uma valoriza<_;:ao da ac<_;:ao do(s) utente(s) no seu processo 
de mudan<_;:a, porque, so a partir do memento em que lhe e atribu1da 
responsabilidade por intermedio da sua participarao activa -e nao uma 
participarao simbolica-, nao so nas ac<;6es desenvolvidas, mas tambem, 
na planificacrao/concepcrao das mesmas e nos processes decisorios, e que 
possivelmente estarao criadas as condicr6es mfnimas para o minorar das 
probiematicas com que o assistente social trabalha.4 

Deste modo, de acordo com Rodrigues et a!. (1993) , nao se pode 
descurar, no decorrer das accr6es, 0 envolvimento dos grupos 5 para quem 
as mesmas se dirigem, envolvimento esse, que deve ter por base, por urn 
lado, a reciprocidade, deixando o utente de ser urn mero recipiente de 
ac<_;:6es, para passar a contribuir tambem com o seu saber e, por outro, 
consequencia do primeiro, ao se dar uma partilha de saber, teremos ne
cessariamente que aceitar a opiniao do outro, dado que estamos perante 
urn processo educacional 6 onde nao somos so professores mas tambem 
alunos. 
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Sabendo igualmente que, como ja referimos, uma grande percentagem 
da popula~ao com quem o servi~o social trabalha pode ser considerada ci
dadaos virtuais, na medida em que se encontram exclu1dos do usufruto de 
urn numero significative de direitos (nao descurando consequentetnente 
as desigualdades -aos varios n!veis- presentes na sociedade), clever-se-a 
tentar apreender o conceito de participariio, numa verrente mais radical. 
Isto e, a mesma passara a ser compreendida em interligas:ao com o con
ceito de empowerment da popula~ao com quem o servi<;o social trabalha, 
na medida em que, ao permitir u1n processo emancipatorio, propugna 
por urn lado, o acesso a direiros anterionnente nao usufru[dos e, por 
outro, potencializara as possibilidades de participafiiO, na sociedade, de 
indiv{duos anteriormente passivos. Seguindo esta argumenta<;ao, esta
remos muito proximos da defini~ao de empowerment, entendendo-se o 
Llesmo, segundo Rodrigues et a!. (1993), como uma parti!ha de poder 
ou autoridade que, ao capacitar os indiv{duos para ... - por intermedio 
da aquisi<;ao de uma consciencia cr!tica e capacidade de julgamento que 
conduza a aurodetermina<;ao e autonomia dos mesmos -, lhes permite em 
prindpio adoptar urn outro posicionamento e uma outra capacidade de 
ac~ao perante o meio envolvente. 0 empowerment, envolve deste modo urn 
acrescimo/aproprias:ao de poder -induzido numa primeira fase-, poder 
esse que, vai sendo «conquiscado» de uma forma gradual e, em conscquen
cia, permite aos indivfduos ou unidades familiares aumentarem a eficacia 
do seu exerdcio de cidadania (Fiedman, 1992)? 

De acordo com Payne (1991), o empowerment visa desenvoJver as po
tencialidades de ac~ao dos utentes, por intermedio da valoriza~ao - pelos 
proprios - das suas capacidades para se constitufrem «como agentes causais 
na procura de soltt~oes para os seus problemas». Para a boa prossecu~ao deste 
objectivo, e necessaria que OS conhecimentos/habilidades dos assistenteS 
sociais sejam colocados a disposi~ao dos utentes e, que estes, sejam enca
rados como iguais na procura de resolu~ao dos problemas, devendo igual
mente tentar-se apreender a complexidade da estrutura de poder com o 
intuito de a poder influenciar. 0 empowerment pode, entao, ser entendido 
como um servi~o parae com os utentes, na medida em que visa facilitar o 
acesso dos mesmos> nao so a presca~oes (pecuniarias ou em especie) que 
para eles sao destinadas, como tambem, ao usufruto de direitos dos quais 
estao excluidos, valorizando em todo este processo o papel que os proprios 
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utentes devem desempenhar tanto na «resolu(aO» das suas necessidades ime
diatas como na modifica(ao das suas condi(oes de vida. 

A valorizac;ao do papel/acc;ao dos utentes e de extrema imporrancia, 
porque, sabendo que ha uma conexao, entre as representac;oes negativas 
que existem de certos indiv!duos e grupos sociais e, a interiorizac;ao pelos 
mesmos, de que nao possuem habilidades e/ou capacidades para ultrapas
sarem as problematicas que vivenciam, s6 por intermedio dessa valoriza
c;ao e, em consequencia, do empowerment, e que poderemos trabalhar esta 
questao. 8 A nossa 6ptica de analise tera que passar de urn posicionamento 
que encara os utentes como pessoas que falharam ao tentarem usar o po
der que possu{arn, para urn outro que, afinne claramente que os utentes 
tern poucas possibilidades de o exercer, mas, que sao capazes de possuir 
algumas influencias sobre os seus problemas. Isto s6 sed. poss!vel a partir 
do momenta em que seja desenvolvida uma analise crftica do todo que 
trabalhamos e de como o mesmo influencia a (in) acc;ao da populac;ao alvo 
dos servic;os.9 Isto e, teremos que analisar conjuntamente com OS utentes 
esras representac;oes, de forma a poder desrnonta-las -valorizando as suas 
capacidades/habilidades- e consequentemente reforc;ar as potencialidades 
de acc;ao que os rnesmos possuem, 10 porque, em nossa opiniao, os utentes 
tern potencialidades para modificar os seus contextos de vida, mas, para 
isso, e necessario que os mesmos, apreendam e compreendam esses mes
mos contextos e, consequentemente desenvolvam urn conceito politico 
proprio que os leve a agir, dado que, os cidadaos virtuais, apesar da pas
sividade que deixarn transparecer, quando por qualquer razao se sentem 
«proibidos» de actuar, quando descobrem que os consideram incapazes 
de usar suas faculdades, sofrem e, entao, mais facilmente poderao agir 
(Freire, 1972) . Desrarte, desafiar o mito de que as pessoas nao sao capazes 
de entender o modo como a sua vida e a sociedade funcionam constitui uma 
parte importante da educa(ao politica que pode ocorrer na sociedade (Gal per, 
1980: 176). 

Entao, segundo Bailey e Brake,'' por urn lado, devemos) pessoal1nente, 
estar cientes da posic;ao que os utentes ocupam no contexto da estrutura 
econ6mica e social e, por outro, ao trabalhar individualmente com os mes
mos, os assistentes sociais deverao, para alem da resposta as necessidades 
materiais) ten tar melhorar a autoestima e/ ou a autodeterminac;ao (aspecto 
fundamental do empowerment) dos mesmos por intermedio de uma ana-
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lise critica que valorize as potencialidades de accrao dos urentesY Isto so e 
possfvel se, na analise que for desenvolvida, as necessidades materiais dos 
utentes forem apreendidas nao cotno sendo primordialmente derivadas de 
problemas pessoais, mas como fruto de todo um conjunto de mediaroes 
presentes no quoridiano das suas vidas, ou seja, de acordo com Mark 
Philp (1979), e necessaria criar uma imagem do urente, como sendo urn 
indivfduo que e, por um lado, subjective na medida em que representa urn 
ponto de vista individual e, por outro, urn ser social, dado que a pessoa e 
criada e afectada pelo seu meio envolvente (cit Payne, 1991: 34). 

A partir da argumenta<;ao que temos vindo a desenvolver, poderemos 
entao coligir que estamos em presenya de duas dirnens6es fulcrais da 
pratica profissional, nomeadamente a (i) dimensao que procura promover 
urn trabalho -a longo prazo- com o intuito de propugnar modificaf5es 
ria estrutura social, e a (ii) dimensao que coloca a enfase na necessidade 
de resposta as procuras imediatas dos utentes. Em nossa opiniao, ambas 
sao importantes, porque, so por intermedio da conjugayao destas duas 
ditnens6es se podera pensar numa pratica com potencialidades de pro
mover a cidadania. 13 

Explicitando, a analise/compreensao das contradiy6es presenres na 
nossa sociedade- primeira dimensao- para alern de constituir urn ponto 
de partida extremamente imporrante para a intervenyao profissional, fa
cilita a compreensao das mediaroes presentes no contexro vivenciado pelos 
utentes do servi~o social, possibilitando a defini~ao de estrategias de inter
ven<;ao que priorizam o trabalho -segunda dimensao- em determinadas 
esferas da vida dos utentes visando a melhoria das suas condi<;6es de vida 
e a altera~ao do ambiente vivenciado em favor dos pr6prios utenres. Des
carte e imperioso, de acordo COlD Galper, relacionar OS problemas imediatos 
enfrentados por ele[s] [utentes] com mudanras mais amp/as, necessdrias para 
que se alcance uma vida decente para todos. [Afirmando igualmente que], se 
a orienta[iio pessoal se torna necessaria, deve ser ofirecida. Mas, se essa orien
ta~ao individual niio consegue figar o problema especifico e z'mediato com a 
dinfimica social da quaL ele e apenas manifestariio, e niio consegue relacionar 
as soluroes tempordrias e parciais com a transformarao social mais ampla 
necessaria para soluroes mais reais, entao isso e, na melhor das hipoteses, 
ifusorio e, pior ainda, repressivo (1980: 31). 

Apesar do referido supra, constata-se que, etnbora a segunda dimensao 
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esteja presente de urn modo perfeitamente clara na pd.rica actualmente 
desenvolvida, no que concerne a prilneira j a nao estamos tao cerros disso, 
porque, o que em muitas situa<_;:5es se verifica e que, os profissionais na sua 
pd.tica quotidiana «descuram>> a interliga<_;:ao entre estas duas dimens5es, 
i. e., ao darem preferencialmente atenc;ao as procuras individuais (defi
nindo necessidades e individualizando as procuras de forma a adequa-las a 
organizac;ao), conseguem somente apreender as diferentes singularidades 14 

e, em consequencia, nao trabalham as mediafoes que as envolvem e que as 
interligam com totalidades maiores. 15 

Assim sendo, embora, perfeitamente cientes da imporrancia da dimen
sao da pratica que se interliga com as procuras imediatas dos utentes, 
procuras essas a que- apesar das dificuldades varias com se deparam 16- os 
assistentes sociais tentam dar resposta, somas de opiniao, de que a pri
meira dimensao, e rao ou mais imponante do que esta, porque, 0 escla
recimento que ela produz de cerros aspectos vivenciados pelos utentes, 
nomeadamente as questoes do exerdcio do poder e de todas as implicac;oes 
que o mesmo propugna, permite, aos profissionais desenvolver uma refle
xao mais profunda que conduza a urn tipo de prarica que va mais alem da 
preocupac;ao com a analise/resposta ao imediato presente diariamente nas 
procuras que sao feitas. Destarte, so a partir do momenta em que OS pro
fissionais se assumirem como poss1veis agentes faciliradores de mudanc;as 
-a medio/longo prazo- na estrutura sociaL assumindo consequentemente 
urn compromisso politico que vise o alcance de tal objective, e que se 
poded pensar o servic;o social enquanto profissao com potencialidades 
para promover a cidadania. 17 
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Notas 

1 Em complemenco desta ideia- dado que em nossa opiniao o aurar consegue, ate cerro ponro, 

conjugar as condic;:6es de existencia com a sicuas;ao vivenciada no concreto-, pensamos, ser 

importance o concributo de Michel Foucault, «{ ... } desde o fim da idade media atl ao seculo 
XVII!, todas as Leis contra os mendigos, vagabundos, ociosos; todos os 61giios de poLicia destinados 

a persegui-los, obrigavam-os a aceitar -e era este o seu papel- no acto as condi~oes impostas, que 
eram extremamente mds. Seas rejeitavam, se mendigavam ou "niio faziam nada" era a prisfio e 

os trabalhos forrados» (1981: 34). 
2 0 modo como, por exemplo, realizamos os arendimenros; encaramos os urentes; analisamos 

e rrabalhamos as problemacica que eles vivenciam; nos posicionamos na insriruic;:ao e peranre 

oucras institui<;:6es com que trabalhamos. 

3 Para uma analise aprofundada do conceito de parcicipac;:ao pode-se cfr. Enrique Raya Lozano 

(1994). 
1 Pensar em uma ac<;:ao poHrica na pdrica profissional, exige antes de mais, o esrabelecimemo 

de uma acc;ao onde os ucences devem ser encarados como sujeiro e nao como meros objecros 

da acc;:ao, logo, e necessaria passar de uma acc;ao <<para des>> e/ou <<sobre eles,, para uma «acc;:ao 

com eles». Cfr. sabre esce aspecro Paulo Freire (1972). 

Gostariamos de realc;ar aqui, independentemenre da radicalidade da proposra, o contribute 

deste aurar, especialmenre no que concerne a analise que o mesmo desenvolve da «Palavra». 

Como ja referimos, o autor defcnde que os <<oprimidos>) devem ser rratados como sujeiros e 

nao como objecros da acc;ao, defendendo enrao que, s6 por inrermedio de urn processo de 
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educas:ao que renha por base um dialogo cdtico e que sed posslvel modificar a sirual):ao dos 

«oprimidos», sicuac;ao essa que os leva, por alienac;:ao e/ou receio, a nao agir. Desce modo, ao 
romar em atenc;:ao a «Palavra», salienta os elementos consrirurivos da mesma, nomeadameme 

a «Acc;:ao» e a «ReAexao» e, dada a incerligac;:ao visceral que exisre entre as duas dimensoes da 

palavra, e de opiniao que, somenre em conjumo se desenvolve a verdadeira praxis. Jsro e, a 

«Palavra» onde somenre esreja presenre a «acc;:ao)) conduz ao «acrivismo puro» uma a((;:ao pela 
acc;:ao; pelo comdrio, se rerirada a «Palavra» a dimensao «acc;:ao» esramos peranre o «verba

lismo puro», perante uma «palavra oca» que nao produz rransforma<;ao, ou nas palavras do 

nosso au tor "[Por u m lado], dizer que os hom ens siio pessoas e, como pessom, siio livres e nada 
concretamente fozer para que esta afirmaflio se objective, e uma forsa. [Por outro !ado], [ ... 1 se 
o momento jd eo de acfiio, est£t se ford autentica praxis se o saber dela resultante se foz objecto de 
reflexiio critica» (1972: 50, 73). Assirn sendo, e de acordo com Malcolm Payne «The idea of 
praxis means that theories must be implemented in practice, and that pn1ctice, reflects on and alters 
the the01y. Theory must come partly from ideas outside daily practice, otherwise it would only be 
a simple reflection of that practice, but it must not be totally outside recognisable practice» (1991: 

20 1). Emao, somos de opiniao de que, o profissional, na sua pd. tic a quorid iana, para alem de 

possuir uma consciencia clara das mediaroes presences no seu trabalho, devera, paralelamenre 

agir, porque s6 a partir do momenta que age -cendo por base a reflexao amerior- e que poded 

conscruir um novo conhecimento -crlrico- da sua acs:ao e das mediafoes nela presences. fsro e, 
s6 por incermedio deste movimenco dclico -reAexao/acs:ao/novo conhecimenro/acc;:ao- e que 

se podera. pensar numa prarica com potencialidades de promover a cidadania. 
5 Esres autores encarando a panicipac;:ao como um conceito activo, desenvolvem uma analise do 

mesmo, tendo por base a experiencia do Terceiro Programa Europeu de Lura Contra a Pobreza. 

Uma primeira consrarac;ao, sirua-se ao nfvel da evoluc;ao que o conceico vai sofrendo ao Iongo 

dos diferenres programas. Explicicando, enquanro no l.0 e 2.0 programas, o entendimenro 

que era feito da parricipac;ao rinha por base uma aproximac;ao recnocd.tica -de cima para 

baixo-, encendendo -se que a pa rricipal):ao dos grupos eovolvidos so deveria apa recer numa 

fase avan<yada do projecco- aquando da execuc;ao do mesmo, no 3.0 programa, ela assume um 

posicionamenco cemral, porque, ao ser conectada com o conceito de exclusao social vai ser 

emburida de uma perspecriva de empowerment. Nas palavras dos aurores, a parricipac;:ao no 

3° programa, indo mais alem da (([ ... ] integrariio ott inserriio no mercado de trabalho [ ... ] [podc 

ser enrendida como] um processo de aprendizagem, um meio de empowerment, para combater rt 

exclusiio e lutar contra a opress!io, uma cultura pol!tica, a pedra angular da sociedade civiL» ( 1993: 

25; cfr. tambem Fernanda Rodrigues, 1995: 35). 
6 A parricipa<;ao em inrerconexao com a educac;ao, pode ser apreendida, de acordo com Fernanda 

Rodrigues, como sendo «[ ... ] um processo continuo capaz de explorar laros de interdependencia a 
nfvel local, podendo apoiar as popularoes a tornarem-se actores capacitados para a aq:iio colectiva. 
Todas as actividades de fonnariio sao concebidas para o desenvolvimento de fimroes, papeis e acroes, 
o que exige um olhar atento, aconselhamento, exemplos um terreno de ensaio e permissividade aos 
erros" (1995: 38). 

7 Segundo Russei-Erlich e Rivera (1986), <<a promoriio do empowerment em comunidades oprimi
das I uma resposta essencial as orientaroes da vida polltica e econdmica que levam a opressao>• (In 
Malcolm Payne, 1991: 225). 

8 Aqui, e necessaria apreeender/nabalhar o sencimenro de «Powerlessness>> presence na populac;ao 

alvo com que trabalhamos. 0 mesmo e entendido, segundo Barbara Solomon, como sendo <<the 
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inability to manage emotions, skills, knowledge and/or ;nateriaL resources in a way that effective 

performance of valued social roles will lead to personal gratificatiom (In Malcom Payne, 199 J: 
228) . 

9 De acordo com Piven e Cloward (1975) , «devemos romper com a dotttrina projissiond que, 

virtualmente, determimt que todos os problema.! vivenciados pelos clientc.c provhn de dejicien6a 

no descnvolvimento da personalidade e relacionammto familiar. Deve ser entendido que essa dou

trina I mais uma ideologia polltica do que uma explicariio do comportamento humano. E uma 
ideologia que direcciona os clientes a se atttomlparem por ~·eus sofrimentos, ao iuvt!s clas instituirifes 

economicllS e sociais que produzem a mai01·ia deles ... [ .. . )»(In Jeffry Galper, 1980: 173) . 

10 Jeffry Galper aprescnra algumas quesr6cs interessances que os assistenres sociais devem colocar 

a si proprios, nomeadamente «ern que medida procuratnos zmir eJ·te individuo com outros que tern 
o me-nno problema? Em que medida encorajamos as p essoas a expl01:arem as causas mais profundas 

do problema? Em que medida tomamOJ" o problnna de umtt pessoa mais profundamente, questio 

nando as politicas e situaroes que criam o problema?» (1980: 143) . 

11 In Malcolm Payne (1991: 205). 

12 Podem ser aponcados algumas vias, nomeadamenre:(i) a valorizat;ao de experiencias posicivas 

na vida familiar, propugnando-lhes confianr;a e comperencia nas inreracs:oes sociais; experi

encias essas que visam, (ii) refor<;ar a sua habilidade, para gerir as relac;:oes sociais e usar as 

instituic;:oes sociais e, em conscquencia para ganhar compercncia fucura, com a qual; (iii) eles 

conseguem aceirar e ter uma boa performance em papeis sociais valorizados (Malcolm Payne, 

1991: 229) . Numa perspecriva rna is pdtica: defender causas proprias, pro mover a auco-orga

niza<;:io, negociar crirerios de participa<;:ao, conceber pianos de desenvolvimenro, em conjumo, 

para os bairros habiracionais, propor aos ha.birances acessos faceis e viaveis aos diversos agenres 

e inscitui<;:oes, criar redes ... , (Cfr. Fernanda Rodrigues, 1995: 37). 

13 De referir, que em ambas as din\ens6es e valorizada a acc;:ao do indivlduo, ou seja, enquanro 

na segunda dimensao, a mesma e encarada como uma metodologia da acc;:ao defendendo-se 

o envolvimenro do urenre -individual e colecrivo- em rodo o processo de i mervenc;:ao, na 

primeira dimens;\o -abarcando uma visao policica mais ampla- a acc;ao e enrendida como o 

agir dos muiros visando a «consrruc;:ao» de situac;6es concrecas da experiencia mais jusras. 

14 De acordo com Fernanda Rodrigues et ai., devido a sua posic;ao, sicuac;ao, a.os papeis e rarefas 

que desempenham nas insriruic;6es, os profissionais priorizam, muiras vezes, na sua acc;5.o, 

aspectos insrrumeryrais ou nScnicos, nao desenvolvendo uma perspect iva mais global que im

plique a compreensao e a acc;:ao (1993 : 52; Cfr. tambem Fernanda Rodrigues, 1995). 

•s Gosradamos de referir que, e chuo para rH)s que a implemenrat;ao desta perspecriva se rorna 

uma rarefa ardua, na medida em que, OS utemes ao apresenrarem uma procura a insricui

c;:ao, desejam uma «solus:ao» para uma problemarica imediata (um problema particular) e, 

sabendo quao diffcil e por vezes envolver o(s) urcnre(s) no proprio processo de mudanc;:a, 

mais diffcil se torna -enquanro nao seder uma resposra por minima que seja a procura que 

e feita- conseguir o envolvimento dos mesmos numa acc;ao pollrica mais ampla . Do ponro 

de visra do profissional, veriflca-se igualmenre que, ern muitas situac;oes, nao e possivel fazer 

mais do que tenrar adaprar essa mesma procura ao quadro de posslveis resposcas -quando as 

ha- da insticuic;:ao, levando a que seja na prestac;ao directa de servic;os que a maior parre da 

sua energia e colocada. 
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Assim sendo, nao poderemos descurar que, nem rodos OS pronssionais sao capaz.es ou escao 

dispostos a desenvolver uma aq:ao polrcica e, paralelamenre, no que concerne a popula<;~o alva 

dos servi<;os, por um lado, exiscem muicos urenres que, par se enconrrarem dependences da 

assisrencia ou por «press6CSl• varias do seu conrexco de vida, pensam que tal ac<;ao e/ou visao 

polfcica nao lhes resolve a sua sirua<;ao, por outro, em muiras ocasioes ao nao ser promovida 

a sua aucodecermina<;ao -devido a ideia de que os mesmos de uma forma generica nao cem 

capacidades para desenvolver uma visao pollcica mais ampla- nao se consegue promover nos 

mesmos o exerdcio da cidadania. 

Mas, apesar desta chamada de aren<;ao, o que n6s gosrariamos de realc;:ar era o seguince: uma 

questao e esrarmos conscienres descas situa~6cs e cenrarmos agir de forma a tenrar cornear 

as dificu!dades, uma ourra, bastanre discinra, e a nao apreensao descas discimas quesr6es ou, 

ainda mais grave, quando essa consciencia exisre nada fazer para alcerar o Status Quo, e aqui, 

pensamos, que esd o cerne da quescao de roda a pracica profissional. 

16 Esramos perfeiramence c6nscios, como ja referimos, das dificuldades que as insr iruis:oes e em 

consequencia os profissionais, rem em responder adequadameme as necessidades/procuras dos 

urences, esta sirua~ao para alem de nao propugnar a melhoria/alrera~ao das condic;:oes de vida 

dos urenres propugna o aparecimenco de uma insarisfa~ao e/ou nao realizac,:ao profissiona] par 

parre dos assistenres sociais. 

17 De acordo com Jeffry Galper (1980), os compromissos politicos dos assisrenres sociais nao 

podem limicar a sua expressao a presrac;:ao de servis:os directos e ao arendimenro a problemas 

imediacos. Oeste modo, os profissionais devem tencar expressar a ac<;ao polfrica de modo mais 

amplo, aproveirando, par exemplo, o potencial poll rico- presence nas necessidades imediaras-, 

de forma a que o mesmo se possa conscicuir como produror de mudan~as a Iongo praz.o, ou nas 

palavras do aucor «[ .. . ) devemo~nos colocar como tarefo, a investiga~lio de recursos politicos apro~ 

p,.iados na comunidade e determinar sua relevancia para os problemas particttlares enfrentados por 

aqueles com quem trabalhamos>> (1980 : 166). Esra prarica red, encao, maiores probabilidades de 

«sucessOll, se o profissional esriver conscience de que, so captando!trabalhando a roralidade e 

que se pode trabalhar/apreender, de forma adequada, as partes presences imediaramenre. Deste 

modo, deveremos cenrar dar resposca as quesroes espedficas/imediatas que nos sao colocadas 

diariarnenre e, sirnulraneamence, procurar enconcrar meios de correlacionar essa pdrica com 

as pollticas institucionais, bern como com as poUricas sociais mais vasras. 

INTERVEN<;:iio SocrAL, 27, 2.003 




