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Resumo: 0 objectivo desta comunica<_;ao e partilhar algumas reflexoes a
volta do conceito de empowerment, que temos vindo a desenvolver no ambito
de uma disserta<_;ao de doutoramento sobre as representa<_;oes e praticas do
empowerment dos trabalhadores sociais portugueses.
0 Empowerment aparece-nos como val01~ prindpio politico e tecnico/ metodologico e como instrumento das politicas sociais e do trabalho social. Todavia,
a rosa tern espinhos: o conceito revela-se polissemico, multidisciplinar, multidimensional, e tambem ambiguo, controverso, diferentemente entendido e
experienciado pelos sujeitos. Nao raras vezes o empowerment apresenta-se
mais como slogan legitimador das ac<_;oes no piano teorico, e menos como uma
pratica de interven<_;ao corn identidade propria.
Perante diversos entendimentos de empowerment possiveis, e relevante
reflectir sobre que tipo de empowerment e efectivamente desenvolvido pelos
profissionais no terreno. Esta questao sobre a pratica profissional remete-nos
para a missao do proprio servi<_;o social. No contexto dificil da modernidade
tardia no qual vivemos e trabalhamos, que pratica de servi<_;o social e possivel e
qual a desejavel? Que empowerment queremos? Que empowerment e possivel
corn os condicionamentos socio-politicos actuais?
Palavras-chave: Empowerment, Servi<_;o Social, modernidade tardia.

"When most people agree with you, worry."
(Rappaport, citado em Perkins, Zimmerman 1995:572)

1.

lntrodu~ao

0 trabalho social reflecte necessariamente o contexto societal no qual se
(re)produz. Uma praxis profissional que teve desde o seu inicio uma missao de
interven<_;ao/reordena<_;ao do social nao pode deixar de expressar intensamente
todos os dilemas e tensoes sociais que a envolvem. E certo que a sociedade
contemporanea vive urn periodo conturbado de transforma<_;ao civilizacional:
sabemos que ja nao estamos numa sociedade de modernidade industrial, mas
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ainda nao e claro o que vira a seguir, pois esta ainda em vias de o ser. As
rapidas mudan<;as sociais que experimentamos diariamente nao param de
transformar o entendimento do social, sem que se cristalize uma imagem clara
e coerente. Tambem o Passado, que rapidamente simplificamos ao analisa-lo,
nao era tao coerente e "limpido". Apenas tendemos a apreende-lo dessa forma,
depurada e, coma tal, mais legivel enquanto realidade. Mas nao nos pudemos
esquecer que essa aparente simplicidade nunca acontece: o que parece
homogeneizado, nao 0 e, se procurarmos mais atentamente todas as tens6es,
conflitos e idiossincrasias que a vida em colectivo sempre produz. Cada epoca
e melhor ou pior a disfar<;ar as diferen<;as, passando uma imagem social coesa e
mais facilmente compreensivel, porque simplificada. Mesmo que os dominadores escrevam a historia, nao quer dizer que os dominados deixem de existir.
0 trabalho social nunca foi tema simples. Sempre foi discutivel, ambiguo,
em tensao e conflito. Nunca parou de se (re)criar, e e isso mesmo que faz agora.
Face a urn mundo conturbado, transitorio, incerto, ambivalente, em que mil
opostos convivem, mais ou menos pacificamente, o trabalho social procura, de
novo, urn discurso vencedor, legitimador e estruturante.
Cremos que o conceito de empowerment desempenha urn papel importante neste processo, pois remete-nos nao so para as quest6es da praxis, mas
tambem para as da teoria, e da filosofia do trabalho social.
Num artigo de 1996, o canadiano Yann Le Bosse falava do empowerment
coma de uma utopia tomada a serio (Bosse, 1996). Gostariamos de retomar esta
ideia para reflectirmos. Nao sera o empowerment uma utopia do servi<;o social? Urn desejo (ir)realizavel do discurso predominante do servi<;o social? Ate
que ponto os trabalhadores sociais sao formados academica e profissionalmente
para poderem realizar o ideal de empowerment (bem como outros dificeis
ideais humanistas)?

2. Definindo empowerment
0 termo "empowerment" 1 encontra-se hoje quase omnipresente nos mais
variados dominios de reflexao e de ac<;ao. 0 Empowerment aparece-nos como
valor, principio politico e tecnico I metodologico e coma instrumento do trabalho social. Encontramos o empowerment como prindpio das politicas sociais,
Consideramos que c preferivel nao traduzir este termo, comummente aceite nos discursos politicos e academicos na sua versao inglesa. Contudo, se o desejarmos traduzir para portugues, os termos que nos parecem mais correctos serao os de "empoderamento", "empoderar"
ou "empoderado", pois sao a tradu~ao mais fie! ao sentido basico do termo em(power)ment,
que tem a no<;ao de "poder" como central. Dai Yann Le Bosse tambem defender a tradu~ao de
empowerment em frances coma expressao "poder de agir" (Bossli, 2003).
1
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nacionais, da Uniao Europeia e em multiplas Declara<;6es de principios e de
ac<;ao internacionais.
A abordagem centrada no conceito de empowerment remonta (pelo menos
de uma forma mais consciente e programatica) a finais da decada de 1970, nos
EUA, e a partir do final da decada de 1980 assistimos a sua implementa<;ao e
aceita<;ao como paradigma, cada vez mais dominante, no servi<;o social e noutras profiss6es de ajuda 2 (Adams 1996, Perkins, Zimmerman 1995, Pinto 1998).
Dificilmente conseguimos escapar ao conceito. Todavia, a rosa tem espinhos: o
conceito revela-se polissemico, multidisciplinar, multidimensional, e tambem
ambiguo, controverso, diferentemente entendido e experienciado pelos sujeitos.
Revela-se como uma verdadeira constela<;ao de defini<;6es.
Nao e de todo nossa inten<;ao dizer o que o empowerment "deve ser",
qual a defini<;ao correcta e a menos correcta. 0 empowerment e um conceito
"escorregadio" a defini<;6es, con testa do e polemico. A sua ambiguidade e bem
evidente quando nos situamos num plano das ideologias politicas (Adam 1996;
Zippay 1995). Quer a "direita", quer a "esquerda" utilizam o empowerment nos
seus discursos e politicas sociais e econ6micas, mas a operacionaliza<;ao do
conceito nao e semelhante: acabam por partilhar um termo e nao um conceito.
A primeira posi<;ao prefere enfatizar o empowerment dos individuos face ao
poder do Estado, enquanto que a segunda perspectiva tem um entendimento
sobretudo colectivo do conceito, enfatizando o seu sentido de transforma<;ao
social. Mas no plano das praticas de empowerment, nota-se igualmente muitas
vezes uma discordancia entre os autores te6rico-academicos e as praticas de
terreno (Ninacs 1995).
Inicialmente, o aparecimento do conceito de empowerment na interven<;ao
social esteve ligado a interven<;6es mais alternativas. Contudo, o desenvolvimento do conceito levou-o a ser adoptado pelo mainstream academico e politico,
sendo actualmente um conceito "confortavel e inquestionavel", e dando lugar,
nao raras vezes, a uma fluida "ret6rica do empowerment". De facto, a ambiguidade do empowerment ajuda precisamente a sua utiliza<;ao generalizada, mas
muitos autores temem que neste processo de adop<;ao geral o empowerment
tenha perdido as suas caracteristicas essenciais, de natureza mais radical
(Bosse, 1996).
Definimos noutra ocasiao o empowerment como "um processo de reconhecimento, cria<;ao e utiliza<;ao de recursos e de instrumentos pelos individuos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio envolvente, que se traduz
num acrescimo de poder - psicol6gico, socio-cultural, politico e econ6mico que permite a estes sujeitos aumentar a eficacia do exercicio da sua cidadania"

2

Um novo paradigma em oposic;ao ao denominado "modelo medico" ou paradigma
do tratamento (ADAMS 1996; Pinto 1998).
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(Pinto 1998:252). Uma outra defini~ao que gostariamos de referir e a do Cornell
Empowerment Group que apresenta o empowerment como "urn processo intencional continua centrado na comunidade local, envolvendo respeito mLttuo, reflexao critica, etica de cuidados e participa~ao grupal, processo pelo qual pessoas a
quem falta uma parte igual de recursos valorizados ganha urn acesso acrescido e
maior controlo sobre esses recursos" (citado em Perkins, Zimmerman 1995:570).
Em menos palavras, uma outra defini~ao, a de Atkinson (1999), para quem o
empowerment e entendido como transforma~ao das rela~6es de poder e domina~ao subjacentes a produ~ao da desigualdade e desvantagem social.
Coma pod em os no tar em apenas estas tres defini~6es (de urn total muito
alargado de possiveis defini~6es), qualquer conceptualiza~ao de empowerment
radica nao s6 no conceito de poder 3, mas tambem na constata~ao dos diferenciais
de poder que existem nas sociedades e de uma valora~ao axiol6gica desses diferenciais. 0 empowerment implica a possibilidade real de mudar os desequilibrios de poder, seja a nivel individual ou colectivo 0 empowerment e, p01·tanto,
um conceito "radical". Acredita-se na mudan~a (mais social ou mais individual),
acredita-se que o futuro pode, e deve, ser construido pelos individuos.
0 empowerment e, simultaneamente, um valor e um modelo te6rico de
compreensao dos processos de exerdcio de controlo e de influencia sobre as
decis6es que afectam a vida dos sujeitos, corn as consequentes orienta~6es para
a pratica desses processos (Zimmerman 2002 b). Enquanto valor, o empowerment
direcciona-nos conscientemente para a identifica~ao de capacidades e potencialidades, e menos para o diagn6stico de incapacidades, deficiencias, ou factores
3

0 poder e uma realidade omnipresente e multiforme, e um clemento "integrante na
constitui<;ao das praticas sociais" (G!DDEC:S 2000:12). Contudo, e dos conceitos sociais mais
contestados. Os diferentes significados de poder multiplicam-se. A maneira como definimos
poder e dcpendente da posi<;ao te6rica adoptada e da matriz valorativa prosseguida. Para a
abordagem de empowerment, 0 poder tem m{Jltiplas fontes ou naturezas, e e infinito, pois e
gerado continuamente atraves das interac<;oes sociais. 0 poder e uma rela<;ao estruturada em
termos de domina<;ao/submissao. Segundo ADRlAC:O MoRElRA (1979), o poder entendido como
uma rela<;ao entre a capacidade de obrigar ea vontade de obedecer. Para Giddens, "[d]o ponto
de vista conceptual, o 'poder' encontra-se situado entre duas no<;oes mais amplas: a de capacidade transformadora, por um !ado, ea de domina<;ao, por outro. 0 poder e relacional, mas s6
opera atraves da utiliza<;ao da capacidade transformadora tal como esta e gerada pelas estruturas de domina<;ao" (GmDEC:S 2000:89). Deste modo, o poder implica "rela<;oes de autonomia e
depenclencia reproduzidas atraves da interao;:ao social"(GmDENS (2000:91). Mesmo a parte com
menos poder tem algum grau de autonornia, e inversamente, o mais aut6nomo apresenta
aspectos de dependencia. Foucault defencle igualmente que onde existe uma rela<;ao de poder,
existe resistencia (SMART 1985:77). Toda a rela<;ao de poder implica uma "potencial 'estrategia
de !uta' (SMART 1985:134). Foucault defencle que a rela<;ao de poder exige a presen<;a de dois
elementos essenciais: por um !ado, deve existir o reconhecimento de que a parte/o Outro sobre
a qual se exerce o poder e um individuo (ou entidade colectiva) que age; por outro !ado, a
existencia de um leque alargado de possiveis respostas, reao;oes ou efeitos. Desta forma,
Foucault cliferencia as rela<;oes de poder cla violencia ou do determinismo fisico.

c
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de risco. Direcciona-nos mais para a promo<;:ao do que est;:\. bem e das potencialidades na situa<;:ao, e menos para o que esta errado, para o que nao funciona
(Perkins, Zimmerman 1995; Zimmerman 2002 b).
Segundo Marc Zimmerman (2002 b), devemos ter em considera<;:ao os seguintes aspectos em termos do entendimento te6rico do empowerment: primeiro, temos de considerar que o empowerment e uma variavel continua e nao
dicot6mica (trata-se menos de uma questao de estar ou nao empoderado, mas
sobretudo de estar mais ou menos empoderado, num determinado contexto de
espa<;:o-tempo). Em segundo lugar, o empowerment varia no tempo, nao necessariamente de forma linear - nao e um processo que se possa dizer estar acabado. Terceiro, o empowerment tem de ser definido num contexto espedfico e
numa popula<;:ao espedfica - nao existe um padrao que sirva para se entender o
empowerment em todas as situa<;:oes e com todas as popula<;:6es. Nao temos medidas universais de empowerment, nem tal e desejavel. Por fim, o empowerment
e multidimensional, englobando diferentes niveis de analise, desde 0 individual,
ao grupal, o organizacional e o comunitario. 0 empowerment individual visa
as variaveis interpessoais e comportamentais dos sujeitos; o empowerment a
nivel organizacional debru<;:a-se sobre a mobiliza<;:ao e oportunidades de participa<;:ao dos sujeitos, e o empowerment comunitario visa as estruturas s6ciopoliticas ea mudan<;:a social (Zimmerman 2002 b).
Para Zimmerman (2002 b), os tres conceitos fundamentais da teoria do
empowerment sao: a) o controlo; b) a consciencia critica e c) a participa<;ao.
Por controlo entende-se a capacidade real ou percebida de influenciar decisoes.
A no<;:ao de consciencia critica refere-se ao entendimento das estruturas do
poder, como os agentes causais sao influenciados e se podem mobilizar recursos. A participa<;:ao e entendida, por sua vez, como ac<;:ao realizada no sentido
de alcan<;:ar resultados desejados. Temos visto muitas vezes o conceito de
empowerment ser entendido, e mesmo traduzido, como participa<;:ao. Todavia,
a participa<;:ao e uma dimensao do empowerment que nao esgota 0 conceito.
Em rela<;:ao ao conceito de controlo, ha que referir a importancia da teoria
da aprendizagem do comportamento de impotencia (learned helplessness theory),
do psic6logo norte americano Seligman (1975), que influenciou fortemente as
praticas de empowerment (Payne 1991). Seligman defendeu que os individuos
que experimentam situa<;:6es onde as suas ac<;:6es nao tem qualquer efeito sobre
o que lhes venha a acontecer sao condicionadas a nao esperar dos seus comportamentos resultados tlteis na maioria das situa<;:oes. 0 estado de helplessness e
um estado psicol6gico que resulta frequentemente de situa<;:6es incontrolaveis,
isto e, situa<;:oes nas quais 0 resultado e independente das respostas voluntarias
do sujeito. Os sujeitos aprendem quando os resultados sao incontrolaveis. Os
efeitos desta aprendizagem sentem-se ao nivel das motiva<;:6es (nomeadamente
na motiva<;:ao para iniciar respostas voluntarias noutras situa<;:6es), aprendiza-
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gem (deficits na capacidade de aprendizagem de novos comportamentos e de
re-associa<;:ao entre comportamentos e resultados esperados), e emo<;:oes (o indivfduos come<;:a por temer a situa<;:ao que nao consegue controlar, mas, ao aperceber-se que nada do que fa<;:a tera efeito, torna-se ansioso, desesperado e resignado - o comportamento de impotencia torna-se geral). Seligman (1975)
reflectiu na aplica<;:ao da sua teoria a varias situa<;:6es sociais, em particular em
contextos educacionais e de pobreza. Uma vez que a pobreza diminui as escolhas efectivas de resposta para os sujeitos, estes sao frequentemente expostos a
situa<;:6es incontrolaveis ao longo da vida, e em particular durante a infancia.
Em consequencia dos efeitos da aprendizagem da impotencia, as popula<;:6es
pobres podem nao "ver" as oportunidades, as altera<;:oes das regras e a possibilidade de controlo das situa<;:6es.
0 empowerment coloca uma importancia vital na capacidade de ac<;:ao.
Ac<;:ao conjuntamente corn reflexao, mas reflexao para agir (Bosse, 1996, 2003,
Ninacs, 2003). S6 assim o sujeito pode tomar controlo sobre a sua vida, participar activamente no seu mundo, na sua defini<;:ao.

3. Praticas de empowerment
Usar urn determinado conceito nao e uma escolha inocente ou neutra.
Cada conceito apresenta-se corn uma agenda propria que devemos estar conscientemente empenhados a prosseguir se o utilizarmos. E o que se passa corn o
empowerment, que em especiat por lidar corn o conceito de poder, se torna
extremamente politizado e "diffcil" de operacionalizar.
Segundo Yann Le Bosse (1996, 2003), os postulados da perspectiva de
empowerment sao os seguintes:
1. em primeiro lugar, a perspectiva de empowerment reconhece e implica

a complementaridade das competencias dos actores em jogo, isto e,
implica uma redefini<;:ao das praticas profissionais, no sentido do trabalho entre parceiros. Na rela<;:ao profissional estao em jogo diferentes
tipos de competencias, por urn lado as do profissional enquanto perito
tecnico, e por outro, as competencias da experiencia de uma determinada
biografia, da experiencia de vida que qualquer cliente traz. As varias
competencias sao igualmente importantes para 0 processo de ajuda,
embora sejam diferentes. 0 papel dos interventores numa perspectiva
de empowerment e antes de mais 0 de parceiros colaboradores, facilitadores dos processos de mudan<;:a. Os interventores nao sao vistos como
os detentores do verdadeiro conhecimento ou como peritos inquestionaveis e incontestaveis. 0 sujeito-cliente e 0 perito na sua vida, e no seu
processo de mudan<;:a. 0 locus do poder deve estar no indivfduo. Esta
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assen;ao leva a uma necessaria "suspensao da descren\=a" nas potencialidades e capacidades dos sujeitos, exige que se tratem os clientes corn
respeito verdadeiro, como pares no processo de mudan\=a, e que se
assuma a defesa do sistema cliente. Isto e, temos de assumir uma pratica de advocacy, entendida como sendo a representa\=ao e defesa do
cliente junto das institui\=6es publicas e sociais, e da sociedade em geral.
For vezes, no trabalho corn as popula\=6es mais marginalizadas e vulnerabilizadas, a defesa e aparentemente contra 0 proprio sistema cliente,
que reproduz as valora\=6es negativas, da sua domina\=ao.
Ao suspendermos a nossa descren\=a, a ac\=ao consequente e a da valida\=ao do sistema cliente, o que comporta o reconhecimento das suas capacidades de expressao e partir dessa expressao no processo de ajuda.
em segundo lugar, o empowerment enfatiza a ac\=ao, a capacidade de
ac\=ao de cada sujeito para prosseguir os seus objectivos e ganhar controlo sobre a sua vida.
mas este agir e urn agir em conjunto. 0 empowerment salienta a importancia da ac\=ao colectiva na altera\=ao dos equilibrios de poder. A pratica
de empowerment conduz-nos sempre a no\=ao de comunidade, pois,
como defendia Freire, ninguem se liberta sozinho - os homens libertamse em comunhao (Freire 1975), libertamo-nos uns aos outros. A consciencia crftica, OU conscientiza\=aO, traduz a ideia de que 0 individual e politico. Podemos considerar varios niveis na consciencializa\=ao: temos antes
de mais a consciencia colectiva (o individuo, grupo ou comuni-dade nao
estao isolados num problema); numa dimensao mais alargada do colectivo tern os a consciencia social (os problemas quer individuais quer colectivos sao influenciados pela organiza\=ao social) e por fim a consciencia
politica (as solu\=6es dos problemas, que radicam na estrutura e organiza\=ao sociais, passam necessariamente pela mudan\=a so-cial, e pm·tanto
pela ac\=ao politica) (Ninacs 1995:79). A consciencia critica, por sua vez,
exige a participa\=ao na vida colectiva, numa acep\=ao de cidadania activa.
outro pressuposto do empowerment e a aC\=aO preferencial junto de
popula\=6es excluidas e marginalizadas. Se a meta e o aumento de poder, e facil percebermos que a aten\=ao recaia antes de mais sobre os que
tern menos poder, sobre os que sao contemplados corn parcelas injustamente diminuidas de poder.
por fim, a perspectiva de empowerment pressup6e a ac\=ao em diferentes niveis e dimens6es de ancilise, distintos mas interdependentes.
Envolve nomeadamente os niveis individual, grupal, organizacional e
comunitario. Embora tendo dinamicas e processos pr6prios, cada nivel
esta indissoluvelmente ligado aos outros, influenciando-se mutuamente,
sendo que o empowerment conseguido num nivel potencializa pos-
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siveis ganhos de poder noutro nivel. Mas se e certo que as mudanc;:as
num dos niveis estao ligadas a mudanc;:as noutros niveis, nao o estao de
forma determinante ou necessaria. Pm·tanto, nao e correcto estar a pensar que se se trabalhar apenas um nivel ou aspecto do empowerment,
os outros se !he seguirao sem que eu os trabalhe explicitamente. Temos
sempre de ter estrategias espedficas para cada nivel. 0 empowerment
total tern de levar em conta os diferentes niveis. Deste modo, o conceito
de empowerment remete-nos para a velha questao do micro-macro,
mais uma vez salientando que e errado fazer tal divisao na pratica.

4. Modernidade tardia: pluralidade, fragmentac;:ao, individualizac;:ao
Uma das mais importantes dinamicas da actual fase da modernidade e a
pluralidade de discursos, a fragmentac;:ao das 16gicas, a predominancia da diversidade (Beck, 1998, Giddens, 1997, 1998). A valorizac;:ao do individuo acentua precisamente a validac;:ao das escolhas de cada um, exponencializando a
diversidade e a pluralidade (Beck, Giddens, Lash, 2000).
Quando a enfase e colocada nas identidades do Eu, temos maior pluralidade de discursos, de "verdades". Quando a enfase se encontra nas identidades
colectivas do Nos, tal facilita a elaborac;:ao de "grandes narrativas", discursos
mais homogeneos e integradores. Na primeira modernidade, ainda se evidenciavam os discursos claramente hegemonicos, particularmente narrativas
teleologicas, dos sentidos sociais. 0 servic;:o social, precisamente urn dos filhos
mais vigorosos desta primeira modernidade, alcanc;:ou nessa fase o seu proprio
discurso hegemonico (Pm·ton, 1996).
No actual contexto de pluralidade e fragmentac;:ao, tornou-se mais diffcil,
tambem para o servic;:o social, a manutenc;:ao da sua unidade e especificidade.
Por isso se salienta hoje uma maior diversidade quer no campo teorico, quer
metodologico, quer pratico, quer ainda axiologico do servic;:o social.
0 servic;:o social tern vindo a enfrentar uma serie de desafios identitarios
importantes, que vemos como um processo que visa a recriac;:ao do servic;:o
social para o novo periodo da modernidade no qual comec;:amos a viver
(Parton, 1996). Neste momento, gostariamos de referir apenas alguns desses
desafios, centrados directamente nas praticas do trabalho social. Sao desafios
que evidenciam uma dupla tensao sobre o servic;:o social, exercido quer pelas
disposic;:oes politicas, quer pela propria sociedade: 0 servic;:o social e pressionado, por urn !ado, a standartizac;:ao, de medidas, de soluc;:oes, de procedimentos,
e por outro !ado, a diversidade, a flexibilidade, a criatividade. Esta tensao vem
juntar-se a ambiguidade do duplo mandata do servic;:o social de controlar e
disciplinar (normalizar), e emancipar I transformar (Parton, 1996).
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Por um lado, temos a necessidade de redefini<;:ao do relacionamento profissional com os sistemas cliente. A valoriza<;:ao do cliente, do seu poder, o
estatuto de parceiro na rela<;:ao de ajuda, parece-nos fazer parte deste processo
de por em questao o servi<;:o social. Velhas posturas tecnicas tem de ser ultrapassadas, distancias sociais tem de ser diminuidas, e o poder do profissional
tem de ser re-equacionado em favor do cliente.
No nivel organizacional as mudan<;:as tambem se multiplicam. As rela<;:oes
nomeadamente de vinculo laboral dos profissionais de servi<;:o social tornam-se
mais incertas e precarias, aumenta a rotatividade dos tecnicos, trabalha-se em
projectos temporarios, depende-se de financiamento incerto, em organiza<;:6es
flexiveis e ad-hoc (Toffler, 1980).
0 servi<;:o social tambem tem de adaptar-se as profundas mudan<;:as no
Estado Social: assump<;:ao de esquemas variados de policy mix na presta<;:ao de
bens e servi<;:os de bem-estar social, certa tendencia, variavel de pais para pais,
de residualiza<;:ao e privatiza<;:ao dos direitos sociais, enfase no controlo de gastos sociais, preferencia por medidas de capacita<;:ao individual para a integra<;:ao
social, e medidas de curto prazo.
A todos os niveis, o servi<;:o social tem de responder ao desafio da
despolitiza<;:ao dos problemas e das interven<;:oes (Joaquim, 2008), e a instrumentaliza<;:ao dos profissionais (que, contudo, sempre existiu).
Varios estudos nacionais e internacionais (Andrade 2001 a, Gutierrez,
DeLois, GlenMaye 1995; Gutierrez, GlenMaye, DeLois 1995 entre muitos outros)
tem vindo a mostrar. Faz-se predominio das interven<;:6es individualizadas relativamente as interven<;:6es de mudan<;:a social, ou seja, 0 predominio dos aspectos individuais e psicologicos relativamente aos aspectos socio-politicos sobretudo uma interven<;:ao centrada nas necessidades urgentes, sem que pare<;:a
haver recursos, temporais, humanos e outros, para processos de interven<;:ao
mais globais de mudan<;:a socio-politica. Afinal, a mudan<;:a dos individuos acaba
por parecer mais acessivel e controlavel do que a mudan<;:a das estruturas,
sentida como muito mais dificil e incerta.
Em face desta situa<;:ao, nao e de estranhar que se evidenciem nos trabalhadores sociais sentimentos de resigna<;:ao face ao contexto adverso (Joaquim,
2008) e a persistencia de uma auto-imagem nao muito positiva. Parece-nos que
o exercicio coarctado do servi<;:o social, espartilhado na sua missao de mudan<;:a
social, ajuda fortemente a existencia destes sentimentos.

5. (Re)Construindo o

servi~;o

social: que empowerment?

0 servi<;:o social sempre foi caracterizado pela diversidade: de papeis, de
publicos-alvo, de organiza<;:6es, de metodologias. 0 contexto presente parece-nos
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salientar este facto, e nao simplesmente aument<:i-lo. Hoje em dia o servi<;:o
social esta mais vulneravel a desconstru<;:ao I reconstru<;:ao permanente dos seus
modelos e finalidades. Entende-se que esta mais sujeito a uma "maior diversidade, incerteza, fragmenta<;:ao, ambiguidade e mudan<;:a" (Parton, 1996: 12).
0 servi<;:o social ja nao tern uma solu<;:ao clara e inquestionavel a oferecer aos
seus publicos-alvo, mas esta em processo de procura. As situa<;:6es de incerteza
sao simultaneamente amea<;:as e oportunidades.
Pensamos o empowerment como uma via util na recria<;:ao do servi<;:o
social. Urn conceito que ajuda o servi<;:o social a encontrar e a re-centrar-se em
finalidades legitimadoras, ea enfrentar as dinamicas societais. Urn conceito que
obriga o servi<;:o social a redefinir-se e a empenhar-se nessa redefini<;:ao. Que
obriga a reflexividade seria e constructiva.
0 empowerment volta a enfatizar a uniao do sujeito corn o seu contexto, a
indissolubilidade dos varios niveis de analise da pessoa-na-situa<;:ao, a uniao do
micro e macro da pratica social. A perspectiva de empowerment volta a alinhar
o servi<;:o social corn a procura da justi<;:a social e da mudan<;:a social corn vista
ao desenvolvimento de cada ser humano e das sociedades que formam, valores
que o servi<;:o social quer continuar a assumir como seus.
Sabemos que o contexto social, econ6mico, politico e cultural, favorece e
promove urn empowerment sobretudo ao nivel individual. Nao deixa de ser
empowerment, mas e urn empowerment incompleto, vulneravel. 0 empowerment
que s6 e intencionalmente desenvolvido ao nivel individual parece-nos ser urn
empowerment "coxo", espartilhado nas suas potencialidades. E necessaria investir nas outras dimens6es, e para tal tambem e preciso apostar mais na forma<;:ao nas tecnicas e processos de mudan<;:a colectiva e s6cio-politica. 0 mesmo
e dizer do trabalho social centralizado na interven<;:ao corn os individuos e suas
familias, mas que trabalha pouco a dimensao mais macro da interven<;:ao. Foi o
proprio trabalho social que tomou a si a missao da justi<;:a social, da transforma<;:ao social. Se nao desenvolve esta missao do mesmo modo que o relacional-psico, entao e urn trabalho social que fica aquem de si mesmo.
Mas estarao os profissionais preparados para agir no macro? Pensamos
que provavelmente nao. Por exemplo, do ponto de vista academico, temos
valorizado a interven<;:ao individual, e descurado o ensino/aprendizagem das
metodologias de mudan<;:a social. Do mesmo modo que os aspectos da interven<;:ao psicossocial sao aprendidos, tambem e necessaria formar os trabalhadores sociais nos processos e tecnicas pr6prios da mudan<;:a s6cio-politica. Ha que
estabelecer urn melhor equilibrio entre estas duas especificidades, uma vez que
0 que e pretendido e uma conjuga<;:ao harmoniosa dos dois aspectos na pratica
do trabalho social. No contexto portugues, este defice de competencias nao e
apenas uma questao formativa, e tambem uma questao de cultura dvica da
sociedade portuguesa, isto e, da limitada cultura dvica geral.
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A transforma<;:ao social dos (des)equilibrios de poder nao acontece como
dadiva de quem tem mais poder: e preciso lutar por essa transforma<;:ao, de
modo intencional e continua. E fundamental que os trabalhadores sociais invistam nos processos de mudan<;:a s6cio-politica, aprendendo e praticando formas
de mudan<;:a social e nao apenas pessoal. E fundamental que participem dos
processos de decisao politica, que o queiram fazer, o saibam fazer e que lutem
por isso.

6. Conclusoes
Sera entao o empowerment uma utopia ou uma distopia? Cremos que o
empowerment e nao s6 possivel, coma particularmente necessaria como valor e
pratica do servi<;:o social na actualidade. Mas este conceito exige urn empenho
maior na missao do servi<;:o social e dos trabalhadores sociais para corn a justi<;:a
social e para com mudan<;:a social. Se nao for assim, entao o empowerment sera
mais utopia do que urn "inedito viavel", sera mais desejo do que realidade.
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