
Terreno institucional : negociar a
sua abertura

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT

– Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projeto UID/SOC/04624/2013

Ser Assistente Social em meio
hospitalar

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Serviço Social pelo Instituto Superior

de Serviço Social de Lisboa – Universidade Lusíada de Lisboa (ISSSL-ULL)

Tânia Guia Pinto1 (GEACC-CLISSIS)

1 email: taniaguiapinto@gmail.com
2 Baude, 2006.
3 Binet, 2013.
4 Lavergne (de), 2007.

Dissertação de Mestrado em Serviço Social,

orientada por :

• Prof. Doutor Michel Binet (ISSSL-ULL & ESECS-IPP)

Análise Conversacional das práticas e dos saberes
profissionais

A presente Dissertação de Mestrado em Serviço

Social tem por principal base empírica um

Corpus de gravações2 do agir profissional de

assistentes sociais, no Centro Hospitalar de

Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco

Xavier.

A Dissertação proporciona um relato

pormenorizado do processo de negociação da

abertura deste terreno institucional. Com efeito,

negociar a abertura de um terreno hospitalar

de modo a autorizar a realização de gravações

é um processo complexo, que condiciona a

possibilidade de concretizar ou não um projeto

de pesquisa assente na coleta de um corpus.

Acumular experiências no plano dos processos

e das estratégias de abertura de terrenos, num

contexto marcado por uma preocupação

acrescida com a proteção de dados, é da maior

importância para os investigadores, daí a

importância atribuída na dissertação ao relato

do nosso próprio processo negocial.

Porquê gravar ? O Estudo direto 
das práticas e dos saberes 

profissionais

A Dissertação não procede a uma análise de

discursos sobre a prática (corpus de

entrevistas) mas sim a uma análise de

gravações autênticas do agir profissional, opção

metodológica que abre a possibilidade de um

Estudo direto das práticas e dos saberes

profissionais.

Na seção metodológica da Dissertação, é

desenvolvida uma reflexão crítica sobre os

limites de uma etnografia baseada

exclusivamente em registos memoriais e, ao

mesmo tempo, é descrita e fundamentada uma

metodologia de ativação da memória a partir de

gravações, que constitui um novo modelo de

CORPUS
Três Quadros interacionais

A pesquisa de terreno permitiu delimitar três

quadros interacionais cujo estudo potencia uma

rica produção de saberes descritivos sobre o

trabalho dos Assistentes sociais em meio

hospitalar: o atendimento do doente, a reunião

com familiares e a reunião da Equipa Intra

hospitalar de suporte em cuidados paliativos

(EIHSCP).

triangulação da etnografia e da Análise

Conversacional etnometodológica (ACE)3, que

só é possível quando a mestranda é membro de

longa data da comunidade profissional

estudada.

MICROÉTICA
dos

CUIDADOS PALIATIVOS

CORPUS de DADOS 
• Documentos primários (Trabalho prescrito e Arqueologia do

desenho colaborativo do sistema informático de apoio ao

profissional)

• Notas de observação baseadas em registos memoriais recuperados

nas sessões de co-investigação (Software de análise de dados

qualitativos - MaxQDA)

• Dados de etnografia visual (Fotografias documentais)

• Gravações áudio de três quadros primários da atividade

• Gravações áudio de sessões de co-investigação / orientação

• Capturas de ecrã que documentam as práticas de escrita

profissional online (desmaterializadas) que rodeiam as interações

conversacionais

As sessões de orientação desta Dissertação,

que foram gravadas, constituiu um laboratório

de teste e afinação de uma metodologia de

Recherche praticienne acompanhada, que

resultou num modelo de co-investigação em

sede de orientação, que é encarado pelo

GEACC como peça doravante central da sua

agenda formativa e investigativa.

Acompanhado nestes moldes, o auto-confronto

com a sua prática profissional e a dos seus

pares, tornado possível pelo corpus de

gravações, é uma fonte de descoberta, de

(re)conhecimento, de explicitação, de

questionamento, de reflexão, de mudança e

renovação, de (re)valorização e

reencantamento dos seus saberes pela

profissional, que nunca é destituída da sua

autoridade epistémica. Com efeito, neste

Modelo de acompanhamento do processo

investigativo, que se reivindica de uma

maiêutica, o orientador guia e facilita o trabalho

de parto dos saberes detidos pela profissional,

respeitando a sua autoridade epistémica

mediante relações de co-produção de

conhecimento que foram elas próprias

gravadas, transcritas e analisadas para fins de

estudo destas práticas de co-investigação que

têm por referencial o conceito de « praticien-

chercheur »4.

RECHERCHE PRATICIENNE
ACOMPANHADA

Membro de longa data da comunidade profissional

estudada, a metodologia de ativação dos meus

dados memoriais próprio a este modelo de co-

investigação potenciou uma análise contrastiva do

passado (conhecido por participação observante) e

do presente, estudado em formato de descrições

detalhadas elaboradas a partir de gravações e

transcrições. É com base neste duplo trabalho

analítico que avalio positivamente no corpo da

dissertação as mudanças introduzidas no meio

hospitalar pela implementação de uma EIHSCP,

recomendando a generalização ao conjunto do

hospital de boas práticas descritas e identificadas

como tais no decurso da pesquisa. A dimensão

microética destas práticas é um dos principais

focos do trabalho descritivo e analítico tornado

possível pela Análise Conversacional

etnometodológica.

Esta focalização na microética do agir profissional

permite proceder a um levantamento de

problemas, de questões sensíveis, de ameaças ao

bem-estar dos doentes, etc., que importa conhecer

para gerir melhor.
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