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RESUMO 

 

O cenário em que se efetiva a interação com os usuários de serviços assistenciais tem sido relegado no 
atendimento pelo serviço social, seja em suas abordagens teóricas ou na efetivação de sua prática. A 
contribuição que o ambiente oferece para o exercício inicial da autonomia dos que se sentem excluídos ou 
desfiliados dos serviços sociais não é considerada no relacionamento que se estabelece, com perdas para a 
eficácia do atendimento e, frequentemente, com implicações na auto-estima do usuário. O cenário como 
determinação imediata do comportamento do homem teve bastante atenção nos estudos no âmbito da 
psicologia ecológica, especialmente os coordenados por Roger Barker, no qual ficou salientado o 
significado do ambiente enquanto estímulo ou limite de ações e no estabelecimento de significados para o 
comportamento do homem. Inspiradas nesses estudos, as observações sobre cenários dos postos de 
atendimento do serviço social enquanto contextos da interação dos usuários, realizadas como prática de 
pesquisa e ensino no âmbito da Escola de Serviço Social da UFRJ, têm demonstrado, em suas 
sistematizações iniciais, a influência que exerce o ambiente, em sua organização física, em seus aspectos 
sócio-organizacionais e nas determinações de ordem cultural, para a modelagem dos comportamentos e 
da interação ali registrados. Essas observações e análises realizadas por estagiários do serviço social em 
postos de trabalho dos profissionais em instituições onde cumprem estágios curriculares e a sistematização 
realizada em abordagem interdisciplinar indicam claramente o peso que tem o ambiente para reforçar a 
auto-estima e a autonomia do usuário enquanto cidadão. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A padronização de comportamentos que o homem apresenta em suas atividades 
diárias permite identificar algumas das regularidades válidas para toda a população de 
uma região em um período considerado. Em qualquer época são identificáveis, a partir 
de sinais ou de registros disponíveis, algumas atividades reiterativas que apontam para 
relações mais gerais da vida dos grupos humanos. Os sambaquis testemunham as 
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atividades de coleta e de práticas de alimentação dos grupos mais primitivos1; as casas 
de nossos ancestrais descrevem as suas relações familiares e sociais. Parte da história de 
um povo pode ser reconstituída a partir desses registros, os quais informam sobre 
aspectos de suas vidas e permitem conjecturas sobre as suas atividades e sobre o sentido 
das mesmas. 

Sobre épocas mais recente, descrições pormenorizadas de ambientes facilitam a 
reconstrução do estilo de vida das populações. Comentários sobre a vida nos conventos, 
as peças para teatro, a descrição de algumas situações em albergues e em inúmeros 
outros tipos de locais, presentes nas diferentes manifestações da literatura e confirmadas 
pela organização do ambiente onde ocorreram ou foram idealizadas, registram os fatos 
da vida de uma população e indicam a organização de grupos populacionais enquanto 
comunidade ou sociedade. Tais espaços trabalhados pelo homem e as descrições que 
lhes conferem sentido são manifestações das relações sociais estabelecidas, das quais 
são produto e, ao mesmo tempo, ao moldarem o ambiente de acordo com expectativas 
de comportamentos e de papeis, contribuem para sua reprodução2.  

Até meados do século passado, tais constatações se restringiam acentuadamente 
às descobertas da história e aos interesses da antropologia. Recentemente, no entanto, 
várias disciplinas têm devotado atenção à organização do espaço em suas diferentes 
dimensões e sobre o significado que tem para o cotidiano do homem. Destacam-se, 
nesse aspecto, os estudos no âmbito da psicologia ecológica, especialmente os que se 
situam na tradição aberta por Kurt Lewin, que garantiu uma ponte entre a ecologia e a 
organização do espaço, áreas que atraiam suas atenção e interesse. 

Ao escrever o artigo Ecologia Psicológica, em 1943, Kurt Lewin marcou o início da 
preocupação com a ecologia do homem em um mundo humanizado, transformado para 
a sua vida e organizado consoante as suas necessidades. Na linha dessas preocupações, 
mas atendendo a um nível maior de complexidade, Roger Barker realizou estudos sobre o 
cenário dos comportamentos do homem, identificando alguns fatores presentes como 
seus condicionantes, 

Parte desses estudos, realizada na década de 1950 em Midwest, Chicago 
(BARKER, 1968), centrou-se nos comportamentos que são  observados na vida cotidiana 
das populações de pequenos centros urbanos, em espaços que esse pesquisador enfocou 
enquanto “behavior settings”, cenários comportamentais que permitem a compreensão 
do comportamento das pessoas tendo por referência o condicionamento e determinações 
do ambiente físico, a expectativa de papeis, os objetivos e as normas estabelecidas.  

                                                 
1 Conforme atestam os fundamentos da antropologia, da arqueologia, etc. Exemplo muito próximo é o 
registro feito por  KNEIP (1985), de suas pesquisas nos sambaquis de Guaratiba.  
2 Ao comentar afirmações de Feuerbach de que o “homem é o que ele come”, GRAMSCI (1984) observa:  
“........ é também verdade que o ‘homem é o que come’, na medida em que a alimentação é uma das 
expressões das relações sociais em seu conjunto e que todo agrupamento social tem uma alimentação 
fundamental própria; mas, da mesma maneira, é possível dizer que o ‘homem é o seu vestuário’, o ‘homem 
é a sua moradia’, o ‘homem é o seu modo particular de reprodução, ou seja, a sua família’, já que , - na 
alimentação, no vestuário, na casa, na reprodução – residem elementos da vida social, nos quais, da 
maneira mais evidente e ampla (isto é, com extensão de massa), manifesta-se o conjunto das relações 
sociais.”(pp. 41-42).  
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Apesar de limitado no alcance para a compreensão da realidade, os estudos de 
BARKER tiveram influência difusa em várias áreas da pesquisa em psicologia e garantiram 
legitimidade para a prática da observação empírica in vivo, sistemática e rigorosa, sem o 
recurso à criação de ambientes artificiais em laboratório para a reprodução das situações 
vividas no cotidiano3. Ou seja, com essa nova abordagem, o cotidiano das populações 
humanas passa a ser objeto para a observação científica. 

Obviamente, o cotidiano das pessoas não se constitui de simples movimentos 
reativos do sistema sensorial aos estímulos do ambiente, mas representa sempre a 
atividade humana voltada para a sobrevivência individual e coletiva, a continuidade da 
vida de cada um enquanto ser social. Assim, a análise da interação do homem com o 
ambiente, em que sejam identificados os nexos existentes entre os diferentes fatores 
envolvidos (ambiente físico, cultura, objetivos, relações humanas), acompanhada de 
observação rigorosa e profunda desses itens, enfocados enquanto insertos em uma 
totalidade, tornará possível uma maior compreensão dos acontecimentos que com ele se 
relacionam. Assim, para compreender a vida do homem, torna-se necessário abordá-la 
nas situações do cotidiano, o que pode ser feito através de recortes onde se concretizam 
suas manifestações.  Maria do Carmo Falcão, com base em sua longa experiência de 
pesquisadora na área do serviço social, lembra que a vida cotidiana "... é aquela vida dos 
mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias ...". E "... esta vida de todos os dias e de 
todos os  homens ...", segundo ela, se apresenta complexa, contraditória e ambígua em 
seu conteúdo, mas "... não pode ser recusada ou negada como fonte de conhecimento e 
de prática social" FALCÃO (1987,14). Ali o homem se socializa e é moldado enquanto 
ser humano. Entretanto, se no cotidiano o homem se reproduz enquanto ser humano e 
garante a continuidade da vida enquanto ser social,  é também em sua vida cotidiana 
que o homem produz novas concepções para o humano-genérico, conforme lembra 
HELLER (1989). Em vista disso, a vida local, longe de ser relegada enquanto instância da 
vida do homem, apresenta-se como fundamental para a sua humanização. 

A descrição de situações do cotidiano do homem é a própria explicitação das 
características de sua luta pela instauração da vida e sua reprodução visto que, para que 
se reproduza enquanto ser humanizado, o homem recebe do ambiente, no plano de 
informações, estímulos ou mesmo itens de consumo, os nutrientes que se fazem 
necessários para o seu desenvolvimento.  

Pelas restrições ou incentivos que estabelecem, esses estímulos influem nos 
comportamentos e nas atitudes de uma população, e os registros sobre esses ambientes 
contribuem para a compreensão das características e da organização da população em 
sua luta pela vida. Ao refletir sobre sua vida nesses contextos, o homem pode ter a 
surpresa de reconhecer, com FALCÂO, que 

“Vista sob um certo ângulo, a vida cotidiana é em si o espaço modelado (pelo 
Estado e pela produção capitalista) para erigir o homem em robô: um robô 
capaz de consumismo dócil e voraz, de eficiência produtiva e que abdicou de 
sua condição de sujeito, cidadão.” 

                                                 
3 Algumas restrições são feitas a essa abordagem. MARX E HILLIX (1976), por exemplo, ironizam essa 
prática (pp. 464-468). 
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E ao conhecer objetivamente tais manifestações, o homem dá um primeiro passo 
para a tomada de consciência sobre as condições de sua vida e lhe são abertas 
possibilidades para mudanças no quadro apresentado4. 

Daí decorre que, ao tomar consciência sobre a organização dos ambientes em 
que ocorre a sua interação com os setores da sociedade em sua vida cotidiana, o homem 
descobrirá novas maneiras de se relacionar com o mundo, engajando-se em ações para 
transformar o que lhe está posto, para torná-lo conforme o seu projeto de humanização.  

A consideração desse fato abre grandes possibilidades para a prática do serviço 
social e torna-se indispensável para a compreensão do fenômeno humano sob a sua 
ótica. Não é por acaso que, em algumas de suas formulações iniciais, o homem, 
considerado em seu contexto, tenha se apresentado como um conceito básico para a 
orientação da prática profissional5. Para  as primeiras manifestações elaboradas do 
serviço social, o homem em sua vida cotidiana e no enfrentamento de suas dificuldades 
só pode ser compreendido em sua relação com o ambiente, com o contexto onde se 
insere6. Ali ele interage com a realidade que o cerca e, por tender a se tornar uma 
interação consciente mas situada, é este o momento que se torna foco privilegiado para o 
serviço social.   

Por "contextos de interação" são consideradas as situações do cotidiano das 
populações que são recorrentes e que se encontram claramente estruturadas, seja pelo 
ambiente físico e normas, seja pelas tradições e costumes.  São locais e situações onde se 
concretizam as estratégias de sobrevivência do homem, ou seja, são as situações 
específicas em que as pessoas recebem/retiram do ambiente os meios que lhes garantem 
as condições mínimas de vida, sejam elas da ordem de subsistência (alimentos para a 
reprodução do seu organismo), sejam dos "nutrientes" que o tornam um ser humanizado 
(estímulos/informações para suas relações sociais e para suas emoções e sentimentos).  É 
a sua vida concreta, quando interage diretamente com o meio, quando materializa a sua 
inserção no mundo; e é apenas através dessa inserção, no momento em que ela ocorre - 
seja ela vivida ou observada objetivamente -, que se pode tomar consciência dos seus 
nexos, de sua história, de suas funções e atuar efetivamente para mudá-la concretamente. 

O estudo sobre contextos de interação, realizado no âmbito do serviço social, 
busca identificar os principais elementos informacionais presentes nos postos de 
atendimento de usuário dos serviços sociais, reconhecendo-os como parte do cotidiano 
de sua vida, com o objetivo de tornar explícitas as principais características do 

                                                 
4 Comparação próxima pode ser feita com o conceito de inédito viável, adotado por Paulo Freire em seu 
método de alfabetização de adultos (FREIRE, 1976). 
5 Mary Richmond, considerada uma das primeiras sistematizadoras do conhecimento do serviço social, deu 
grande importância ao ambiente do homem como condicionantes dos seus comportamentos. Na avaliação 
dos casos sociais tinha grande peso a observação da realidade objetiva do assistido.(RICHMOND, 1951). 
6 Para os assistentes sociais, a visita domiciliar é momento privilegiado para a observação das condições 
objetivas da vida familiar e social do homem, ponto de partida para sua inserção na rede de serviços a que 
tem direito.  Mas são feitas sérias restrições ao recurso do seu emprego como atividade “fiscalizadora” ou 
de controle. No entanto, para a compreensão da vida, a visão direta desse quadro é melhor que qualquer 
descrição, especialmente hoje, quando a satisfação de direitos objetivos é reconhecida como um indicador 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
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relacionamento que ali se estabelece  entre o usuário e o assistente social, a fim de que 
esses postos passem a ser organizados de forma que viabilize a autonomia do usuário a 
partir de um maior nível de orientação no seu espaço7.  

Por enfatizar não apenas a influência do meio, mas explorar a participação 
consciente do homem, o foco do estudo teve por referência o posto de atendimento, 
contexto de interação do usuário no processo do atendimento pelo profissional, buscando 
indicar os fundamentos para a contribuição que o serviço social pode oferecer no sentido 
de planejar o ambiente a fim de que o usuário possa exercitar sua cidadania e as 
tomadas de decisão de maneira autônoma. 

Assim, observa o ambiente  enquanto organização física do espaço a fim de 
planejá-lo com o objetivo de estimular o usuário no sentido de confiança, orientação 
espacial, auto-estima e auto-determinação, ou seja, que o usuário sinta-se um cidadão, 
autônomo e responsável, ao negociar com o assistente social o atendimento de uma sua 
necessidade socialmente reconhecida8. 

Uma ilustração que exemplifica a influência a organização do espaço em 
situações de contextos de interação (behavior settings) que pode ser encontrada no 
cotidiano nos campi universitários é a própria organização do ensino em sala de aula, 
em que a distribuição da mesa do professor e das carteiras dos alunos pode condicionar 
o grupo de alunos no sentido de uma maior ou menor participação fundada na interação 
entre pares. O desenho abaixo (quadro no 1) reproduz esquematicamente duas situações 
de participação em reuniões, que podem ser as de sala de aula, de reuniões de 
associações de moradores, ou qualquer outra situação que a elas se adapte, e tem o 
objetivo de salientar a forma de interação que suscita a partir da disposição das cadeiras. 
São exemplos usualmente discutidos em referência à aplicação de dinâmica de grupo. 

Observe-se que ali se encontra organizado um ambiente para a transmissão de 
conhecimentos, o que é fundamental para a humanização do homem. São contextos 
planejados pela sociedade para alcançar com maior eficácia a socialização dos seus 
membros. Entre as duas formas sugeridas, a distribuição dos participantes de uma 
reunião em círculos ameniza o estímulo da organização física do ambiente para  a 
centralização da informação (e poder) em um único ponto. Não exclui, no entanto, as 
determinações decorrentes da própria organização da hierarquia interna (os papéis 
reconhecidos), assim como a questão das normas e das tradições presentes em cada 
situação. Aprende-se, por tradição e por imitação, o comportamento esperado de cada 
situação vivida. Obviamente, sem orientação anterior, combinação de normas e mesmo 
expectativas de papéis, um grupo organizado em círculo perder-se-ia em interações sem 
finalidade definida. 

 

                                                 
7 Ver  Informação e cidadania  (MEDEIROS, 19__), texto escrito para uso em sala de aula.  
8 Ver estudo sobre cidadania localizada. Fazer referência. 
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Quadro nº 1 – Comparação entre as situações de grupo em sala de reuniões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situação 1 – A dispoiçao de cadeiras em filas 
condiciona a atenção de todos em direção a 
uma única fonte de comunicação (o professor, 
o padre ou pastor, o presidente de uma 
assembléia, etc.). Esta figura central 
desestimula qualquer manifestação de papel 
que não tenha a sua anuência. As atenções 
estão usualmente centradas nele. 

 Situação 2 – A disposição dos presentes em 
círculo viabiliza a interação direta entre os 
participantes, quase face a face. A atenção é 
facilmente direcionada àquele que faz 
qualquer comunicação. Não há figura central, 
ou seja, a configuração do ambiente não 
informa sobre a existência de uma figura 
central, sendo distribuído mais 
eqüitativamente o estímulo da participação.  
 

 

 

Outros exemplos se encontram em situações vividas diariamente pelas pessoas. 
Um balcão limita o acesso a algumas áreas em alguns estabelecimentos comerciais, ao 
mesmo tempo em que condiciona o tipo de relação que se estabelece entre um 
consumidor e o balconista.  As gôndolas, em supermercados, são utilizadas para expor 
mercadorias  (e facilitar a sua aquisição) ao mesmo tempo em que facilita e direciona a 
circulação dos consumidores. A posição saliente que ocupa o juiz facilita, em termos do 
poder que exerce, o estabelecimento de uma relação assimétrica com os demais 
membros da corte, etc. É freqüente o recurso a faixas coloridas para “indicar” o caminho 
a seguir em algumas instituições. Outro exemplo típico e indiscutível é o de porteiro de 
um edifício: se alguém ficar parado na portaria de um prédio e se o traje que estiver 
vestindo não for muito diferente do que é usualmente utilizado pela população em geral, 
seguramente será confundido com o porteiro e automaticamente será estabelecida a 
relação característica 

 

O SERVIÇO SOCIAL E O AMBIENTE DO ATENDIMENTO PROFISSIONAL. 

Neste estudo, o objeto da observação é captado em sua complexidade, 
privilegiando o que lhe confere significado e existência. É sempre enfocado um pequeno 
recorte da realidade em que se exercita o múnus do serviço social, ou seja, os postos de 
trabalho de assistentes sociais, e a ênfase recai sobre questão da informação, seja 
enquanto organizadora do espaço que, por suas história e contingência, é elemento 
componente da realidade humana, seja como instrumentos do usuário para a vida, 
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enquanto ali recebe informações que facilitarão a sua sobrevivência no espaço em que 
vive. 

A atitude adotada é a de procurar compreender a realidade para intervir com 
maior eficácia; não se busca a validação de teorias já estabelecidas, de um discurso já 
consagrado ou a construção de novas abstrações sobre a realidade mas, a partir do 
conhecimento já acumulado, direcionar a ação ali desenvolvida para o alcance dos 
objetivos propostos com maior congruência e eficácia. Obviamente, a própria ação sobre 
a realidade já a transforma, já cria um novo discurso sobre a sua constituição, estrutura e 
dinâmica. Daí decorre a exigência de uma abordagem inicialmente vislumbrada como 
multidisciplinar, mas que tornou-se interdisciplinar por um paulatino reconhecimento de 
uma totalidade que, no plano das abstrações, confere substrato ao espaço do posto de 
trabalho do assistente social enquanto contexto de interação voltado para o atendimento 
de demandas de uma população carente.  

O estudo não se caracteriza como uma abordagem de qualquer disciplina a 
aspectos que se situariam em temas da micro-sociologia, mas como uma abordagem 
interventiva do serviço social em que se procura captar o significado do espaço, 
socialmente construído a partir de suas instâncias físicas, culturais e políticas. Contempla 
assim, necessariamente, um discurso que privilegia o espaço. Não se trata, no entanto, 
de uma manifestação nova ou uma abordagem alternativa de recortes da realidade com 
ênfase no humano, mas a presença do saber que se vem desenvolvendo em diferentes 
disciplinas e que se espraia como problematização, como ângulo e como tema no 
mundo acadêmico contemporâneo. Busca retomar o tema em uma perspectiva 
interdisciplinar, não como uma soma de disciplinas que, a partir de recortes da realidade, 
busque dar conta de entes mais complexos e estruturados, mas como um retorno de uma 
visão que contempla, como uma referência em seus exercícios iniciais, a situação e o 
ambiente em sua complexidade e a totalidade como contexto.  

Por tudo isso, este trabalho situa-se no limiar entre um ensaio e um relatório 
parcial de pesquisa sobre a questão da organização do espaço nos postos de trabalho do 
assistente social,  momento privilegiado de inserção da população carente nos serviços 
da sociedade. Inscreve-se como parte integrante do estudo sobre Alternativas de 
intervenção do serviço social face à sobrevivência do homem em sociedades complexas, 
iniciado em 1983, e descreve um projeto que tomou forma à medida em que material 
sobre o tema se tornava indispensável para algumas atividades docentes no curso de 
graduação em serviço social da UFRJ. Não tem pretensões maiores que a de contribuir 
para uma maior eficácia da prática cotidiana do serviço social.  

 

DILEMAS E IMPROVISAÇÕES NA APREENSÃO DO CONTEXTO DE INTERAÇÃO. 

O projeto teve início com base em estudo sobre estratégias de sobrevivência de 
desempregados, realizado em 1986 como parte do estudo sobre intervenção do serviço 
social, utilizado como material e conteúdo para a disciplina métodos qualitativos em 
serviço social. A pesquisa então realizada, Contextos de interação: estratégias de 
sobrevivência de desempregados na cidade do Rio de Janeiro, enfocou a questão da rede 
de solidariedade a que usualmente recorriam  os desempregados, procurando identificar, 
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ainda em caráter exploratório, as características mais recorrentes desses contextos e as 
formas da interação desenvolvidas para fundamentar a informação dada ao usuário de 
programas de apoio ao desempregado. 

Em vista disto, o conceito de espaço se apresenta neste estudo como crucial para 
o encaminhamento e sistematização das observações realizadas. O posto de atendimento 
é um recorte específico em cujo planejamento há a consideração arquitetural do espaço. 
Não é, portanto, algo isolado ou mesmo isolável; ele integra o cotidiano do usuário 
enquanto momento de sua vida em que busca encaminhamento para suas dificuldades e, 
dependendo do tipo de serviço oferecido, recebe nutrientes para a sobrevivência e para 
sua crescente humanização.  Mas integra, também, de forma imediata, o ambiente da 
instituição, enquanto “feixe de energia padronizada”, segundo metáfora usual entre 
ecólogos. Ali ele tem “moldado” uma parte, embora pequena, do seu preparo para a 
vida, tanto pelo sentido de acolhimento que o ambiente oferece, como pela tomada de 
consciência a partir das informações que recebe. 

O espaço humano é, portanto, o dado fundante de toda construção da 
abordagem que se institui e que se explicita enquanto formação instaurada em sua 
própria história. É o contexto que se conforma a partir da organização informacional do 
próprio ambiente, seja ele físico, cultural, político ou social, com forte significado que 
recebe dos objetivos que justificam a sua organização, não em um sentido teleológico, 
mas de fornecimento de nutrientes para a vida humana. 

Após a pesquisa sobre estratégias de sobrevivência, a atenção do estudo voltou-se 
para as situações dos postos de trabalho do assistente social, restringindo-se as 
observações aos locais onde os alunos do curso de serviço social cumpriam estágio 
curricular. Consistia, nessa fase, em realizar observações dos postos de trabalho que 
eram campos de estágios da Escola de Serviço Social da UFRJ, sendo feita a sua análise 
crítica durante os debates em sala de aula.  

Nessa período, as assistentes sociais do Serviço de Admissão e Alta do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho e do Serviço Social do Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto integravam a equipe do projeto e seus locais de trabalho transformaram-
se em locais privilegiados das observações do estudo. Foi, então, realizada pesquisa 
sobre Carências informacionais dos usuários do HUCFF e do INDC. Com base nos 
resultados desse levantamento, foi elaborada cartilhas para suprir as informações mais 
freqüentemente necessárias para o gozo do direito por parte dos usuários desses serviços, 
e realizado o teste de sua aplicabilidade e eficácia. 

Com base em observações que realizou nas enfermarias do INDC em estágio 
curricular que realizou, MACCKIONE (1994) concluiu que a enfermaria de crianças 
daquele Instituto se caracteriza por ser um contexto de interação, nos modelo que 
orientava os estudos que eram desenvolvidos, ou seja, “... um local onde o paciente 
internado vivencia uma interação no sentido de atender a carências específicas de sua 
situação de doença, a partir do momento em que se apropria de nutrientes capazes de 
viabilizarem a recuperação de sua saúde.” . COSTA (1998), por seu lado, em pesquisa 
que realizou na mesma instituição, chegou a conclusão semelhante em relação à 
enfermaria de idosos. 
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Destaca-se também, entre as observações feitas, o experimento realizado por 
alunas da disciplina em que uma micro-estrutura de poder interno foi alterado. Em 
observações que foram realizadas como trabalho da disciplina Metodologia Aplicada IV 
no período 1996.2, foi dada atenção à organização do posto de trabalho do serviço 
social, tendo por referência sua prática em abordagem da ecologia humana e por foco 
as observações sobre contextos de interação,  conceito que se vinha elaborando 
sistematicamente. Conforme relatório apresentado por uma das alunas, em que descreve 
o espaço físico, registrou-se visível mudança no comportamento das pessoas, técnicos e 
usuários do serviço, a partir de pequenas alterações na distribuição dos móveis na sala 
do serviço social. Segundo o seu registro, 

“A sala do serviço social possui duas mesas individuais, uma mesa redonda para 
os estagiários e demais pessoas, um aparelho de telefone, dois armários, um 
arquivo, uma máquina de escrever que não funciona e um  quadro de avisos 
inoperante..  

Esta sala é o ambiente de trabalho da assistente social da área de empresas  -  
funcionária da instituição há mais de 20 anos  -  e da assistente social da área 
de idosos  -  funcionaria há apenas 2 anos.   A estagiária desta área  e também 
estagiária da recreação infantil utilizam a mesma sala, dividindo a mesa 
redonda  com uma outra estagiaria, a da creche. 

A mesa localizada ao fundo da sala é a mais imponente e possui os armários ao 
seu lado, ficando próximo do aparelho telefônico. 

No primeiro desenho, é possível observar que a outra mesa está disposta  um 
pouco mais à frente e ao lado, localizada bem próxima à porta.   O fio 
telefônico não chega até essa mesa.   Ao entrar na sala, o usuário percebia uma 
certa distribuição hierárquica na arrumação da sala: nessa última mesa deveria 
sentar-se a secretária do serviço social, e dirigia-se a ela para  qualquer 
informação. 

Realizada a mudança, conforme nos mostra o segundo desenho, a informação 
do ambiente não era tão clara como no início. Agora o telefone está próximo äs 
duas mesas e ambas estão viradas para a porta, podendo, inclusive, se 
entreverem. 

Esta mudança foi feita porque a assistente social mais nova não suportava 
levantar-se a cada minuto para atender äs suas ligações. 
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Quadro no 2 – Influência da organização do espaço em relação à apreensão de papeis 
e distribuição de poder. 
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A mesa perto da porta (objeto no 2 informa à pessoa que entra na sala que aquele é o primeiro contato a 
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Entretanto, percebeu-se uma mudança no tocante ä situação do usuário.   
Agora este chega ä porta, pára e olha, tentando selecionar ou descobrir a quem 
deve dirigir-se.   Eventualmente, dirige-se a uma ou outra. 

O ambiente fornece então,  inúmeras variáveis que  norteiam as ações dos 
indivíduos e é preciso estar atentos ä influência deste.9 

Uma outra aluna foi mais  taxativa nas afirmações, demonstrando claramente o 
que havia sido discutido na apresentação dos relatórios:  a mudança havia sido 
planejada tendo por referência uma redistribuição do poder no posto de trabalho, o que 
foi facilitado por um arcabouço constituído da própria  distribuição do espaço.   Segundo 
ela, 

Como pode-se notar nos dois desenhos a posição da sala foi mudada prelo 
fato, da mesa da Assistente Social da área de empresa estar colocada numa 
posição de chefia e também pelo fato dela mesmo se colocar como a dona da 
sala .   A mudança foi feita com o propósito de que a mesa da Assistente Social 
do idoso passasse a ser vista de uma outra maneira, já que a sala é das duas 
Assistentes Sociais e pela posição anterior parecia que a Assistente Social da 
área de idosos era empregado da Assistente Social da área de empresa. 

Essa distribuição das mesas fez uma grande diferença colocando as duas numa 
posição de destaque, não mais dando a impressão de que uma era empregada 
da outra, apesar da Assistente Social de emprese continuar a achar que a sala é 
dela.   Essa mudança foi notada  até mesmo pelas pessoas que entram na sala 
para pedir qualquer informação10 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES E ALGUNS DESAFIOS. 

O estudo foi realizado como parte das atividades de ensino e de aprendizagem 
nas disciplinas do curso de graduação em serviço social da UFRJ, tendo por realidade 
empírica e focos de observação os postos de trabalho do assistente social em instituições 
que ofereciam estágio para os alunos do curso. O método empregado consistiu 
basicamente nas discussões e crítica das atividades exercidas nesses postos, na realização 
de observações sistemáticas em duas instituições hospitalares com fins de elaboração de 
Trabalho de Conclusão de Curso e culminou com a realização de um experimento por 
uma das equipes de estagiários.  

As observações realizadas evidenciaram a necessidade da análise do ambiente 
que é organizado para o atendimento do usuário para oferecer condições para um 
diálogo reflexivo sobre as situações concretas da sua vida. No decorrer dos debates em 
sala de aula, ficou constatado que a organização do espaço onde se realiza o 
atendimentos dos usuários não é planejado de acordo com as suas finalidades, apesar 
de em várias ocasiões os profissionais demonstrarem reconhecer tal deficiência. Ficou 

                                                 
9 Relatório elaborado por Kelly Biscaio Coelho, como trabalho da disciplina Metodologia Aplicada IV, em 
1996.2. 
10 Relatório elaborado por Mônica T. de Moura, como trabalho da disciplina Metodologia Aplicada IV, em 
1996.2 
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salientado, também, o sentido de acolhimento e de reserva que deve ter o local de 
atendimento 

Através de sua abordagem, procura-se apreender o sentido de totalidade de tais 
situações, fundamentais para a compreensão da vida do homem e de sua prática. Como 
uma primeira organização do assunto, não se pode deixar de considerar, como 
componentes de tais contextos: a influência e determinações exercidas pela própria 
organização física do ambiente, pelas posições e papeis exercidos pelos diferentes atores 
no cenário, e pela história e tradições que formaram e molduram o pensamento de cada 
um. 

 

A organização física do ambiente. 

Obviamente, o foco aqui se refere ao local onde ocorre a interação do indivíduo 
ou grupo com a organização mais ampla ali representada ou  concretizada. Nele se 
incluem a disposição física dos móveis e utensílios, os acessos para o interior do recinto e 
áreas de circulação, a qualidade do ambiente, entre vários outros fatores, face à 
influência que tais itens podem exercer sobre o comportamento do homem 

Deve-se considerar que cada item recebe um significado a partir do seu 
simbolismo ou de sua funcionalidade naquele local. Esta simples providência ajuda na 
orientação do usuário e na sua autonomia. Vê-se, assim, as possibilidades que já são 
adotadas para a organização do espaço físico com a finalidade de criar condições de 
ajuda e de autonomia dos usuários. 

 

Os aspectos sócio-organizacionais. 

Aqui é feita referência mais específica às pessoas que ocupam o espaço físico e 
que desempenham determinados papéis nos quais estão implicadas as questões de 
hierarquia e de funções e que, em geral, são indicados pela própria posição que ocupam 
no ambiente, o destaque que é dado ao posto de trabalho, o tipo de roupa ou de 
símbolos que usa, as facilidades ou obstáculos de acesso dos usuários ao seu posto.; a 
posição do professor na sala de aula cria, reconhecidamente, uma relação que confere 
uma certa autoridade a quem exerce o papel no momento; o sentar-se à cabeceira da 
mesa em uma reunião pode significar uma certa posição de liderança formal, etc.  

 

Os aspectos de ordem cultural. 

Não há dúvida quanto à influência que as tradições, alguns tabus ou práticas 
arraigadas, as próprias expectativas de papéis e de comportamentos, as normas e 
regulamentos estabelecidos, exercem sobre a maneira como as pessoas reagem aos 
estímulos que recebem do ambiente, seja ele familiar ou ainda desconhecido. Os 
comportamentos nas igrejas, em locais de funerais, nas festas cívicas, assim como a 
relação que se estabelece com o médico em um hospital público, com o funcionário que 
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atende no guichê, com o diretor de um colégio quando se discute a situação de um 
aluno, são demonstrações do cotidiano sobre o assunto. BARKER, referindo-se aos 
"cenários comportamentais", lembra que embora alguns aspectos do comportamento de 
diferentes pessoas no mesmo cenário comportamental possam diferir bastante, todos eles 
atuarão de acordo com os padrões de comportamento característico daquele cenário. 

Assim, não se pode deixar de reconhecer a influência que o meio exerce sobre o 
comportamento dos homens, seja no aspecto do meio físico, como visto acima e a que se 
pode acrescentar a influência das cores do ambiente, da temperatura, das dimensões e 
densidade de ocupação, ou do clima que se estabelece entre os indivíduos e os grupos, 
da tensão face a situações novas, conforme apontam os estudos na área da dinâmica 
dos grupos, ou o caráter impositivo das tradições para a normalização do 
comportamento do homem e das determinações e da liberdade decorrentes da condição 
humana., conforme nos é sempre alertado pelas especulações dos filósofos. 

Não pode, no entanto, ser relegado o sentido de inserção do homem na realidade 
quando são considerados os contextos de interação, visto que este é um aspecto 
fundamental para a compreensão do seu significado para ele. É nesse cotidiano, na 
interação permanente que mantém com o seu meio, que o homem "produz e reproduz" a 
sua vida. É nos contextos de interação que o homem recebe os nutrientes que o tornam 
um ser vivo (pelas maneiras contemporâneas de retirar do meio o seu alimento) e que o 
tornam humano através da socialização e da instrumentalização para sua luta pela 
sobrevivência. Ali, portanto, ele exerce a sua humanidade, condicionado e estimulado 
pelos fatores presentes no ambiente. Ali fica implícito que há um sentido de totalidade em 
que se enfatiza o caráter impositivo e determinístico da realidade sobre o 
comportamento, mas que está implicado também um sentido de liberdade e de 
finalidade. E ali, ao exercer a sua condição de humano, ele tem uma potencial 
oportunidade de ter um momento de crítica à sua própria inserção no ambiente próximo 
e, através dele, na própria sociedade e, enquanto categoria, na humanidade.  

Se, como observa a Profa Maria do Carmo Falcão, a vida cotidiana pode ser 
modelada para erigir o homem em robô, tal afirmação por ela feita sinaliza, com muita 
veemência, a necessidade de se programar com maior cuidado o posto de atendimento 
do assistente social, que também é um espaço modelado, conforme a literatura 
profissional vem alertando há muito, voltado para moldar os comportamentos dos 
usuários dos serviços, tornando-os mais pacatos. Enquanto contextos da interação dos 
usuários, os postos de trabalho para o atendimento do serviço social devem oferecer uma 
experiência que lhes possibilite, com eficácia, a aprendizagem e oportunidade para a 
familiarização com o exercício da cidadania e para o alcance da necessária autonomia 
dos excluídos no enfrentamento das dificuldades na vida cotidiana.  

E é a isso que se propõe esta pesquisa como parte do estudo sobre estratégias de 
intervenção do serviço social: identificar contextos de interação onde se materializa a 
prática do serviço social a fim de melhor poder contribuir com a adequação da sua 
prática aos seus propósitos da profissão. 

 

Rio de Janeiro, fevereiro de 2005. 
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