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Maria Irene Lopes B. de CARVALHO* 

Reflexoes sobre a profissao do Servi~o Social 
em contexto hospitalar ** 

Este artigo aborda a complexidade do Servifo Social em contexto 
hospitalar, identificando-o como um campo de saber especifico. Analisa a 
relafilo entre o Servifo Social e o Hospital; a projissionalizafilO do Servifo 
Social incidindo na nofilO de profissiio e nas competencias profissionais 
requeridas ao exercicio profissional; rejlectindo sobre prdtica do Servifo 
Social hospitalar e o desenvolvimento de competencias sociais nos sujeitos 
de intervenfilO. 

1. 0 Hospital e o Servicro Social 

0 Hospital pode ser considerado uma «organiza<;:ao complexa, onde 
exercem a sua actividade profissionais de especialidades diferentes. Esta 
complexidade remete para a existencia de interesses divergentes, e a suspei
tar a existencia de urn conjunto de for<;:as centrifugas relativamente a orga
niza<;:ao» (Monteiro, 1999:317-318) . Sob o ponto de vista organizacional, 
o Hospital e analisado como uma burocracia que difere das burocracias 
med.nicas na medida em que os profissionais obedecem a valores, normas 
eticas e c6digos profissionais e nao so a uma hierarquia. 

* Assiscente Social, Especialista em Ciencias da Educac;:ao pela Faculdade de Psicologia e 
Ciencias da Educac;:ao da Universidade de Lisboa; Mestre em Servic;:o Social pelo Instituto Su
perior de Servic;:o Social.* 
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A evoluc;:ao do Hospital «traduz a evoluc;:ao cientifica e tecnica da socie
dade em geral. A instituic;:ao hospitalar abandonou a sua func;:ao institucio
nal de custodia, passando os hospitais de lugar de caridade a verdadeiros 
templos de ciencia». A clientela hospitalar tern hoje uma fisionomia bern 
diferente daquela que tinha no passado, «integrando classes sociais com 
nfveis de expectativa e de exigencia progressivamente mais elevados, assim 
como as dependencias das pessoas em relac;:ao aos servic;:os prestados sao 
cada vez maiores» (Dias, 1999:80). 0 Hospital assume hoje, urn papel 
fundamental nos modernos sistemas de saude, pautando-se por criterios 
de racionalidade e eficiencia, ganhando visibilidade a preocupac;:ao com a 
qualidade dos cuidados. 

No Hospital, o Servic;:o Social toma como campus de intervenc;:ao na 
abordagem do doente a dimensao "psicossocial". Esta tal como nos releva 
Pires (2000:57) «nao tern o conteudo de "psico-social stritus sensus", de 
apoio a pessoa individualizada, mas engloba, o sentido do conceito de uma 
"abordagem global" que tern em coma a pluridimensionalidade do ser hu
mano. 0 Servic;:o Social nao acompanha a so a pessoa naquela situac;:ao de 
saude/ doenc;:a, mas "a pessoa em situac;:ao", nos seus papeis sociais e nas re
des de sociabilidade» mais amplos. Este campus de intervenc;:ao assume-se 
por vezes, contraditorio. Quando o doente se dirige ao Hospital, nao o faz 
por aspectos sociais, fa-lo geralmente pelo mal-estar, ou sofrimento, pro
vocado por uma qualquer presumfvel doenc;:a ffsica. E no ambito de uma 
relac;:ao com o medico ou outro profissional que participa no diagnostico 
inicial, que surge a eventual necessidade de apoio social. 

Na verdade muitos doentes nao sabem que existe urn assistente social 
no HospitaL nao o associam a saude, mas a assistencia social e ao apoio 
economico aos mais necessitados. Poucos sabem quais sao realmente as 
func;:6es do assistente social na area da saude hospitalar. Entao pode-se 
colocar a questao: o que faz o assistente social no Hospital? Sendo legal
mente o assistente social urn componente da equipa multidisciplinar hos
pitalar existe por vezes uma descoordenayaO entre OS variOS profissionais, 
como e referido por Dias (1997: 186) que aborda a comunicac;:ao entre a 
equipa de saude hospitalar eo doeme oncologico, denunciando esta desco
ordenac;:ao, referindo-a como a «falencia da equipa hospitalar em detri
mento da equipa medica». E exemplifica com o caso das altas medicas, 
muitas vezes, sem que se tenha em atenc;:ao o trabalho social feito pelas 
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assistentes sociais, na prossecw;:ao dos cuidados de reabilita<;:ao na comuni
dade. Prosseguindo com uma referencia as escassas assistentes sociais que 
trabalham nos hospitais, impossibilitando a realiza<;:ao do apoio psicosso
cial a todos os doentes e as suas familias, o quallhe esta atribuido formal
mente. 

A aurora considera tambem que «o reduzido numero de elementos (As
sistentes Sociais) por Hospital, imp6e urn individualismo funcional nos 
diferentes territ6rios ocupacionais, expondo cada elemento a frequentes 
solicita<;:6es, despojando-os assim, dos recursos de gestao e organiza<;:ao 
diaria do seu trabalho» (Dias, 1997:220). 0 esmdo acentua ainda o pro
blema de haver poucas assistentes sociais em cada servi<;:o, porque, embora 
cada assistente social seja individualmente responsavel por todos os doen
tes internados, e por urn conjunto de presta<;:ao de servi<;:os que gere com 
relativa autonomia, a presen<;:a de urn unico elemento para cada servi<;:o, 
nao lhe permite a liberta<;:ao de parte das tarefas burocraticas, a que a es
pecificidade dos contextos quotidianos das suas praticas a submetem, ou 
seja, impossibilita-o de intervir ou dar apoio psicossocial junto de todos os 
doentes no internamento. 

A interven<;:ao do assistente social depende do modo como o Servi<;:o 
Social esti organizado, isto e, o modo como este se integra na cadeia pro
cessual hospitalar, e o lugar que a restante equipa de saude lhe confere na 
analise do doente. Geralmente, nos servi<;:os de internamento mais com
plexos e ou especializados do ponto de vista medico e social, designada
mente em rela<;:ao as doen<;:as cr6nicas ou muito especializadas, e em casos 
de internamentos prolongados, o papel ou a margem de manobra- as es
trategias - que 0 profissional desenvolve na gestao da sua interven<;:ao e 
mais eficaz, quer em termos de qualidade de interven<;:ao, para o doente, 
quer em termos de saber/poder, em rela<;:ao a restante equipa de saude. 

Nessas situa<;:6es o assistente social faz parte integrante da equipa, o que 
lhe permite acolher, acompanhar e apoiar psicossocialmente todas as situa
<;:6es no internamento, sendo propicio o desenvolvimento de competencias 
sociais no doente e na famllia, preparando-o para o regresso a comunidade 
- casa, familia, contexto social - mobilizando os recursos internos e exter
nos, necessarios ao seu bem-estar. 

Mas quando falamos da saude, e da equipa multidisciplinar, temos 
que ter presente que ainda e comum a medicina surgir como a disciplina 
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mais importante nas ac<;:6es curativas e preventivas. Este aspecto, prende
-se com varios factores sendo 0 mais significativo, tal como 0 faz notar 
Reis (1999:419) a «visao da medicina somatica tomar o corpo ffsico -a 
maquina- como o objecto principal do processo curativo. As dimens6es 
psicologicas e sociais surgem como complementares da biologia, separadas 
do corpo, mas que podem influencia-lo au·aves da sua interacs:ao com ele 
e por isso nao e de desprezar urn tratamento ou acs:ao preventiva social ou 
psicologica como complemento da ac<;:ao medica». 

No trabalho multidisciplinar, a "pessoa- sujeito" e analisada nas di
mens6es, biopsicossociais, culturais e espirituais, partindo do prindpio 
que a intervens:ao da equipa de saude integre essas mesmas dimens6es no 
entendimento da pessoa como urn todo - wole person. Para tal e necessaria 
a contribuic;:ao de todos os profissionais da equipa, proporcionando uma 
visao integradora da pessoa, estabelecendo -se «uma dialectica que se refere 
a uma interpretac;:ao e integras:ao entre as varias dimens6es do ser humano. 
Nao ha fronteiras entre o biologico, o psicologico e o social; estes consti
tuem urn to do integrado» (ibidem). 

A vi sao integradora «ve qualquer processo, seja urn conflito psicol6-
gico ou social ou urn sintoma ffsico, como parte de urn todo, que inclui, 
aspectos biologicos, psicol6gicos e sociais. Algo que ocorre no domfnio 
psicol6gico, esta inclufdo num todo mais alargado que inclui uma expres
sao social. 0 corpo deixa de ser propriedade epistemol6gica dos medicos 
ou outros especialistas, o corpo e simultaneamente urn corpo objecto e urn 
corpo subjectivo e social, do qual a pessoa tern uma percep<;:ao pessoal e se 
inscreve no contexto da sua vida» (ibidem) . 

Reportando-nos a especificidade do Servic;:o Social hospitalar, Couto 
(1998:288) considera que nesse contexto o Servi<;:o Social toma como 
objecto te6rico «o modo como o doente vivencia a situa<;:ao de doens:a, e a 
interac<;:ao deste com os grupos a que se referencia, tendo presente a inte
gra<;:ao destes grupos em quadros sociais mais amplos com os quais intera
gem e dos quais dependem com maior ou menor determinancia, visando o 
adequado funcionamento de grupos e estruturas relativamente a satisfas:ao 
das necessidades dos doentes». Nesta analise esta presente uma perspectiva 
de confronto da doen<;:a pelo proprio doente - coping- e outra que se re
porta aos apoios formais e informais para fazer face a situas:ao de doens:a. 
Entao o modo como o doente vivencia a sua doenc;:a depende de factOt·es 
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internos e externos decorrentes das dimens6es: sociais, emocionais, afecti
vos, socio-relacionais, culturais e espirituais. 

Podemos considerar o Servic,:o Social hospitalar como um dom{nio 
do Servic,:o Social, que recorrendo ao conhecimento das ciencias sociais e 
humanas, e ao seu proprio conhecimento, visa a promoc,:ao e protecc,:ao da 
saude, isto e, a promoc,:ao e protecc,:ao dos direitos do doente, no processo 
de reabilitac,:ao e cura. Nesse processo o profissional de Servic,:o Social 
torna-se um mediador privilegiado entre e organizac,:ao, doente/famllia/ 
contexto social e equipa de saude, valorizando a relac,:ao humana e tecnica, 
a nfvel pessoal e societal. Determina necessidades e potencialidades trans
formando-as em pollticas sociais que possibilitam a melhoria do sistema 
de cuidados de saude eo seu aperfeic,:oamento, tendo em conta os prind
pios da cidadania. 

2. A profissionalizac;ao do servic;o social no hospital 

0 conceito de profissionalizac,:ao remete-nos para a dinamica de uma 
profissao, e segundo, Rodrigues (1997:20-22) «este e devedor mais da 
perspectiva interacionista do que da perspectiva funcionalista». Na ana
lise dos processos de profissionalizac,:ao das profiss6es, esta e «encarada 
como uma especie de historia natural, como um processo de afirmac,:ao 
de uma ocupac,:ao por oposic,:ao ou afastamento dos modos amadores de 
desenvolvimento da actividade designadamente: as mudanc,:as tecnologicas 
e organizacionais e novas tecnicas; o aumento dos n{veis de qualificac,:ao 
de muitas ocupac,:6es, mudanc,:as na organizac,:ao do trabalho das profis
s6es estabelecidas e as mais antigas (como a integrac,:ao progressiva em 
organizac,:6es); a emergencia e desenvolvimento de actividades (como a 
saude, educac,:ao) que eram desenvolvidas em regime de amadorismo, que 
requerem em numero crescente os servic,:os de profissionais, aumento de 
ocupac,:6es que aspiram ao estatuto de profissao». 

A profissionalizac,:ao tende tambem para um sentido sequencia! de 
eventos ou etapas seguidas pelos grupos ocupacionais ate ao estadio do 
profissionalismo, como seja, a passagem da actividade amadora a ocupa
c,:ao a tempo inteiro; a criac,:ao de associac,:ao profissional a protecc,:ao legal 
e a definic,:ao de um codigo de etica. Em Portugal a profissionalizac,:ao do 
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Servi<_;:o Social fez-se nos servi<_;:os de saude, designadamente nos hospitais, 
na decada de 50, marcada pela ideologia decorrente do corporativismo- o 
conservadorismo 1• A ac<_;:ao do Servi<_;:o Social consubstanciava-se na fila
sofia moral da ac<_;:ao carolica, articulada com a expansao das grandes ins
titui<_;:6es socio-assistenciais, quer de ordens religiosas- as Misericordias
quer em menor numero, ligadas ao Estado, como eram no caso da saude 
os Hospitais Civis de Lisboa eo Hospital da Universidade de Coimbra. A 
moral crista constitui-se como quadro de referencia dos valores etico-mo
rais orientados para a interven<_;:ao social, e como consideram, lamamoto 
(1992) e Garnier (1999) esta adquire forma de movimento social, de bases 
confessionais, articulado a necessidade de forma<_;:ao doutrinaria e social 
dos laicos 2. 

Aliado aos aspectos politicos e ideologicos, surge uma outra compo
nente constituida por conhecimentos derivados da medicina social e da na
tureza dos problemas medico-sociais, relativos as doen<_;:as epidemiologicas 
e a forma de os abordar. A medicina social parte do principia que muitas 
doen<_;:as tern causas sociais, sendo necessaria uma interven<_;:ao que me
lhorasse as condi<_;:6es de vida das popula<_;:6es e dos individuos em termos 
economicos, sociais e educacionais, na transmissao de habitos de higiene, 
mudando o comportamento dos individuos e dos grupos e comunidades. 

Muitas destas ac<_;:6es eram efectivadas an·aves de realiza<_;:ao de con
ferencias, distribui<_;:ao de folhetos, e por vezes, concertadas com visitas 
domiciliarias e com a realiza<_;:ao de inqueritos. Estas ac<_;:6es tinham como 
objectivo pressionar 0 governo para efectuar reformas a nivel da saude. 
Mas na epoca o Estado pouco se importava com as situa<_;:6es individuais de 
saude, a sua ac<_;:ao era essencialmente dirigida para a comunidade, a nivel 
de preven<_;:ao, sobretudo das doen<_;:as epidemiologicas 3. 

A corrente higienista e da medicina social, contribuiu para que o Servi<;:o 
Social se integrasse nas organiza<_;:6es hospitalares. Estas eram na epoca 
pouco mais que urn refugio asilar para os pobres e doentes, onde o Servi<_;:o 
Social tinha como missao ensinar boas praticas de higiene, com vista ao 
controle das doen<_;:as e das epidemias, e a integra<_;:ao colectiva de normas e 
valores construidos, no inicio pelos detentores do poder real e simbolico, 
que eram reordenados pelos assistentes sociais para urn humanismo im
pregnado de religiosidade. Este Servi<_;:o Social era considerado quase uma 
ordem religiosa, urn clever, uma missao, urn postulado (cf Garnier, 1999). 
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A simbiose era tal que «a ac<;ao catolica e a ac<;ao do trabalhador social se 
confundiam nos seus prindpios, a interven<;ao era dotada as militantes 
femininas, que dirigiam a sua ac<;ao moralizadora 4 , na forma<;ao social, 
morale intelectual da familia» (Carvalho, 1987:72). 

Os principais instrumentos na prossecu<;ao destas ac<;6es eram o in
querito social e a visita domiciliaria, no levantamento das necessidades 
materiais e marais das familias e na condu<;ao do processo de despistagem 
dos Bagelos sociais referenciados as doen<;as sociais, reportando-se aos 
modelos das ciencias positivas, designadamente ao modelo biomedico. 
Moreau (1987:51) traduz o modelo biomedico 5 «como uma metafora me
dica, em que o trabalhador social, visava tornar-se num medico social. 0 
seu papel era o de contribuir para solucionar os problemas individuais do 
cliente, e de intervir ao nivel dos factores do meio ambiente que agravavam 
os seus problemas. Era necessaria identificar o desfasamento entre as ne
cessidades do cliente e os recursos do meio e ajuda-lo a obter os recursos 
materiais necessarios, fosse ajudando-o a encontrar ou a manter urn em
prego ou dando-lhe ajuda concreta com dinheiro, alimenta<;ao, vestuario, 
ou abrigo». 

Garnier (1999: 28) e Carvalho (1987:70) demonstram que na emergen
cia e institucionaliza<;ao do Servi<;o Social a questao da profissao ainda nao 
se colocava, «O Servi<;o Social era uma voca<;ao, tendo como maxima, que 
sopor amor aos outros se abra<;a este postulado. Era uma ocupa<;ao predo
minantemente feminina e elitista, exigindo para o exerdcio profissional a 
voca<;ao, a boa forma<;ao moral o caracter de apostolado». 

A introdu<;ao das teorias sociais e humanas, na analise dos processos 
sociais foi incorporada na forma<;ao academica e profissional, adoptando o 
Servi<;o Social o metoda de caso, grupo e comunidade, permitindo o surgi
mento de novas campos de interven<;ao. Esta assimila<;ao do conhecimento 
da Psicologia e da Sociologia, ajudaram segundo Carvalho (1987:44-45) 
«a desenvolver a convic<;ao de que os problemas pessoais derivam mais de 
desajustamentos psiquicos no individuo, do que das caracteristicas estru
turais dos grupos sociais em que se inserem. A Psicologia, refor<;ou nao so 
o naturalismo das institui<;6es e estruturas sociais presentes na Sociologia, 
como ainda permitiu na optica empirista, avivar o desejo de aprofundar a 
tecnica e a metodologia da analise sociologica». A deten<;ao e transmissao 
de urn saber e de urn saber fazer espedfico possibilitou o reconhecimento 
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profissional, e proporcionou a profissionaliza<_;:ao do Servi<;:o Social a nlvel 
nacional e internacional. 

Na decada de 60 a profissao de Servi<;:o Social e abalada por sectores 
intelectuais de esquerda, que a concebem como uma forma de regula<_;:ao e 
controle social. Neste sentido ha urn repensar da profissao pelos pr6prios 
assistentes sociais, relativo aos seus pressupostos te6rico-polfticos. 0 mo
vimento de reconceptualiza<_;:ao possibilitou a introdu<_;:ao de uma pratica 
do Servi<;:o Social «politicamente orientada, inserida no processo de luta 
de classes, e cdtica do sistema capitalista de explora<_;:ao e domina<_;:ao, 
possibilitando urn questionamento da pratica institucional de adapta<_;:ao 
social e uma articulac;:ao do Servi<;:o Social com os movimentos sociais» (cf. 
Faleiros, 1996:10). Ao mesmo tempo tambem questionou as condic;:6es es
truturais da visao adaptadora. A radicaliza<_;:ao dessa visao estruturallevou, 
no entanto, a generaliza<_;:ao, de que, somente uma mudan<_;:a de estrutura 
poderia mudar o Servi<;:o Social na sua pratica. 

Aliado a este movimento, surgem na divisao social do trabalho, outros 
profissionais da area das ciencias humanas, psic6logos, soci6logos, eco
nomistas. Esta inserc;:ao de outros profissionais no campo da interven<_;:ao 
social prendem-se com aspectos ligados a racionaliza<_;:ao da sociedade 
contemporanea e a mudan<_;:a de alguns indicadores sociais, como 0 «au
mento da esperan<_;:a de vida; e em rela<_;:ao a saude, a preocupa<;:ao com a 
qualidade de vida e a preven<_;:ao das doen<_;:as; a mudan<_;:a de aten<_;:ao dos 
profissionais de saude das doen<_;:as infecciosas para as doen<_;:as cr6nicas; 0 

reconhecimento do papel fundamental do estilo de vida; a maturidade da 
investiga<_;:ao nas ciencias comportamentais e sociais; o fracasso do modelo 
biomedico na explica<_;:ao das doen<_;:as e da saude e o aumento dos custos 
dos cuidados de saude e a procura de alternativas aos cuidados de saude 
tradicionais» (Ribeiro, 1998:34). 

0 Servic;:o Social nao foi alheio as estas mudan<_;:as procurando a iden
tidade e a cientificidade da sua pratica, e novas teorias de modo a refor
mular a sua actua<_;:ao, pondo em causa os modelos anteriores, por serem, 
por urn lado, devedores de uma tradi<_;:ao da medicina social, e se basearem 
num modelo de interven<_;:ao personalizado, e por outro por serem muito 
politizados. Garnier (1999:25-43) chama ao primeiro tipo de interven<_;:ao 
"modelo aut6nomo", referindo que este «foi construldo a partir do envolvi
mento profissional, baseado sobre uma etica, com urn valor dominante, o 
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humanismo, fundado na relac;:ao com as pessoas, sobre a confidencialidade 
eo segredo profissional, baseado num processo pedag6gico de transforma
c;:ao do individuo, utilizando urn saber e urn saber fazer psico-educativo». 

Este modelo estava ligado a permanencia da relac;:ao de ajuda como 
principia fundador da identidade. 0 assistente social, torna-se "alguem 
que ajuda", e domina o posicionamento profissional de forma permanente, 
permanecendo ate a pratica do Servic;:o Social se inserir no ambito das 
politicas sociais, as quais tern por base o modelo democratico ancorado 
nos direitos do homem, isto e 0 sujeito - homem - portador de direitos/ 
deveres - cidadao. Esta transformac;:ao implicou mudanc;:as na intervenc;:ao 
do Servic;:o Social, o qual com a evoluc;:ao da sociedade, o progresso tecnico 
e da especializac;:ao cientifica, transitou de urn modelo aut6nomo para urn 
modelo instrumental e tecnicista. Ao inserir-se no quadro das politicas 
sociais, a acc;:ao do Servic;:o Social reforc;:ou a instrumemalidade da acc;:ao 
social, consistindo na organizac;:ao da vida, na divisao e coordenac;:ao das 
diversas actividades, sobre a base de urn estudo preciso das relac;:6es entre 
os homens, os instrumentos e o meio, visando a efidcia e a rentabilidade. 

Neste contexto Garnier (1999) considera necessaria que se redefina 
a profissao de Servic;:o Social, aliando aspectos do modelo aut6nomo, ao 
modelo tecnicista, numa l6gica de compreensao antropol6gica do homem. 
Esta visao nao se contenta s6 com a integrac;:ao de conhecimentos, necessi
tando de urn posicionamento, de uma etica, que nos forc;:a a empatia, isto 
e, a compreensao e ao respeito pelas l6gicas conceptuais dos sujeitos de 
intervenc;:ao. 

3. Profissao e competencias 

Uma das caracteristicas do Servic;:o Social como profissao, e que nao 
emergiu com a func;:ao social de produzir conhecimento, construindo urn 
campo proprio de saber. Segundo Iamamoto (1992: 185) a profissao «nao 
construiu uma teoria propria, disp6e sim de uma hist6ria. E e essa hist6ria 
que a particulariza enquanto tipo de especializac;:ao de trabalho colectivo, 
gestada nos encruzamentos da intervenc;:ao do Estado na sociedade civil, 
como resposta as exigencias da expansao monopolista do capital, atraves 
do recorte das politicas sociais». 
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0 estudo das profiss6es demonstra que em rela<;ao ao esrudo do 
Servi<;o Social como profissao, esta depende da perspectiva teorica em que 
nos posicionamos. Rodrigues (1997:7-8) problematiza as varias concep
<;6es teoricas, na abordagem das profiss6es e considera o funcionalismo, 
como uma forma tradicional de idemificar uma profissao, definindo urn 
ideal tipo, classificando as profiss6es existentes, em rela<;ao as suas 
caracteristicas, ao modo de funcionamemo, e a sua organiza<;ao, com o 
objectivo de verificar em que medida se aproxima ou afasta do mesmo, 
surgindo assim as no<;6es de "semiprofissao", "quase profissao" e "nao 
profissao". Este ideal tipo era determinado pelo mimero de pessoas que 
come<;avam a praticar uma tecnica fundada sabre uma formas;ao 
especializada dando resposta a necessidades sociais, requerendo para isso: 
i) uma especializas;ao de servi<;os e a satisfa<;ao da clientela; ii) cria<;ao de 
associa<;6es profissionais; iii) forma<;ao espedfica fundada num corpo 
sistematico de teorias, permitindo a aquisis;ao de uma culrura profis
sional. 

No interacionismo simbolico os estudos cemram-se nos processos de 
profissionaliza<;ao, da emergencia, da consolida<;ao e desenvolvimemo de 
cada grupo profissional. Analisam-se as praticas profissionais dos mem
bros desse grupo e as estrategias que desenvolvem no semido de constru
irem uma identidade colectiva, de obterem o reconhecimemo social das 
suas competencias espedficas, de conseguirem o monopolio de urn cerro 
dominio do saber e do trabalho, e de terem acesso a niveis elevados de 
estatuto social. 

No esrudo das profiss6es e importante ter em coma o caracter singular 
que se revestem as profiss6es Europeias em relas;ao as de ourros cominen
tes, precisamente pelo papel do Estado na sua institucionaliza<;ao, 
legaliza<;ao e pelo seu caracter historico, fazendo com que as mesmas ad
quirissem certa legitimidade e visibilidade. 0 esrudo das profiss6es na 
Europa nao se pode fazer so pelas teorias funcionalistas ou de outras 
tendencias sem introduzir o papel do Estado, como dinamizador de 
algumas profiss6es e ourras ocupas;6es. Rodrigues (1997:123) revela que a 
«conexao Estado-profissao come<;a a ser equacionada e analisada quando 
as profiss6es passam a ser abordadas tendo em coma o comexto social. E 
neste sentido que aparece o papel activo do Estado, reconhecendo-se o 
papel que o mesmo pode jogar na determina<;ao do comeudo e da forma 
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das pd.ticas profissionais, seja como empregador seja mesmo na formas:ao 
de novos membros das profiss6es». 

Negreiros (1993 :9-11) problematiza esta relas:ao Estado-profiss6es 
mostrando precisamente a impord.ncia do Estado como actor preponde
rante no processo de nascimento e desenvolvimento de algumas profiss6es, 
designadamente a aspectos ligados a sua emergencia, reconhecimento, 
legalidade, mercado de trabalho, assim como, ao poder, ao prestigio e ao 
seu desenvolvimento, dependendo as profiss6es umas mais do que outras 
do tipo de Estado, e as orienta<;:6es pollticas que podem favorecer ou des
qualificar a profissao. 

Na analise das diferentes abordagens teoricas, no estudo das profiss6es, 
verifica-se que as abordagens funcionalista e interacionistas ignoram as 
varia<;:6es nas condi<;:6es historicas sob as quais se desenvolvem diferentes 
for mas de ocupa<;:6es, apresentando uma forma a-historica, ou seja, fazem 
uma abstracs:ao da sua historia, dando coma do modo da existencia das 
profiss6es apenas pela divisao social do trabalho. Rodrigues (1999: 44-45) 
entende que «a perspectiva hist6rica na analise das profiss6es apresenta-se 
importante na abordagem das profiss6es centradas na analise do poder6

, 

isto e nas condis:6es que permitem as profiss6es ou certos grupos mante
rem e desenvolverem situas:6es de privilegio. Esta condi<;:ao permite-lhe 
atingir urn elevado estatuto, grau de controlo, organizas:ao e influencia e 
por isso mesmo potenciam a reificas;ao do fen6meno profissional no ima
ginario social». 

Entao para uma ocupas:ao chegar ao estatuto de profissao, existem 
varias dimens6es a ter em conta, designadamente: a sua hist6ria, o seu co
nhecimento teorico e pdtico transmitido longitudinalmente, a formas:ao 
de base e especializada e ao longo da vida, a sua legitimidade em termos 
da regulamenta<;:ao da actividade e aceita<;:ao pela sociedade. Entende-se 
deste modo que todas as concep<;:6es contribuem para o estudo e definis:ao 
das profiss6es e refors:ando esta ideia e citando, Costa (1988:109) podemos 
dizer que «em qualquer profissao tern que estar presentes as dimens6es do 
saber e da etica», assim como «o exerdcio da profissao a tempo inteiro, a 
fixas:ao estatal das condi<;:6es legais de acesso a profissao, a formas:ao uni
versitaria, a associas:ao profissional». 

Da literatura consultada em relas:ao a analise do Servis:o Social como 
profissao, verifica-se a dificuldade de atribuir urn campo espedfico de sa-
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ber ao Servi<;o Social, j a que este e inerente a outras profiss6es. Por exemplo 
Mc-Donough (1999:101) identifica o Servi<;o Social como profissao com
plexa porque «em rela<;ao as profiss6es de ajuda a pessoas, elas partilham 0 

mesmo corpo de conhecimentos, como e o caso da Psicologia, Sociologia, 
Pedagogia», por isso prop6e que «se distinga o Servi<;o Social das outras 
profiss6es mais pelos seus objectivos do que pela sua tecnologia». Para a 
autora o Servi<;o Social e «uma profissao desenvolvida dentro dos parame
tros do bem-estar social, definindo objectivos compat!veis com a teoria 
de Rawls, a justi<;a social e a cidadania, e a autodetermina<;ao», propondo 
que se defina a singularidade da profissao do Servi<;o Social, a partir destes 
prindpios da justi<;a e dos "Direitos do Homem". 

Outros autores apontam o Servi<;o Social, como uma profissao que tern 
como finalidade a produ<;ao de mudan<;as, atl·aves do desenvolvimemo de 
capacidades sociais. Desrumaux-Zagrodnicki (1998:137) revela que as 
profiss6es do "social" nao sao, ainda hoje, reconhecidas como tal, avan
<;ando algumas raz6es: a primeira prende-se com a sua hist6ria, o Servi<;o 
Social tal como refere Iamamoto nao nasceu de uma ciencia, mas sim de 
ideologias carismaticas e mais tardiamente, pollticas. A segunda razao 
prende-se com o ser essencialmente uma pratica. A forma<;ao privilegia 
a aprendizagem sobre o terreno, e o conjunto da profissao ainda evolui 
essencialmente a partir do pragmatismo. 

Tendo em coma que hoje existem outras profiss6es que tomam como 
objecto a mudan<;a social, o autor prop6e para melhorar a efidcia das 
praticas, que os profissionais analisem e fundem as suas praticas sobre 
disciplinas cientificas. Os trabalhos de investiga<;ao sobre as mudan<;as das 
pessoas, sobre as ideologias vinculadas pelo trabalho social, podem permi
tir que a profissao evolua no plano das competencias e do conhecimento 
das pessoas e do seu funcionamento. Considera tambem que ancorar a 
profissao na dependencia das politicas econ6micas e institucionais, pode 
criar uma grande inseguran<;a profissional, que motivado por uma etica 
nao permite mostrar 0 interesse e 0 impacto do trabalho social. 

Desrumaux-Zagrodnicki (1998:138 e 141) prop6e que o «profissional 
aprenda a utilizar tecnicas de medi<;ao das mudan<;as nas pessoas, que 
estao devidamente aferidas pela Psicologia e a Sociologia e as aplique na 
sua actividade». Para que o Servi<;o Social se possa definir como profissao, 
deve dotar-se de metodos de avalia<;ao reconhecidos no plano cientifico. A 
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pratica profissional deve ser reflexiva, pressupondo o «conhecimento dos 
funcionamentos sociais e cognitivos das pessoas, reparando os erros de 
julgamento, conhecer os mecanismos de submissao, de julgamento, e de 
poder, prosseguir uma matriz cientifica das tecnicas de descric;ao, engaja
mento das pessoas de modo a aumentar a efidcia eficiencia profissional». 

Tambem Garnier (1999:253) ao fazer urn ensaio antropol6gico sobre 
os seus fundamentos, considera que «O Servic;o Social nao e uma entidade 
desligada da profissao, muito pelo contrario, estci presente na estrutura 
semantica, a qual a profissao se deve reportar, retornando ao metier para 
lhe dar o sentido, constituindo-se este, como urn vector para consolidar a 
profissao». A analise da profissao enquanto metier permite a compreensao 
o mais racional poss!vel do ser humano, propondo que «a profissao de 
assistente social, tenha como objectivo a reaffiliation social, em duas verten
tes: a reaffiliation identitaire (acc;ao individualizada) e a reaffiliation con
tributive» (acc;ao concertada). Estas duas faces fazem parte de uma mesma 
estrutura, e nao podem ser trabalhadas uma sem a outra. A primeira diz 
respeito a valorizac;ao pessoal dos factores da personalidade do sujeito, a 
segunda aos aspectos sociorelacionais, famllia, grupos de pertenc;a, comu
nidade e sociedade em geral. 

Se no meio hospitalar a especificidade da intervenc;ao do profissional 
de Servic;o Social incide no apoio psicossocial ao ser humano doente, e tern 
como objectivo a reafilliation social e contributive, eo profissional na sua in
tervenc;ao estabelece elos de mediac;ao entre as varias dimens6es do campus 
de intervenrao: pessoais; socio-relacionais; organizacionais; societais na 
analise do ser humano- doente, entao quais as competencias profissionais 
requeridas ao exerdcio da profissao em contexto hospitalar? 

3.1. Competencias profissionais 

Ao propormos a identificac;ao da especificidade de urn campo de inter
venc;ao hospitalar e importante identificar as competencias profissionais 
requeridas aos titulares do metier de Servic;o Social. 0 termo competencia 
vern do latim competentia ou proporc;ao, significa, aptidao, idoneidade, fa
culdade que uma pessoa tern para resolver urn assunto, atribuic;ao, poder e 
capacidade. 0 conceito de competencia, nao e novo, mas adquire visibili
dade na modernidade, marcada pelo progresso tecnol6gico e cient!fico e as 
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qualificas;6es necessarias para fazer face a estas muta<;6es. A competencia, 
e o seu desenvolvimento, adquirem importancia, precisamente por essas 
mesmas mutas;6es, que se repercutem na sociedade; na area educacional 
pelo discurso progressista sobre a democratizas:ao do ensino; pela linha da 
inovas:ao didactica e avalias;ao e na area do trabalho e pela necessidade de 
novas aprendizagens e readapta<;6es. Fala-se tambem em competencias e 
o seu desenvolvimento em grupos espedficos que requerem uma aprendi
zagem especial, como sejam os doentes do foro psiquiatrico, e outros tipos 
de handicaps que tornam necessaria o refors;o e a aprendizagem de compe
tencias basicas social skills. 

0 conceito de competencia exprime-se correntemente em termos 
de saber, saber fazer e saber ser. Segundo Boterf (1995) «a competencia 
nao e urn estado ou conhecimento possu.fdo, ela nao se reduz nem a urn 
saber, nem a urn saber fazer. Ela nao e assimilavel a algo que se adquire 
com a formas:ao. Possuir conhecimentos ou capacidades, nao significa, 
ser competente. Muitas vezes, pessoas que possuem conhecimentos ou 
capacidade nao sabem mobiliza-los ou utiliza-los de forma pertinente e 
no momento oportuno de uma dada situas:ao. A competencia, nao reside 
nos recursos (conhecimentos e capacidades) mas na mobilizas;ao desses 
recursos». 

Por exemplo Iamamoto (1992) fala de dois tipos de competencias: a 
primeira interpretada a partir de urn discurso que acentua 0 seu caracter 
tecnocratico e conservadorista: «O discurso competente», neste sentido a 
competencia e vista como estrategia de oculramento e dissimulas:ao do 
real; a representas;ao imaginaria do real a servis:o da dominas:ao na socie
dade de classes, confundindo-se com a linguagem institufda, institucio
nalmente permitida e autorizada. Esta «competencia, tern como resultado 
a subordinas:ao do profissional e do utente». 

0 reverso dessa competencia e o discurso capaz de desvendar os seus 
fundamentos, conservadores e tecnocraticos. 0 discurso e competente 
quando e critico, quando vai a raiz e desvenda a trama submissa dos acon
tecimentos e explica estrategias de acs;ao. A competencia cr.ftica e fruto 
da formas:ao e exerdcio profissional e implica «urn dialogo cr.ftico com a 
herans:a intelectual, incorporada no discurso do Servis:o Social, e nas auto
-representa<;:6es do profissional, e uma abordagem para alem do Servi<;:o 
Social, pela hist6ria da sociedade, do pensamento social na modernidade. 
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Exige urn redimensionamento dos criterios de objectividade do conheci
mento, para alem dos instituidos, e urn profissional culturalmente versado, 
e politicamente atento ao tempo historico; assim como, uma competencia 
estrategica e tecnica, que nao reifica o saber fazer, subordinando-o ao fa
zer, recusa expontanismos, voluntarismos e determinismos que incidem no 
exerdcio profissional desviando a acc;ao» (lamamoto, 1992:183-184). 

Mas a competencia e tambem uma das caracteristicas constitutivas das 
profiss6es, que neste caso importa reter. A competencia remere-nos para 
saberes, saberes fazer, saber ser, exigidos aos titulares do metier e num sen
tido mais amplo para qualidade e capacidades mobilizadas ou mobilizaveis 
no exerdcio das actividades profissionais, capacidades que sao cognitivas, 
sociais, fisicas, necessarias para o acesso e evoluc;ao no emprego. 

0 conceito de emploi-metier baseia-se na similitude de conteudos de 
trabalho e significa uma agregac;ao de situac;6es de trabalhos homogeneos, 
entre empregos e profiss6es, mas igualmente, competencias tecnicas de 
base e perfis de requisitos. Sulemam (1995: 114) distingue tres tipos de 
competencias, «as competencias tecnicas de base, que sao as competencias 
comuns e indispensaveis ao exerdcio do emploi-metier, que sao distintas 
das competencias espedficas que esrao relacionadas com as especificidade 
que sao mobilizadas em situac;6es de trabalho e actividades particulares. 
As competencias associadas, representam os saberes e saberes fazer com
plementares e adquiridos ao longo da trajectoria pessoal e profissional e as 
competencias ligadas ao saber ser, remetem para as capacidades cognitivas 
e sociais designam a capacidade de resoluc;ao de problemas num contexto 
determinado e que sao extraidas das competencias tecnicas de base». 

Mas as competencias nao se reduzem so a estes tipos de saberes, j a que 
a competencia, e da ordem do saber mobilizar, ou seja, ser capaz, acrescido 
do verbo de acc;ao, implica que, para alcanc;ar o resultado, o individuo 
mobilize urn conjunto dinamico de saberes. As componentes introduzidas 
pela Psicologia cognitiva- inferencias e raciodnios - aliados, a elaborac;ao 
de procedimentos, permitem compreender a forma como o problema foi 
resolvido, e consequentemente, determinar o conjunto de saberes mobili
zados. 

Para que se tenha competencia e necessaria que se disponha de urn 
repertorio de recursos (capacidades cognitivas e capacidades relacionais), 
sendo necessaria, que estas capacidades estejam em acc;ao e transformac;ao 
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para acederem ao estatuto de competencia, considerada, nao urn estado, 
mas urn processo. As competencias profissionais, remetem-nos para a 
qualificac;ao profissional enquanto conjunto complexo de saber-fazer, de 
competencias que sao adquiridas pela formac;ao academica e pela expe
riencia, dizendo tambem respeito aos relacionamentos sociais, ou seja a sua 
abordagem nao e so tecnica, mas tambem socio-politica. 

As competertcias profissionais apresentam-se como urn sistema de 
conhecimentos que permitem levar a cabo uma actividade que responde 
as exigencias das tarefas de uma certa classe (Pastre, 1995: 15). 0 au tor 
prossegue indicando algumas caracteristicas inerentes as competencias 
profissionais, elas sao i) «finalizaveis, visam determinado fim; ii) operacio
nais tratam de conhecimentos mobilizados e mobilizaveis numa acc;ao e a 
efidcia sobre a acc;ao; iii) apreendidas, e atraves de formac;ao teorica ou 
pratica, as modalidades de aquisic;ao tern efeito sobre a sua estruturac;ao, 
iv) e podem ser tacitas ou explicitas, no sentido em que sao postas em 
acc;ao, isto e muitas vezes o profissional, nao consegue explicitar os conhe
cimentos operacionais que poe em acc;ao, sao os chamados conhecimentos 
em acto, ou acc;ao». 

A proposito das competencias requeridas, e das competencias adquiri
das, Leplat (1995:103), prop6e «a distinc;ao entre o trabalho prescrito pela 
organizac;ao; e o trabalho efectivo que corresponde a actividade efectiva
mente utilizada pelo sujeito. A interligac;ao entre estas duas competencias 
constitui a competencia racita, isto e a competencia realizada (enquanto 
trabalho) e nao prevista, na medida em que ela nao foi tomada em coma 
na avaliac;ao oficial da qualificac;ao». 0 autor prossegue, referindo que 
pode haver tambem uma competencia adquirida em formac;ao, que cor
responde, mais ou menos a competencia oficial, definida em situac;6es de 
trabalho; e a competencia efectiva. A interligac;ao entre estas duas com
petencias, constitui urn outro tipo de competencias tcicita, que se pode 
chamar de competencia complementar, traduzindo a especificidade das 
exigencias do trabalho, em relac;ao as da formac;ao. 

Os termos competencia e capacidade intercruzam-se e segundo Mal
glaive (1995: 123 -124) remetem para uma «hierarquia que se en contra no 
proposito de Hameline, que diz, que as capacidades estariam no mais alto 
nivel e testemunhariam o talento que permitiria a perfeic;ao na execuc;ao de 
uma acc;ao. As capacidades remetem o seu semi do geral, para as potenciali-
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dades, estao marcadas pelo selo do valor: evocam o merito ou o talento. 0 
termo competencia evoca em si mesmo a excelencia do fazer, a habilidade, 
a amplitude dos saberes e dos saberes fazer, num dado dominio». Assim, 
as capacidades, aparecem como gerais e polivalentes, as competencias sao 
espedficas e relativas a comportamentos determinados. 

No campo da pratica profissional hospitalar as competencias profis
sionais do assistente social remetem-nos, para a especificidade do saber 
te6rico, entendido como forma<;:ao de base academica; para o saber fazer 
- pratica/reflectida- progressao no conhecimento e para o saber ser, en
tendido como capacidade de resolu<;:ao de problemas em contextos deter
minados - designadamente com sujeitos de interven<;:ao no contexto da 
organiza<;:ao hospitalar- ou seja o ser assistente social hospitalar. A organi
za<;ao hospitalar e neste contexto analitico entendida como uma organiza
<;ao qualificante (cf Zarifian, 1994) onde o profissional coloca o seu saber 
em ac<;:ao na analise do doente, determinando necessidades e potencialida
des em competencias sociais, articulando o seu saber profissional com os 
restantes membros da equipa de saude, potenciando a aquisi<;ao de "novas 
competencias" profissionais, quer para si quer para os "outros" elementos 
em ac<;:ao- doente/familia e equipa de saude. 

4. Analise da "situas;ao" em competencias sociais 

Entao como analisar as competencias sociais do doente? Para responder 
a esta pergunta e preciso saber o que sao competencias sociais. Como vi
mas a competencia e correntemente atribuida a situa<;6es profissionais mas 
nao se esgota nesse campo. Desde que nascemos vamos desenvolvendo o 
corpo e a mente, no «Sentido de uma equilibra<;:ao progressiva, uma passa
gem perpetua de urn estado de menor equilibria a urn estado de equilibria 
superior: do ponto de vista da inteligencia, passamos da instabilidade e 
incoerencia relativas das ideias infantis a sistematiza<;ao da razao adulta; 
no dominio da vida afectiva, nota-se que o equilibria dos sentimentos 
aumenta com a idade; as rela<;6es sociais obedecem a mesma lei de estabi
liza<;ao gradual» (Piaget, 1990:11). As competencias vao-se desenvolvendo 
progressivamente por equilibrios sucessivos, permitindo ao individuo assu
mir diferentes papeis sociais. 
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Dutrenit (1997:70-71) considera «que possuir competencias sociais e 
por em pd.tica, as contribuic;:6es e retribuic;:6es, nos domfnios da vida social 
e de factores da personalidade. Os domfnios da vida social, para a compe
tencia social de urn indivfduo sao: a capacidade de assumir, de gerir os 
diferentes papeis na vida quotidiana, tais como: a gestao da sua saude; do 
seu orc;:amento; do seu emprego e formac;:ao; da sua vida familiar; da sua 
habitac;:ao e dos tempos livres. Os factores da personalidade, essenciais para 
a competencia social de urn indivfduo, traduzem-se: num mfnimo de 
motivac;:ao; na capacidade de antecipar os problemas, fazer prognosticos; 
imagem de si positiva; urn certo sentido de responsabilidade e na 
capacidade de utilizar os seus conhecimentos. Estes dois factores permitem 
a compreensao das competencias sociais de modo que o indivfduo adquira 
urn estatuto social mais forte, mais independente e mais autonomo». 

Analisar o doente a partir das suas competencias e uma maneira de lhe 
atribuir competencia, antes de ter em conta as suas faltas ou incapacida
des, no sentido em que e capaz de resolver os problemas que se lhe poem, 
permitindo deste modo activar urn processo, pelo qual a pessoa poded. 
observar e experimentar e alterar de algum modo o quadro de referencias 
- adaptac;:ao. Parte-se do prindpio que todas as pessoas tern competencias, 
mas em certas situac;:6es ou nao sabem que as tern, ou estao impedidas 
de as utilizar ou impedem-se a elas proprias de as utilizar por diferentes 
raz6es. 

As competencias sociais sao dificeis de explicar o sujeito sabe executar 
as tarefas, sem nunca as ter apreendido (por meio de formac;:ao, no sentido 
convencional do termo) para as quais, ele nao recebeu nenhuma explica
c;:ao, e que de algum modo, se apresentam tambem dificeis de explicar para 
o proprio sujeito. Estas competencias, sao denominadas por Leplat (1995: 
102) por competencias incorporadas, que subentendem a acc;:ao e tern como 
propriedade a sua facil acessibilidade mental porque na maioria das vezes 
sao irreflectidas, dificeis de verbalizar e associadas ao contexto. 

A vida pratica e feita de actividades que se desenvolvem de forma adap
tada as circunsrancias, e o seu sentido e os seus resultados correspondem 
ou nao as expectativas dos indivfduos e da sociedade, sem no entanto ha
ver necessidade de uma reflexao ou de uma planificac;:ao previa. Sao disso 
exemplo as actividades quotidianas, como por uma carta no correio, ir a 
escola, tratar da familia, casa, emprego, etc. 0 autor, considera que estas 
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pdticas manifestam as propriedades essenciais das competencias incorpo
radas, e apresenta a nos:ao de Habitus de Bourdieu como urn exemplo de 
competencias sociais incorporadas 7• 

Estas competencias representam uma parte das competencias que o in
dividuo tern para lidar com as diversas tarefas a seu cuidado e com as quais 
e confrontado. Leplat (1995:107-108) refere, tres modos de aquisis:ao de 
competencias incorporadas «i) aquisi<;:ao por empregnas:ao, e urn modo de 
aquisis:ao nao intencional, engloba as actividades da vida quotidiana; ii) 
aquisi<;:ao pela acs:ao, o que diferencia este modo de aquisis:ao, do anterior 
e essencialmente a intens:ao de aprender, e a aprendizagem para a qual sao 
definidos fins, mas sem indicas:ao, nem meios operacionais para os realizar, 
exemplo disto e a expressao foz como eu fofo; iii) aquisis:ao controlada e 
aquela que se encontra na formas:ao escolar e profissionah. 

As competencias sociais 8 sao parte integrante da vida quotidiana, ine
rente a qualquer pessoa e as suas capacidades para a gerir com urn minimo 
de motivas:ao, capacidade de antecipa<;:ao, de modo a fazer prognosticos; 
mobilidade no espa<;:o, imagem de si positiva e urn certo sentido de respon
sabilidade. 

4.1. Como desenvolver competencias sociais no contexto hospitalar? 

Quando falamos em doentes e em doens:as, nem todos, nem todas as 
doen<;:as se nos apresentam com o mesmo significado. Para urn doente nao 
e 0 mesmo ter uma doens:a aguda ou cronica, e nas doens:as cronicas 0 

significado e diferente conforme o diagnostico. Nao e o mesmo ter urn 
cancra da mama, outer urn tumor cerebral, ou outro, os efeitos psicosso
ciais, culturais, espirituais nao sao os mesmos, interferindo nesse campo 
multiplas dimens6es as quais variam de individuo para individuo tendo 
em conta o contexto social onde se insere. 

As situas:6es cronicas «passaram a constituir as patologias dominantes, 
nas nossas sociedades, sendo o objectivo, a adapta<;:ao a doen<;:a mais do 
que a sua cura» (Dias, 1997:26). Na concep<;:ao actual de saude, o Servi<;:o 
Social apresenta-se como urn dos recursos de excep<;:ao, para prossecus:ao 
de uma melhor qualidade de vida das pessoas doentes, e para o desenvolvi
mento de competencias sociais nos doentes. 

Considerando que os prindpios a ter em conta, na interven<;:ao social 
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junto do doente, se devem extrair tambem dos pontos anteriores, repor
tando-se as competencias dos profissionais, e as competencias sociais dos 
indivfduos, nomeadamente, nos seus conceitos e domfnios, reserva-se para 
este ponto, uma abordagem mais espedfica do processo de imerven<;:ao, 
cujo objectivo pretende ser, o desenvolvimento de competencias sociais nos 
doentes e suas famllias. 

Reportando-nos a cadeia processual hospitalar, e a equipa de saude 
onde se insere o profissional de Servi<;:o Social, este toma como sujeito da 
sua interven<;:ao o indivfduo, as suas redes de suporte -formal e infor
mal - e o contexto social onde se insere. E urn processo dinamico, onde se 
jogam as competencias do profissional e as competencias sociais do sujeito. 
Ao profissional, pede-se que analise a situa<;:ao do doente, em termos de 
necessidades e potencialidades, isto e, repertoriar as competencias sociais do 
doente, sendo necessaria urn esfor<;:o relacional para aceder, tanto quanto 
possfvel a experiencia de estar doente e ao significado desta experiencia 
para a vida do doente, constituindo a base de uma atitude empatica e mo
tivada para estar com o doente, possibilitando a mudan<;:a do individuo, 
no sentido deste aderir a terapeutica, motivando-o, e ao mesmo tempo ser 
uma referencia a qual a pessoa doente dirige a sua problematica, sentimen
tos, fracassos, inibi<;:6es, medos, sofrimento. 

0 projecto de interven<;:ao como doente, visa a recupera<;:ao ou desen
volvimento das suas competencias sociais, na gestio da sua vida quotidiana 
(pessoal, familia, amigos, meio profissional e meio de origem) inserindo o 
factor doen<;:a, de urn modo racional, como algo, com o qual o doente tera 
necessariamente que continuar a viver, constituindo -se a rela<;:ao tecnico 
doente como urn dos meios privilegiados para o desenvolvimento de com
petencias sociais. 

Neste processo de desenvolvimento de competencias sociais e necessa
ria ajudar o doente a enfrentar a situa<;:ao de doen<;:a (coping skill) de modo 
a «definir e compreender o significado pessoal da doen<;:a; confrontar a 
realidade e responder as exigencias da situa<;:ao; garantir as rela<;:6es com 
os familiares e amigos e outros proximos que possam ajudar na resolu<;:ao 
da crise; manter urn balan<;:o emocional razoavel atraves da elabora<;:ao das 
preocupa<;:6es despoletadas pela situa<;:ao ; preservar uma auto-imagem sa
tisfatoria e manter urn sentido de competencia e domfnio sobre a situa<;:ao. 
Estes processos de confronto, sao organizados tendo em coma as cren<;:as e 
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valores fundamentais, as vivencias, criticas anteriores, as atribui<;:6es cau
sais, e as expectativas de resolus:ao» (c£ Ribeiro, 1995). 

0 doente pode sair refor<;:ado desta rela<;:ao nas suas competencias 
sociais, na medida em que, esta rela<;:ao o torna capaz de "visualizar" e 
manejar" o seu problema, permitindo-lhe ve-lo mais claramente, assim 
como os recursos de que disp6e, ou seja, tornar-se capaz de tomar deci
s6es, empenhando-se no seu tratamento, medindo os riscos e conseguindo 
tornar-se sujeito das suas pr6prias decis6es, determinado quais os recursos 
necessarios para a sua ultrapassagem, tornando-se capaz de empenhar 
nessa mesma ac<;:ao. 

A rela<;:ao profissional implica a mobilizas:ao da rede primaria atraves 
do suporte social. Esta e normalmente percebida pelo doente como a mais 
eficaz e funda-se, segundo Dias (1997:104) em grande medida <<nas rela
<;:6es de afecto reciproco enquanto que no ambito do apoio profissionali
zado se regista normalmente a emergencia de sentimentos de inferioridade 
e de impotencia do doente perante o profissional. 0 apoio social podera 
contribuir para o refor<;:o do bem-estar psicol6gico; para influenciar a ad
vertencia do tratamento; induzir comportamentos saudaveis e melhorar 
o funcionamento do sistema imunol6gico e neuro-end6crino». Contudo, 
as rela<;:6es sociais e o apoio social poderao funcional de forma diferente, 
consoante o tipo de doen<;:a e o seu desenvolvimento. 

Nesta dinamica relacional as redes primarias sao urn dos componentes 
mais importantes no apoio ao doente enquanto espa<;:o de rela<;:ao afectiva. 
Os familiares dos doentes sao fortemente afectados emocional e cognitiva
mente pela doen<;:a, quer sejam OS conjuges, filhos, OU outros, tornando-se 
especialmente grave quanto 0 doente e a principal fonte de rendimento da 
familia. A interven<;:ao com a rede primaria implica tambem tomar a fami
lia como sujeito de mudan<;:a, designadamente: informando e explicando 
a situa<;:ao de doen<;:a e as implica<;:6es sociais, afectivas, fisicas, para a vida 
do doente e da necessidade de acompanhamento da familia no processo 
de doen<;:a do doente; melhorando o modo da familia se organizar para 
prestar apoio logistico e afectivo ao doente, mobilizando as redes de vo
luntarios para prestar ajuda a familia na prossecus:ao da sua vida normal; 
informando dos procedimentos hospitalares, no acesso aos servi<;:os, direi
tos e deveres do doente e acerca dos beneficios sociais durante a situa<;:ao de 
doen<;:a, e a melhor forma de aceder aos servi<;:os publicos e privados, arti-
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culando com as redes formais, tornando vis1vel o problema e inserindo-o 
no contexto social mais amplo. 

Podemos finalizar considerando a especificidade do Servic;:o Social 
hospitalar a partir da analise da complexidade da organizac;:ao hospitalar, 
do modo como o Servic;:o Social se insere na dinamica processual hospi
talar - servic;:os, profissionais, doentes; e das competencias profissionais 
requeridas ao exerdcio profissional cujo objectivo e o desenvolvimento de 
competencias sociais nos doentes tendo em conta as suas redes sociais e o 
contexto social onde se inserem. 

A reBexao do Servic;:o Social hospitalar num mundo de hipertecnici
dade de crise de identidade e de mudanc;:a acelerada, o qual ja nao tern lu
gar para o doente, demonstra que a acc;:ao profissional do Servic;:o Social no 
Hospital pode fazer a diferenc;:a, dando visibilidade, aos doentes, enquanto 
seres humanos: sujeitos, cidadaos com direitos e deveres, e nao meros nu
meros de qualquer servic;:o hospitalar. A intervenc;:ao do Servic;:o Social no 
Hospital adquire urn caracter emancipador para o doente e sua familia, 
porque os coloca no centro da decisao, enquanto sujeitos, estabelecendo-se 
uma relac;:ao profissional de seguranc;:a, urn acto reBectido, no qual a acc;:ao 
profissional valoriza a dimensao humana, isto e, a aproximac;:ao afectiva e 
efectiva. 
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Notas 

1 0 conservadorismo enfatizava ordem institucional, a familia, a religiao, a comunidade local, a 
classe social e a corporas;ao. As "teorias sociais", conservadoras, propunham que a intervens;ao 
a nivel social e econ6mico se fi zesse atraves de corporas;6es e nao do estado, fazendo estas a 
medias;ao ente o estado e os individuos. 

2 A Igreja cat6lica constituia-se como unico interlocutOr valido entre o estado novo e a sociedade 
civil na vertente da intervenc;:ao social. Esta relas;ao "manifestava-se nos privilegios que !he sao 
concedidos na persecus;ao da politica corporativista" (Carvalho, 1987:72). 

3 A saude publica visava a educac;:ao sanitaria da populas;ao, o saneamento do meio ambiente, a 
higiene materno infantil, escolar, da alimentac;:ao e do trabalho, a higiene mental, a profilaxia 
das doens;as transmissiveis e socais, a defesa sanitaria das fronteiras, a hidrologia medica e as 
es tas;6es balneares, a fiscalizas;ao da produs;ao e do comercio, dos medicamentos, e a sua com
provac;:ao ou verificas;ao da sua eficiencia. Muitas destas medidas foram implementadas devido 
as orientas;6es de organismos internacionais como a Organizas;ao Mundial de Saude. 

4 Esta acs;ao moral izadora, tambem chamada por Garnier (1999) de "education sociale'' era visivel 
no modelo de ensino, que era configurado em duas vertentes, "no dominio te6rico, a educac;:ao 
social e a medicina social, em que se inscrevem o ensino da anatomia, puericultura, fi siologia, 
cuidados de enfermagem, higiene e economia dom estica; no dominio pdtico, os estagios em ro

dos os anos do curso, nas obras ligadas a igreja em estabelecimentos, e em bairros degradados. 
5 0 modelo biomedico, centra-se na doenc;:a e nao na saude, e segundo Ribeiro (1998 : 79) coloca 

enfase nos cuidados medicos individuais menosprezando factores ambientais e comportamen
tais; preocupa-se com os processes quimicos e fisiol6gicos sendo pouco sensivel aos factores 
psicossociais na saude e nas doenc;:as e tende a considerar-se como o unico modelo medico eficaz, 
desprezando os sistemas alternatives, quer sejam modernos ou antigos. 

6 Carapinheiro (1998) faz a identificac;:ao de formas de legitimac;:ao da autoridade profissional 
dos medicos, atraves do poder. Identifica a essencia do poder medico com o saber formal ins-
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titucionalizado no sistema de educat;:ao superior e transformado e actualizado no quotidiano 
de trabalho em saberes instrumentalizados e instrumentalizaveis em poderes. Monteiro (1999: 
318), refere em relat;:ao ao poder na area hospitalar, que o profissional garante o seu poder, nao 
apenas pelo controlo sabre o seu proprio trabalho, mas procura controlar as decis6es de cadc
ter administrativo que lhes dizem respeito, assegurando, par exemplo, eles proprios, parte do 
trabalho administrativo. 

7 Para Bourdieu (1989) habitus, e urn sistema de disposit;:6es dudveis e transponiveis, e urn co
nhecimento adquirido e tambem urn haver, urn capital, urn agente em act;:ao. 

8 As competencias sociais representam tambem os saberes, saberes fazer, e o saber ser, adquiridos 
ao Iongo da trajectoria pessoal e diferem de individuo para individuo. 
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