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RESUMO 

Esta dissertação apresenta o uso do ecomapa como um dispositivo para o 

trabalho em Redes Sociais de Suporte na perspectiva do Desenvolvimento 

Local Participativo. Para tanto, estrutura-se em três importantes eixos: (1) a 

caracterização do diagrama ecomapa sob o método de Análise Estrutural de 

Redes Sociais para sistematizações egocentradas; (2) revisão integrativa dos 

estudos sobre o ecomapa, a fim de verificar as evidências e as recomendações 

para a prática interdisciplinar e intersetorial e (3) relato sobre a sistematização 

da experiência do uso do ecomapa em uma cidade do centro oeste do Brasil, 

como um dispositivo de mobilização e agendamento em Desenvolvimento 

Local Participativo. Estes três eixos resultaram em 3 artigos que correspondem 

aos resultados e discussões da dissertação. Com tudo, pode-se concluir que o 

ecomapa, sob o método de Análise Estrutural de Redes Sociais, pode conduzir 

para o aprofundamento metodológico do instrumento, dando maior seguridade 

para o registro das percepções de indivíduos sobre a participação na Rede 

Social de Suporte, assim como compreendê-lo como um dispositivo para o 

Desenvolvimento Local Participativo. O método proposto também permitiu a 

construção de um ecomapa representativo para contemplar o trabalho social 

com grandes grupos e comunidades. 

Palavras chave: Apoio Social, Ecomapa, Rede Social. 

 

ABSTRACT 

This work presents the use of ecomap as a device to work in Social Networking 

Support from the perspective of Local Participatory Development.To do so, is 

structured in three major areas: (1) the characterization of the diagram ecomap 

under the method of Structural Analysis of Social Networks for ego-centered 

systematization; (2) integrative review of studies on the ecomap in order to 

verify the evidence and recommendations for practice and interdisciplinary and 

intersectoral and (3) report on the systematization of the experience of using 

ecomap in a city center west of Brazil, as a device to mobilize and scheduling 

on Participatory Local Development.These three axes resulted in 3 items that 
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match the results and discussions of the dissertation.With everything, it can be 

concluded that the eco-map, under the method of Structural Analysis of Social 

Networks, can lead to deepening of methodological instrument, giving greater 

security to record the perceptions of people about participation in the Social 

Support Network, as well how to understand it as a device for Participatory 

Local Development.The proposed method also allowed the construction of a 

ecomap representative to contemplate social work with large groups and 

communities. 

Keywords: Social Support, ecomap, Social Network. 
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1.1.  INTRODUÇÃO 

 

Compreender os diversos modos como pessoas em coletividade participam de 

seus territórios exige ferramentas que possam delinear aspectos da 

subjetividade e mais ainda fiéis às percepções singulares e àquelas 

construídas socialmente. 

Esta compreensão se faz importante uma vez que o trabalho coletivo no 

território garante aos seus membros capacidades para o desenvolvimento local 

participativo. Este é o pressuposto essencial deste trabalho e, nesse sentido, o 

desenvolvimento local participativo não é um fim em si mesmo, mas a 

plataforma que impulsiona a participação como um valor coletivo, sendo capaz 

de ser sistematizado, no que tange a configuração de redes sociais de suporte. 

Pretendemos com esta dissertação apresentar o uso do ecomapa para 

analisar, de modo sistemático, a rede social de suporte de um coletivo 

adscritos em sua localidade geográfica, com especificidades sociais, 

econômicas e culturais. 

A proposta de sistematizar a análise de redes sociais é uma eleição 

metodológica para a prática e a pesquisa com coletivos. Trata-se de um modo 

de inserção na realidade cotidiana, de processos de transformação e 

mobilização social para e com a participação humana. As escolhas aqui 

apresentadas não são defesas de verdades, mas sim posicionamentos de 

possibilidades, ferramentas capazes, quando bem sustentadas e 

compreendidas, a fim de promover a percepção sobre o desenvolvimento 

humano local. 

Dessa forma, esta dissertação tem os seguintes aportes estruturantes: a 

compreensão da ideia e sistematização de redes sociais; o dispositivo 

ecomapa como ferramenta diagramática para compor a sistematização de 

redes sociais de suporte; o Desenvolvimento Local como plataforma das 

estruturas de trabalho e das atividades humanas com coletivos e seu espaço 

geográfico e a participação como a dimensão a ser alcançada como meio e fim 

de todo o processo construído. 
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Organizamos a dissertação em 4 capítulos. No primeiro capítulo: “As 

dimensões das redes sociais: da ideia à análise sistemática”, apresentamos 

uma revisão de literatura sobre redes sociais e dimensionamos os aportes 

teóricos eleitos para este trabalho. Também apresentamos os aportes 

metodológicos sobre a Análise de Redes Sociais e a compreensão da análise 

diagramática do recorte egocentrado para redes sociais de suporte. 

No segundo capítulo: “Ecomapa: do diagrama ao dispositivo para mediações 

no trabalho coletivo”, fazemos uma revisão de literatura sobre o diagrama 

ecomapa e apontamentos de sua utilização com grupos sociais. Para este 

último, posicionamos os aportes que sustentam o raciocínio do trabalho sobre 

Desenvolvimento Local Participativo e compreensão que elegemos sobre 

Participação. 

Para o terceiro capítulo: “Posicionamentos da pesquisa: dos objetivos à história 

dos métodos”, dimensionamos nosso ponto de partida e desvelamento do 

recorte do universo de pesquisa: descrever o uso do ecomapa, sua 

caracterização e a sua contribuição como dispositivo para estratégias de 

desenvolvimento local participativo. Do mesmo modo, que descrevemos as 

narrativas da construção do método, como um processo que seu deu no 

compartilhamento técnico com os saberes e experiências da comunidade local 

do campo de pesquisa. 

E, por fim, no quarto capítulo: “Resultados e discussões: as produções em 

redes”, apresentamos os resultados. Este foram reportados em formato de 

artigo, compondo 3 resultados (3 artigos) que tratam sobre o uso do ecomapa 

para análise de redes sociais seguidos de discussões. Os artigos foram 

divididos da seguinte forma: 

 - Resultado 1: Revisão de Literatura e recomendações científicas sobre 

o uso do ecomapa e redes sociais de suporte; 

 - Resultado 2: Caracterização metodológica do diagrama ecomapa sob 

recorte egocentrado e: 

 - Resultado 3: Descrição da construção do raciocínio do uso do 

ecomapa para o trabalho em Desenvolvimento Local Participativo. 
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Desta forma, o uso do ecomapa para análise de redes sociais egocentradas 

para a construção de estratégias em desenvolvimento local participativo é o 

objetivo desta dissertação, compreendendo a complexidade da temática e a 

eleição de posicionamentos teóricos para o dimensionamento e pluralidade de 

práticas sociais com coletivos. 

 

1.2. REDES SOCIAIS: CONCEPÇÕES E TERMINOLOGIAS 

 

A concepção de redes sociais, em seu sentido mais geral, é a junção entre 

pessoas, as quais possuem capacidades de realização de atividades e 

objetivos comuns. 

Para Fontes e Eichner (2004), redes sociais são ligações, laços, vínculos 

humanos constituídos por atividades, valores e trocas que fomentam a 

participação, o apoio social e a sustentação cotidiana de indivíduos, famílias e 

outros grupos sociais, a partir de suas relações e dos padrões geográficos, 

temporais, históricos e culturais.  

Os vínculos podem ser materiais e imateriais, apresentar conteúdos múltiplos 

e, usualmente, “pensados como em constante transformação” (MARQUES, 

2010, p.44).  

As redes sociais podem ser consideradas de maneira metafórica ou 

metodológica. Por metafórica, segundo Marques (2010), a rede social é tida 

como ideia, usada em termos descritivos e discursivos, em que há menor 

complexidade de um dado fenômeno. Ainda para este autor, rede social como 

metodologia insere-se em um campo investigativo de situações sociais 

complexas e específicas por meio da análise das conexões sociais entre 

indivíduos e grupos sociais ou sobre aquilo que percebem de suas ações e 

apoios sociais. 

A preocupação com os padrões de relação entre indivíduos nas sociedades é 

vista desde as primeiras décadas do século XX nas obras de Georg Simmel e 



20 
 

Jacob Moreno (Marques, 2010, p. 43). Em 1930, estudos sistematizados foram 

introduzidos pela Antropologia e pelos estudos das Organizações e em 1970 

alcançou a Sociologia e as Ciências Políticas.  

As discussões sobre redes sociais, enquanto processos metafóricos da 

sociedade, remetem a Émile Durkhein, que, em 1897, foi um dos primeiros 

teóricos a compreender os vínculos sociais como determinantes nos 

comportamentos individuais e coletivos, assim como a concepção de rede 

humana para os sofrimentos psíquicos de ordem sociológica.  

Para Marques (2010), o fundamento teórico central de redes sociais está nos 

fenômenos sociais complexos, cujas unidades básicas de ideia e análise são a 

integração entre os atributos individuais e as relações sociais em um 

determinado contexto cotidiano. 

Para Thompson (1981 apud Stotz, 2009, p.27), Redes Sociais são junções 

entre “estruturas, processos e valores que introduzem o lugar da experiência 

com que o sujeito é inserido na história”. 

A história é a sustentação cotidiana. Através das histórias, narramos os marcos 

de nosso engajamento nas atividades coletivas e individuais, nestas 

produzimos diversas relações, que formam tempo a tempo nossas redes 

sociais. 

As redes sociais permitem o compartilhamento de atividades e experiências 

coletivas em uma  perspectiva de solidariedade e negação, na qual se afirma a 

participação de sujeitos sociais em seu caráter político e exclui a existência de 

outros. 

Existem dois tipos temporais de redes sociais para Stotz (2009, p. 29), que são 

as redes primárias e as redes secundárias. 

Por redes primárias entendem-se as relações significativas que são 

construídas ao longo da vida, como as de parentesco, familiaridade, 

vizinhança, amizade, e outros. Sendo estas relações necessárias para o 
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“processo de socialização dos indivíduos” (STOTZ, 2009, p.29). Podem ser 

consideradas relações mais íntimas, espontâneas e formais. 

As redes secundárias são arranjos formados por pessoas que atuam 

coletivamente em interesses comuns, como grupos sociais, instituições, 

trabalho, associações (STOTZ, 2009), tratando-se de arranjos mais amplos 

socialmente ditos. 

Para Álvares (1995), as redes sociais dos indivíduos, tanto primárias como 

secundárias, se tecem por relações significativas e suas fronteiras não se 

limitam aos mais íntimos, mas sim por um todo, um conjunto de vínculos 

interpessoais e práticas sociais. 

Ainda para o autor, as redes sociais podem ser definidas como a soma de 

todas as relações cotidianas identificadas ou não diretamente. 

Ambas são imbricadas entre si e seus cruzamentos compõem uma 

organização estrutural e de sociabilidades em um nível local, onde se registram 

as características, pertencimentos e identidades dos membros da rede social, 

tanto dos indivíduos como do corpo coletivo. 

Dessa forma, as redes sociais se configuram na complexa relação da posição 

social de seus atores, membros da localidade, e dos processos culturais e 

autobiográficos, para qual a compreensão do envolvimento e engajamento se 

dá na participação de atividades e objetivos comuns, permeadas pelas 

estruturas contratuais do ambiente, das individualidades e das leis do Estado 

que as regem. 

Álvares (1995), defende que as redes sociais possuem 3 grandes concepções 

importantes a serem destacadas: características estruturais da rede, funções 

dos vínculos e atributos dos vínculos. 

 - Características Estruturais da Rede Social. 

Informam as propriedades da Rede em seu conjunto. Trata-se do formato da 

rede e sua composição. Álvares discute as seguintes características: 
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Tamanho: Diz sobre a quantidade de vínculos existentes em uma dada rede 

social, podendo estas, serem pequenas, médias e grandes em relação às 

proporcionalidades e médias de outras redes e populações. 

Densidade: é a quantidade de vínculos fortalecidos e enfraquecidos que 

determinada rede possui, podendo lhe dar sustentação ou zonas de 

vulnerabilidade. Não está diretamente relacionada ao tamanho da rede, mas 

sim aos tipos e às qualidades das ligações. Podem ser de baixa, média e alta 

densidade, do mesmo modo, em análises comparativas a outras redes, ou na 

média de vínculos existentes. 

Composição/distribuição: os tipos de vínculos podem estar organizados de 

forma proporcional em quadrantes relacionais. Por quadrantes relacionais 

Álvares (1995, p. 41) compreende um “mapa mínimo” das ligações sociais, que 

inclui de certa forma, todos os possíveis tipos de vínculos. 

Este mapa mínimo compõe relações de família, amizade, relações de trabalho 

e estudo e relações comunitárias, possuindo níveis de intimidade, como baixo, 

médio, e alto. Para Álvares (1995), sobre estes quadrantes inscrevem-se 

graficamente três níveis de intimidade circular. 

Figura 1: Mapa mínimo das Redes Sociais: família, amizade, trabalho e estudo e relações 

comunitárias. 
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Dispersão: relaciona-se à distância ente os membros de determinada rede 

social, podendo esta ser direta ou intermediada por outras relações.  

Homo/Heterogeneidade: refere-se à semelhança ou diferença de tipos de 

vínculos sociais e atributos individuais dos membros da rede social. 

Para Álvares (1995), as funções das redes podem ser as mais diversas, pois se 

inscrevem nos processos históricos e culturais, formando-se cotidianamente. 

De forma geral, as funções da rede dizem sobre os suportes e intercâmbios 

que os membros da rede podem estabelecer entre si. Para o autor, as funções 

são as seguintes: 

Companhia Social: refere-se à realização e às trajetórias na relação com outras 

pessoas. Convivência que se estabelece e se compartilha cotidianamente. A 

companhia social também é o simples fato de estar junto com outras pessoas 

em situações diversas do dia a dia, em momentos de conflito e sofrimento, 

como em momentos alegres e de bem estar. 

Apoio Emocional: é a relação que membros de uma determinada rede 

possuem para obter suporte e ressonância emocional e afetiva. Para Álvares 

(1995), é o poder contar positivamente com outras pessoas que confortem 

emocionalmente em momentos difíceis do cotidiano. 

Guia Cognitivo e de Conselho: para o autor, refere-se à capacidade que 

indivíduos possuem para trocar informações, no âmbito individual e coletivo, 

esclarecer dúvidas e proporcionar referências e modelos de papéis sociais. 

Regulação (controle) Social: entende-se por encontro com outros membros que 

relembrem os modelos dos papéis sociais, a fim de que a lembrança e a 

retomada destes papéis, segundo Álvares (1995, p.49), “não desviem” dos 

códigos sociais e culturais compartilhados em coletivo. Para o autor, os ritos e 

rituais são modos desempenhados pelos membros, tendo estes uma função de 

regulação social para o lembrete destes papéis. 

Ajuda Material e de Serviços: esta função da rede trata sobre os recursos de 

ordem alimentícia, social, econômica, serviços, etc. que um indivíduo pode 
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encontrar e obter em sua rede. São elementos importantes, pois segundo 

Álvares, os bens materiais e de serviços compõe ferramentas e instrumentos 

que permitem condições básicas de manutenção da vida, assim como o acesso 

a novos vínculos de oportunidades na rede social. 

Acesso a novos Contatos: refere-se à capacidade que um indivíduo e o seu 

próprio coletivo possuem para estabelecer contato com outras redes que não 

seja a sua de hábito cotidiano. Trata-se de uma função importante, pois é no 

acesso a novos contatos de rede social que os processos informacionais, de 

atividades humanas e de conhecimento expandem-se em oportunidades. 

Nas redes sociais, os vínculos entre membros podem desempenhar as mais 

diversas atividades, dependendo das qualidades destes vínculos e dos níveis 

de confiança que estabelecem entre si. 

Os atributos das redes sociais podem ser considerados, segundo Álvares 

(1995), como elementos que se referem às características individuais dos 

membros do coletivo que irão determinar o modo como as funções da Rede 

são vividas e percebidas. Sendo os atributos: 

Predominância: diz sobre a proporção de determinados vínculos que 

desempenham funções semelhantes. 

Multidimensionalidade: é a capacidade de um único vínculo desempenhar mais 

de uma função. Para Álvares, esse atributo pode ser chamado também de 

versatilidade. 

Reciprocidade: para Álvares, refere-se a um dos atributos mais importantes, 

uma vez que a reciprocidade é a capacidade que os membros da rede social 

possuem em equivalência no desempenho de suas funções. É a troca e 

sinergias de funções. 

Intensidade (compromisso): refere-se ao grau de intimidade propriamente dito, 

ou o compromisso com a relação estabelecida. 
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Frequência dos Contatos: é o padrão de tempo dispensado na proximidade ou 

distância na relação. 

História: é a história sobre os modos de participação que o indivíduo tece ao 

longo de suas trajetórias com outros indivíduos e seu coletivo.  

Para Álvares, as histórias nem sempre são diretamente percebidas pelo 

indivíduo como histórias de participação, mas são narrativas singulares sobre 

as trajetórias de vida que só existem por que os marcos das experiências 

vividas foram tecidos em relação, no encontro interpessoal, sustentado pela 

produção das atividades humanas. As histórias tratam de narrativas subjetivas 

que dinamizam e colocam em composição recursos sociais como a linguagem, 

simbolismo e regras da organização em sociedade. 

Tanto para Marques (2010) como para Stotz (2009, p. 31), a rede social, 

formada e sustentada pelas atividades humanas, possui uma veemência para 

identificar práticas cotidianas de ordem política e de solidariedade, que são 

identificadas direta e indiretamente pelas características estruturais, funções e 

atributos desempenhados.  

Esta concepção de rede social, conforme Stotz (2009) e Álvares (1995), 

inaugura uma prática social alicerçada nos encontros, na construção de uma 

linguagem comum às práticas sociais entre os coletivos e ao próprio coletivo, 

assim como na construção de imagens significativas dos processos culturais e 

de identidades do coletivo, a partir de fragmentações das realidades sociais. 

Ainda, Stotz (2009, p.31) argumenta que as redes sociais possuem um 

segundo nível de concepção, que é o da “reflexão sociológica”, um 

desdobramento da consciência acerca das novas relações instauradas entre 

sociedade civil e o estado e entre a esfera do público e do privado, sob o 

sistema capitalista, definindo a estruturação de seus capitais sociais, culturais e 

econômicos. 

Para Stotz (2009), a reflexão sociológica é a capacidade que as pessoas 

possuem para tomar consciência de seus processos históricos, sendo a 
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conscientização o dispositivo para que transformações sociais sejam possíveis 

em um universo complexo de desigualdades de oportunidades sociais. 

Somente na década de 1980 (Stotz, 2009), essa concepção de “redes sociais” 

passa a ser aprofundada na Sociologia e, do mesmo modo, a Administração e 

Gestão Empresarial tomam emprestado esse postulado para reorganizar os 

modelos de gestão em meio às crises financeiras internacionais, 

descentralizando a ótica nos processos individualizantes e autocráticos, para 

modelos cooperativos e associativistas. 

Ainda neste período, Stotz (2009) afirma que os novos modelos compreendidos 

na lógica das redes sociais destacam o deslocamento da centralização do 

poder do Estado para empresas e grupos organizados, para o gerenciamento 

de sua economia e a responsabilidade social pelos produtos e seus usos 

sociais. Os modelos centrados nas redes sociais permitem maior 

horizontalidade entre atores diferentes com interesses comuns. 

O risco da sociedade, de acordo com Stotz (2009), na qual a categoria 

“individualização”, centrada na subjetividade e nos interesses individuais, 

rompe com a categoria social, uma vez que distanciam seus atores entre si e 

seus engajamentos para a transformação objetiva das condições de vida, 

assim como o próprio modo de participação no capitalismo. 

A contribuição social das redes sociais como algo objetivo para a 

transformação da vida coletiva no sistema capitalista é garantida pela lógica da 

reciprocidade, ou seja, das trocas entre atores a partir daquilo que produzem 

coletivamente. As redes sociais só podem ser sustentadas, uma vez que o 

processo de reciprocidade da produção da atividade humana comum seja feita 

em caráter de desenvolvimento de todos, ou seja, da construção de redes de 

oportunidades para todos os seus integrantes, a partir dos reconhecimentos e 

garantias das possibilidades de acesso às necessidades individuais para e com 

a participação do coletivo. 

Amartya Sen (2000), economista indiano, argumentou em um modelo teórico 

sobre as capacidades humanas, Desenvolvimento como Liberdade, sobre a 
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reciprocidade das atividades humanas construídas coletivamente como um 

indicador do fortalecimento das redes sociais e da garantia das liberdades 

individuais e coletivas do capital social. 

Para Sen, a reciprocidade é o fluxo de energia e investimento que um coletivo 

tem entre si para trocar suas produções mediante suas necessidades 

individuais, reconhecidas pelo todo coletivo.  

A capacidade de trocas, reciprocidades e a capacidade de autogerenciamento 

do coletivo em “retirar”, “desfazer” ou “negociar” barreiras que possam impedir, 

limitar suas atividades humanas e restringir sua participação para que os atores 

sociais possam atingir seus objetivos e suas necessidades alicerçados na 

justiça, é, para Amartya sem, a ideia de “Desenvolvimento como Liberdade”. 

Desenvolvimento como liberdade é a capacidade humana do indivíduo 

expandir suas redes de oportunidades, traçando conexões com o seu coletivo 

em reciprocidade em um sistema capitalista. 

Dessa forma, a transformação objetiva da realidade social, dada pelo 

engajamento coletivo, é um reconhecimento da reciprocidade, uma vez que as 

individualidades dos atores da rede social possam ser supridas, e 

reconhecidas, em suas necessidades e em seus desejos, suas liberdades 

coletivas e individuais. 

Sen (2000) argumenta que esta capacidade que cada indivíduo tem de 

reconhecimento de suas potências, garantias e oportunidades pelo coletivo, se 

dá na apropriação dos intitulamentos, ou seja, as ferramentas, os instrumentos 

necessários para que a expansão das redes de oportunidades seja efetiva 

enquanto liberdade. 

Estas ferramentas para Sen (2000) não são necessariamente recursos 

externos, mas sim a compreensão de que aquilo que é produzido pelo humano 

é um valor que o faz ser um sujeito social. Desta forma, para Sen, as atividades 

não são distanciadas do humano, mas sim estas são o próprio humano. Em 

uma rede social de trocas e oportunidades, as contratualidades se fazem pelos 
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intitulamentos, ou seja, a troca de valores e capitais sociais que dinamizam as 

estruturas da sociedade. 

Na compreensão do Desenvolvimento das capacidades humanas, a liberdade 

como a expansão das oportunidades individuais e coletivas é, para Sem 

(2000), um meio e um fim. Enquanto meio, as liberdades são instrumentais, 

ferramentas, equipamentos, serviços, leis e garantias oferecidas pelo coletivo e 

pelo Estado, que permitem aos indivíduos se apropriarem delas para atingirem 

o maior nível possível da liberdade substancial, a liberdade enquanto fim. 

A finalidade da liberdade, a liberdade como fim, é substancial; é a capacidade 

de o indivíduo ter reconhecida e vivida, em sua razão de ser, todas as 

justificativas e necessidades supridas, para sua emancipação das privações e 

opressões sociais, podendo, assim, desfrutar da maior capacidade de 

mobilidade pelas redes sociais de oportunidades. 

Para Álvares (1995), podemos dizer que o reconhecimento do coletivo das 

capacidades humanas individuais é o sentimento de eficácia. 

Por eficácia, não se menciona o senso comum da concepção como algo 

relacionado às habilidades, destrezas e ao tempo acelerado de suas 

execuções em determinadas tarefas, dentro de uma lógica produtivista e 

alienante do trabalho no sistema capitalista liberal. 

A eficácia é entendida, aqui, como o sentimento individual de ser reconhecido 

por seus intitulamentos no coletivo em que participa. O reconhecimento é 

gerador de vínculos de confiança e fortalecimento para o engajamento no 

desenvolvimento das atividades e nas tomadas de decisões coletivas. 

Marques (2010) reforça a argumentação de que, após a década de 1980, a 

concepção de rede social é tida como a junção (nós ou nódos) das relações 

humanas sociais, a partir das atividades humanas produzidas de maneira 

comum, em local comum, com objetivos comuns, podendo estas extrapolar as 

fronteiras do próprio coletivo, a fim de garantir capacidades aos atores para 

seus desenvolvimentos e pertencimento capital. Esta lógica se dá em uma 

nova compreensão, não dicotômica, mas sim dialógica de que os atributos 
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individuais encontram-se e produzem o coletivo, do mesmo modo que o 

coletivo produz as subjetividades. 

Esta lógica entre subjetivo e objetivo, individual e coletivo, encontra importante 

argumentação nos estudos do sociólogo norte-americano Mark Granovetter 

(1985, 2007), para quem tanto a construção dos indivíduos quanto a dos 

coletivos se dá na esfera do social, de modo que se torna um “erro” 

compreender e analisar os agrupamentos sociais a partir de um único indivíduo 

distante de suas relações sociais, e da configuração de sua rede social de 

pertencimento.  

Para isso, Granovetter (2007) utilizou o termo embeddedness para afirmar que 

o humano e suas instituições (coletivos e grupos sociais) são seres imersos em 

suas redes sociais; são constantemente interpolados, influenciados pelas 

dinâmicas de estruturas relacionais; o humano, individual e coletivo, só pode 

ser compreendido pelo prisma de suas inserções nas redes sociais, suas 

estruturas, padrões, percepções e mudanças históricas. 

Granovetter cunhou o termo embeddedness a partir da Escola de Antropologia 

Substantivista, cujo maior expoente foi Karl Polanyi que introduziu esta 

compreensão em 1944 nos Estados Unidos. Tanto para Granovetter como para 

Polanyi, a questão do embeddedness foi sempre associada à lógica das redes 

sociais influenciando os processos econômicos e a participação dos atores 

sociais nestes processos.  

Faz-se importante destacar que os postulados de embeddedness de Polanyi e 

Granovetter se tornaram relevantes nas argumentações teóricas e práticas de 

outros campos do saber, pois trazem consigo fortes referenciais da filosofia 

Marxista e da Sociologia Política e Economia Moral (GRANOVETTER, 2007) 

para a compreensão das dinâmicas relacionais entre indivíduos e a 

estruturação das redes sociais e seus produtos em capitais sociais, culturais e 

econômicos. 

A concepção de embeddedness traz para Granovetter uma rica compreensão 

de que todos os grupos sociais realizam suas trocas sociais, a partir de 
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atividades humanas produzidas com valores sociais dadas por uma 

determinada localidade e reguladas por uma lógica macro ou micro social. O 

desenvolvimento de determinados grupos pode ser facilitado ou restringido 

quando as regulamentações do capital econômico, social e cultural são ou não 

percebidos por todos os seus atores sociais. 

Granovetter faz esta afirmação coerente ao pensamento capitalista moderno, 

sustentado pela sociedade industrial, na qual pequenas redes sociais, distantes 

das grandes lógicas de desenvolvimento econômico esfacelam-se em seu 

desenvolvimento, ou podem encontrar ferramentas primitivas de 

autogerenciamento. Porém, com a grande abertura da globalização pós anos 

1980, as pequenas estruturas de redes sociais são constantemente 

influenciadas por redes sociais maiores, determinando os processos e os 

padrões de estruturação das menores. 

Com isso, Granovetter levanta o “problema do embeddedness” (2007, p.7) ao 

afirmar que a Sociologia da época de 1980 criava uma subvalorização 

sociológica do humano em suas relações; extremamente sustentadas pela 

ideia de natureza humana defendida por Thomas Hobbes (1588-1679). 

Hobbes afirmava que o humano e sua organização social se davam por uma 

construção individual das liberdades reguladas pelo poder autocrático da 

natureza e da presença do Estado. Tornando-se sujeitos passivos e obedientes 

à lógica imposta, com poder de persuasão nas transformações da vida social 

(GRANOVETTER, 2007). 

Granovetter (2007) refuta a ideia de Hobbes, ainda prevalente no discurso 

sociológico da década de 1980, atentando-se às palavras de outro sociólogo 

americano da Universidade de Nova Iorque, Dennis Wrong (1961 apud 

GRANOVETTER, 2007) que elucida 

“sobre uma “concepção supersocializada do homem na sociologia moderna” – uma 

concepção das pessoas como decisivamente sensíveis às opiniões dos outros e, 

portanto, obedientes às diretrizes ditadas por sistemas consensualmente desenvolvidos 

de normas e valores, interiorizados por meio da socialização, de forma que a 

obediência não é percebida como um peso.” 
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Para Granovetter (2007), Wrong rompe com a escolástica teoria da natureza 

humana de Thomas Hobbes, afirmando que a imersão, embeddedness, do 

humano em suas Redes Sociais modifica suas próprias relações, assim como 

as estruturas e pertencimentos do capital social, econômicas e culturais. 

A concepção de natureza humana por Hobbes coloca uma imposição das 

estruturas da natureza e do Estado como determinantes aos processos de 

reciprocidade, troca e negociação dos indivíduos, para que em todo o processo 

de produção, venda e consumo, a participação seja percebida como “liberdade” 

(GRANOVETTER, 2007, p.6). Em Hobbes, a natureza e o Estado atuam como 

sentimentos velados da ordem social, por isso dada a compreensão de uma 

certa liberdade, sem peso. 

Para Granovetter (2007, p.6), nestas circunstâncias, o “problema do 

embeddedness” impede e afasta a “pauta intelectual” por parte dos atores 

sociais, uma vez que os mesmos não são convocados para a discussão e 

participação das pautas políticas, sociais e econômicas, e passam a ser 

regulados por contratos políticos de ordem do Estado, inferindo diretamente 

nos encontros sociais de reciprocidade. 

Granovetter argumenta que, no bojo das redes sociais, todos os processos de 

reciprocidade são dinamizados de forma complexa pela competitividade e 

solidariedade. Por conta disso, torna-se possível uma trama social de 

diferentes qualidades que permite as trajetórias e encontros sociais entre os 

indivíduos, assim como a alocação de novas produções humanas, a 

construção do novo enquanto linguagem dos usos sociais das produções, das 

identidades e da forma imagética destas relações, como já foi argumentado por 

Stotz (2009). 

Quando nos processos de trocas sociais mais complexas e difíceis, o próprio 

coletivo se autorregula, a competitividade atinge um caráter de inclusão. É o 

que Granovetter (2007) declara sobre a dinâmica de mercado neoliberal, a qual 

é sustentada pela capacidade de trocas e negociações recíprocas, frente às 

dificuldades encontradas pelos mercadores; os mesmos recorrem entre si para 

contratuarem estratégias dentro da própria lógica do mercado vivido para 
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disporem de processos mais inclusivos nos negócios, utilizando-se, assim, das 

lógicas das reciprocidades sociais e das subjetividades, como nos mercados 

indianos. 

A capacidade que os atores sociais têm de reciprocidade em suas redes 

sociais mais “imediatas” (GRANOVETTER, 2007, p. 7), ou seja, em suas 

Redes Primárias, mais intimas, está no poder de percepção sobre seus 

vínculos de confiança, competitividade e solidariedade, que determinam os 

modos de produção de atividades humanas e consumo destas produções. Para 

o autor, diferentemente de Hobbes, em que as pessoas livres são aquelas 

submetidas ao poder contratual do Estado, aqui, na lógica da imersão do 

humano em suas Redes Sociais mais imediatas, o poder de reciprocidade e 

sua garantia de desenvolvimento individual e coletivo se dá na percepção 

constante e na tomada de consciência dos tipos de vínculos que sustentam a 

lógica de suas atividades, seus encontros sociais, suas expectativas e futuros, 

assim como suas liberdades no poder de decisão para quais as reciprocidades 

irão atuar. 

“Os atores não se comportam nem tomam decisões como átomos fora de um contexto 

social, e nem adotam de forma servil um roteiro escrito para eles pela intersecção 

específica de categorias sociais que eles porventura ocupem. Em vez disso, suas 

tentativas de realizar ações com propósito estão imersas em sistemas concretos e 

contínuos de relações sociais” (GRANOVETTER, 2007, p.8). 

O “problema do embeddedness” não se dá na ordem dicotômica do individual 

ou coletivo, mas sim na análise complexa dos detalhes da percepção de 

organização dos padrões da estrutura da rede social, isto é, não se dá por uma 

visão subsocializada das individualidades, como também não se dá por uma 

visão supersocializada do próprio coletivo em si, das instituições e do Estado. 

A percepção, ou a tomada de consciência é, para Granovetter,  um processo 

cognitivo, racional e emocional, sustentado pelas relações pessoais íntimas, 

fortes e fracas, e pela reflexividade das identidades individuais em um corpo 

social coeso. Os indivíduos deste corpo social tomam suas decisões com base 

na percepção dos vínculos construídos entre si e acumulados ao longo dos 

anos de experiência em conjunto, de suas histórias de participação. 
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Isso não restringe as condições de desconfiança e não percepção sobre os 

vínculos construídos socialmente por parte dos atores sociais; toda rede social 

é complexa, inferindo atributos individuais e coletivos. Para Granovetter (1973), 

as Redes Sociais por sua complexidade podem tanto ser estruturadas em 

vínculos fortes como em vínculos fracos, do mesmo modo que estes vínculos 

podem ocasionalmente apresentar conflitos temporários, permanentes ou até o 

seu rompimento. 

Porém, o autor afirma que, na estruturação das redes sociais, somente na 

percepção e construção de vínculos fortes é que os processos de “má-fé” 

(termo utilizado pelo autor), ou seja, de não reciprocidade, podem ocorrer, 

gerando o enfraquecimento e potencialidade da rede social. 

“Quanto maior for a confiança, maior é o potencial de ganho por meio da má-fé. O fato 

de casos como esse serem estatisticamente pouco frequentes representa um tributo à 

força das relações pessoais e da reputação; o fato de ocorrer com regularidade, apesar 

de com pouca frequência, indica os limites dessa força” (GRANOVETTER, 2007, p. 9). 

A capacidade consistente em tomar decisões individuais, se dá quando há 

percepção de vínculos fortes entre o coletivo. Dessa forma, Granovetter (1973) 

afirma que a coesão de um grupo social se dá quando seus vínculos tecidos 

historicamente possuem uma qualidade forte, tal qual, sustenta confiança, 

negociações e projetos futuros. 

“Nas redes de “Laços Fortes” há uma identidade comum, as dinâmicas geradas nessas 

interações não se estendem além dos clusters, por isso mesmo, nas referidas redes 

procuramos referências para a tomada de decisão; são relações com alto nível de 

credibilidade e influência. Indivíduos que compartilham “Laços Fortes” comumente 

participam de um mesmo círculo social” (GRANOVETTER, 1973 apud KAUFMAN, 

2012). 

Os clusters, para Granovetter (1973), são arranjos grupais fortemente 

identificados e encerrados entre si, são como “ilhas isoladas”. Seus processos 

de comunicação, informação, produção e atividades restringem-se 

predominantemente em um círculo adscrito pelas suas relações e localidade. 
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Os arranjos grupais clusters são fadados às informações originadas do próprio 

grupo social, tendo pouco contato com novas redes sociais, e ao 

esfacelamento de determinadas atividades humanas ou mesmo a restrição de 

“inovações” das próprias atividades “tradicionais”. 

Em 1985, Granovetter (2007) revisitou seus postulados de 1973 sobre a 

capacidade das redes sociais e os laços fortes, complementando que a 

capacidade de construção e percepção dos laços fracos são importantes na 

medida em que permitem membros de uma dada rede se conectarem com 

novas Redes Sociais de informações e atividades humanas, que renovam seus 

vínculos sociais e ampliam suas capacidades de desenvolvimento social, 

econômico e cultural, rompendo com a ideia de clusters, ou ilhas isoladas. 

Atingindo uma lógica social mais ampla, macrossocial. 

A capacidade de redes sociais organizadas por laços fortes, clusters, 

aproximarem-se de novas redes sociais é definida por Granovetter (2007) de 

bridges, ou seja, “pontes”. São pontes de contato para a inovação e mudanças 

dos processos comunicacionais e de atividades. 

Para Kaufman (2012, p. 208) 

Quanto menos relações de “Laços Fracos” existirem numa sociedade estruturada em 

clusters (“Laços Fortes”), menos bridges e menos inovação. Granovetter constata que 

os indivíduos com poucos “Laços Fracos” serão privados de informações de partes 

mais distantes de seu próprio sistema social, consequentemente, estarão limitados ao 

conhecimento ou às informações originadas pelos seus amigos íntimos. Sem as 

conexões de “Laços Fracos”, a tendência é a maioria da população permanecer 

isolada, confinada em seus clusters. Nesse sentido, os “Laços Fracos” são vitais para a 

integração dos indivíduos à sociedade, e os sistemas sociais carentes de “Laços 

Fracos” serão fragmentados e incoerentes, novas ideias vão se espalhar lentamente, 

esforços científicos ficarão em desvantagem, e subgrupos separados por raça, etnia, 

geografia ou outras características terão dificuldade em chegar a um modus vivendi. 

 

Entretanto, Granovetter (2007) diz que a ideia de bridges em uma rede social 

sustentada por laços fortes, só pode ser necessária, uma vez que os membros 

da rede social geram processos de percepções, identificações e consciências 

com as novas experiências dadas pelo contato com outras redes sociais, o 
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que, no entanto, só serão possíveis na sustentação de confiança, 

reconhecimento e reciprocidade dados pelos laços fortes. 

 

O que permite dizer que a configuração de uma rede social dinâmica e coesa 

se dá tanto pela sustentação de laços fortes como a necessidade de laços 

fracos. Para Kaufman (2012), os laços fracos só poderão se tornar eficientes 

em uma dada rede social, no transporte de informações inovadoras à realidade 

social, quando no aval dos laços fortes, que são indubitavelmente os laços 

fundamentais para as tomadas de decisões. 

 

1.3.  REDES SOCIAIS DE SUPORTE 

Em pesquisa realizada no portal de periódicos Capes, a partir do descritor 

“redes sociais de suporte”, foram encontrados apenas dois artigos, com 

produção do ano de 2009, o que denota baixa quantidade de produções 

científicas referentes à concepção de redes sociais de suporte no contexto 

brasileiro. 

Estes artigos (MALFITANO; LOPES, 2009 e SILVA, 2009) trazem a 

compreensão de rede social de suporte como aquela sistematicamente 

identificada como um arranjo de estruturas sociais que oferecem apoio ao 

desenvolvimento social de indivíduos e grupos que se encontram 

estigmatizados, desfiliados ou em situações de vulnerabilidades. 

Para Lemieux e Ouimet (2004, p.88), uma rede social de suporte, ou também 

Rede de Apoio, é constituída por pessoas que necessitam de ajuda material 

e/ou imaterial, às quais pessoas “ajudantes” oferecem apoio sob a forma de 

bens ou serviços, de informação ou de laços de sociabilidade. O apoio será 

maior tanto quanto for o acúmulo de capital social, cultural e econômico. 

Para estes autores, a rede social de suporte permite a convergência de 

potencialidades humanas e valores sociais que até então ficavam invisíveis ou 

estavam desenraizadas de suas redes sociais. Podendo estas redes funcionar 
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como arranjos estratégicos para dinamizar e integrar zonas de pertencimento, 

antes vulneráveis e com processos de rupturas. 

Trata-se de uma concepção propositiva, no sentido em que a rede social de 

suporte é um dos elementos dentro de uma rede social, que se dinamiza 

mediante a organização dos membros de dada trama. 

Todas as estruturas de uma rede social, como família, amigos, vizinhos, 

trabalho, podem oferecer sustentação e apoio social, emocional e material de 

bens, mas não necessariamente são marcadas por valores relacionados ao 

estigma, discriminação negativa, ou qualquer outro valor social atribuído que 

gere a exclusão de um indivíduo ou grupo de uma lógica de participação. 

Sendo assim, podemos dizer, frente à fragilidade de definição, que as redes 

sociais de suporte são arranjos de estruturas sociais de apoio, determinadas e 

marcadas pela lógica da percepção que os indivíduos possuem diretamente de 

suas estruturas sociais de apoio.  

A literatura indica que processos de exclusão de pessoas no engajamento de 

atividades coletivas e de reciprocidade social fazem parte dos estudos sobre 

redes sociais de suporte, mas são determinantes. 

As redes sociais de suporte não são arranjos prontos e diretamente percebidos 

pelos indivíduos, mas são construções geradas da imersão destes sujeitos em 

suas redes sociais, pois é neste arranjo maior que as experiências do encontro 

coletivo, relacional, sustentadas pelas atividades humanas comuns, e não 

isoladas, ganham eficácia, ou seja, reconhecimento social pelo estado de ser 

participativo. 

Optaremos de forma sistemática pelo uso da concepção de rede social de 

suporte como elemento central do objetivo deste trabalho, pois é desta 

formulação conceitual que emerge a compreensão do caminho delineado nas 

experiências de campo e no uso das metodologias aqui propostas. 
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1.4.  REDE SOCIAL DE SUPORTE: UM PROCESSO ANALÍTICO 

EGOCENTRADO 

A Análise de Rede Social (ARS) é um construto teórico-metodológico que 

permite dar conta da complexidade das relações humanas e dos modos como 

suas habilidades, atividades e percepções constituem suas redes sociais de 

pertencimento ou de desenraizamento (COSTA, 2011). 

Ainda para o autor; 

Este pensar para além do “dicotomismo” não significa simplesmente buscar apaziguar 

estrutura e ação, mas sim, problematizar a realidade social de maneira não engessada, 

seja pelo lado da coerção social, seja pelo lado do individualismo metodológico. Redes 

são, ora imagens de “estruturas”, ora imagens de “variáveis”. 

Por Análise de Redes Sociais (ARS) compreende-se uma série de 

representações gráficas, matemáticas e qualitativas dos contextos relacionais 

mais variados nos quais se inserem os atores sociais. Nas análises desse tipo, 

pessoas, grupos, organizações e entidades são representadas como nós 

(pontos), e as relações (linhas) como vínculos de tipos e qualidades diversas. 

Para Marques (2007), a ARS permite tornar abstrações do poder relacional em 

dados mais objetivos e concretos que facilitam as percepções sobre as 

conexões ou desconexões sociais entre indivíduos. Também permite a 

verificação das relações de poder e das percepções sobre as atividades 

humanas inferindo nas dinâmicas de reciprocidade. 

Na ARS, leva-se em conta as estruturas dadas pelo ambiente social e a 

capacidade individual dos atores se relacionarem a elas. 

O real é relacional e, em sua concretude, requer, ipso facto, uma forma de tratamento 

voltada a perceber as várias conexões (e também desconexões!) sociais. É preciso, 

como Bourdieu, ver as relações entre as realidades e não apenas pensar em partes 

que podem ser vistas claramente. Por conseguinte, ao invés de pensar em classes, 

sujeitos, cidades e organizações per se, pensemos, então, em relações. Uma 

sociologia relacional, pensada estruturadamente a partir da segunda metade do século 

XX, somente possui razão de ser na expressão que diz: as coisas são na medida em 

que estão! (COSTA, 2011). 
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Ao tratar da ARS, esta privilegia a relação entre indivíduos e seus grupos 

sociais, não somente atributos individuais e estruturas sociais são analisados 

isoladamente, muito menos quantificados de forma isolada por médias, mas 

sim sua integridade de análise permite conjugar, sem sobreposição, os dois 

elementos relacionais.  

A linguagem da ARS é específica para tratar da descrição dos conteúdos 

coletados, mas há semelhanças com outras ferramentas de pesquisa como a 

das abordagens qualitativas. 

“... a análise social convencional se faz a partir da comparação da forma como atores 

são desiguais e/ou semelhantes entre si, através de atributos, e/ou ainda, a partir de 

suas distribuições (proporções). A análise de redes (em sua forma mais pura) possui 

como diferença fundamental o fato de ver como os atores estão localizados ou 

“embeddedness” (incrustados/imersos) na rede global” (HANNEMAN E RIDDLE, 2005). 

A linguagem fundamental na ARS é a de nós (nódos) que são os próprios 

sujeitos relacionais da Rede Social e os laços (vínculos, conexões) que ligam 

os sujeitos entre si (Figura 1). Estes dois elementos permitem a configuração 

diagramática fundamental da ARS. 

Figura 1: Estrutura dos nós e vínculos na linguagem da análise de redes sociais, 

 

Fonte: COSTA, 2011 

Na figura acima, os pequenos círculos são os nós, e mostram-se interligados 

através dos laços. Percebe-se que nem todos os pontos possuem a mesma 

quantidade de laços conectando-os. Na ARS, os laços indicam a percepção 

dos indivíduos sobre suas relações. 

Para Costa (2011) e Lemieux e Ouimet (2004), a ARS é um referencial que 

permite ver as relações da vida como um sistema. Assim, a melhor abordagem 
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utilizada para este tipo de análise é Abordagem Sistêmica, ou Pesquisa 

Qualitativa Sistêmica em Sociologia Relacional. 

Desta forma, a análise de redes sociais trabalha essencialmente a partir da abordagem 

sistêmica, ou seja, ver o mundo como um sistema interligado, à maneira descrita por 

Fritjof Capra. Para ele, “o padrão em rede (network pattern), especificamente, é um dos 

padrões de organização mais básicos de todos os sistemas vivos. Em todos os níveis 

de vida - desde as redes metabólicas das células até as teias alimentares dos 

ecossistemas -, os componentes e os processos dos sistemas vivos se interligam em 

forma de rede”. Particularmente, as redes sociais para o autor são antes de tudo “redes 

de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais, as relações 

de poder e assim por diante” (CAPRA, 2002apud COSTA, 2011). 

Em ARS, existem diferentes configurações diagramáticas e de coletas de 

dados que permitem a investigação de uma dada rede social. Lemieux e 

Ouimet (2004) em Análise Estrutural das Redes Sociais apresentam uma gama 

de ferramentas metodológicas em ARS que permitem ao investigador 

identificar aquela que melhor corresponde aos seus objetivos de pesquisa e 

prática. Essas ferramentas compreendem processos que vão deste o tipo de 

pergunta construída pelo pesquisador, a coleta de dados, análise dos dados e 

desfecho diagramático. 

Nesta pesquisa, elegeu-se o recorte metodológico em ARS com recorte 

egocentrado por atender aos objetivos da pesquisa e como o processo 

metodológico foi sendo delineado. 

Para Hanneman e Riddle (2005), a Análise de Rede Social egocentrada, 

refere-se a um recorte metodológico, diferente de outros recortes como o 

sociocentrado, pois no egocentrado privilegia-se a percepção de um indivíduo 

sobre os nós que lhe circundam e constituem sua Rede Social, podendo este 

mesmo indivíduo inferir sua percepção sobre o modo como os nós relacionam-

se também entre si. Neste tipo de recorte metodológico, segundo os autores, é 

possível que se tenha em pequenas amostras populacionais uma confiável 

representação do perfil das percepções dos indivíduos sobre as estruturas 

sociais da Rede. 
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Ainda, ARS egocentrada, assim como todas as demais, permite a investigação 

de diversos tipos de adscrição territorial e populacional. Nesta pesquisa, parte-

se do pressuposto de que o campo e a amostra pesquisada inserem-se na 

lógica do localismo, que será delineada com mais especificidade adiante, 

porém cabe ressaltar e justificar que a eleição do pressuposto do localismo 

configura uma ideia de que o campo e a amostra em questão vivenciam 

experiências em Rede Social centradas nos modos de produção de atividades 

humanas geográfica e culturalmente adscritas com baixas inserções de contato 

com outras Redes Sociais, distantes dos grandes centros urbanos e com 

desenvolvimento social, cultural e econômico específicos à localidade. 

O localismo segundo Marques e Bichir (2011, p.68) é a “proporção da rede que 

habita próximo ao ego, sugerindo maior ou menor circulação geográfica, assim 

como o pertencimento a esferas de sociabilidade distantes ou próximas”. 

A concepção de localismo também se refere a comunidades que possuem 

baixa renda e poucos desdobramentos em nível de desenvolvimento local e 

econômico. Trata-se de regiões que predominantemente dependem de modos 

como a agricultura para a sua subsistência e baixo poder de capital social. 

A proposição metodológica de Egocentrada sustenta que o ego da Rede Social 

é aquele sujeito, indivíduo ou grupo, que identifica direta e cognitivamente as 

estruturas sociais que o circundam em um espaço geográfico e temporal. 

Trata-se de uma “percepção” (MARQUES, 2010, p.45), pois processos 

cognitivos autobiográficos e coletivos determinam os modos como os sujeitos 

identificam estruturas sociais que lhe oferecem suportes e/ou riscos, e passam 

a compor de forma cotidiana suas narrativas e modos de participação na 

localidade em que habitam. Diferentemente de uma Rede Social 

Sociocentrada, em que os padrões relacionais são mais esparsos e com 

variados tipos de ligações e qualidades (MARQUES, 2010), que inferem 

diretamente nos modos de relações, influenciadas por poderes que determinam 

os processos informacionais e de participação. 

Para Marques (2010) e Lemieux & Ouimet (2004), no recorte egocentrado, as 

relações que o ego estabelece com as estruturas sociais são classificadas 
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como relações diretas, são ligações cognitivamente percebidas pelo Ego e são 

registradas sistematicamente por 1 traço, que é uma medida de um passo de 

distância, ou distanciamento geodésico 1, ou seja, entre o ego e a estrutura 

social identificada, percebida, há somente uma distância direta. 

Em estudos sociológicos que focalizam a ARS, encontram-se poucos estudos 

que investigam os modos de organizam e autogerenciamento de comunidades 

de baixa renda, assim como pequenas cidades com baixo índice de 

desenvolvimento humano. 

Marques (2010) elucida que o primeiro estudo Brasileiro referente a ARS 

egocentradas em comunidades localizadas de baixa renda foi de Fontes e 

Eichner no ano de 1995, intitulado  A formação do capital social em uma 

comunidade de baixa renda. 

Para Fontes e Eichner (1995), este tipo de estudo, focalizado no localismo sob 

a ótica metodológica das Redes Sociais Egocentradas em comunidades de 

baixa renda, possui pouco prestígio no universo acadêmico. 

Acreditamos, entretanto, que a abordagem das redes sociais pode trazer significativas 

contribuições para o estudo de comunidades de baixa renda, introduzindo novas 

facetas não vislumbradas por análises tradicionais. Com efeito, a partir da ótica das 

relações sociais, do movimento de afiliação e desfiliação das pessoas em interações 

sociais empreendidas durante a sua biografia, poderemos introduzir alguns elementos 

bastante pertinentes para a compreensão que, embora não sejam propriamente 

ignorados pela tradição das ciências sociais, não são adequadamente visualizados. 

Relativamente às comunidades de baixa renda, já apontamos em outro lugar a relação 

das redes sociais e os processos associativos (FONTES & EICHENER, 1995, p. 2). 

O estudo de Fontes e Eichner, com muita clareza, aponta hipóteses de que, 

através da ARS egocentrada, a comunidade pesquisada apresentou estruturas 

sociais pouco flexíveis, sustentadas por laços fortes,com forte influência das 

tradições culturais e uma peculiaridade, muito específica de suas atividades 

humanas, indicam características únicas dos modos de organização e 

autogerenciamento da Rede Social e seu desenvolvimento local, o que denota 

uma lógica na ordem do localismo. 
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Os autores afirmam em artigo que a abordagem utilizada de ARS egocentrada 

partiu mais do campo do discurso do que de um caráter instrumental, no 

entanto, reafirmam a precariedade de outros substratos teóricos que poderiam 

garantir mais aplicabilidade dos pressupostos apontados. 

Concluem, porém, que a característica do localismo da comunidade de chão de 

estrelas é sustentada por grande sociabilidade de vínculos fortes, o que 

permite a identificação e sentimento de pertença aos membros da comunidade, 

o que permite a tomada de decisão frente às necessidades do contexto de bem 

comum. Do mesmo modo, a mobilização da comunidade no engajamento de 

atividades comuns permitiu a identificação de laços fracos; no estudo, Fontes e 

Eichner verificaram a grande mobilização da comunidade na luta pela garantia 

de moradia e melhores condições de saneamento, o engajamento nestas 

atividades permitiu que a comunidade estabelecesse pontes de contato com 

outras redes, como da esfera privada para angariar recursos para a construção 

de moradias. 

Ainda, Fontes e Eichner (1995) apontam que a construção do território é de 

fundamental importância para a construção de identidades, em especial da 

população pobre da América Latina que luta pela garantia de habitações dignas 

e que, desse modo, nitidamente se focaliza as capacidades que o coletivo 

possui no gerenciamento para a resolução de seus problemas em detrimento 

do enfraquecimento da esfera pública do Estado. 

Enquanto processo analítico das Redes Sociais, Fontes e Eichner (1995, p.31), 

afirmam que: 

A expressão “rede social” é utilizada pelas ciências sociais enquanto instrumento de 

análise que permite a reconstrução dos processos interativos dos indivíduos e suas 

afiliações a grupos, a partir das conexões interpessoais construídas cotidianamente. 

É a partir destes argumentos de Fontes e Eichner (1995) que neste trabalho a 

concepção e caracterização do instrumento ecomapa converge com as 

postulações teóricas aqui levantadas. 
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A ideia de Rede Social como um instrumento que permite a reconstrução dos 

processos relacionais dos indivíduos, a partir de suas trajetórias cotidianas, 

garante ao processo de pesquisa suporte teórico necessário, para que a 

introdução do instrumento ecomapa e a sua utilização com um dispositivo 

capaz de reconstruir a percepção dos vínculos vividos e a capacidade da 

reflexão sociológica e ocupacional de pertencimento da Rede Social, sejam 

feitas na complexidade que Marques (2010) atribui à análise e à sistematização 

dos vínculos sociais e da concepção de embeddedness de Granovetter. 

Aqui, nesta pesquisa, levanta-se como hipótese a questão de que todos os 

indivíduos vivem, com grau maior ou menor, experiências em uma dada Rede 

Social, por outro lado, tenta-se afirmar que, mesmo com a existência de 

estruturas sociais localizadas em um território habitado, as percepções dos 

indivíduos sobre seus modos de participação variam conforme suas próprias 

trajetórias de vida, sentimentos e processos cognitivos que as influenciam. 

Deste modo, o ecomapa insere-se como um instrumento que, através das 

narrativas das histórias de participação dos indivíduos, registra graficamente, 

de modo objetivo, aquilo que se é percebido, permitindo uma imagem e uma 

linguagem concreta daquilo que foi narrado, consequentemente, possibilitando 

uma reflexão sobre o que foi produzido e o que imageticamente é apresentado 

no gráfico da rede. 

Parte-se também como hipótese de que o ecomapa, além dos registros das 

percepções sobre a Rede Social, permite a identificação das Redes Sociais de 

Suporte, assim como, a possibilidade estratégica de reconstruí-las. 

Durante as narrativas, experiências de participação notadamente marcadas por 

sofrimento, rupturas, desfiliações, estigmas e outros que afligem as 

capacidades humanas de se engajarem com poder sobre o dinamismo das 

estruturas sociais, denotam qualidades diferentes daquelas que são otimizadas 

pela capacidade, pelos investimentos de prosperidade, assim como, aquelas 

que foram superadas, quando no passado geraram algum tipo de sofrimento. 
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O resgate das Redes Sociais de Suporte, através do ecomapa, garante a 

identificação das Redes Sociais de Suporte e seu passo posterior como o 

agendamento de demandas relacionadas à participação dos indivíduos para as 

modificações destas estruturas. 

Ainda, as Redes Sociais de Suporte garantem a (re) construção de 

sociabilidades que são os padrões de relações existentes em uma dada rede 

social, na qual pode ser analisada quantitativamente. A quantidade de relações 

existentes de um ego com dadas estruturas sociais pode indicar uma Rede 

Social de Suporte com alta ou baixa densidade, ou seja, com muitos ou poucos 

vínculos sociais. 

O aspecto quantitativo da sociabilidade está diretamente influenciado por suas 

qualidades, pois, como afirma Lemieux e Ouimet (2004), não há como predizer 

que uma Rede de alta ou baixa densidade possa oferecer sustentação ou 

riscos somente pela afirmação quantitativa, sendo necessária a análise das 

qualidades dos vínculos do ego com suas estruturas sociais, que, para estes 

autores, relacionados aos processos informacionais e comunicacionais, que 

referem as importâncias, investimentos e possíveis conflitos existentes nas 

relações identificadas. 

A sociabilidade é um fator importante na análise de Redes Sociais de Suporte, 

uma vez que determinam a integração das Redes Sociais para aqueles 

indivíduos em caráter grupal ou individual que encontram e experienciam 

vulnerabilidades. A capacidade de sustentação e apoio social se dá de forma 

unívoca, como afirma Marques (2010), Granovetter (2007), Lemieux e Ouimet 

(2004) e Fontes e Eichner (2004), através da reciprocidade. 

Dessa forma, pode-se afirmar que uma Rede Social de Suporte Egocentrada é 

o arranjo das estruturas sociais de participação fortemente focalizadas pela 

lógica do localismo e pelos processos de apartação e desfiliação, na qual o ego 

da Rede identifica de forma direta, através de processos autobiográficos e 

cognitivos, os níveis de sociabilidades e as qualidades de seus vínculos 

estabelecidos. 
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2. 1. ECOMAPA: INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS 

DE SUPORTE EGOCENTRADAS 

 

O ecomapa é um diagrama solar que permite o registro e a identificação da 

percepção de indivíduos e grupos sociais sobre sua Rede Social de Suporte. 

Foi criado em 1975, pela Professora Dra. Ann Hartman, Assistente Social da 

Universidade de Michingan, nos pressupostos da Sociologia Relacional, da 

Teoria Ecológica e Teoria Sistêmica. 

Em sua criação, Hartman (1978, p.467) propunha o ecomapa como um 

instrumento diagramático para registro, análise, identificação, avaliação e 

suporte de raciocínio de equipes multiprofissionais nas Redes Sociais de 

Suporte de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade (AGOSTINHO, 

2011), (CAVALCANTE, et al, 2011), (FERNANDES e BOEHS, 2010), (SOUZA 

e KANTORSKI, 2009), (PEREIRA, et al, 2009), (MACEDO, 2007), 

(SCHLITHER, et al, 2012). 

Seus primeiros trabalhos com o ecomapa analisou Redes Sociais de Suporte 

de famílias com crianças em adoecimento crônico, atendidas pelo serviço 

social norte-americano da saúde e bem estar da criança. 

Inicialmente, era um instrumento somente utilizado por assistentes sociais que 

trabalhavam com famílias, porém, pouco mais de 30 anos de sua construção, o 

ecomapa foi difundido no mundo todo, sendo utilizado por diferentes 

profissionais preocupados com as vulnerabilidades vivenciadas por indivíduos 

e grupos sociais, que não somente famílias em suas Redes Sociais de Suporte. 

Trata-se de um instrumento validado e confiável (CALIX, 2002) que permite o 

registro das Redes Sociais de Suporte em diversos fenômenos complexos do 

cotidiano humano. 

É um diagrama em que sua realização se dá de forma simples, com lápis e 

papel. O diagrama delineia uma estrutura solar com códigos que irão simbolizar 
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as narrativas da história de vida do entrevistado e os tipos de relações que 

estabelece em seu ambiente, tornando-se possível um registro gráfico de 

identificação do passado e presente de uma Rede e das estruturas que lhe 

oferecem suporte cotidiano e apoio social. 

O pesquisador tendo em mãos o registro diagramático do ecomapa poderá 

identificar as estruturas sociais relacionais vividas e percebidas pelo sujeito e 

sistematizar as demandas vividas pela população, compartilhá-las com o uso 

de outras ferramentas e metodologias, facilitar e articular estratégias de 

cuidado. 

O ecomapa é também denominado de diagrama solar, pois seu formato se dá 

com um círculo central e pequenos círculos que o circundam (Figura 2). 

O círculo central é a identificação do ego, aquele que será o narrador de sua 

Rede Social de Suporte, e os círculos circundantes (ou radiais) são as 

estruturas sociais que são compreendidas como pessoas, instituições, lugares 

e atividades que fazem parte do cotidiano, passado e presente do ego. 

As estruturas sociais correspondem, segundo Agostinho (2007), a elementos 

vivos, que permitem movimentos e trocas sociais ativas. Como, por exemplo, 

mãe, irmãos, associação de moradores do bairro, trabalho, lazer, vizinhança, 

serviços, etc. 

Figura 2: Diagrama Solar ecomapa 

 

Fonte: AGOSTINHO, 2007 
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O ego é ligado, conectado, às estruturas sociais por meio de traços. Estes 

traços indicam o tipo qualitativo da relação entre o ego e estrutura social, 

podendo ser estes do tipo forte, fraco ou inexistente. 

Sobre os traços, infere-se também a possibilidade desta relação ser 

interrompida ou conflituosa. Ao lado do traço, segue ainda a capacidade de 

investimento do ego sobre aquela relação com a estrutura social, sendo de 

baixo ou alto investimento, que são graficamente representadas por setas. 

Figura 3: Codificação do diagrama solar ecomapa. 

 

Fonte: AGOSTINHO,2007 

A configuração do ecomapa se dá de modo que todas as estruturas sociais 

percebidas pelo ego possam ser delineadas através dos tipos e qualidades dos 

vínculos sociais. 

Figura 4:configuração esperada do ecomapa. 



49 
 

 

Fonte: AGOSTINHO, 2007 

Qualquer equipe, profissional de saúde, educação, social ou pesquisador que 

tenha como atenção as Redes Sociais de Suporte de indivíduos ou grupos 

sociais pode realizar a construção do ecomapa, contanto que os indivíduos 

envolvidos façam parte desta construção, não sendo um processo de inferência 

somente do profissional ou pesquisador (AGOSTINHO, 2007). 

Para Agostinho (2007), o ecomapa tem objetivos claros e importantes de serem 

descritos, como: (a) apresentar e resumir informações importantes sobre os 

indivíduos e grupos sociais sobre suas participações nas Redes Sociais de 

Suporte; (b) ser um recurso gráfico de fácil visualização e capacidade 

imagética para todos os envolvidos no registro; (c) ser um facilitador na relação 

entre profissionais/pesquisadores com os sujeitos alvo; (d) contribuir como um 

recurso interativo e de menor resistência por parte dos entrevistados para 

narrarem suas histórias de vida; (e) ilustrar a estruturação de suas Redes e 

verificar se seus ambientes apresentam suporte (apoio social) ou não; (f) 

identificar e reconhecer estruturas sociais de proteção e suporte; (g) ilustrar os 

impactos decorrentes em suas relações na participação cotidiana; (h) ser uma 

base consistente para o planejamento de ações e agendamentos às 

necessidades relatadas pelo indivíduo ou grupo social; (i) ser um indicador 

sistemático dos processos de mudanças durante intervenções quer sobre quer 
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sobre o ego quer sobre o ambiente e (j) agregar e sustentar os valores da 

sociologia relacional e teoria sistêmica que o fundamentam. 

 Agostinho (2007) e Calix (2002) referem que nos casos de análise das Redes 

Sociais de Suporte em grupos sociais, como a família, pode-se utilizar o 

diagrama genograma ou heredograma, que apresenta as percepções do ego 

sobre seu arranjo familiar. 

O genograma (figura 5) é uma estrutura simbólica de códigos que permite 

visualizar de forma diagramática os arranjos familiares. Foi desenvolvido em 

1985 por Monica McGolrick e Randy Gerson. 

Figura 5: Genograma 

 

Fonte: Lidchi (2004) 

Para Campos (2003), uma estratégia de cuidado deve respeitar tanto as 

experiências e saberes reais de uma dada comunidade, quanto os saberes 

profissionais e científicos, criando, assim, uma tecnologia de cuidado ética. 

Ações instrumentalizadas de forma compartilhada, profissional e comunidade, 

passam a fazer interfaces setoriais, a partir das demandas e necessidades 

locais, agenciando as atividades humanas, que são condutoras dos atributos 
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sociais e estruturando uma Agenda Local, na qual serão sistematicamente 

organizadas em um plano de ação (AKERMAN, 2005) e (ÁVILA, 2000). 

O ecomapa nestes pressupostos, como um dispositivo de identificação e 

mobilização da Rede Social local, facilita a representatividade das percepções 

da coletividade e o agenciamento de ações que visem à transformação 

humana e geográfica.  

 

2.2. DESENVOLVIMENTO LOCAL PARTICIPATIVO, EXPANSÃO DAS 

LIBERDADES E EMANCIPAÇÃO. 

 

Desenvolver-se é a capacidade que cada indivíduo tem de fazer parte de uma 

rede de oportunidades que levem em conta suas individualidades e 

necessidades do coletivo. 

As redes sociais de suporte integradas, ou seja, aquelas que são construídas 

coletivamente, na perspectiva solidária e de maiores possibilidades de 

trajetórias interpessoais e de participação, garantem aos indivíduos os 

desenvolvimentos necessários para valorar, significar e trocar atividades 

humanas que encontrem razões para serem vividas. 

Nesta proposição, o Desenvolvimento Local Participativo, a expansão das 

liberdades e a emancipação são mais do que conceitos, abordagens e 

ferramentas, mas sim valores fundamentais para a compreensão e análise 

deste trabalho. 

Desenvolvimento Local Participativo, segundo Ávila (2000), é uma estratégia 

de planejamento e ação intersetorial e multidisciplinar que propõe reunir 

membros de uma determinada localidade ou comunidade, para tomar 

consciência, refletir, discutir, deliberar e agendar situações problemáticas e 

fortalecedoras que façam parte do cotidiano comum de todos os membros 

envolvidos. 
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Parte-se do princípio de que todos os membros locais possuem razões para 

que façam parte do mesmo coletivo e, portanto, razões para que encontrem 

ferramentas no próprio processo interno, “endógeno” (AKERMAN, 2005, p. 29) 

de suas relações. 

O termo “Desenvolvimento Local Participativo” traz a proposição do 

participativo, pois se refere, segundo Akerman (2005), à capacidade de 

mobilização, de diversos atores de uma localidade, de suas habilidades, 

potencialidades, talentos e desejos para se engajarem nos processos de 

desenvolvimento do espaço e das estruturas de redes sociais em que habitam. 

Dessa forma, podemos encontrar o conceito de Desenvolvimento Local 

somente, da seguinte forma: 

... é um processo que move energias, recursos e talentos de pessoas e organizações 

para favorecer a cidadania e melhorar as condições de vida da população de 

determinado espaço geográfico socialmente definido (AKERMAN, 2005. p. 39). 

Ainda para autor, Desenvolvimento Local; 

... pode ser entendido como uma ação deliberada, coordenada, descentralizada e com 

ampla participação de todos os atores relevantes para ativar a cidadania e por meio 

dela, ser ativada para melhorar de maneira substancial as condições de vida dos 

habitantes de uma localidade (AKERMAN, 2005. p. 40). 

No Desenvolvimento Local Participativo, há o compartilhamento da abordagem 

com a população envolvida na realidade das questões das redes sociais, a fim 

de que a participação seja o meio e o fim de todos os processos de construção, 

entorno da necessidade de expansão de oportunidades e apoios locais, para 

que haja o efetivo desenvolvimento humano e local.  

Para Akerman (2005, p. 33), “requer-se uma mudança do estilo de cooperação 

técnica que seja flexível e que constitua um ponto forte para aumentar as 

capacidades locais de gestão e participação”. 

A focalização do Desenvolvimento Local Participativo é o ser humano, imerso 

em seu coletivo, em todas as ações de desenvolvimento, sejam elas 

econômicas, sociais, culturais, de saúde, educação, etc. 
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Para Martins (2002), “a atual tendência em se pensar e planejar o 

desenvolvimento é dotá-lo de um caráter mais humano, no sentido de 

considerar o homem simultaneamente como sujeito e beneficiário”. 

Para o autor, os sujeitos não são beneficiários somente de políticas para o 

desenvolvimento, mas sim agentes ativos no processo de (re)construção da 

realidade. 

Enquanto estratégia de planejamento e de ação, o desenvolvimento local aparece num 

contexto em que se esgotam as concepções de desenvolvimento associadas a 

progresso material (acúmulo de riquezas), pessoal (“ganhar a vida”) e ilimitado (“quanto 

mais melhor”), mas sobretudo é um produto da iniciativa compartilhada, da inovação e 

do empreendedorismo comunitários. Mais do que um conceito, o desenvolvimento local 

é, na verdade, um evento sui generis, resultante do pensamento e da ação à escala 

humana, que confrontam o desafio de enfrentar problemas básicos e alcançar níveis 

elementares e auto-referenciados de qualidade de vida na comunidade (MARTINS, 

2002, p.51). 

No Desenvolvimento Local, enquanto estratégia de planejamento em nível 

comunitário e regional, a produção econômica é um meio para um determinado 

fim, que é a Liberdade em uma Rede Social de oportunidades. O foco não é o 

lucro em si, nem o objeto de produção em si, mas as dinâmicas, lógicas e 

estruturas recriadas dos modos de produção e compartilhamento. 

Martins (2005) sustenta que também a “qualidade de vida” e o “bem-estar” não 

são os objetivos últimos do Desenvolvimento Local, mas sim a postura que 

assegura às pessoas de uma Rede Social o papel ativo de agente 

transformador e emancipatório, e não beneficiária do desenvolvimento - para o 

autor “isto implica rever a questão da participação”. 

Ainda para o autor, Desenvolvimento Local possui uma concepção endógena, 

que é a de trabalho dos protagonistas de um determinado local, que tenham 

laços de confiança, ou minimamente um interesse e razão por produzirem um 

espaço cotidiano de atividades em conjunto. Para isso, o próprio coletivo utiliza 

de suas forças, habilidades, recursos e outros que são originados dentro da 

própria trama de suas relações. 
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Cabe à competência da comunidade este papel de identificar os próprios 

recursos, na qual possam discutir juntos aquilo que os favoreçam e aquilo que 

os enfraquecem enquanto coletivo. 

As ferramentas de um trabalhador/pesquisador na perspectiva de 

Desenvolvimento Local é ser um mediador deste processo e colaborar 

instrumentalmente para a visibilidade daquilo que não se percebe e mediar, em 

um campo complexo, os próprios recursos de dada Rede Social de Suporte. 

A capacidade de engajamento de cada pessoa membro do coletivo é a própria 

razão de ser do Desenvolvimento Local, uma vez que é através da participação 

e para a participação, ou seja, meio e fim, que as pessoas adquirem ao longo 

de suas trajetórias o sentimento e garantia concreta da cidadania e ação 

democrática. Assim como o sentimento de eficácia, no reconhecimento do 

coletivo frente a seus modos de participar. 

 

2.3. DESVELANDO A PARTICIPAÇÃO: UMA QUESTÃO DE 

CONCEITO E AÇÃO. 

A participação é compreendida, conforme Oackley (1990), como o 

engajamento de um indivíduo ou grupo social em um campo de ações com 

objetivos diversos. Portanto, a participação refere-se à compreensão sobre os 

papéis e posicionamentos que os sujeitos ocupam em uma rede de relações. 

Para o autor: 

...sin embargo, actualmente todos los conceptos de participación social coinciden em 

que es preciso consultar a la gente em la toma de decisiones sobre su desarrollo, 

permitiéndole el acceso a los recursos y conocimientos necessários para esse 

desarollo y el disfrute de los benefícios conseguidos (OACKLEY, 1990, p, 2). 

Para Ockley (1990), a participação pode ser tanto passiva quanto ativa. A 

participação passiva se dá em uma relação verticalizada, na qual o sujeito é 

submetido a determinadas ações propostas ou impostas por outro sujeito, 

grupo ou instituição, inferindo em seu engajamento. Para o autor, este tipo de 

participação estabelece uma relação na ordem do “opressor-oprimido”, exclui e 
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negligencia as capacidades e potências dos sujeitos envolvidos, não dando 

horizontes democráticos nos processos de construção da cidadania e 

sociabilidades. 

Menéndez (2006) afirma que as estruturas sociais que envolvem os seres 

humanos atuam na vida cotidiana induzindo os papéis sociais e os modos 

como as produções de atividades humanas vão gerando identificações com a 

realidade vivida e consigo próprio. 

La estrutura social – por supuesto, através de agentes específicos – actua como uma 

constante induciendo a los diferentes sujeitos y grupos a generar estratégias de vida 

para enfrentar situaciones construídas a partir de lo que ahora se denomina 

“globalidad”, que em sus decisiones aparece como abstracta, pero concreta em sus 

consecuencias. Los diferentes conjuntos sociales necessitan realizar algún tipo de 

actividad para resolver problemáticas que pueden ser preexistentes,...(MENÉNDEZ, 

2006, p. 13). 

A participação desta forma é construída a partir da capacidade de indivíduos 

envolverem-se em atividades, as quais possibilitam a construção de uma vida 

cotidiana e de reconhecimentos e eficácias. 

Oackley (1990) compreende que a possibilidade de construção de atividades 

cotidianas que envolvam e engajem os sujeitos nas tomadas de decisões e 

estruturação da vida cotidiana podem apreender duas importantes correntes, 

uma que compreende a limitação de atividades cotidianas para o engajamento 

dos sujeitos e a falta de processos comunicacionais para que o engajamento 

aconteça, e outra que compreende os sujeitos como receptores passivos das 

atividades e informações para “aderência” (OACKLEY, 1990, p. 9) nas 

estruturas sociais. 

A participação ativa trata do engajamento deliberado e democrático em que as 

pessoas tomam propriedade de decisões, planejamentos e ações de suas 

próprias demandas. São sujeitos atores, protagonistas desde valores e 

fundamentos das tessituras de suas redes. Há nesta perspectiva, a valorização 

das capacidades humanas como o meio e o fim da mobilização e sustentação 

para as tomadas de decisões e sustentações cotidianas. 
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Para Lima (1979), a participação é sempre em si social; refere-se ao 

engajamento humano, em um universo complexo construído constantemente 

por relações, encontros e ligações de seres sociais. Retomando o termo 

embedded (Granovetter, 1973) de imersão neste universo tecidual de Redes 

Sociais Humanas, do mesmo modo que um indivíduo pode ter a participação 

como um engajamento para consigo mesmo. 

A compreensão tanto de participação passiva como ativa é questionado por 

Lima (1979), pois possui certa linearidade de ações. A complexidade das 

tramas relacionais sociais possui conexões diversas e multifacetadas, a 

experiência da participação como um engajamento que exige uma dinâmica 

relacional é portanto difusa. 

A participação difusa é a capacidade de um coletivo, e não somente de um 

indivíduo, engajar-se em um campo de fazeres, de uso de capacidades, 

intencionalidades, vontades e habilidades para perceber e vivenciar apoios 

sociais que vislumbrem a emancipação. 

A emancipação enquanto meio e fim de liberdade. Liberdade para as tomadas 

de decisões frente à vida cotidiana e às trajetórias territoriais que são tecidas 

ao longo da vida, passado, presente e futuro. 

Aquilo que resulta da participação difusa é uma produção do coletivo, sendo 

chamada de bem estar, de qualidade de vida, liberdade ou direitos sociais, em 

outras palavras, nada mais é do que suportes políticos e teóricos para a leitura 

e compreensão da realidade. No Desenvolvimento Local, esse processo vai 

além, no esforço complexo, humano e ecológico, de uma postura na qual o 

próprio coletivo atribui valores e nomeações de sua participação local 

(MARTINS, 2002). 

Os desafios em Desenvolvimento Local para Martins (2002) e Akerman (2005) 

estão na superação em não resumir a estratégia em uma grande política de 

massa, uma vez que as realidades nos diversos territórios brasileiros são 

demasiadas diversas, e, portanto, exige lentes sistêmicas que captem os 

pequenos e complexos fragmentos desta diversidade. Neste sentido, a defesa 

por estratégias que priorizem o “local” são os grandes aportes desta estratégia. 
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O local, o território, como já compreendido anteriormente, é uma instância 

histórica e política, principalmente, em que são tecidos atores sociais e suas 

alteridades. É no local que se torna possível a tomada de consciência sobre os 

vínculos sociais e que serão necessários para o sentimento de eficácia e a 

seguida tomada de decisão sobre as problemáticas a serem resolvidas em 

coletivo. 

Quanto mais confiança se atribui às relações de uma dada rede, maiores serão 

as decisões e as resolutividades, do mesmo modo, que isso permite verificar a 

imersão dos atores em suas Redes Sociais, embededdness. 

Ainda, a concepção de local traz a ideia e ação do “público” (Martins, 2002). O 

local público é onde se reúne as alteridades e delas se produzem ferramentas 

de processo para resolução das diferenças que diluem as próprias alteridades. 

O espaço público é produtor de cidadania, sendo também extensão geográfica 

da participação social e espaço simbólico das relações de poderes. Para 

Gomes (2006), o local é remetente, extensão crucial de território, como uma 

particularidade importante do espaço físico, geográfico, que denota os modos 

como as pessoas produzem seu dia, e tecem suas redes que as sustentam. 

Para o autor, o território, ou territorialidade, é mais que um local, é também um 

processo do “conjunto de estratégias, de ações, utilizadas para estabelecer 

poder, mantê-lo e reforçá-lo” (GOMES, 2006, p. 12). 

É no seio do local, da territorialidade, que o espaço público se produz, no 

encontro entre pessoas, movido por anseios e expectativas diferentes, como 

argumenta Gomes (2006), produzindo ações políticas, na qual política tratada 

como convivência entre humanos diferentes, e, sobretudo humanos. 

Gomes (2006) refere que a ação política entre os humanos diferentes é o 

elemento necessário, uma condição, para que a cidadania seja produzida, 

enquanto participação do humano no local. Argumenta que o termo cidadania 

traz em sua raiz a ideia de cidade, aqueles que habitam um determinado local 

e vivenciam a cidadania, como podemos resgatar a origem da palavra na 

história antiga dos gregos. 
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Para o autor, esta raiz da palavra nos remete sobre o elemento fundador que o 

local, compreendido como o espaço público do encontro e produção dos 

humanos diferentes, traz para cidadania, pois a delimitação do local é a 

seguridade de um cotidiano incerto, temporal e finito entre os indivíduos, que 

necessita ser contornada para que as produções desta cidadania sejam 

visíveis e objetivamente vividas, em um sentido coletivo e de transformações 

sociais. 

Ser cidadão é pertencer a uma determinada porção territorial, ou seja, esta é sem 

dúvida uma classificação espacial. Corrobora com essa interpretação a etimologia da 

palavra cidadão, que tem origem no fato de habitar na cidade. Não uma cidade 

qualquer, mas uma cidade que se define como uma associação de pessoas unidas por 

laços formais e hierárquicos; uma cidade que dispõe de lugares próprios à atividade 

humana...uma atividade e natureza que não advém simplesmente do fato de habitar 

juntos, pois nem todos os moradores, “de um determinado local” (grifo nosso) são 

originariamente cidadãos, o que nos dá uma diferenciação interna da própria cidade. 

As cidades, os locais, os territórios, exibem representações espaciais do exercício 

dessa cidadania, definindo ao mesmo tempo os espaços de exclusão (GOMES, 2006, 

p. 135). 

O modo como os indivíduos utilizam suas capacidades é por ora determinada 

pela perspectiva da estrutura espacial do local. O que não quer dizer que é 

totalizante, pois dessa forma, excluir-se-ia a capacidade humana em reverter 

suas relações com o próprio espaço e atribuir a ela uma postura passiva frente 

a realidade. 

O que Gomes (2006) argumenta é que a noção de cidadania dos antigos 

gregos caminha cultural e politicamente aos dias atuais, sendo o local de 

exibição das diferenças sociais, no sentido de desigualdades. O local traduz os 

níveis de desigualdades, ou conforme Sen (2000), o espaço público geográfico 

revela descaradamente as Redes de oportunidades, em sua maioria 

vulneráveis, hierarquizadas e aviltantes das capacidades humanas. 

Para Gomes, as práticas sociais nos espaços públicos possuem uma 

“incontornável dimensão espacial” (2006, p.21), tendo uma hipótese de que o 

controle social, as capacidades e liberdades humanas se situam nas 

dependências destas estruturas geográficas, além da fisicalidade delas, mas 

sim dentro da territorialidade. 
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A concepção de Desenvolvimento é utilizada em grande parte na literatura 

como uma expansão da quantidade de riqueza acumulada. Este pressuposto 

faz parte de referenciais tecnicistas e positivistas econômicos, distantes das 

realidades humanas mais complexas, principalmente sobre a perspectiva de 

oportunidades e liberdades mediante o desenvolvimento econômico. 

Sen (2000) afirma que as medidas de acúmulo de riqueza em um país, ou em 

uma pequena região, não dizem sobre as capacidades que os indivíduos têm 

para o uso da mesma riqueza. Medidas econômicas como esta, do acúmulo de 

riqueza, como, por exemplo, o PIB (Produto Interno Bruto), deixa invisíveis as 

desigualdades. 

Para Amartya Sen, há uma mudança neste paradigma, uma vez que se aposta 

nas capacidades humanas para que a inversão da riqueza sob a desigualdade 

de oportunidades sociais, econômicas, culturais, educacionais, etc. possa ser 

superada. A superação para o autor é dada quando são oferecidas 

ferramentas, que, para Sen, nada mais são do que é por direito dado pelo 

Estado, como educação, saúde, trabalho, e outros, para que se possa 

conduzir, sem empecilhos, ou barreiras, as trajetórias de indivíduos, em suas 

redes de oportunidades, seus coletivos sociais, expandido suas liberdades 

fundamentais. Desta forma, o Estado é um provedor das oportunidades. 

Sen chama esse processo de “Abordagem das Capacidades”, que não iremos 

discorrer aqui, por ser um tema que levaria um debruçar maior de nossa parte, 

mas que vale a pena mencionar no sentido em que a capacidade dita por Sen 

é um conjunto de ferramentas, a qual é sustentada pela participação ativa e 

difusa, em vista à emancipação. 

Um indivíduo privado de suas liberdades, e, aqui não se trata simplesmente de 

querer fazer algo, mas sim de se ter em mãos, e em consciência, o poder de 

decidir, justificar e fazer dentro de um coletivo, trajetórias que permitam a 

participação, a efetividade dos direitos e uma gama e integração de 

oportunidades sociais. 



60 
 

Para Sen (2000), a liberdade é a expansão das capacidades. E as capacidades 

só possuem razão de ser, pois estas são construídas em uma dada estrutura 

social, entre éticas, legalidades e poderes. 

As privações das liberdades podem ser vistas segundo Sen (2000), a partir da 

análise de diferentes locais, pois é na ideia de local que se recontextualiza as 

diferenças e necessidades dos modos de vida. Os aspectos culturais são, para 

o autor, indubitavelmente necessários para quando nos referirmos às medidas 

de avaliação dos graus de oportunidades nas Redes Sociais. 

A participação social ativa das pessoas como meio e fim de todo o processo 

em Desenvolvimento Local também não se insere como um “manejo”, “técnica” 

que possa ser protocolada e desempenhada sempre do mesmo modo, com 

populações diferentes. 

Segundo Martins (2002), um trabalhador/pesquisador que atue na perspectiva 

de criar estratégias de planejamento em e para participação social deve 

entender que este planejamento infere constantemente em amarras de ordem 

do próprio espaço público e dos indivíduos. 

Trata-se, dessa forma, de uma lógica que pende mais ao campo da Educação, 

do que outro setor, como saúde, economia, etc. Não Educação como 

estratégias de ensino pedagógicas, mas sim meios e fins para apreender, 

conhecer e agir sobre os locais, principalmente quando estes locais são 

marcadamente inseridos em lógicas de opressão e oprimidos, os quais, para 

Martins (2002), fragilizam e aviltam a capacidade de participação e liberdade 

dos indivíduos em Desenvolvimento Local. 

Por Educação, compreende-se aqui, as propostas de Paulo Freire, como 

Emancipação (FREIRE, 2011).  Paulo Freire reforça que os agentes sociais 

são indivíduos que compartilham um local comum e estabelecem laços de 

confiança através da produção de suas atividades, que são contextualizadas 

cultural e historicamente. Destas produzem-se ações políticas contra as 

privações e as opressões impostas pelo sistema dominante do lucro capitalista 

e das formas industriais de se entender não só o trabalho, mas as relações em 

demasia. 
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Para Freire (2011), a Educação também pode ser utilizada como ferramenta de 

dominação pelo sistema industrial. Este sistema engessa as capacidades, para 

estabelecer controle sobre as produções e lucros, das quais necessitam os 

grandes opressores, detentores de bens. Esta lógica, para Freire, cria os 

oprimidos, que são aqueles que recebem uma educação formatada e 

descontextualizada dos locais reais e desejáveis de vida, isso quando existe 

um local desejável de vida, pois para o autor, o desejo nada mais é que uma 

estrutura de pensamento e afeto que pode também ser formatada por um dado 

sistema. 

A educação como prática de dominação, que vem sendo objeto desta crítica, mantendo 

a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco ideológico (nem sempre 

percebido por muitos dos que a realizam, é indoutriná-los no sentido de sua 

acomodação ao mundo da opressão (FREIRE, 2011, p. 92). 

A construção de um oprimido impede, enquanto função necessária ao sistema, 

um sujeito-objeto passivo e receptor ignorante dos modos de dominação. Não 

há razão sobre a ação, não há reflexão sobre as atitudes, perde-se, segundo 

Freire (2011), a pulverização do humano. 

E o que é o humano neste contexto da Educação? Para Paulo Freire, é aquele 

indivíduo que no seio de seu coletivo identifica-se com ele e produz com ele em 

solidariedade, ama o seu outro e mantém ação de reciprocidade, une-se para 

não ceder e se fortalece com seu coletivo para emancipar-se das opressões do 

sistema. E emancipar-se é a liberdade. 

A emancipação para Paulo Freire se dá no esforço de apreender, refletir pela 

razão e agir em coletivo para ter oportunidades de trajetórias, acesso, uso e 

criações no espaço da vida humana. 

O sentido da emancipação está na situação em que o indivíduo, na 

identificação com o seu coletivo e na potência de suas capacidades, pode 

transformar a realidade em que vive e em que gostaria de viver. 

A Educação como ferramenta de dominação, e não de emancipação, é tida por 

Freire (2011, p.93) como uma “educação bancária”, em que as lógicas e 

recursos do controle de dominação do sistema “deposita” nos indivíduos, sem 
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que a estes seja permitido refletir e agir, sem que eles possam participar dos 

elementos que fazem parte de sua realidade. “A libertação autêntica, que é a 

humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens, que 

implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” 

(FREIRE, 2011, p. 93). 

Dessa forma, compreendemos que o uso das estratégias de planejamento para 

o Desenvolvimento Local, sendo este o próprio sentido de ser, para que a 

participação, enquanto meio e fim, sejam possíveis nas realidades 

encontradas. 

A contribuição e o uso destes referenciais, que juntos permitem não somente 

conduzir as experiências deste trabalho enquanto ação, mas também reflexão 

sobre elas, permitindo ainda a mudança de postura e atitude frente às 

complexidades do universo humano. 
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3.1. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o uso do diagrama ecomapa a partir da metodologia de Análise 

Estrutural de Redes Sociais de Suporte egocentradas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apresentar um método de uso do ecomapa como dispositivo de análise 

e intervenção em Redes Sociais de Suporte para ações em 

Desenvolvimento Local Participativo; 

 Discutir as contribuições da Análise Estrutural de Redes Sociais 

Egocentradas para a fundamentação e utilização prática do ecomapa; 

 Discutir a caracterização do ecomapa sob a Análise Estrutural das 

Redes Sociais Egocentradas para representações de sociabilidades em 

comunidades locais; 
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3. 3. MÉTODO 

 

3.3.1 TIPO DE ESTUDO 

Este trabalho é um estudo exploratório e descritivo, na qual utilizamos uma 

perspectiva referencial da combinação de métodos qualitativos e quantitativos, 

que pode ser denominada de “Triangulação de Métodos” (MINAYO, 2003). 

A triangulação de métodos, segundo Minayo (2003), é uma abordagem que 

permite conduzir desde a coleta dos dados de pesquisa até a sua análise, 

utilizando ferramentas e desenhos de estudos os mais diversos, qualitativos e 

quantitativos, para que os desfechos e resultados tenham maior valor sistêmico 

e superação de dicotomias entre estes tipos de estudos. 

A combinação de métodos traz, enquanto paradigma, a possibilidade científica 

de compreender e investigar a realidade através de muitas óticas, sem a qual 

se torna um risco defender de forma restrita que somente determinados tipos 

de desenhos de estudo e suas variações podem acercar o que é e o que não é 

a realidade. 

Neste trabalho, nós apresentamos uma perspectiva da triangulação de 

métodos, não sendo inteiramente o próprio método, por razões que envolvem 

tempo, uma equipe maior de pesquisadores, maior conhecimento de 

ferramentas metodológicas, etc. Porém, o trabalho na perspectiva de combinar 

métodos, com todo o seu rigor, permite a exploração e desdobramento de 

argumentos e informações sobre a realidade desta pesquisa. 

A vida como uma constante ambiguidade necessária, do concreto e abstrato, 

do quantitativo e do qualitativo, pode permitir que a pesquisa traduza o rigor 

científico e sutileza das mãos do pesquisador. 

Na perspectiva de autores importantes para este trabalho, como Lemieux e 

Ouimet (2004), no campo da Sociologia Relacional, quando combinamos 

abordagens qualitativas e quantitativas na análise de redes, os aspectos 
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qualitativos são fundamentais para a compreensão e o sentido das 

codificações que a metodologia de Análise Estrutural de Redes propõe. 

Entretanto, ferramentas quantitativas são necessárias para a elaboração e 

leitura da sistematização e composição dos diagramas. 

Para estes autores, esta combinação de métodos na Análise de Redes Sociais 

(ARS) e Sociologia Relacional denominam-se pesquisa qualitativa sistêmica. 

Para Lemieux e Ouimet (2004), a pesquisa qualitativa sistêmica é uma forma 

de compreender padrões de relações de um determinado grupo de pessoas, 

em seu contexto sociológico, através de esquemas e diagramas. 

Para os autores, na pesquisa qualitativa sistêmica, a preocupação do 

pesquisador é não inferir cálculos numéricos como forma de interpretação da 

realidade, mas utilizá-los para analisar e atribuir dados com o fim de compor 

uma dimensão de tipos de estruturas e funcionamentos dinâmicos dos atributos 

coletivos. 

Com isso, queremos dizer que, o tempo todo, há um esforço para que este 

trabalho não seja impessoal, mas sim que traduza a constante participação 

ativa dos pesquisadores, a qual é razão de der desta dissertação. 

 

3.3.2. A HISTÓRIA DO NOSSO MÉTODO 

 

Nesta etapa do trabalho, parece haver uma mistura entre método e resultado, 

há e não há! 

Vamos nos deter ao que se denominou resultado, como o trabalho 

propriamente dito da caracterização do instrumento ecomapa, sua transposição 

para dispositivo e o relato da experiência em Desenvolvimento Local. Todo o 

processo retrospectivo até os resultados foi nomeado por nós como “História 

do Método”, pois é um modo de tecer as experiências nas quais o caminho de 
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pesquisa foi sendo delineado, não como um processo estritamente a priori, 

mas sim um continum construído coletivamente. 

Outra questão a destacar é que uma pesquisa, um trabalho científico, à nossa 

livre compreensão, deve ser uma triangulação de interesses: o da comunidade 

científica, o da sociedade e os anseios do pesquisador. Este último, talvez o 

mais difícil. Entre tantos rigores, não poderíamos deixar que este trabalho não 

traduzisse as sutilezas e intemperanças com os processos de identificação 

com a realidade. 

É importante destacar o modo como a construção deste trabalho foi sendo 

tecida, pois a pretensão de caracterizar um instrumento e ao mesmo 

compreendê-lo como um dispositivo para participação social ativa poderia nos 

levar ao risco de “prescrever” métodos. 

Essa compreensão de prescrição está no sentido de que o pesquisador traz 

consigo toda a trajetória, já delineada e fechada em si mesmo, para que nada 

de errado, ou vieses aconteçam. Não há nada de errado com isso, ou teria? 

Mas, em nosso trabalho, o caminho pretendia-se ser o próprio caminhar, e nele 

compreendendo os modos de participação e como, enquanto pesquisadores, 

poderíamos mediar com o instrumento proposto o que entendemos por 

participação. 

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. Toda a 

prescrição é a imposição da opção de uma consciência sobre a outra. Daí o sentido 

alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos 

chamando de consciência “hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o 

comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas 

estranhas a eles – as putas dos opressores (FREIRE, 2011, p. 46). 

Este trabalho iniciou-se a partir das atividades de extensão universitária pela 

Faculdade de Medicina do ABC, na qual o autor principal desde o ano de 2009 

passou a coordenar ações de caráter educativo em questões sociais com 

comunidades da região do grande ABC paulista e cidades do Brasil. 

As atividades de extensão sempre se dão em caráter intersetorial e 

interinstitucional, pois reconhecemos a potência que é trabalhar em conjunto. 
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Dessa forma, no ano de 2012, a Comissão de Extensão da Faculdade de 

Medicina do ABC foi convida pela ONG “Amazonas Visão”, da cidade de 

Goiânia, Goiás, para desenvolver ações em uma cidade ribeirinha do Mato 

Grosso, chamada Araguaiana. 

A ONG “Amazonas Visão” desenvolve ações em saúde, educação e meio 

ambiente em regiões vulneráveis e que apresentam baixos índices de 

desenvolvimento econômico e social, e que também apresentam dificuldades e 

privações a redes de serviços para suprir necessidades cotidianas. É composta 

por médicos, psicólogos e fonoaudiólogos, que, em sua história, iniciou-se com 

um grupo de amigos de universidade na década de 1970 e que ampliou e 

fortaleceu suas ações para um caráter mais político como uma Organização 

não Governamental. 

A contribuição da Faculdade de Medicina do ABC nesta ação na cidade de 

Araguaiana foi a de levar estudantes e professores que pudessem apoiar as 

ações da ONG e desenvolver outras com a intenção de ampliar as 

oportunidades do contexto local. 

Dessa forma, levamos oito estudantes de graduação de cursos diversos, como 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Nutrição 

e Gestão em Saúde Ambiental e um coordenador, autor deste trabalho. 

A proposta era construir com a população local estratégias para a participação 

social ativa e a instrumentalização deste processo através do dispositivo 

ecomapa, para expandir as Redes Sociais de oportunidades dos mesmos, em 

outras palavras, expandir e fortalecer redes sociais de suportes. 

Isso se deu por conta de outras experiências que tive enquanto Terapeuta 

Ocupacional trabalhando com comunidades de favelas, quilombolas e da 

região do grande ABC paulista e que foram efetivas, dentro do campo 

assistencial. Assim, organizei uma estrutura de trabalho com os estudantes que 

pudesse ser compartilhada nesta atividade. 

Dessa forma, chegamos à cidade de Araguaiana em janeiro de 2012. Em 

nossa chegada, solicitamos ao governo local uma reunião com os 
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trabalhadores de diversos setores, secretários e munícipes. Nesta reunião, 

propusemos conversar sobre o cotidiano da cidade e os modos como todos 

participavam dos enfrentamentos de dificuldades locais. 

Após este diálogo, organizamos todas as falas, destacando o que surgiu como 

possíveis demandas. Compreendemos nesta conversa que a equipe do 

Programa Saúde da Família – PSF– era o grupo que tinha maior proximidade 

com os moradores e as famílias, assim como, maior compreensão das 

demandas da realidade local, não somente as relacionadas ao processo 

saúde-doença, mas as que também envolviam questões sociais, educacionais, 

econômicas, etc. 

 

Junto aos estudantes, nos reunimos e conversamos sobre as impressões da 

primeira conversa. E decidimos que iniciaríamos nossas atividades de apoio à 

ONG, a partir do contato com a equipe do PSF de Araguaiana. 

 

3.3.3. O ENCONTRO COM A AMOSTRA DE PESQUISA: UMA 

TENTATIVA DIALÓGICA 

 

Tomada a decisão de iniciar as atividades com a equipe do PSF, fomos 

conhecer os bairros da cidade. Trata-se de bairros muito diversos e com uma 

história muito particular que foi sendo narrada pelos Agentes Comunitários de 

Saúde – ACS, que se disponibilizaram a caminhar conosco pelo local. 

Araguaiana é uma cidade pequena, possui 216.429 km² (IBGE, 2011) com uma 

população de 3.163 habitantes. É uma cidade ribeirinha, porque se situa às 

margens de um grande rio, chamado Rio Araguaia, que faz menção ao nome 

da cidade. 

Grande parte de sua produção econômica vem da riqueza do rio, como a pesca 

e a terra úmida que enriquece a agropecuária. Predominantemente, a 
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população de Araguaiana é constituída por trabalhadores do campo e da 

pesca. 

Araguaiana foi o primeiro município a ser criado no leste do Mato Grosso, em 

1913, fazendo parte do grande distrito de Araguaya. Nesta época, Araguaiana 

possuía 6.429,384 Km², tendo uma grande extensão territorial. Neste período, 

o sul de Mato Grosso mantinha um nível de desenvolvimento social e 

econômico acelerado em relação ao leste e ao norte, o que fez que a cidade 

perdesse interesse público e privado.  

 

Em 21 de abril de 1932 (Prefeitura de Araguaiana, 2011), o distrito foi 

desmembrado de Araguaya, sob o decreto de lei n°161, recebendo o nome de 

Araguaiana. Porém, em 15 de junho de 1948, a cidade de Araguaina foi 

rebaixada a distrito da cidade de Barra do Garças. E, novamente, em 13 de 

maio de 1986, através da lei n° 5.006, foi devolvido o título de cidade à 

Araguaiana, mas com o território diminuído.  

Caminhamos pelos bairros em grupos, mas, na medida em que avançávamos, 

decidimos nos dividir em duplas e conhecer, junto com os ACS, as estruturas 

que os bairros disponibilizavam. Em único dia, visitamos 6 bairros. 

No dia seguinte, acordamos que as duplas realizassem visitas domiciliares, a 

fim de conversar e conhecer algumas famílias da cidade. Estipulamos um 

prazo de dois dias para esta imersão das duplas. O objetivo era através de 

uma conversa com as famílias identificar as estruturas de suporte e apoio 

social que encontravam no cotidiano local, tanto para aqueles que 

apresentassem graus variados de vulnerabilidades, como para aqueles que 

apresentassem estruturas de fortalecimento. 

Para estas conversas, a fim de se focalizar a percepção dos entrevistados 

sobre as Redes Sociais de Suporte e permitir uma livre narrativa sobre as 

histórias de participação, desenvolvemos um pequeno Roteiro para iniciar e 

conduzir a conversa (ANEXO I). 
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Cada dupla utilizou o instrumento ecomapa (HARTMAN, 1976) para mediar e 

direcionar a conversa na identificação das Redes Sociais de Suporte (ANEXO 

II). 

O conhecimento do diagrama ecomapa pela equipe de trabalho se deu através 

de formações anteriores à imersão no território da cidade de Araguaiana. 

Foram realizadas 3 capacitações. A primeira tratou-se da aplicação do 

diagrama entre os próprios participantes da equipe, na qual narraram suas 

histórias de participação e registraram suas Redes Sociais de Suporte e seus 

tipos de vínculos. As duas últimas aplicações se deram através de estudos de 

caso simulados, em que foram construídos ecomapas hipotéticos e discutidos 

em rodas de conversa as possíveis aplicabilidades de seus resultados. 

Neste momento, travamos uma discussão sobre a necessidade de utilizar o 

instrumento ecomapa; se ele seria de fato necessário ou não. Obviamente, só 

havia um modo de responder tal dúvida, a construção e compreensão de uma 

pergunta inicial e disparadora para o processo de trabalho junto aos moradores 

da cidade. Uma pergunta que não era de pesquisa, mas sim, uma pergunta de 

apoio à percepção, sistematização e intervenção na Rede Social de Suporte. 

Qual era a Rede Social de Suporte dos moradores de Araguaiana? 

Voltamos a discutir que a proposta de apoio à comunidade poderia ser de 

diversos modos, nossa opção se encaminhou para um processo que fosse de 

cunho participativo, desde o seu processo de elaboração até os seus 

desfechos. Isso não isenta o uso de instrumentos que possam mediar todo o 

processo, assim como ter registros que possam ser replicáveis em outros 

contextos, como eu já havia me debruçado em outras experiências. 

Nossa postura, neste momento, foi delicada, no sentido de que a qualquer 

momento em nome da ciência, podíamos levar aos limites da opressão e do 

não diálogo, a contribuição e capacidade de participação difusa da equipe no 

processo de pesquisa. Como em experiências avaliadas como bem sucedidas 

em outras atuações, colocamo-nos como continente um ao outro dando 

contorno à discussão da equipe, assegurando as experiências a partir da 

estrutura ecomapa. 
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Num pensar dialético, cão e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários. Mas 

a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é quefazer, isto é, quando 

também não se dicotomiza da reflexão (FREIRE, 2011, p. 55). 

Desde modo, não coube abandonar as experiências e as estratégias de 

planejamento anteriores por uma função totalizante do desconhecido, mas 

retomamo-las no seio do coletivo, daqueles que juntos produziram algo em 

comum, para que através da razão e do diálogo, contextualizados, 

pudéssemos nos colocar em novos desafios. 

Nestes dois dias, construímos uma amostra de 96 famílias por conveniência. 

Os ACS, por terem fortes laços com a população, foram nos direcionando para 

aquelas famílias que apresentavam grandes vulnerabilidades. Em conversa 

entre equipe e ACS, acordamos por manter um caráter mais aberto e livre das 

visitas domiciliares para que não houvesse um vício de amostra. Dessa forma, 

poderíamos abranger uma maior diversidade de realidades e de Redes Sociais 

de Suporte. 

As experiências de vulnerabilidades fazem parte do fenômeno dinâmico do 

sujeito e de sua relação com o ambiente. Para Silva e Freitas (2003), esta 

dinâmica é um conjunto de processos e trajetórias de vida que refletem as 

impossibilidades de enfrentamento das problemáticas da vida. A falta e 

privação de recursos, assim como a precarização de suportes sociais e afetivos 

na Rede Social, compõem um determinado campo de situações que ameaçam 

a qualidade e existência da vida, assim como a direciona para o eminente risco 

social. 

Além do uso do ecomapa como mediador das conversas sobre Redes Sociais 

de Suporte e Histórias de Participação, utilizamos outro instrumento, 

genograma, que nos permitiu coletar dados sobre os arranjos familiares 

nucleares, ou seja, organizações de pessoas que habitam em uma mesma 

casa e que se identificam como uma estrutura familiar (ANEXO III). 

Durante as visitas domiciliares e as conversas, identificamos que nem sempre 

todos os membros estavam em casa durante nossa permanência, uma vez que 

não os informamos previamente de nossa ida; assim, optamos por fazer a 
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conversa, coletando os dados no ecomapa e genograma, com somente um 

representante da família, que fosse maior de 18 anos e que fosse membro da 

família nuclear, e também todos moradores da cidade.  

Estas informações compuseram os critérios de inclusão durante a pesquisa. Já 

aqueles que possuíam algum quadro de incapacidade cognitiva e/ou 

perturbações psíquicas identificadas pela equipe e ACS no momento da visita 

domiciliar foram excluídos da pesquisa, quando em oportunidade de outro 

membro se posicionar, este foi eleito, caso contrário não. 

A conversa com os moradores da cidade em seus domicílios teve a intenção de 

compreender e registrar no ecomapa as percepções sobre as Redes Sociais de 

Suporte, portanto, uma conversa que permitisse que os moradores narrassem 

as atividades, pessoas e lugares na qual participavam cotidianamente. 

Os instrumentos foram explicados quanto aos seus objetivos e forma de 

preenchimento, o intuito era que os entrevistados pudessem se sentir livre, 

para fazer o próprio ecomapa e genograma. Desta forma, ensinamos os 

procedimentos, e aqueles que se sentiram à vontade preencheram sozinhos. 

Algumas famílias também não aceitaram a visita nem o preenchimento dos 

instrumentos. Suas escolhas foram respeitadas; aqueles que nos deixaram 

fazer a visita, mas sem o preenchimento dos dados, não compuseram a 

amostra.  

Aqueles que se sentiram constrangidos ou que apresentaram expressão de 

sofrimento durante as narrativas, pós-visualização do ecomapa, optaram por 

manter-se excluídos também. 

Todos os que conversamos sobre as Redes Sociais de Suporte foram 

informados sobre o uso dos dados registrados no ecomapa e genograma. 

Assinaram termos de consentimento, tendo a pesquisa aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e Animais da Faculdade de 

Medicina do ABC através do protocolo de autorização de número 235.487. 
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Após as visitas e preenchimento dos dados, foi realizado um processo de 

tabulação, a fim de cruzar as estruturas sociais registradas no ecomapa entre 

todos os entrevistados, bem como os códigos para os tipos de vínculos, 

gerando um ecomapa representativo da amostra, que nos serviria para 

trabalhar nas rodas de conversa em Desenvolvimento Local. 

Seguido dois dias, conversamos sobre as experiências do uso dos 

instrumentos e retomamos as dúvidas que surgiram antes das visitas 

domiciliares. Compreendemos a relevância que o instrumento ecomapa traz 

enquanto flexibilidade e abertura de condução da conversa sobre Redes 

Sociais de Suporte, para que todos os elementos da História de Participação 

da família se façam enquanto narrativas e estruturas do pensamento.  

Em todas as visitas, nos esforçávamos para gerir um processo consciente 

sobre a conversa, nossa postura frente ao entrevistado, mediação, indução e a 

participação propriamente dita. Para Freire (2011, p. 55), isso se dá em um 

processo de “ativar conscientemente o desenvolvimento ulterior da 

experiência”. 

A tabulação foi desenvolvida a partir dos referenciais propostos pelo método de 

Análise Estrutural de Redes Sociais (LEMIEUX & OUIMET, 2004). 

As informações sobre os arranjos das famílias nucleares também serão 

dispostos em um genograma representativo, através das proporções médias 

dos códigos citados. 

Desta forma, foram coletadas 96 narrativas sobre as Redes Sociais de Suporte 

por conveniência. 

Na Análise Estrutural de Redes Sociais, não há codificação para tipos 

relacionados a conflitos ou interrupções, porém no ecomapa estes entram 

como códigos de relação, e que poderão ser calculados em médias. 

O elemento mais importante para compreender o processo de análise e 

caracterização do ecomapa é o que se refere ao instrumento de percepção 

sobre as Redes Sociais de Suporte. Lemieux e Oiumet (2004) referem que 
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para se chegar a um diagrama de Rede Social, seja ele de percepção de 

distâncias diretas de 1, ou indiretas de 2, 3 ou mais, podem seguir o processo 

metodológico da Análise Estrutural de Redes Sociais, pois o que se espera 

enquanto processo é o cálculo de médias das estruturas percepdas pelos 

atores e dos tipos de vínculos, e como resultado um diagrama de todos os 

dados coletados. 

Como durante as visitas domiciliares e conversas com os representantes das 

famílias construímos 96 ecomapas individuais, nossa tarefa foi elaborar, 

através dos próprios dados individuais, um ecomapa representativo desta 

amostra. 

Na Análise Estrutural de Redes Sociais, Lemieux e Ouimet (2004) propõem 

três etapas. 

(a) Dados categorizados na Matriz de Incidência entre Atores; 

(b) Cálculo da densidade da Rede Social de Suporte e dos tipos de vínculos; 

(c) Representação gráfica das estruturas sociais e tipos de vínculos da 

amostra. 

Segundo Lemieux e Ouimet (2004), a Análise Estrutural de Redes Sociais 

permite agrupar as informações sobre relações sociais semelhantes entre 

indivíduos de um mesmo contexto e local, ou diferentes. O agrupamento se dá 

pelo cálculo de média e frequência dos códigos que são utilizados para 

representar os tipos de vínculos, as distâncias entre o Ego e as estruturas 

sociais. 

(a) Dados categorizados na Matriz de Incidência entre Atores; 

Os dados coletados durante pesquisa de campo, segundo Lemieux e Ouimet 

(2004), devem ser agrupados em categorias de análise. Estas categorias são 

as próprias estruturas sociais que possam abranger as diversas formas de 

participação individuais em categoriais coletivas. 

Por exemplo, indivíduos podem, durante suas narrativas, falar sobre a 

participação em atividade de jogar baralho com os amigos em uma praça, falar 
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sobre ir ao clube de piscina com os irmãos ou mesmo assistir à televisão; todos 

trazem um sentido categórico de Lazer e Tempo Livre, por mais que possuam 

nuances subjetivas e até mesmo teóricas do que venha a ser lazer e tempo 

livre, todos os relatos se contextualizam em estruturas sociais semelhantes, 

como Lazer/Tempo Livre, entendida como uma categoria. 

Em “Análise Estrutural de Redes Sociais, o objetivo é analisar as relações entre 

atores e não tanto entre atributos. Trata-se da principal diferença entre a 

análise correlacional e a análise estrutural” (LEMIEUX & OUIMET, 2004, p. 33). 

Os dados são dispostos em uma tabela, a fim de especificar as semelhanças 

entre estruturas sociais. 

Figura 6: Tabela de Estruturas Sociais 

Estruturas Sociais  Relatos Coletados 

X A, b, c, d, e... 

Y 1, 2, 3, ,4, 5... 

Fonte: Lemieux & Ouimet, 2004 

Após as categorizações das estruturas sociais, estas são colocadas em uma 

Matriz de Incidência entre os Atores (LEMIEUX & OUIMET, 2004). 

A Matriz de Incidência entre Atores, segundo os autores, é “utilizada para 

organizar os dados relacionais ditos de pertença” (2004, p.34). Esses dados 

são importantes e necessários quando se objetiva compreender e analisar as 

interconexões entre os indivíduos em relação àquilo que se produz em comum.  

Desta forma, a referência da Matriz de Incidência entre Atores (Figura 7) está 

nas estruturas sociais, podendo estar em relação aos tipos de vínculos dos 

agentes sociais atribuídos às estruturas. No exemplo da Figura 7, Lemieux e 

Ouimet exemplificam atividades compartilhadas em Rede entre dois atores 

sociais. 
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Figura 7: Matriz de Incidência entre Atores 

 

1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 

Fonte: Lemiuex & Ouimet, 2004 

(b) Cálculo da densidade da Rede Social de Suporte e dos tipos de 

vínculos 

As Redes Sociais de Suporte possuem densidade, isso quer dizer, a 

quantidade de vínculos fortes e fracos que constituem a estrutura da Rede 

como um todo, e quantitativamente é possível prever a relação de suporte e 

apoio social que uma rede pode oferecer. Relaciona-se diretamente também 

com a quantidade de estruturas sociais de laços fortes e fracos que dada Rede 

Social possui, sendo esta uma característica estrutural fundamental da Rede. 

Para isso, Lemieux e Ouimet (2004) propõe que o cálculo da densidade de 

uma dada Rede Social seja medida através da razão da quantidade de 

vínculos fortes e fracos de cada estrutura pela quantidade de estruturas sociais 

que esta rede apresenta. 

Verifica-se que os cálculos não serão feitos a partir da quantidade da amostra, 

mas sim pelas quantidades de vezes que determinada estrutura social 

apresenta intersecção entre indivíduos. Trata-se dos fundamentos já descritos 

anteriormente, o que nos interessa na Análise de Redes Sociais é aquilo que 

os sujeitos produzem em seus encontros, aquilo que fazem em conjunto, em 

Rede, e não seus atributos individuais. 

(c) Representação gráfica das estruturas sociais e tipos de vínculos 

da amostra. 

Tipos e quantidades de Relações entre Atores/ forte e fraco 

B 

C 

D 

A 

Es
tr

u
tu

ra
s 

So
ci

ai
s 
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Desta forma, através da Análise Estrutural de Redes Sociais, os resultados 

serão tabulados e calculados em densidade, o que permitirá a construção de 

um diagrama representativo da amostra. 

Em nosso caso, o ecomapa representativo será um diagrama amostral das 

sociabilidades da comunidade estudada. Descrevendo suas principais 

estruturas sociais de relação e os padrões de ligações. Neste aspecto, o Ego 

que antes era cada família, passa a ser agora uma representatividade das 

famílias da amostra de conveniência. 

Atentando-se que neste estudo, a amostra para a construção do ecomapa 

representativo se deu em função da caracterização do diagrama ecomapa e 

não da caracterização da população. 

As estruturas sociais são medidas através de frequências e médias pela razão 

das densidades de cada estrutura social citada durante as narrativas dispostas 

na tabela de categorias. 

Assim, os dados serão categorizados em uma Matriz de Incidência entre Atores 

e os vínculos, de cada estrutura, calculados sobre a Densidade de 

Sociabilidade e, em seguida, a Análise de Média e Frequência dos Vínculos 

sobre a densidade total da Rede (LEMIEUX & OUIMET, 2004, p.19). 
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Resumo 

Este artigo propõe uma contribuição metodológica da Análise Estrutural de 

Redes Sociais, no recorte de redes egocentradas para a caracterização do 

diagrama ecomapa. Trata-se de um diagrama que permite a identificação da 

percepção de indivíduos e grupos sociais sobre suas redes sociais de suporte. 

Para tanto, foi proposto um estudo exploratório descritivo, com emprego do 

método de Análise Estrutural de Redes Sociais e referenciais teóricos sobre 

redes egocentradas e Sociologia Relacional. Utilizando-se ainda da entrevista 

semiestruturada e genograma. A pesquisa teve amostra do tipo reputacional e 

aplicação dos instrumentos por conveniência em 96 famílias da cidade de 

Araguaiana no Mato Grosso, Brasil. O estudo resultou em 4 etapas de análise 

do ecomapa: 1.  Análise da Densidade dos Vínculos (d) das estruturas sociais; 

2. Análise da Densidade Média da Rede (Dm) da Rede Social de Suporte; 3. 

Análise de Frequência dos Níveis de Investimento e 4. Análise dos Conflitos 

(Co) e Relações Interrompidas (Ri). E, por fim, a construção de um ecomapa 

representativo da rede social de suporte das famílias locais. Concluiu-se que a 

Análise Estrutural de Redes Sociais, sobre o recorte egocentrado, mostrou-se 

importante método para o uso do ecomapa, assim como para o delineamento 

de um ecomapa representativo de grupos sociais, trazendo apontamentos para 

o trabalho intersetorial e abordagens em Desenvolvimento Local. 

Palavras-chave: Ecomapa, Análise de Rede Social, Rede Social de Suporte  
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Abstract 

This paper proposes a methodological contribution of the Structural Analysis of 

Social Networks in clipping ego-centered networks to characterize the diagram 

ecomap.This is a diagram that allows the identification of Social Networking 

Support individuals and social groups who experience social risks and 

vulnerabilities in various everyday contexts.Therefore, we propose a descriptive 

exploratory study, employing the method of Structural Analysis of Social 

Networks and theoretical references about ego-centered networks, Systemic 

Theory and Relational Sociology.Still using the semi-structured interview and 

genogram.The study was a convenience sample of 96 families Araguaiana city 

in Mato Grosso, Brazil.The study resulted in four steps of analysis ecomap for 

sociability and conversation:1. Density Analysis of Linkages (d) social 

structures;2. Analysis of Total Density (Dm) of the Social Support Network;3. 

Analysis Frequency of Investment Levels and 4. Analysis of Conflict (Co) and 

Disconnect relations (Ri).Finally, the construction of a representative ecomap 

Social Network Support local families.It was concluded that the Structural 

Analysis of Social Networks on trimming ego-centered was an important 

method for the use of eco-map, as well as for the design of a ecomap 

representative social groups, thus contributing to the work on an approach of 

Local Development and prospect of emancipation of large social groups. 

Keywords: ecomap, Social Network Analysis, social support network 

 

Introdução 

O ecomapa é um diagrama solar que permite identificar as Redes Sociais de 

Suporte de indivíduos e/ou grupos sociais de diversos contextos. 

Para Hartman (1986), Redes Sociais de Suporte são ligações e tramas 

relacionais humanas, comunitárias, institucionais e organizacionais que 

permitem trajetórias de vida no cotidiano e o apoio social. 
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A partir disso, podemos afirmar que o ecomapa permite, enquanto instrumento, 

registrar narrativas sobre as relações cotidianas nas trajetórias de vida, no 

passado e no presente, com visualização gráfica, imagética, destas relações. 

Além de servir como um instrumento para comunicação entre equipes de 

trabalho, profissional-usuário e planejamento de ações individuais, locais e 

setoriais compartilhadas. 

Marques (2010), assim como Lemieux & Ouimet (2004), sustentam que a 

concepção de redes sociais vivida é restrita cognitivamente às narrativas, uma 

vez que elas não dão conta da complexidade de ligações e qualidades, assim 

como mediações e poderes envolvidos. 

Por outro lado, as narrativas são elementos importante, e essenciais para o 

que se poderia dizer, segundo Marques (2004) e Hartman (1986), como o 

elemento humano que valida qualquer fenômeno vivido.  

Ampliar as percepções, a partir das narrativas sobre as relações humanas, 

sobre suas histórias de participação, em recursos imagéticos, concretos, facilita 

a visualização destas tramas, assim como colaboram, quando na assistência e 

pesquisa envolvendo redes sociais, para a identificação mais precisa dos tipos 

de ligações e estruturas sociais problemáticas e fortalecedoras, como para o 

planejamento de ações em localidades diversas. 

Para Marques (2010) e Lemieux & Ouimet (2004), estas ligações 

cognitivamente percebidas pelos indivíduos envolvidos em um determinado 

contexto geram uma tomada de consciência necessária para a formação e 

estruturação da sociedade e comunidade. 

Estes pressupostos, advindos da teoria sociológica relacional de Georg 

Simmel, não intentam a definição da gênese da sociedade, mas sim, como 

argumenta Frúgoli Jr (2007, p.13), “não há uma sociedade como tal, mas um 

movimento constante que aproxima ou separa constelações constituídas”. 

Marques (2007) argumenta que, no início da década de 1970, a sociologia 

passa a se preocupar com os padrões e estruturas relacionais entre indivíduos, 

como forma de compreender as tomadas de decisões individuais, como um 
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produto do fazer coletivo, permeado por suas histórias de participação em um 

contexto cultural, geográfico e político. 

O autor expõe que o sociólogo Georg Simmel (1858-1918) foi um dos pioneiros 

a sistematizar os modos como indivíduos construíam suas relações e, a partir 

disso, se tornava possível compreender os fatores comunicacionais e de 

atividades que um grupo fosse capaz de realizar. Desta, origina-se a Sociologia 

Relacional, que é a disciplina Sociológica que estuda os padrões de relações 

entre indivíduos e os modos de organização. 

Para Simmel, segundo Marques (2007), já no século XX interessava 

compreender a agregação entre indivíduos e não os indivíduos em si. Desta 

forma, Simmel intentava o uso de análises quantitativas, das formas sociais de 

relação, sustentadas pelos aspectos qualitativos deste universo, através das 

ações humanamente produzidas em agregação e as formas de narrar as 

percepções sobre o fazer coletivo. 

...- a sociologia relacional. Esses padrões de relacionamento estariam presentes em 

praticamente em todas as situações sociais, sendo muito difícil estudar fenômenos 

sociais, sem considerá-los como no caso dos fenômenos econômicos (Granovetter, 

1985). Concretamente essa análise reproduz, por meio de representações gráficas e 

matemáticas, os contextos relacionais dos mais variados tipos, onde se inserem os 

atores sociais. Nas análises desse tipo, pessoas, grupos, organizações e entidades são 

representadas como nós, e as relações como vínculos de vários tipos. Os vínculos 

podem ser materiais e imateriais, apresentar conteúdos múltiplos e usualmente são 

pensados em constante transformação (MARQUES, 2007, p.157). 

Ações voltadas para contextos demarcados culturalmente, pelos modos 

tradicionais de organização em território e produções de atividades comuns 

entre indivíduos devem ser cuidadosamente sustentadas e gerenciadas pela 

percepção local dos atores sociais, ou seja, pela tomada de consciência da 

estruturação da Rede Social vivida, assim como de suas regras, códigos 

culturais, pertinência, que para Simmel (apud, Frúgoli Jr, 2007, p.13) 

“circunscrevem as interações sociais”. 

As interações sociais, aqui neste trabalho, circunscrevem-se 

metodologicamente na Análise Estrutural de Redes Sociais através do recorte 
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egocentrado, como propostos por Lemieux e Ouimet (2004). O tipo de desenho 

de rede social de suporte aqui proposto, preocupa-se em investigar as 

percepções que um indivíduo tem sobre as relações diretas e significativas em 

seu cotidiano e espaço local. A Rede de recorte egocentrado, segundo 

Marques (2010), trata o indivíduo como o centro destas percepções, portanto, o 

ego da rede social de suporte. 

Quando se considera apenas as relações diretas do indivíduo e as eventuais relações 

entre esses contatos primários, ou seja, apenas as relações diretas e não mediadas a 

no máximo um passo de distância do ego, trabalhamos com as chamadas redes 

egocentradas. A maior parte dos estudos de redes individuais existentes trabalha com 

esse tipo de rede, em especial pelo fato de elas poderem ser reproduzidas a partir de 

dados de pesquisas por amostragem (MARQUES, 2010, p. 49). 

Encontramos forte relação estrutural e teórica com a proposição do diagrama 

ecomapa com o recorte egocentrado, incitando para uma perspectiva de 

contribuição metodológica para a caracterização do ecomapa. 

Método  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo e retrospectivo, com emprego do 

método de Análise Estrutural de Redes Sociais com recorte egocentrado 

(Lemieux &Ouimet, 2004) e (Fontes e Eichner, 2004). 

Insere-se no campo da pesquisa qualitativa sistêmica, que para Lemieux e 

Ouimet (2004) é uma forma de compreender padrões de relações de um 

determinado grupo de pessoas, em seu contexto sociológico, através de 

esquemas e diagramas. 

Para os autores, na pesquisa qualitativa sistêmica, a preocupação do 

pesquisador é não inferir cálculos numéricos como forma de interpretação da 

realidade, mas os utiliza para analisar e atribuir dados para compor uma 

dimensão de tipos de estruturas e funcionamentos dinâmicos dos atributos 

coletivos. 

Este estudo foi realizado na cidade de Araguaiana no Mato Grosso, Brasil, a 

partir de um projeto de extensão universitária, coordenado por um professor do 
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curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina do ABC, localizada 

na cidade de Santo André, São Paulo – Brasil, em parceria com uma 

Organização não Governamental “Amazonas Visão” que desenvolve projetos 

de saúde e educação ambiental em cidades Ribeirinhas das regiões norte e 

centro-oeste do Brasil. 

Araguaiana é uma cidade Ribeirinha, as margens do Rio Araguaia, com 

população 3.126 habitantes.  Possui forte produção econômica no setor 

agrícola e de pesca. Durante os meses de março a outubro, a cidade sofre o 

fenômeno da Piracema, que é quando o Rio Araguaia inunda as margens, e 

diversas espécies de peixes são procriados. Neste período, o IBAMA – Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente proíbe a pesca, a fim de manter espécies dadas 

em extinção.  

Durante o período da Piracema, os pescadores da região tem seus trabalhos 

ameaçados, tendo estes, que procurar na cidade mais próxima, Barra do 

Garças, outras oportunidades de trabalho para o sustento familiar. 

A coleta de dados, sobre a percepção de indivíduos de suas redes sociais de 

suporte, se deu através do diagrama ecomapa junto a uma entrevista 

semiestruturada e genograma, este último para caracterizar os arranjos 

familiares dos indivíduos. Foram entrevistados 96 indivíduos, através de 

“amostra reputacional” (LEMIEUX; OUIMET, 2004, p. 42). 

A amostra reputacional é um procedimento de coleta de dados, na qual o 

pesquisador, não conhecedor da realidade da população a ser estuda, solicita 

a um informante local para que selecione um número x de pessoas, com o qual 

será possível coletar as informações desejadas em um dado período de tempo, 

dado pelo pesquisador. A partir da amostra selecionada pelo informante local, o 

pesquisador recolhe os dados por conveniência, ou seja, sem a preocupação 

de atingir um número amostral representativo da população local. 

A amostra foi previamente selecionada, de forma aleatória, por uma Enfermeira 

(informante) coordenadora de uma unidade de Estratégia de Saúde da Família, 

que selecionou uma amostra de 127 indivíduos. Destes, em dois dias de coleta, 

foram possíveis 96 entrevistas. 
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 As entrevistas foram realizadas por uma equipe de 20 estudantes dos cursos 

de Terapia Ocupacional, Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Gestão em saúde 

Ambiental, Ciências Farmacêuticas e Enfermagem, junto ao coordenador das 

atividades de extensão.  

Todos os estudantes foram capacitados para os objetivos da pesquisa, assim 

como nos instrumentos de coletas de dados. As visitas contaram com a 

participação de Agentes Comunitários de Saúde – ACS’s da cidade.  

Tanto a Enfermeira coordenadora quanto os ACS’s da Estratégia de Saúde da 

Família foram o elo importante deste estudo, uma vez que o contato para a 

realização desta atividade de extensão e pesquisa se deu por meio da 

secretária de saúde da cidade. E, por considerações do secretário de saúde de 

Araguaiana, os profissionais desta estratégia tinham maior conhecimento 

longitudinal e afetivo com os moradores da cidade, pois a própria estratégia 

prevê que as ações em saúde sejam estrategicamente construídas e 

desempenhadas no território, através de visitas e acompanhamentos 

domiciliares. 

A pesquisa em campo teve duração de 8 dias, no mês de janeiro de 2012, 

sendo 2 dias para realização de coleta de dados. As entrevistas foram 

realizadas em visitas domiciliares, todas com indivíduos e residentes da cidade 

de Araguaiana, tendo em média a duração de 40 minutos para conversa e 

preenchimento dos instrumentos.  

Todos os participantes da pesquisa foram informados do objetivo e assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de Pesquisa foi 

aprovado e autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 

da Faculdade de Medicina do ABC sob o parecer de número 235.487. 

A análise dos dados foi feita a partir do método de Análise Estrutural de Redes 

Sociais de Lemieux e Oumet (2004), tanto para a caracterização do 

instrumento ecomapa, como para a construção de um ecomapa representativo 

das Redes Sociais de Suporte da amostra populacional da cidade. 
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A metodologia de Análise Estrutural de Redes Sociais foi proposta pelos 

Franceses Vincent Lemiuex e Mathieu Ouimet em 2004. Esta metodologia 

propõe estruturar uma dimensão diagramática dos padrões relacionais entre 

indivíduos que vivenciam um mesmo contexto social, geográfico, político e 

cultural. Através de códigos, os autores propõem representações estruturais 

das percepções dos indivíduos sobre as relações e atividades que são capazes 

de produzir e compartilhar entre si. 

Os arranjos familiares nucleares foram descritos através do genograma e a 

elaboração de um genograma representativo através do cálculo de médias dos 

arranjos, caracterizando um perfil do arranjo familiar nuclear local. 

 

Redes Sociais de Suporte com recorte egocentrado: o que estamos 

analisando? 

Redes sociais, para Fontes e Eichner (2004), são ligações humanas 

construídas por atividades, valores e trocas que fomentam a participação e o 

apoio social cotidiano de indivíduos, famílias e outros grupos sociais, a partir de 

suas relações.  

A preocupação com os padrões de relação entre os indivíduos em sociedade é 

vista desde as primeiras décadas do século XX nas obras de Georg Simmel e 

Jacob Moreno (Marques, 2010, p. 43). Em 1930, estudos sistematizados foram 

introduzidos pela Antropologia e pelos estudos das Organizações e, em 1970, 

alcançou a Sociologia e as Ciências Políticas. 

Já o interesse nos modos de relações sociais entre indivíduos, a organização 

social de grupos, e como estes fenômenos permitem a participação, a 

existência e as proteções frente às adversidades cotidianas, desde o século 

XIX, já eram apresentadas por Émille Durkheim e Georg Simmel. 

Para Simmel, na releitura de Frúgoli Jr. (2007), as relações humanas designam 

um complexo de elementos visíveis e invisíveis, conscientes e inconscientes 

que existem para que as experiências sejam organizadas de um modo que 
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permita que as individualidades participem entre si e estruturem uma trama, 

uma unidade geral, chamada sociedade e comunidade. 

Para Granovetter (1987), a experiência do humano imerso em uma trama 

relacional é designada de embededd, na qual o ser humano tem o seu 

comportamento estruturado na dinâmica das redes sociais, assim como as 

redes sociais são estruturadas pela dinâmica do comportamento humano. 

A historicidade, para Granovetter, é um elemento que mobiliza a percepção e a 

tomada de consciência para os processos estruturais que organizam e 

vinculam os indivíduos entre si. 

Álvares (1995) argumenta que somente nas histórias de participação, ou seja, 

nas narrativas sobre as histórias de vida coletiva, é que os indivíduos se 

conscientizam sobre os modos como tecem seus encontros e suas redes, nas 

quais diversas atividades foram produzidas e trocadas com valores sociais. 

Para Marques (2010) e Frúgoli Jr. (2007), há dois elementos importantes na 

constituição das Redes Sociais: a sociabilidade e a conversação. 

Respectivamente, forma e conteúdo, que não se separam. A sociabilidade diz 

sobre a forma estrutural das ligações sociais, o modo como ela se apresenta 

cotidianamente. Nos posicionamentos sociais, na quantidade de ligações 

vividas e possíveis, nas mediações entre atores sociais e seus objetivos. 

A conversação é o meio comunicacional para a forma, a sociabilidade. Os 

valores, ideias, histórias, trocas de palavras, jogos, acentuações, sons, etc. 

Estão na circunscrição das experiências cotidianas e locais (Frúgoli Jr., 2007). 

Nas relações de sociabilidade e conversação, a reciprocidade é um movimento 

esperado, para que a esperança de que a forma e o conteúdo da Rede Social 

possam se estabelecer, organizar, desenvolver e continuar estruturada para a 

existência de seus membros. 

A reciprocidade, ou sinergia como utilizado por autores como Hartman (1976, 

1986), Marques (2010), Fontes e Eicnher (2004), Lemieux e Ouimet (2004) e 
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Álvares (1995), é uma ação de troca, de mão dupla, em que indivíduos e 

grupos sociais investem energias entre si na mesma proporção.  

Para Frúgoli Jr. (2007, p.9), tanto a sociabilidade quanto a conversação são 

vividas em espécies de jogos, de forma “lúdica arquetípica”, em que papéis são 

reproduzidos e assegurados pelos limites do jogo. O que denota sentimento de 

pertença ao grupo. 

Movimentos estressantes e conflituosos geram processos de fragilização e 

rupturas nas ligações entre os atores sociais. A este respeito, Granovetter 

(2007) assenta uma proposta na teoria dos “laços fracos”, que para o autor, se 

referem a uma ligação importante no desenvolvimento e estruturação de redes 

sociais, permitindo a conversação e a sociabilidade com outras redes. 

Para Granovetter, uma rede social estruturada, com muitos vínculos 

fortalecidos entre si, acumula todo o processo de conversação, não abrindo 

“vazios estruturais”, ou, mediadores de informação para o desenvolvimento dos 

seus próprios vínculos, crenças, valores, etc. 

Os vazios estruturais são espaços abertos nas redes sociais, que permitem a 

construção de novas atividades, sociabilidades e conversações, que não se 

fecham em si mesmos. 

Marques e Bichir (2011) exemplificam que em uma rede social de idosos existe 

uma forte diminuição da sociabilidade e da conversação. A sociabilidade é 

dada por vínculos fortes, em especial, com um membro da família, como um 

neto, ou sobrinho. Ações que visem à descentralização, por exemplo, da 

dependência de um membro da família e que permita ampliação de 

sociabilidade, e, portanto, de novas estruturas sociais, trata-se, para estes 

autores, de estratégias de qualidade de vida, bem estar, participação social e 

apoio e ofertas de possibilidades para trajetórias de experiências sociais. 

Já em outros casos, como o de uma comunidade isolada no norte do Brasil, 

distante de alguma cidade urbanizada e de com recursos sociais como, 

hospitais, escolas, indústrias, etc., esta possui, enquanto sociabilidade, fortes 

vínculos e aspectos de conversação acumuladas em si, em seus vínculos. O 



90 
 

desenvolvimento desta comunidade e o sentimento de pertencimento estão 

estruturados desta maneira e, talvez, a fragilização ou enfraquecimento de 

alguns vínculos poderiam comprometer o senso de sociedade, identidade e 

coesão de grupo local, assim como de seu próprio desenvolvimento. 

Os aspectos relacionados à sociabilidade e à conversação, podem permitir o 

desenvolvimento ou não de determinadas Redes Sociais. Com isso, a 

importância da Análise de Redes Sociais, implicando aspectos metodológicos 

para os processos estruturais, da sociabilidade, e das qualidades, valores e 

informações, de conversação, torna-se crucial. 

Marques (2010) e Fontes e Eichner (2004) compreendem que o fundamento 

teórico, central na Análise de Redes Sociais, está nos fenômenos sociais mais 

complexos, cujas unidades básicas de análise são a integração entre os 

atributos individuais e as relações sociais em um determinado contexto 

cotidiano de ação.  

Para Marques (2010), há grande importância de que em os estudos sobre rede 

sociais sejam empreendidos uso da categoria capital social. “Capital social 

envolveria dimensões supraindividuais associadas a expectativas, normas 

sociais e obtenção de informação que influenciariam os comportamentos 

individuais”. 

Nestes pressupostos, coloca-se como hipótese que a capacidade de 

percepção de indivíduos de determinado local, sobre suas redes de apoios e 

oportunidades são direta e constantemente influenciadas pela insígnia do 

capital social. 

As análises de redes sociais egocentradas possuem limites nos aspectos de 

sociabilidade, pois os vínculos diretos são centrados nos indivíduos e nas 

percepções diretas que possuem com o seu ambiente social. Para Marques 

(2010, p. 49), este tipo de análise “limita a sociabilidade dos indivíduos a 

contatos primários”. 

Para Fontes e Eichner (2004), os indivíduos e grupos sociais são 

compreendidos na Análise de Redes Sociais, a partir de suas inserções em 
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uma estrutura organizada a partir do ambiente geográfico, atitudinal, cultural e 

comunicativo. 

As redes sociais podem ser consideradas de maneira metafórica ou 

metodológica. Por metafórica, segundo Marques (2010), a rede social é tida 

como ideia, usada em termos descritivos e discursivos, em que há menor 

complexidade de um dado fenômeno. Como metodologia, insere-se em um 

campo investigativo de situações sociais complexas e específicas por meio da 

análise das conexões sociais entre indivíduos e grupos sociais. 

Para este autor, a Análise de Redes Sociais, como um método, é 

compreendida em uma série de representações gráficas e matemáticas dos 

contextos relacionais mais variados, nos quais se inserem os atores sociais. 

Nas análises desse tipo, pessoas, grupos, organizações e entidades são 

representadas como nós (pontos), e as relações (linhas) como ligações de 

tipos diversos.  

Para Fontes e Eichner (2004, p.5), a expressão “rede social” é utilizada de 

forma geral pelas ciências sociais como “instrumento de análise que permite a 

reconstrução dos processos interativos dos indivíduos e suas afiliações a 

grupos, a partir das conexões interpessoais construídas cotidianamente”. 

Ainda para estes autores, a noção de rede se refere a um “conceito central na 

análise dos processos estruturadores da sociedade” (FONTES & EICHNER, 

2004, p. 6). 

A Análise de rede social egocentrada é um recorte metodológico, 

fundamentado na lógica do ego, das percepções do indivíduo e do localismo. 

Diferentemente de uma rede social sociocentrada, em que os padrões 

relacionais são mais esparsos e com variados tipos de ligações e qualidades 

(FONTES e EICHNER, 2004).  

O localismo, segundo Marques e Bichir (2011, p.68), Fontes e Eichner (2004), 

é a proporção da rede circunscrita próxima a um Ego, sugerindo maior ou 

menor circulação de conversação e de estruturas de sociabilidade. 
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Nas redes sociais egocentradas, as sociabilidades são analisadas a partir das 

relações diretas que um Ego, o agente dominante, que é o centro da Rede, 

estabelece com as estruturas sociais circundantes, sendo estas, outros 

indivíduos, atividades, instituições e organizações que pressuponham outros 

seres envolvidos. 

O fato de conhecermos as inserções dos indivíduos (a partir de suas redes 

egocentradas) em suas práticas cotidianas de sociabilidade nos permite inferir sobre as 

suas possibilidades de acessar os recursos e, portanto, deduzir qual a sua posição na 

sociedade; [...], (FONTES & EICHNER, 2004, p.6). 

Para Marques (2010) e Lemieux & Ouimet (2004), estas relações diretas são 

ligações cognitivamente percebidas pelo ego e são medidas por um passo de 

distância, ou distanciamento geodésico 1.  

A estruturação de uma rede social egocentrada é de 1 passo de distância, o 

que permite compreender a relação e percepção diretamente vivida pelo ego.  

Referindo-se à capacidade do ego de identificar suas relações e estruturas de 

apoio social, a análise de rede social egocentrada apresenta-se como a mais 

indicada, para análises de contextos específicos e culturalmente determinados, 

ou para contemplação de objetivos, na qual a percepção sobre a rede social de 

suporte seja privilegiada. 

Análise Estrutural de Rede Social Egocentrada: concepções teóricas 

A Análise Estrutural de Redes Sociais foi primeiramente desenvolvida por Mark 

Granovetter na década de 1970 e aprofundada por Lemieux & Ouimet já na 

década de 2000. 

Trata-se de um referencial metodológico, de combinação de abordagens 

qualitativas e quantitativas, de dados sobre relações de indivíduos em seu 

contexto social, preocupando-se com os modos como a sociabilidade se 

organiza em determinada contexto, a partir dos processos de conversação. 

Trata-se de organizar e analisar as informações, propondo a construção de 

diagramas sobre os vínculos estabelecidos. 
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A unidade de análise não são os indivíduos, com seus atributos (sexo, idade, religião, 

posição na estrutura social, etc.), mas a estrutura das redes. O que significa dizer que 

os dados a serem coletados devem orientar-se para obter informações sobre as 

relações sociais (que constituem agora a unidade de análise), e que os tradicionais 

métodos estatísticos devem também ser adequados (FONTES & EICHNER, 2004, p. 7) 

Precisamente, Lemieux e Ouimet (2004) descrevem esta metodologia como de 

abordagem qualitativa sistêmica, uma vez que nem sempre o delineamento e 

análise dos dados são de ordem quantitativa, “mas sempre na perspectiva da 

codificação e diagramação dos sentidos e significados das relações e 

produções compartilhadas num dado contexto social” (2004, p.15). 

Para o início da Análise Estrutural de Redes Sociais com recorte egocentrado, 

faz-se com a coleta de informações que denotem as estruturas de relação que 

um indivíduo estabelece com o seu ambiente. Essa tarefa é feita, segundo 

Lemieux & Ouimet (2004, p. 31), “através de entrevistas abertas ou 

semiestruturadas”. 

Fontes e Eichner (2004) propõem também o método de coleta de dados por 

“bola de neve”, em que uma pessoa indica outra, e esta outra, mais outra e, 

assim, sucessivamente. Este método é utilizado em outras análises de redes, 

como afirma Marques (2010). 

Os dados são organizados em uma “Matriz de Incidência” (LEMIEUX 

&OUIMET, 2004), ou seja, um quadro em que são apresentadas as estruturas 

sociais percebidas pelos atores sociais, a quantidade de estruturas relacionais 

semelhantes entre os atores, calculando-se as densidades destas estruturas e 

a densidade total da Rede Social local. 

A contribuição da Análise Estrutural de Redes Sociais Egocentradas ao 

ecomapa se dá primeiramente em um diálogo teórico possível entre o método e 

o diagrama respectivamente. Pois, ambos originam-se de referenciais 

Sistêmicos Gerais, Ecológicos, Estruturalista e Sociológico Relacional. 

Em segundo, é que se parte de uma hipótese de que a Análise Estrutural de 

Redes Sociais Egocentradas pode caracterizar o diagrama ecomapa, para sua 
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utilização e delineamento de Redes Sociais de Suportes representativas de 

grupos sociais, a partir das percepções individuais, direcionadas ao coletivo. 

Pode-se dizer que esta contribuição possui restrições, do mesmo modo que 

certas divergências durante o processo de análise. No entanto, há aqui um 

exercício criterioso em convergir pressupostos até então distantes. 

Os limites deste estudo circunscrevem-se na capacidade de identificar e 

registrar as percepções diretas que pessoas possuem de seus apoios sociais 

cotidianos; desta forma, não há possibilidade, através desta metodologia e 

instrumento, de identificar e analisar relações de poderes e posicionamentos 

sociais. 

Afina-se a ideia de que as trajetórias de vida particulares possam ser 

percebidas de modo complexo, a partir da construção do ecomapa, portanto, 

gráfico e imagético. E, dessa forma, representar diversas narrativas de um 

grupo, em um ecomapa representativo, na qual a Análise Estrutural de Redes 

Sociais pode apresentar grande contribuição metodológica para o tratamento 

dos dados. 

Espera-se, com isso, que o ecomapa além do registro das Redes Sociais de 

Suporte, possa ser legitimado, tanto na assistência quanto na pesquisa, como 

um dispositivo para os processos de tomada de consciência sobre as 

complexidades das relações, participações e apoios vividos cotidianamente e 

que faça parte dos destinos e esperanças de indivíduos e grupos de uma 

determinada localidade, como também no suporte para o planejamento coletivo 

de ações voltadas ao território, às experiências construídas e compartilhadas 

em um dado espaço geográfico e tensionado por relações de poderes e afetos 

(AKERMAN, 2005) e no Desenvolvimento Local, como dispositivo para 

abordagens coletivas que facilitem a “participação das pessoas para o 

fortalecimento e expansão das capacidades humanas e do ambiente social, 

cultural e político” (AKERMAN, 2005). 
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Contribuições da Análise Estrutural de Redes Sociais Egocentradas para 

o diagrama ecomapa. 

O ecomapa é um diagrama denominado Solar Diagram System (HARTMAN, 

1976). Possui representações gráficas sobre os tipos de vínculos diretos que 

um indivíduo ou grupo social estabelece com o seu ambiente. 

Foi desenvolvido em 1975, nos pressupostos da Sociologia Relacional, da 

Teoria Ecológica e da Teoria Sistêmica, pela professora e Assistente Social da 

Universidade de Michigan, Ann Hartman (1976, p.467). 

O ecomapa como um instrumento diagramático tem como objetivo identificar a 

percepção de indivíduos e grupos sociais sobre suas redes sociais de suporte 

em contextos sociais diversos.  

Por rede social de suporte, Lemieux e Ouimet (2004) entendem uma rede de 

apoios e oportunidades materiais, bens, serviços, informações e/ou de laços de 

solidariedade, na qual os indivíduos buscam, oferecem e trocam, através dos 

mecanismos relacionais de reciprocidade, como afirma (Marques, 2007).  

Além disso, alguns estudos, como os de Cavalcante, et al, (2011), Fernandes e 

Boehs (2010), Souza e Kantorski (2009), Pereira, et al, (2009), Macedo, (2007) 

e Schlither (2012), o ecomapa é útil para armazenar registros de pesquisa, 

análise de dados entre profissional/pesquisador e público envolvido, 

identificação das trajetórias de vida no passado e presente e como dispositivo 

mobilizador de reflexões sobre dada Rede Social, através do caráter imagético 

do ecomapa. 

Hartman (1986) salienta as restrições do instrumento ecomapa em dois 

aspectos importantes: o primeiro é o limite das informações que o ecomapa é 

capaz de registrar, pois a complexidade delineada no ecomapa circunscreve-se 

na capacidade de percepção do sujeito alvo sobre as relações diretas que 

estabelece em seu ambiente, sendo assim, o ecomapa, no sentido 

metodológico, não dá conta de registrar relações mediadoras, pois todas as 

ligações partem sempre das percepções de um sujeito alvo, ou seja, de um 

Ego. 
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O segundo é que referente ao sujeito alvo, este quando for um grupo, por 

exemplo, uma família, o discurso pode ser coletivo, tendo interação entre as 

narrativas de todos os membros. Quando objetiva-se a necessidade dos 

discursos particulares de cada membro do grupo, Hartman (1986) propõe a 

associação de outro instrumento chamado de genograma, para identificação 

das estruturas familiares. 

Estudos mais recentes sobre Redes Sociais de Suporte focalizam a 

predominância do uso do ecomapa no campo da saúde, nas estratégias de 

saúde da família mais precisamente. 

Geralmente, o uso do ecomapa é feito por equipes de enfermagem, que 

privilegiam o processo saúde-doença e seus determinantes, como violência, 

envelhecimento, doenças crônicas, ambiente e recursos econômicos, etc. na 

perspectiva das Redes Sociais (CAETANO, et al, 2011), CHAREPE et al, 

2011), COCCO e LOPES, 2010), VIERA, et al, 2010), (NULL, et al, 2010), 

NOBREGA, et al, 2010), (HORTA, et al, 2010), (JOCA e PINHEIRO, 2009), 

(SOUZA e KANTORSKI, 2009), (PEREIRA, et al, 2009), SIMIONI, et al, 2008), 

(FOPPA, et al, 2008), (DIAS, et al, 2007), (SILVA, et al, 2007), (SIMPIONATO, 

et al, 2005), (NASCIMENTO, et al, 2005) e (ROCHA, et al, 2002). 

No ano de 2002, Alexandra Calix, Assistente Social americana, defendeu em 

sua dissertação de mestrado a validação e confiabilidade do ecomapa para a 

Prática Baseada em Evidências no campo do Serviço Social, tratando da 

efetividade do uso do instrumento para identificação de Redes Sociais de 

Suporte. 

Calix (2002) verificou que o ecomapa possui confiabilidade para coletar 

informações que dizem respeito às trajetórias cotidianas de indivíduos e grupos 

sociais, nas relações e suportes/apoios sociais, assim como na percepção 

cognitiva da Rede Social vivida. 

Segundo Hartman (1076) e Calix (2002), o diagrama ecomapa é uma estrutura 

solar simples (Figura 1).  Códigos que irão simbolizar as narrativas da história 

de vida do entrevistado e os tipos de ligações que estabelece em seu 
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ambiente, tornando-se possível um registro gráfico de identificação do passado 

e presente de uma Rede e das estruturas que lhe oferecem suporte cotidiano e 

apoio social. 

Figura 1. Diagrama ecomapa: estrutura solar. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Hartman (1978). 

O pesquisador tendo em mãos o registro diagramático do ecomapa poderá 

identificar as estruturas sociais relacionais vividas e percebidas pelo sujeito, 

compartilhá-las com o uso de outras ferramentas e metodologias, facilitar e 

articular estratégias de cuidado, quando necessário. 

A construção do ecomapa dá-se inicialmente com uma conversa ou entrevista 

semiestruturada sobre as relações que o indivíduo ou grupo social estabelece 

no seu ambiente. 

Durante a conversa, o entrevistado é convidado a preencher, no círculo central, 

sua estrutura familiar, através do genograma (Figura 2). Todos os registros, 

tanto do genograma, quanto do ecomapa, são ensinados pelo entrevistador ao 

entrevistado, para que o preenchimento e percepções decorrentes possam ser 

autodirigidos. 

Figura 2. Genograma. 
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Fonte: Blog Arte, Comunicação, Cultura, Terapia e Saúde (ASSUMPÇÃO 2012). 

No círculo central do ecomapa, segundo a Análise Estrutural de Redes Sociais 

(LEMIEUX & OUIMET, 2004), localiza-se o Ego, ou agente/ator social, pois é a 

partir dele que toda a percepção e construção gráfica da Rede se dão. Desta 

forma, no círculo central pode também constar somente o indivíduo da 

entrevista. 

Segundo Agostinho (2007), no círculo central também podem ser descritos o 

nome(s) do(s) entrevistado(s), seguido da(s) idade(s). 

Sendo o arranjo familiar nuclear do Ego, o genograma será utilizado 

descrevendo os membros familiares com quem ele habita, a partir de códigos e 

símbolos (Figura 3). 

Figura 3. Legenda de códigos do genograma. 
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Fonte: Lescura; Brito; Cappele e Borges (2012). 

Em seguida, o entrevistado, a partir da memória, descreve as estruturas sociais 

que sua família se relaciona, como: escola, vizinhos, outros familiares (família 

estendida), clubes, serviços de saúde, social, esporte, igreja, etc. Colocando o 

nome destas estruturas nos círculos radiais, que circundam o Ego, circulo 

central, conforme a figura 4. 

Figura 4. Ecomapa com as estruturas sociais preenchidas. 

 

Fonte: AGOSTINHO, 2007. 

Para melhor visualização, Hartman (1976) indica que o genograma, quando 

associado ao ecomapa, pode ser descrito separadamente, ao lado do 

ecomapa. 

Atentando-se que as estruturas descritas nos círculos radiais do ecomapa não 

são referidas somente como espaços físicos, mas sim instituições e 
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organizações, estruturas vivas, em que há relação desta família ou indivíduo 

com outros sujeitos organizados por espaço e tempo específicos. 

O entrevistador conduz a conversa para que o entrevistado traga informações 

tanto do passado como do presente, narrando suas histórias de participação. 

Feito isso, o entrevistador apresenta ao entrevistado uma legenda dos códigos 

do ecomapa, sobre os tipos de ligações possíveis, que irão representar, 

graficamente, os tipos de ligação do Ego com as estruturas sociais (Figura 5). 

Figura 5. Códigos representativos dos tipos de ligação para o ecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Agostinho (2007) 

Os códigos, segundo Agostinho (2007), servem para que as narrativas do ator 

social, Ego, ganhe aspecto gráfico no ecomapa e seja de leitura compartilhada 

e comum, por todos aqueles envolvidos, desde a construção do instrumento à 

intervenção.  

- Vínculo (fraco e forte): significa o valor e importância, predominância e 

frequência que o Ego atribui na relação com determinada estrutura social. 

Trata-se de um valor subjetivo e objetivo de percepção do Ego. 

Símbolo Função 

  
Vínculo fraco 
 

  
Vínculo forte 
 

  
Alto investimento 
 

  
Baixo investimento 
 

 
        /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

 
Conflito/estresse na relação 
 

 
 
 
 

 
Vínculo fraco interrompido 
 

 
 
 

 
Vínculo forte interrompido 
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- Investimento/energia (alta e baixa): significa quanto o Ego dispende de 

investimento, dedicação afetiva, social, econômica e de tempo em determinada 

estrutura; 

- Conflito/estresse: significa situações “problemas” na relação, na qual o Ego 

identifica. O conflito não está necessariamente relacionado ao valor e 

importância que o Ego atribui à relação. 

- Interrompida: significa que o Ego tinha uma relação com determinada 

estrutura social no passado, há uma atribuição de valor para esta relação, mas, 

atualmente, não possui mais ligação. Em determinadas situações, poderá 

haver investimento por parte da estrutura, mas, o Ego não identifica vínculo e 

investimento de sua parte. 

Não há consenso de sobre a mensuração do tempo quando referido ao 

passado em um instrumento. Estudos recentes evidenciam que passado é todo 

o tempo regresso a partir de uma semana da data de aplicação do instrumento. 

Há também a possibilidade do Ego identificar uma estrutura social e não 

conseguir denominar algum tipo de relação com esta estrutura, nesse caso, 

não haverá um código do tipo de relação a ser descrito nessa situação. 

Hartman (1978) propôs estes códigos para materializar as narrativas e 

possibilitar a visualização das tramas relacionais que compõe uma Rede 

Social. 

A autora atenta para que a condução da entrevista seja feita na mais legítima 

validação da narrativa do entrevistado. Quando em situações grupais, em que 

o discurso coletivo é privilegiado, o entrevistador deve ter manejos de 

organização e condução do grupo, para que as identificações sejam 

consensuais. 

Por fim, o entrevistador permite que o entrevistado fale sobre suas impressões 

ao produto final do ecomapa e compartilhe com o entrevistador as 

possibilidades que serão traçadas, a partir dos registros no instrumento. 
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Hartman (1978) salienta que o ecomapa não é uma avaliação ou teste, mas 

sim um instrumento diagramático para identificação de Redes Sociais de 

Suporte, logo não deve ser utilizado com objetivos isolados de diagnóstico ou 

interpretações incoerentes. 

Do mesmo modo, a utilização do ecomapa deve ser feita dentro de um 

raciocínio específico, na qual sua contribuição seja bem definida e associada 

aos referenciais teóricos pertinentes. 

Em uma revisão sobre o ecomapa, verificou que os principais referenciais 

teóricos utilizados, entre o período de 2002 a 2012, para o uso do ecomapa 

foram as Teorias Sistêmicas, Ecológicas e Interacionismo Simbólico. 

O ecomapa como um diagrama de relações diretas, cognitivamente percebidas 

pelo Ego, em seu contexto social, geográfica e cultural delimitada, apresenta 

aspectos relevantes e importantes para o trabalho em território, na perspectiva 

do localismo, como apontam Fontes e Eichner (2004). 

Estudos, como de Marques e Bichir (2011) e Fontes e Eichner (2004), 

demonstram que comunidades caracterizadas pelo localismo apresentam 

oportunidades e organizações estruturais para agenciarem seus processos de 

cuidado e desenvolvimento, fazendo-se necessário que profissionais no campo 

interdisciplinar reconheçam essa característica e possam fazer uso de 

ferramentas que colaborem na sustentação destes pressupostos. 

O localismo, para Fontes e Eichner (2004), é um fenômeno em que as pessoas 

se identificam, a partir das delimitações do espaço e dos laços sociais que 

estabelecem cotidianamente. Refere-se a comunidades ligadas por laços 

diretos e predominantemente fortes, apresentando recursos próprios de 

automanutenção. 

Há também grande coerência no diálogo e contribuição da Análise Estrutural 

de Redes Sociais, tanto para pesquisa como na prática assistencial, no uso do 

ecomapa, pois, como processo metodológico e teórico, o instrumento refere-se 

às relações sociais de distanciamento geodésico 1, portanto, diretas e 

centradas em um Ego, como referem Lemieux e Ouimet (2004). 
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Na Análise Estrutural de Redes Sociais, Lemieux e Ouimet (2004) propõe três 

etapas para análise dos dados coletados sobre as percepções da Rede de 

Suporte e tabulação para a construção de diagrama representativo da Rede. 

(a) Dados categorizados na Matriz de Incidência entre Atores; 

(b) Cálculo da densidade da Rede Social de Suporte e dos tipos de vínculos; 

(c) Representação gráfica das estruturas sociais e tipos de vínculos da 

amostra. 

Segundo Lemieux e Ouimet (2004), a Análise Estrutural de Redes Sociais 

permite agrupar as informações sobre relações sociais semelhantes entre 

indivíduos de um mesmo contexto e local, ou diferentes. O agrupamento se dá 

pelo cálculo de média e frequência dos códigos que são utilizados para 

representar os tipos de vínculos, as distâncias entre o Ego e as estruturas 

sociais. 

A partir das etapas propostas, constituíram-se novas etapas seguindo a 

formatação e codificação do diagrama ecomapa. Desta forma, de três etapas 

propostas por Lemieux e Ouimet, originaram-se seis etapas. 

Atenta-se ao aumento das etapas, pois na análise de Lemieux e Ouimet 

(2004), as estruturas sociais dadas pelo ego somente são atribuídas por 

ligações fortes e fracas, não sendo especificadas as qualidades desta relação, 

o que será caracterizado no diagrama ecomapa. 

Resultados e Discussão: a construção metodológica do ecomapa 

representativo de um grupo social. 

Através da metodologia de Análise Estrutural das Redes Sociais de Suporte e 

com os 96 ecomapas preenchidos, pelos representantes das famílias locais da 

cidade de Araguaiana, obtivemos as seguintes etapas para verificação dos 

resultados. Tabela 1: 

Tabela 1: Caracterização das etapas da Análise Estrutural de Redes Sociais para o ecomapa: 
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Etapas de Lemieux e Ouimet (2004) Resultados e caracterização da pesquisa 

(a) Dados categorizados na Matriz de 

Incidência entre Atores; 

1. Categorização das Estruturas 

Sociais; 

2. Categorização em Matriz de 

Incidência entre Atores; 

 

(b) Cálculo da densidade da Rede Social 

de Suporte e dos tipos de vínculos; 

3. Análise das Densidades dos Vínculos 

(d) das estruturas sociais; 

4. Análise da Densidade Média da 

Rede; 

 

(c) Representação gráfica das estruturas 

sociais e tipos de vínculos da amostra. 

5. Análise de Média e Frequência dos 

Níveis de Investimento; 

6. Análise de Média dos Conflitos (Co) e 

Relações Interrompidas (Ri). 

 

 

1. Categorização das Estruturas Sociais; 

2. Categorização em Matriz de Incidência entre Atores; 

3. Análise das Densidades dos Vínculos (d) das estruturas sociais; 

4. Análise da Densidade Média da Rede; 

5. Análise de Média e Frequência dos Níveis de Investimento; 

6. Análise de Média dos Conflitos (Co) e Relações Interrompidas (Ri). 

1. Categorização das Estruturas Sociais: 

A Categorização das Estruturas Sociais (Es) pretende sistematizar e sintetizar 

em categorias de análise (pessoas, lugares e atividades) conforme Hartman 

(1978) e Agostinho (2004). 

Os 96 ecomapas foram categorizados em estruturas sociais semelhantes, a fim 

de sintetizar as informações para análise dos dados, sem perder a qualidade e 

significado atribuídos às narrativas e estruturas sociais identificadas pelas 

famílias (Tabela 2). 
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Tabela 2. Categorização das narrativas em estruturas sociais semelhantes. 

Estruturas Sociais Narrativas 

 

     1. Trabalho 

Roça, fazenda, agricultura, agropecuária, emprego 

doméstico, reciclagem, tratamento de lixo, cooperativa 

de pesca, voluntário, cargo público na saúde, 

educação, serviços gerais, babá, pedreiro, turismo, 

pousada, hotel, ONG, eletricista, “bicos gerais”, 

cozinheiro, manicure e cabeleireiro.  

2. Barra do Garças e outras cidades  

3. Polícia  

4. Igreja/Religiosidade Católica, evangélica e espirita. 

5. Vizinhos  

6. Lazer Atividades artesanais, pesca, parques e praças, 

cachoeira e bar. 

7. Centro de Reabilitação Instituição, fisioterapeuta e psicóloga. 

8. Pronto Atendimento/Farmácia  

9. Programa de Saúde da Família – PSF  

10. Prefeitura Prefeitos e secretários, transporte público, moradia, 

saneamento básico, urbanismo e meio ambiente. 

11. Centro de Referência em Assistência 

Social – CRAS 

Atividades grupais em família, mães, idosos e 

adolescentes, benefícios assistenciais – bolsa família, 

gás, leite e previdência. 

12. Educação Educação regular, superior, Educação para jovens e 

adultos, creche, cursos extracurriculares – 

informática, inglês e espanhol. 

13. Família Tios, primos, avós, sobrinhos, afilhados, pai, mãe. 

 

Totalizou-se 13 estruturas sociais entre as famílias. Os tipos de relações entre 

essas estruturas foram organizadas em uma “Matriz de Incidência” (Lemieux & 

Ouimet, 2004). 

14. Categorização em Matriz de Incidência entre Atores; 
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A coluna Ne (número de estruturas citadas) da Matriz lista a quantidade de 

entrevistados que citaram cada estrutura social no ecomapa. Em uma matriz de 

incidência, segundo Lemieux e Ouimet (2004), o objetivo não é o atributo 

pessoal, mas sim as estruturas relacionadas entre si,  dos indivíduos e grupos. 

Ou seja, as estruturas sociais que de forma semelhante se relacionam entre as 

famílias (Tabela 3). 

Tabela 3. Matriz de Incidência entre Atores e Estruturas Sociais. 

Estruturas Sociais (es) Ne Forte Fraca Conf. Inter. E  ES E  ES ES  E ES  E 

1. Trabalho 51 41 10 38 - 32 8 25 9 

2. Barra do Garças e 

outras cidades 

16 13 3 2 - 9 3 7 3 

3. Polícia 1 - 1 1 - - 1 - - 

4. Igreja/Religiosidade 56 37 19 3 9 21 17 22 14 

5. Vizinhos 42 30 12 7 3 24 18 24 10 

6. Lazer 21 12 9 15 2 8 4 2 7 

7. Centro de 

Reabilitação 

8 4 4 4 4 6 5 5 5 

8. Pronto 

Atendimento/Farmácia 

14 11 3 1 - - - - - 

9. Programa de Saúde 

da Família – PSF 

79 52 27 17 3 48 33 50 21 

10. Prefeitura 31 13 17 32 4 4 9 3 9 

11. Centro de 

Referência em 

Assistência Social – 

CRAS 

36 25 11 11 12 11 13 18 6 

12. Educação 34 25 9 9 5 21 7 19 8 

13. Família 48 32 16 8 2 29 12 31 10 

Total N 437 - - - - - - - - 

Conf. (conflito); Inter. (interrompido); E ES (alta investimento do Ego para a Estrutura Social); 

E ES (baixo investimento do Ego para a Estrutura Social); ES E (Alto investimento da Estrutura 

Social para o Ego) e ES E (Baixo investimento da Estrutura Social para o Ego). 

Com a Matriz de Incidência entre Atores, partiu-se para a Análise de Vínculos 

de Sociabilidade, sob o método de Análise Estrutural de Redes Sociais 

(LEMIEUX & OUIMET, 2004). 
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Tratando-se da perspectiva do ecomapa como um instrumento de Rede 

Egocentrada, a análise das incidências para o ecomapa representativo propõe 

a combinação e a razão da média do n amostral sobre a média do Ne, 

estruturas sociais citadas no instrumento. Dessa forma, obtém-se a 

sociabilidade e a representatividade dos processos de conversação. 

15. Análise das Densidades dos Vínculos (d) das estruturas sociais: 

A análise dos vínculos diz sobre a sociabilidade da Rede Social de Suporte, ou 

seja, a tessitura entre vínculos fortes e fracos. Esta tessitura é capacidade de 

suporte que a Rede possui, e que será comparada com a densidade total. 

Na análise, verifica-se o somatório entre vínculos fortes (VFo) e vínculos fracos 

(VFr) de cada estrutura social citada. Será representativo o tipo de vínculo que 

for igual e/ou maior que a densidade total da Rede. 

Sendo n=96, o número total da amostra. 

d = ∑ VFo + ∑ VFr 

n 

16. Análise da Densidade Média da Rede (Dm): 

A Densidade Média da Rede é o somatório das densidades de cada estrutura 

social citada sobre a quantidade de estruturas sociais (Es) categorizadas. 

Dm = ∑d 

Es 

Será representativo o tipo de vínculo forte aquele que for maior ou igual à 

Densidade Média da Rede. E representativo de vínculo fraco aquele que for 

menor à Densidade Média da Rede. 

Na tabela 4, segue as densidades de cada estrutura social citada (d) e a 

Densidade Média da Rede (Dm). 
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Tabela 4: Densidade das estruturas sociais da Rede Social de Suporte de Araguaiana. 

Estruturas Sociais (es) Densidade 

(d) 

1. Trabalho 0,53 

2. Barra dos Garças e outras cidades 0,16 

3. Polícia 0,01 

4. Igreja/Religiosidade 0,58 

5. Vizinhos 0,43 

6. Lazer 0,21 

7. Centro de Reabilitação 0,08 

8. Pronto Atendimento/Farmácia 0,14 

9. Programa de Saúde da Família – PSF 0,82 

10. Prefeitura 0,32 

11. Centro de Referência em Assistência Social – CRAS 0,37 

12. Educação 0,35 

13. Família 0,50 

Densidade Média da Rede Social (Dm) 0,34 

 

17. Análise de Frequência dos Níveis de Investimento: 

O código de investimento (In) deverá ser calculado para cada estrutura social 

citada, retirando-se a média. Será representativo se o valor de In for maior ou 

igual a média do Ne, ou seja, de cada estrutura citada. 

d = In/2 

In ≥ Ne 

Para Hartman (1978), os códigos de investimento podem determinar o destino 

do tipo de vínculo. Sendo ele menor ou maior, respectivamente pode tornar o 

vínculo fraco ou forte. A percepção do Ego narrada valida o preenchimento do 

código no ecomapa, entretanto, servirá para análise nos casos de empates 

entre os níveis de investimento em uma  mesma estrutura. 

Para isso, o código de investimento deverá ser feito em conjunto com o código 

“conflito”. 
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Quando os níveis de investimento citados, alto ou baixo, tanto para o Ego como 

para a Estrutura Social (es), de cada estrutura forem iguais, não há 

possibilidade de resultar em prevalência, nesses casos, analisa-se da seguinte 

forma: 

- Será prevalência o alto investimento quando: Houver prevalência do vínculo 

forte na relação Ego-Estrutura Social com ou sem conflito; 

- Será prevalência o baixo investimento quando: Houver prevalência de vínculo 

fraco na relação Ego-Estrutura Social com ou sem conflito. 

Esta forma de análise segue a lógica da “teoria dos laços fracos” de 

Granovetter (1973) e os pressupostos de Hartman (1978) para análise e 

raciocínio dos vínculos e suas qualidades para o ecomapa. 

18. Análise dos Conflitos (Co) e Relações Interrompidas (Ri): 

O código conflito e relação interrompida devem ser analisados pela média do 

Ne. O valor dos códigos sendo maior ou igual que a média de Ne será o 

resultado prevalente. Do mesmo modo, o cálculo da média deve ser feito com 

cada estrutura social citada. 

d = Co/2  

d = Ri/2 

Co ≥ Ne e Ri ≥ Ne 

Com isso, as estruturas sociais e seus respectivos códigos que resultaram em 

representatividade média são os seguintes: 

As seis etapas de análise dos dados resultaram na elaboração de um ecomapa 

representativo das Redes Sociais de Suporte das famílias da cidade (Figura 6). 

O ecomapa representativo será realizado comparando todos os dados 

analisados, pelos códigos propostos pelo ecomapa, com as frequências das 
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densidades de cada estrutura em relação (d) à densidade média da Rede 

Social de Suporte (Dm), como exposto nas etapas de análise. 

Figura 6: Ecomapa representativo da cidade de Araguaiana. 

 

A construção do ecomapa representativo permite identificar de forma geral os 

níveis de sociabilidade e conversação, o que, segundo Calix (2000), é uma 

importante estratégia sistêmica na atenção e apoio às demandas reais dos 

sujeitos envolvidos em fenômenos complexos nas experiências cotidianas que 

envolvam a necessidade de suportes e apoios na Rede Social. 

A autora defende que o ecomapa é um importante instrumento para a 

visualização daquilo que é difícil de ser imaginado ou concretizado pelas 

narrativas, sem que estas percam sua legítima importância. O ecomapa 

coopera com as narrativas para a percepção e tomada de consciência das 

relações diretas entre o Ego e as estruturas que organizam seu ambiente. 

Ainda Calix, seguindo os pressupostos de Hartman, o profissional que tem os 

dados registrados no ecomapa não deve fazer uma leitura a priori daquilo que 

é demanda, problema ou diagnóstico situacional, por mais que o profissional 
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também tenha uma impressão do produto final do ecomapa. As autoras 

atentam que o ecomapa pode ser ainda mais relevante, quando ele é 

compartilhado em todas as suas etapas. 

Tratando-se do ecomapa representativo, este deve ser compartilhado com o 

público envolvido na coleta dos dados. Para tanto, é necessário que o 

profissional lance mão de outras ferramentas, como as metodologias ativas, 

grupos e rodas de conversas para que os dados do ecomapa sejam discutidos 

e, então, serem elencadas como demandas, e, posteriormente, agendadas e 

organizadas, de forma coletiva, um planejamento e plano de ação para o local. 

Com a Análise Estrutural de Redes Sociais Egocentradas, enquanto método de 

caracterização e sustentação para o uso do ecomapa, há diversas indicações, 

as quais podem nos fornecer elementos para compor um raciocínio, seja de 

assistência ao ser humano, no planejamento político ou na pesquisa. 

Com os resultados obtidos, o ecomapa indicou a sociabilidade e conversação 

da amostra. Foi possível verificar as estruturas sociais e os aspectos 

qualitativos, comunicacionais, das ligações entre o Ego e as estruturas. 

O ecomapa representativo da cidade de Araguaiana apresentou sociabilidade 

de 13 estruturas, com densidade elevada para as estruturas: Vizinhos, 

Igreja/Religiosidade, Programa de Saúde da Família (PSF), Educação, 

Trabalho, Família e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o que 

denota ligações/vínculos fortes na Rede Social de Suporte. 

A alta sociabilidade nestas estruturas, associadas aos altos níveis de 

investimento de forma sinérgica, indicam o acúmulo informacional, de 

conversação, que as famílias atribuem a estas estruturas, como as principais 

fontes de apoio social, assim como identificação e pertencimento com estas 

estruturas. 

Na lógica do localismo, as demais estruturas se apresentam enfraquecidas, o 

que denota a conversação para a busca de outras fontes de apoio social.  
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Os laços fracos, por sua vez, são aqueles que têm por principal característica a 

mobilização de recursos localizados na esfera pública, formando estoques de capital 

social, cujos recursos alocados são compartilhados por uma comunidade política. É o 

tipo característico dos processos que estruturam a ação coletiva (FONTES & 

EICHNER, 2004, p. 23). 

O que Fontes e Eichner demonstram é que na qualidade dos vínculos fracos há 

mobilização de recursos e processos de conversação. O que não é visto em 

laços demasiadamente fortes, resultando em fraca mobilidade e ampliação da 

rede. 

No ecomapa representativo, permitindo este tipo de análise, é verificada 

também outra problematização de Fontes e Eichner (2004), na qual, pelos 

resultados obtidos, há um vínculo fraco com a estrutura de Barra do 

Garças/outras cidades, isto indica a capacidade de conversação com outras 

Redes Sociais, em busca de apoios e destinos de desenvolvimento. 

A análise com as narrativas e os registros gráficos, no entanto, é apontada 

pelos autores como elemento importante, para que essas concepções de laços 

fortes e fracos não sejam unânimes, pois em um estudo sobre “A formação de 

capital social em uma comunidade de baixa renda”, de Fontes e Eichner 

(2004), na qual uma comunidade pobre, circunscrita pelo localismo e analisada 

sobre o recorte Egocentrado, verificou-se que a estruturação das sociabilidades 

e do espaço público se dava pela relação dos vínculos fortes. 

Os conflitos encontrados nas estruturas com vínculos fracos e de baixo 

investimento, segundo as proposições de Hartman (1978) e Granovetter (1973, 

2007), indicam um destino para o desaparecimento dessas estruturas locais, 

em que tanto o Ego como as próprias estruturas sociais não agenciam 

energias, investimentos, para o fortalecimento da relação. 

Para Fontes e Eichner (2004, p.23), o conceito de laços fortes e fracos, assim 

como a própria “teoria dos laços fracos” de Granovetter, “é útil para descrever o 

tipo de padrão de sociabilidade estabelecido, e também os tipos de recursos 

passíveis de serem alocados a partir desses laços de sociabilidade”. 
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Estas problematizações podem ser apresentadas aos atores sociais envolvidos 

e, a partir destes registros, discutir os agendamentos e as ações a serem 

gerenciadas no território. 

A preocupação da lógica de Redes Sociais de Suporte em qualquer área de 

atenção humana é a de que, como Granovetter já postulou sobre a imersão do 

humano em uma trama relacional complexa, precisa ser cuidadosamente 

analisada pelos atores envolvidos. De forma compartilhada, buscam-se 

estratégias para que a complexidade das relações humanas seja tratada na 

própria complexidade. 

Souza e Kantorski (2009) em estudo do ecomapa como recurso para 

identificação das percepções sobre as redes sociais de suporte de 19 usuários 

de substâncias psicoativas, de um Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e 

Outras Drogas – Caps ad, apontam o ecomapa como um dispositivo imagético 

para reflexão dos usuários a respeito de suas trajetórias de vida e como estas 

trajetórias configuram estruturas de participação e apoio social. 

As autoras descrevem que, após a realização dos ecomapas, foram propostos 

Grupos Focais, totalizando 300 horas, porém não são descritos os 

procedimentos para a caracterização de um ecomapa representativo dos 

usuários. O grupo focal permitiu que os usuários conversassem sobre as 

impressões de suas redes, e dialogassem sobre quais comportamentos e 

atividades produziam estes padrões de rede, bem como,  quais impactos estes 

tinham no decorrer da vida. 

Os usuários sofreram grande impacto ao perceberem que, no aspecto 

sociabilidade, suas redes possuíam poucas estruturas sociais no presente, e as 

do passado eram em maioria interrompidas. Ainda, os aspectos de 

conversação restringiam-se ao serviço Caps ad e a alguns familiares mais 

íntimos. O que denota o valor e poder imagético do ecomapa para processos 

de conscientização sobre as redes sociais de suporte. 

Identificou-se através do ecomapa representativo da cidade de Araguaiana que 

a estrutura de maior aspecto de conversação está relacionada ao Programa de 
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Saúde da Família – PSF, o qual, segundo as narrativas, é fortemente 

vivenciado pelos moradores, uma vez que os Agentes Comunitários de Saúde, 

que fazem ações territoriais, visitas domiciliares e conversas face a face, 

introduzem as políticas de cuidado em saúde e promoção da saúde no 

cotidiano da Rede Social de Suporte destas pessoas. O que dá relevância para 

alto poder de proteção desta estrutura para os moradores. 

No estudo de Foppa et al. (2008) sobre Atenção Farmacêutica e problemas 

relacionados ao medicamento e adesão de usuários ao serviço de atenção 

básica, o ecomapa foi utlizado para identificar os vínculos sociais que os 

usuários estabeleciam em sua comunidade e como estes aspectos 

influenciavam a participação do usuário no serviço. 

Os autores identificaram através do ecomapa que vínculos fracos relacionados 

ao trabalho e à escolarização eram predominantes, diferentemente dos 

vínculos com vizinhos e amigos da comunidade que eram fortalecidos, e que 

portanto, serviam de apoio emocional, cognitivo e de bens materiais frente a 

algumas adversidades cotidianas, como o processo de adoecimento ou 

desemprego. 

Isso levou toda a equipe de atenção básica, de estratégia de saúde da família, 

à compreensão de um problema mais complexo, que envolveria não só os 

profissionais farmacêuticos e médicos, mas outros profissionais e a própria 

comunidade. O que possibilitou a ampliação e novas estratégias de atenção ao 

usuário, focalizadas no território; sendo a utilização das estruturas amigos e 

vizinhos como ferramentas humanas para adesão ao serviço de saúde e uso 

racional de medicamentos. 

Com isso, identificou-se grande relevância no uso do ecomapa caracterizado 

pela Análise Estrutural de Redes Sociais, para o trabalho em redes sociais de 

suporte. 

O uso da Análise Estrutural de Redes Sociais sobre o ecomapa possibilitou a 

conscientização dos tipos de suporte que os moradores da cidade de 
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Araguaiana incorporavam cotidianamente, assim como seus padrões 

relacionais e de participação.  

O uso do ecomapa tem predominante inserção no campo da saúde. Isso 

demonstra a problematização de descentralizar o domínio da doença nas 

ações e tecnologias da saúde, para gerar processos mais comunicativos e 

dialógicos para os determinantes do processo saúde-doença, qualidade de 

vida, participação e cidadania. 

Para Campos (2003), uma estratégia de cuidado deve respeitar tanto as 

experiências e saberes reais de uma dada comunidade, assim como, dos 

saberes profissionais e científicos, para que possa ser criada uma tecnologia 

de cuidado ética. 

Ações instrumentalizadas de forma compartilhada, profissional e comunidade, 

passam a fazer interfaces setoriais, a partir das demandas e necessidades 

locais, agenciando as atividades humanas, que são condutoras dos atributos 

sociais e estruturando uma Agenda Local, na qual serão sistematicamente 

organizadas em um plano de ação (AKERMAN, 2005) e (ÁVILA, 2000). 

Dessa forma, a caracterização do ecomapa sobre a metodologia de Análise 

Estrutural de Redes Sociais, como um instrumento de identificação e registro 

gráfico das percepções de redes sociais de Suporte, é potente dispositivo para 

mobilização dos atores sociais para perceber, refletir, conscientizar e agenciar 

estratégias de enfrentamento, transformação, criação, manutenção e 

potencialização da vida. 

Conclusão 

O método de Análise Estrutural de Redes Sociais, sobre o recorte egocentrado, 

contribuiu para a caracterização e procedimentos de aplicação do diagrama 

ecomapa. 

A contribuição do método serviu como aprofundamento teórico do uso do 

ecomapa para a assistência e pesquisa sobre redes sociais de suporte, que 
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privilegiem a percepção dos indivíduos sobre seus padrões relacionais e de 

reciprocidade. 

Espera-se com este estudo, disparar investigações sobre a relevância deste 

diagrama nos contextos de vida comunitária e da rigorosidade dos métodos 

propostos, para ampliação à prática interdisciplinar, compartilhada e 

democrática com os atores sociais envolvidos. 
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Abstract 

The ecomap is a diagrammatic instrument, created by Ann Hartman in 1975, 

from the Systems Theory and Ecological Theory, for identification and analysis 

of Social Network and Social Support in health and social security. Since its 

inception, the ecomap presents itself as an important tool for identification of 

Support Networks, and contributes to the shared action planning in health, 

focusing on social groups such as family. With these assumptions the authors 

found the evidence and recommendations on the use of ecomap Brazilian 

scientific production. We conducted a descriptive study, with the use of 

integrative literature review. Of the 17 articles analyzed, it was concluded that 

there is scientific evidence supporting the use of the instrument for both health 

care practice, as to the field of research. 

Keywords: Ecomap, Social Support 

 

Resumo 

O ecomapa é um instrumento diagramático, criado por Ann Hartman em 1975, 

a partir da Teoria Sistêmica e Ecológica, para identificação e análise das Redes 

Sociais de Suporte e Apoio Social no campo da saúde e social. Desde sua 

criação, o ecomapa apresenta-se como um importante instrumento para 

identificação das Redes de Suporte, assim como contribui para o planejamento 

de ações compartilhadas em saúde, focalizando grupos sociais, como a família. 

Com esses pressupostos os autores verificaram as recomendações científicas 

do uso do ecomapa em periódicos Brasileiros, em pesquisas qualitativas, 

estudos de caso e relatos de experiências. Realizou-se um estudo descritivo, 
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com emprego de revisão integrativa da literatura. Dos 17 artigos analisados, 

concluiu-se que há recomendações científicas sustentadas na literatura, em 

especial na área da saúde, em Estratégias de Saúde da Família e no ensino de 

graduação em saúde. 

Palavras-chave: Ecomapa, Suporte Social 

 

Introdução 

O ecomapa é um diagrama ecológico, criado em 1975 pela professora Dra. 

Ann Hartman da Universidade de Michigan, EUA (HARTMAN, 1978; 

AGOSTINHO, 2007), o instrumento permite investigar, registrar e servir de 

suporte ao raciocínio assistencial, assim como a formulação de agendamentos 

e políticas locais, sobre as Redes Sociais de Suporte de indivíduos e/ou 

coletividades que vivenciam situações de vulnerabilidades e riscos sociais.  

Fundamenta-se na Sociologia Relacional e Teoria Sistêmica (HARTMAN, 

1978), sendo também um instrumento de Análise Estrutural de Redes Sociais 

Egocentradas, pois a organização estrutural se dá em torno de um Ego (agente 

dominante – indivíduo e/ou coletivo) que identifica cognitivamente as relações 

diretas que estabelece com o seu ambiente. 

É um diagrama simples, validado e confiável (CALIX, 2002), possui formato 

“solar”, na qual um círculo central se refere ao Ego e em torno deste círculo, 

outros que dizem respeito às estruturas sociais relacionais do Ego.  

Segundo Lemieux e Ouimet (2004), as estruturas sociais são atividades 

relacionais, nas quais o Ego estabelece diretamente com o seu ambiente 

cotidiano, que para Agostinho (2007) podem ser pessoas, instituições e 

organizações. Estruturas vivas que mobilizam relações e produções de 

sociabilidades, ou seja, vínculos em quantidades e qualidades, que implicam a 

capacidade em uma dada trama relacional. 

O ecomapa pode ser considerado como um dispositivo. Para Calix (2002), o 

ecomapa além de servir como um diagrama de mapeamento das Redes 

Sociais de Suporte contribui para o raciocínio de multiprofissionais na 
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compreensão e tomada de decisão nos fenômenos humanos sociais mais 

complexos. 

Há no ecomapa a proposição de ser um organizador e impulsionador gráfico e 

imagético das narrativas e trajetórias de vida, no passado e no presente, uma 

vez que metodologicamente, as Redes Sociais atingem uma complexidade, na 

qual, segundo Calix (2002); Lemieux e Ouimet (2004); Marques (2010) e 

Fontes e Eichner (2004), as narrativas e a comunicação verbal se mostram 

restritas ao delineamento e percepção das tramas relacionais cotidianas e dos 

apoios sociais que sujeitos podem encontrar entre si, com o ambiente e as 

atividades produzidas em seus locais, específicos de cada cultura. 

Desta forma, o objetivo é verificar, a partir de uma revisão integrativa, as 

evidências e recomendações do ecomapa na lógica das Redes Sociais de 

Suporte. 

Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo com emprego de revisão integrativa da 

literatura. 

A revisão integrativa, de acordo com Mendes et al (2008), é um método amplo 

que permite gerar evidências e recomendações sistematizadas de informações 

científicas, que relacionam e avaliam estudos, desde qualitativos como 

quantitativos, experimentais e não experimentais, assim como desfechos, 

resultados, conclusões, conceitos, ou seja, “todo o tipo de informação 

científica” (SOUZA, et al 2012) necessária para ampliação da visão do 

fenômeno estudado. 

Realizou-se busca no portal de Periódicos Capes, no mês de dezembro de 

2012, utilizando os descritores “ecomapa” e “suporte social”, no período de 

2003 a 2012. O ecomapa não é um descritor validado, porém insistiu-se na sua 

utilização, como descritor de interesse. 

O instrumento de coleta e análise de dados de Ursi (2005) foi utilizado para a 

revisão integrativa dos manuscritos. 
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O instrumento de Ursi serve para organizar os dados coletados e analisá-los 

segundo as evidências e recomendações científicas. É composto pelas 

estruturas: Identificação do Artigo, Instituição sede do estudo, Tipo de 

publicação, Características metodológicas do estudo e Avaliação do rigor 

metodológico (URSI, 2005). 

Os critérios de inclusão foram: ser artigo, o termo “ecomapa” no assunto da 

publicação e local e fenômeno de pesquisa em território Brasileiro. Os critérios 

de exclusão: publicação em língua estrangeira e amostragem internacional. 

Procedeu-se com a categorização dos artigos em Tipo de Publicação (método 

empregado) e Implicações (desfechos), segundo o próprio instrumento de Ursi. 

Por fim, organizou-se uma síntese dos Resultados (evidências) e 

Recomendações, dos mesmos artigos. 

 

Resultados e Discussão 

A identificação cognitiva sobre as experiências em dada Rede Social, assim 

como as estruturas que oferecem suporte às pessoas, seja de maneira 

individual ou em situações grupais, já é descrita desde o início do século XIX 

por Durkhein e no século XX por Georg Simmel (MARQUES, 2010). 

Para o autor, a capacidade de identificar as tramas sociais vividas e as 

estruturas em que se pode buscar apoio e se relacionar influenciam 

diretamente os modos como as informações circulam e impactam as 

populações, as produções, as trocas sociais. Para Fontes e Eichner (2004), 

esta compreensão está no campo dos significados das atividades humanas, o 

desenvolvimento local, os modos de participação e as configurações das 

estruturas sociais, desde as dimensões geográficas às simbólicas. 

A fim de verificar se há evidências e recomendações científicas sobre o uso do 

ecomapa, a partir destes pressupostos, este estudo obteve como resultado 32 

artigos, sendo que 15 foram excluídos por não corresponderem aos critérios de 

inclusão e 17 artigos inclusos na revisão para análise. A tabela 1 apresenta os 

artigos analisados pelo instrumento de Ursi, seguido de suas referências. 
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Tabela 1: Categorização dos manuscritos analisados pelo instrumento de coleta de Ursi. 

 

Referência Tipo de 

Pesquisa 

Desfechos do uso do 

ecomapa 

Associação de 

outros 

instrumentos 

Modelos e 

Referênciais 

Teóricos 

 

1. Rocha et al 

(2002) 

Revisão de 

Literatura 

Ensino de Enfermagem 

Pediátrica e Estratégias 

de Saúde da Família. 

APGAR, 

Genograma 

Teoria 

Sistêmica e 

Interaciosnismo 

Simbólico 

 

2. Nascimento 

et al (2005) 

Relato de 

Experiência 

Saúde da Família. Genograma Interacionismo 

Simbólico 

 

3. Simpionato et 

al (2005) 

Relato de 

Experiência 

Saúde da Família. Genograma Enfermagem 

Familiar 

 

4. Silva et al 

(2007) 

Qualitativa Saúde da Família. Genograma e 

Levantamento de 

Problemas 

Abordagens 

dos Sistemas 

Familiares 

 

5. Dias et al 

(2007) 

Qualitativa Promoção da Saúde. Genograma e 

Entrevista 

semiestruturada 

Enfermagem 

Familiar 

 

6. Foppa et al 

(2008) 

Relato de 

Experiência 

Atenção Farmacêutica e 

Saúde da Família. 

Genograma Não  

7. Simioni et al 

(2008) 

Qualitativa Saúde da Família Genograma e 

Entrevista 

semiestruturada 

Abordagem 

Interpretativa 

 

8. Pereira et al 

(2009) 

Relato de 

Experiência 

Saúde da Família. Genograma Modelo 

interativo do 

Estresse 

 

9. Souza e 

Kantorski 

(2009) 

Qualitativa Rede de Atenção 

Psicossocial (rede 

especializada em saúde 

mental – centro de 

atenção psicossocial em 

álcool e outras drogas – 

CAPS ad). 

Não Não  

10. Horta et al 

(2010) 

Qualitativa Saúde da Família. Genograma, 

Escala de 

Depressão 

Geriátrica;  

Modelo Calgary  

11. Costa et al 

(2010) 

Qualitativa Saúde da Família Genograma; 

Entrevista 

Semiestruturada 

Modelo Calgary  

12. Joca e 

Pinheiro (2009) 

Qualitativa Saúde da Família. Genograma, 

Entrevista 

Semiestruturada 

Modelo Calgary  

13. Nóbrega et 

al (2010) 

Qualitativa Saúde da Família Entrevista 

Semiestruturada 
Não  

14. Viera et al 

(2010) 

Qualitativa Saúde da Família Genograma Não  
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15. Cocco e 

Lopes (2010) 

Qualitativa Saúde da Família Genograma Não  

16. Charepe et 

al (2011) 

Qualitativa e 

Quantitativa 

Atenção Domiciliar e 

Saúde da Família 

Genograma e 

Entrevista 

Semiestruturada 

Não  

17. Caetano e 

Nascimento 

(2011) 

Relato de 

Experiência 

Saúde da Família. Genograma e 

Protocolo 

Estruturado da 

Família 

Interaciosnismo 

Simbólico 

 

 

Dos 17 artigos incluídos, apenas 1 é da área de Ciências Farmacêuticas, 

sendo os 16 da área de Enfermagem.  

 

Há preocupação em todos os artigos em discutir abordagens qualitativas e 

relatos de experiência, o que denota importante implicação de estudos que 

visam compreender as percepções, sentimentos, relações e os aspectos que 

envolveram os procedimentos e manejos para aplicação e compreensão do 

ecomapa. 

 

Enquanto campo de evidências cientificas, assim como o próprio instrumento 

para coleta e análise de dados de Ursi (2005), não foi possível verificar 

evidência, mas sim recomendação científica, que postulado na literatura, é o 

mais recomendado para estudos de abordagem qualitativa, estudos de caso e 

relatos de experiências. 

 

O campo de evidências é um paradigma científico, uma vez que no universo da 

ciência, as evidências somente são consideradas nas abordagens 

quantitativas, na qual experiências são transformadas em números, que pouco 

podem compreender a complexidade da realidade das pessoas. 

 

Minayo (2010) argumenta que o paradigma da ciência atual se instala na 

perspectiva de conjugar métodos qualitativos e quantitativos, o que a autora 

denomina de “triangulação de métodos”, assim como avançar nos debates e 

nos procedimentos rigorosos sobre os métodos qualitativos como campo 

também de evidências. 
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Na tabela 2, são apresentados os resultados/descrição das experiências e 

conclusões do uso do ecomapa destes estudos, ressaltando dois aspectos 

importantes: o uso do ecomapa como útil para identificação de Redes Sociais 

de Suporte e a capacidade geral do ecomapa, em associação de outros 

instrumentos. 

 

Houve acréscimo, por parte dos autores deste artigo, do item “descrição das 

experiências”, na coluna de Ursi que reporta os resultados, uma vez que neste 

instrumento, somente há resultados para estudos de abordagens qualitativas e 

quantitativas. Verificou-se que, dos 17 artigos, 6 reportam relatos de 

experiências como método, portanto, compreendeu-se a necessidade de tal 

inclusão, a fim de verificar possíveis recomendações científicas. 

 

Tabela 2. Resultados e Conclusões dos manuscritos analisados pelo instrumento de Ursi. 

 

Referência População Estratégia de Coleta de Dados Estruturas Sociais Identificadas 

1. Estudantes de graduação em 

Enfermagem 

Busca bibliográfica Internacional e 

Nacional. 

Não identificado. 

2. Crianças com Doenças 

Crônicas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Família 

Estendida, Vizinhos, Amigos, 

Trabalho. 

3. Crianças com Doença Renal 

Crônica 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Vizinhos, 

Trabalho, Serviços de Saúde e 

Escola. 

4. Idosos Dependentes Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Serviços de 

Saúde. 

5. Adultos Trabalhadores da 

Docência Superior 

 Família Nuclear, Colegas de 

Trabalho, Funcionários, Vizinhos, 

Trabalho, Lazer. 

6. Adultos com patologias 

diversas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Serviços de 

Saúde, Trabalho. 

7. Mães de crianças prematuras Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Amigos, 

Comunidade, Serviços de Saúde, 

Vizinhos, Atividades Domésticas. 

8. Crianças com Doenças 

Crônicas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Lazer, Vizinhos, 

Serviços de Saúde. 

9. Usuários de Substâncias 

Psicoativas 

Visitas, Acompanhamentos 

Domiciliares, Seguimento em 

Caps ad. 

Família Nuclear, Trabalho, Escola. 

10. Idoso Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares, Segmento em 

Unidade Básica de Saúde. 

Família Nuclear. 

11. Idoso vitima de violência Visitas e Acompanhamentos Família Nuclear, Família 
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Domiciliares. Estendida, Vizinhos, Amigos, 

Trabalho, Escola. 

12. Crianças com Doenças 

Crônicas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Parceiro 

Conjugal. 

13. Mães de crianças pré-termo e 

com baixo peso ao nascer 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Hospital, Clínica 

Infantil, Igreja, Escola. Parceiros 

Conjugais. 

14. Adolescentes vítimas de 

violência 

Unidade Básica de Saúde, 

Núcleos de Medida 

Socioeducativa. 

Família Nuclear, Comunidade, 

Família Estendida, Serviços de 

Saúde. 

15. Crianças com Doenças 

Crônicas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Amigos, Trabalho, Escola, 

Atividades Culturais, Lazer, 

Brincadeiras, Funcionários de 

Instituições socioeducativas. 

16. Mães de crianças pré-termo e 

baixo peso ao nascer 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Igreja, Serviços 

de Saúde. 

17. Mulheres com Doenças 

Infecciosas 

Visitas e Acompanhamentos 

Domiciliares. 

Família Nuclear, Amigos, 

Vizinhos. 

 

Todos os estudos identificam o ecomapa como tendo o domínio de registrar as 

percepções de indivíduos ou famílias sobre seus apoios sociais. Nestes 

estudos, descritos na tabela 2, sem exceção, a palavra percepção é utilizada 

como domínio do ecomapa e como estratégia para compreender os modos de 

organização, tamanho e dimensionamento da Rede Social de Suporte dos 

envolvidos. 

 

Ainda, nos estudos, verificou-se que a percepção, como um processo cognitivo 

e afetivo, que indica diretamente os apoios sociais, serviu para que uma equipe 

de Farmácia, no estudo de Simioni e Geib (2008) e nos de Enfermagem 

Caetano et al (2011), Nobrega et al (2010), Null et al (2010), Pereira et al 

(2009), Joca e Pinheiro (2009), Dias et al (2007), Silva et al (2007), Simpionato 

et al (2005), Nascimento et al (2005), Rocha et al (2002), Charepe et al (2011), 

Cocco e Lopes (2010), Vieira et al (2010), Horta et al (2010), Souza e Kantorski 

(2009) e Foppa et al (2008), construíssem raciocínios e planos de ação e 

cuidado sustentados na própria percepção das pessoas, assim como gerir 

ofertas de novas estruturas, a fim de ampliar a percepção para novos apoios 

sociais; fortalecendo e expandido Redes de oportunidades e trajetórias 

cotidianas.   
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Para Marques (2010), a percepção é o elemento humano, do ego, relevante na 

compreensão das tecituras da Rede Social. Lemieux e Ouimet (2004) 

descrevem que a percepção dos indivíduos sobre as Redes Sociais de 

Suporte, ou apoio, infere na qualidade dos tipos de vínculo, no 

dimensionamento das estruturas sociais e colocam em tensão aspectos 

materiais e imateriais que são narradas nas histórias de participação. 

 

Para os autores (LEMIEUX & OUIMET, 2004), a tensão gerada pela percepção 

é o questionamento que se faz por parte dos “aplicadores”, avaliadores, 

profissionais, em mediar aquilo que o sujeito percebe em relação ao que os 

profissionais percebem. Os autores relatam que na maioria dos trabalhos que 

se empregam a análise de Redes Sociais de Suporte, a percepção sobre o que 

é e o que não é apoio social se dá de forma vertical, ou seja, advinda da 

percepção dos profissionais sobre a realidade e a própria percepção do sujeito 

do ego. 

Na obra de Hartman (1978), o ecomapa é tratado como um instrumento 

interdisciplinar capaz de registrar e dar visibilidade às percepções de indivíduos 

e famílias sobre os tipos de ligações, investimentos de energias e conflitos que 

podem ser enfrentados cotidianamente. Para a criadora do ecomapa, a 

identificação da Rede proposta por este instrumento é uma Rede de Apoios 

Sociais, estruturas materiais e imateriais que oferecem sustentação diária para 

indivíduos gerenciarem suas vidas, a partir dos valores que encontram razão 

para valorar, assim como, os apoios sociais que permitem a construção de 

perspectivas de projetos de vida. Esta rede, chamada então de Rede Social de 

Suporte, pode ou não ser impactada por variáveis como a doença, privação de 

direitos, violência, desemprego, etc (CALIX, 2002). 

 

Estes impactos para Hartman (1976) influenciam a percepção, tanto na 

capacidade de identificar a estrutura, apoio social de forma direta, como de 

identificar os tipos de vínculo que a constitui. 

 

Hartman (1976) posiciona o ecomapa, em sua origem, na Teoria Sistêmica e 

na Sociologia Relacional, de Georg Simmel. Desde então, verificamos que 
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ainda há poucos referenciais e modelos que foram associados e dialogados 

com o diagrama ecomapa. 

 

Em 11 estudos, foram encontrados 7 principais modelos e referenciais teóricos 

para a sustentação do ecomapa e análise dos dados, sendo eles: Teoria 

Sistêmica, Interaciosnismo Simbólico, Enfermagem Familiar, Abordagem dos 

Sistemas Familiares, Abordagem Interpretativa, Modelo Interativo do Estresse 

e Modelo Calgary.  

 

Os demais estudos não ficaram em torno dos pressupostos de Hartman (1978, 

1986), ou em artigos sobre aplicação do ecomapa, como o de Agostinho 

(2007), referenciado de forma predominante nos artigos. 

A Teoria Sistêmica foi proposta para a discussão dos dados elencados no 

ecomapa. Tureta; Reis e Ávila (2006) definem esta teoria como um modelo 

teórico criado por Ludwing Von Bertalanffy, na década de 1950, o qual reúne 

conceitos e abordagens para a compreensão de fenômenos de organização de 

elementos de um sistema aberto complexo que se constrói e se modifica a 

partir do comportamento das pessoas entorno de fenômenos vivenciados pelo 

corpo e que se expressa no ambiente.  

Este diálogo corpo e ambiente é o que em Bertalanffy (TURETA et al, 2006) 

“gera comportamentos humanos”, e que só podem coexistir em uma trama 

sistêmica, relacional de Rede. 

No artigo de Rocha et al (2002), as autoras descrevem que o ecomapa, 

enquanto um diagrama de registro das percepções sobre os apoios sociais é o 

“retrato de uma rede, a priori fechada”, sua dinâmica e abertura se dá no 

processo relacional de construção de novas estruturas, assim como a ação nos 

apoios sociais durante o processo de cuidado. Entretanto, a Teoria Sistêmica 

permite oferecer sustentação para a dinâmica de aplicação do ecomapa, assim 

como para sua análise. 

O modelo Calgary, como modelo sistêmico centrado nos arranjos familiares, foi 

utilizado por Hortal et al (2010), Costa et al (2010) e Joca et al (2009). Este 
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modelo se sustenta na compreensão dos funcionamentos e interações 

familiares, para isso, Christoffel; Pacheco e Reis (2008) descrevem que o 

modelo propõe uma avaliação consistindo em três categorias: estrutural, 

desenvolvimento e funcional da família. Estas categorias são subdivididas, 

podendo ser avaliadas por um profissional a qualquer momento do processo de 

cuidado. Este modelo, diferente do ecomapa, restringe-se à avaliação centrada 

na família, e não no indivíduo.  

Para Hortal et al (2010), Costa et al (2010) e Joca et al (2009), a associação do 

Modelo Calgary permite que o ego do ecomapa seja compreendido a partir dos 

arranjos familiares, em especial, da família nuclear, que é a família próxima, 

aquela que habita de forma comum a residência. 

O Interacionismo simbólico não se refere a um modelo, mas sim a um 

referencial teórico, o qual permite a sustentação dos processos relacionais. 

Trata-se de uma abordagem teórica bastante utilizada por profissionais da 

saúde. Os estudos de Nascimento et al (2005), Rocha et al (2002) e Caetano et 

al (2011) fazem uso do referencial do Interacionismo Simbólico, no qual as 

ações do processo de cuidado são construídas a partir do encontro entre as 

pessoas envolvidas; este encontro, para as autoras, permite que as crenças, 

valores e comportamentos definam os modos como as pessoas articulam suas 

redes e a capacidade de sustentá-las, assim como de identificar os tipos de 

vínculos e as estruturas existentes. 

Nascimento et al (2005), Rocha et al (2002) e Caetano et al (2011) utilizaram o 

referencial do Interacionismo Simbólico para compreender de que modo a 

população estudada interage com o profissional que faz uso do ecomapa. 

Descrevem que o ecomapa em si mesmo não permite uma reflexão 

sociológica, como proposto por Hartman (1976), sendo necessária a condução 

de um profissional, capaz de utilizar referenciais que tratem da organização de 

Redes Sociais e de modo que isso influencie a realidade social e subjetiva dos 

envolvidos. 

Nos Estudos de Simpionato et al (2007) é utilizada a Abordagem Familiar e em 

Silva et al (2007) Abordagens do Sistema Familiar. Para ambos os estudos, 
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trata-se de referenciais do raciocínio de cuidado em Enfermagem advindos das 

ciências sociais e humanas, que permitem que o Enfermeiro tenha o objeto de 

estudo, o “cuidado humano”, visto em um sistema holístico e considerando os 

aspectos subjetivos do processo de saúde-doença dos indivíduos. 

A Abordagem Interpretativa, no estudo de Simioni e Geib (2008), refere-se à 

capacidade que o pesquisador ou profissional da assistencial tem para 

identificar com o cliente elementos simbólicos da experiência relacional, e 

nomeá-los a partir dos recursos próprios de cada cliente. 

Calix (2002), em sua dissertação de mestrado, comparou as informações do 

instrumento ecomapa com a Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS), na qual forneceu evidências suficientes para a validade e 

confiabilidade do ecomapa como uma medida de apoio social percebida pelos 

agentes que a descreviam, e, portanto, como um diagrama útil e recomendado 

para identificar as percepções sobre as Redes Sociais de Suporte. 

Calix (2002) identifica que o ecomapa possui força, pois consegue reunir os 

aspectos subjetivos das narrativas sobre as histórias pessoais em torno da 

participação ou não participação de apoios sociais, com a materialidade do 

desenho, imagem solar do ecomapa. 

O registro gráfico das narrativas sobre as trajetórias cotidianas, que configura 

uma trama social no diagrama ecomapa, pode, segundo Calix (2002), ser um 

recurso simples para a reflexão sociológica, como proposto por Hartman 

(1978). 

A reflexão sociológica, para Hartman (1978), é a capacidade do indivíduo ou 

família de gerar processos de conscientização sobre os apoios sociais do 

ambiente. A distância que existe entre o ego e a estrutura social é, para 

Hartman, o conteúdo material e imaterial das histórias de vida; e, por 

conseguinte, feita por diversas ações valoradas pelo próprio contexto social e 

dos fatores pessoais que condicionam os comportamentos humanos. 

No estudo de Souza e Kantorski (2009), identifica-se o uso do ecomapa como 

um instrumento para compreender as percepções de usuários de drogas sobre 
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suas Redes Sociais de Suporte, auxiliando na construção do raciocínio de 

cuidado. As autoras intervêm, a partir da reflexão que os usuários geram em 

torno da construção do ecomapa. As reflexões geraram encontros de conversa, 

nos quais as estruturas sociais permitiram diálogos temáticos, o que colaborou 

para os usuários aprofundarem suas questões sobre apoios sociais, assim 

como a construção de algumas estratégias para solucionar problemáticas.  

A sustentação e a capacidade do sujeito ser visível, reconhecido e valorado, 

assim como a capacidade de ser informado sobre o que acontece no ambiente 

em que vive são para Marques e Bichir (2011) e Fontes e Eichner (2004) 

aspectos da sociabilidade, o que permite também a capacidade de 

comunicação com outras Redes Sociais, sustentadas por lógicas, tramas e 

culturas diferentes daquela vivida dia a dia. 

No campo da saúde, em que ainda há um privilégio por discursos, práticas e 

construção de tecnologias voltadas para a doença, o ecomapa como um 

instrumento sustentado por referenciais Sistêmicos, possibilita a visualização 

do Ego descentralizado do elemento doença. 

Para Hartman (1978), o cuidado extrapola os limites da lógica em saúde, para 

transbordar campos de novos e outros saberes e práticas que se permitem ao 

diálogo. Esse pressuposto indica uma emergência, em especial, aos 

fenômenos humanos sociais complexos, que não cabem aos saberes 

estritamente disciplinares. 

Percebe-se pouco investimento em estudos Brasileiros a respeito de ações 

interdisciplinares e uso do ecomapa, sendo uma fragilidade para o campo 

intersetorial e para a efetividade da participação e sustentação cotidiana das 

pessoas, em especial, àquelas que vivenciam vulnerabilidades e riscos sociais; 

não distante, a privação de suas liberdades e oportunidades.  

Todos os estudos aqui reportados encerram-se na área da Saúde e não 

demonstraram relações e diálogos de práticas intersetoriais. Os 16 estudos de 

Enfermagem, mesmo ampliando as possibilidades de raciocínio e práticas nas 

Redes Sociais de Suporte, retrataram a disciplinaridade desta área. 
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Dos 17 artigos, 11 relatam abordagens com o ecomapa na Estratégia de Saúde 

da Família: Caetano et al (2011), Nobrega et al (2010), Null et al (2010), 

Pereira et al (2009), Joca e Pinheiro (2009), Simioni e Geib (2008), Dias et al 

(2007), Silva et al (2007), Simpionato et al (2005), Nascimento et al (2005) 

Rocha et al (2002). As Estratégias de Saúde da Família compõe equipes 

interdisciplinares, porém não são descritos com clareza as áreas profissionais 

incluídas. O uso restrito a determinados campos de saberes e práticas pode vir 

a descaracterizar a pluralidade e complexidade interdisciplinar deste diagrama. 

Identifica-se, entretanto, que o uso do ecomapa na Estratégia de Saúde da 

Família mostra-se relevante ao raciocínio e à condução da prática, reforçando 

os avanços na promoção da saúde de indivíduos, famílias e grupos sociais em 

vulnerabilidade. 

Caetano et al (2011) demonstraram a utilização do ecomapa para identificar a 

rede de apoio social de mães que tem os filhos recém nascidos, acometidos 

por doenças infecciosas. A relevância do estudo está na associação de que a 

fragilidade da Rede Social de Suporte das mães coloca em risco os cuidados 

maternos, assim como o óbito dos bebês. 

Para estes autores, o ecomapa colaborou para que as mães entrevistadas 

pudessem gerar processos de conscientização em torno de seus apoios sociais 

e como estes estavam diretamente relacionados ao desenvolvimento de 

habilidades necessárias ao cuidado materno. 

Determinados contextos pessoais podem inferir o adoecimento, como um 

estado de privação da participação das atividades cotidianas. No estudo de 

Nóbrega et al (2010), as autoras descrevem que o adoecimento 

institucionalizado no ambiente hospitalar priva, seja temporária ou 

cronicamente, as capacidades individuais. 

As autoras aplicaram o ecomapa em um grupo de mães de crianças pré-termo 

e com baixo peso ao nascer. Identificaram que as principais dificuldades que as 

mães encontravam, durante o processo de hospitalização, eram com a família 

nuclear, parceiros conjugais e escola, tendo os vínculos mais fortes justamente 

com o hospital e clínica de tratamento infantil. Isso leva à discussão da 
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necessidade de serviços hospitalizados de tecnologias duras e complexidades 

maiores envolvam ações que apontem a importância de articulação de Redes 

de Apoio Social. 

Null et al (2010) e Silva et al (2007) também tratam dos processos de 

institucionalizam das ações cotidianas. Abordando as experiências de idosos 

com a percepção de suas Redes Sociais de Suporte, as autoras identificaram 

que os vínculos relacionados a estruturas de lazer, amigos, trabalho, educação, 

ou seja, aquelas relacionadas à produtividade social, encontravam-se 

rompidas, ou, na maioria dos casos estudados, com vínculos fracos e 

conflituosos. 

Os idosos, na sua maioria, apresentaram forte vínculo com apenas um membro 

da família, que determinantemente assumia um papel de cuidador do idoso. 

Este estudo demonstra a importância de possibilitar tanto ao idoso, mas 

também ao membro cuidador, estratégias e necessidades de ampliar e 

fortalecer as Redes de Apoio de idosos, para que a dependência de uma única 

estrutura social possa favorecer mais dependências sociais. 

Nos estudos de Pereira et al (2009), Simpionato et al (2005) e Nascimento et al 

(2005), verificam-se também a tentativa de discutir sobre as dependências 

geradas pelas Redes Sociais de Suporte, quando estas encontram-se restritas, 

na relação unidirecional do ego com uma única estrutura social. Os autores 

deste estudo verificaram, através do ecomapa, em associação com o 

genograma, as dependências dos apoios sociais e os vínculos intrafamiliares 

de mães com crianças portadoras de doenças crônicas. Bastante semelhante 

ao estudo de Nóbrega et al (2010). 

Simioni e Geib (2008) descrevem que há semelhanças nas fragilidades 

percebidas por mães de crianças prematuras, como nos estudos dos autores 

apontados acima. Simioni e Geib discutem que a prematuridade da criança 

determina certas habilidades do cuidado materno, e que estas só podem ser 

construídas ao passo da existência de uma rede de oportunidades que garanta 

aprendizado e apoio material e imaterial. Mães jovens e com vínculos fracos 
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familiares mantêm relações restritas e fortes em seu domicílio, gerando 

provação de outras oportunidades e trajetórias na Rede Social. 

Pereira et al (2009), Simpionato et al (2005) e Nascimento et al (2005) 

discutem as dependências que mães encontram em determinados suportes 

sociais como: família, lazer, vizinhos e serviços de saúde. Este estudo indicou 

que estes suportes sociais estão restritos aos cuidados da criança portadora de 

doença crônica. As autoras ainda discutem a perda de papéis sociais destas 

mães, decorrente dos espaços sociais que circulam com as crianças. Para 

estas mães, as atividades de lazer, que teriam como sentido a espontaneidade, 

prazer e tempo livre, são marcadamente encerrados nos contextos de cuidado. 

Geralmente as atividades de lazer eram desempenhadas nos espaços de 

tratamento e reabilitação infantil, com outras crianças e outras mães com 

histórias de participação social semelhantes. 

No estudo de Joca e Pinheiro (2009), o papel social de mulheres é discutido 

através do ecomapa, compreendendo como estas quando acometidas por 

papilomavírus identificaram suas redes de apoio social. Na leitura dos autores, 

os estigmas construídos entorno das mulheres da pesquisa influenciaram 

diretamente a percepção dos tipos de vínculos, assim como no sentimento e 

capacidade de se sentirem apoiadas por estruturas sociais como: maridos, 

filhos, família nuclear e vizinhos. Neste estudo, deu-se relevância para a 

constituição dos tipos de vínculos sustentados a partir dos valores 

representados sobre estas mulheres. 

Ainda nesta revisão, verificou-se que o ecomapa foi utilizado como recurso 

pedagógico para o processo de ensino aprendizagem na formação de 

Enfermeiros no Ensino Superior. Dias et al (2007) demonstraram que o 

ecomapa foi um útil recurso para discutir com estudantes de Enfermagem 

sobre os pressupostos relacionais entre Enfermeiro e paciente. Para as 

autoras, o ecomapa contribui para que os estudantes compreendessem a 

dimensão da relação, sustentada em suas estruturas e tipos de vínculos, assim 

como os valores necessários para o funcionamento de uma rede relacional. 

Observa-se em todos os estudos o ecomapa, enquanto um recurso da relação, 
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possibilitando que equipes de saúde pudessem promover um cuidado mais 

integral com os usuários na atenção primária em saúde, pois conseguiram 

fazer que os usuários se engajassem mais no processo de cuidado e 

enfrentamento de doenças, assim como elaborar estratégias compartilhadas na 

lógica da co-gestão, usuários, profissionais e contexto comunitário. 

Sobre as percepções das Redes Sociais de Suporte, Souza e Kantorski (2009) 

descrevem o uso do ecomapa com usuários de drogas. As autoras referem que 

as estruturas sociais mais fortalecidas estão relacionadas aos “parceiros de 

drogas”. Enquanto característica da Rede, nota-se que as estruturas possuem 

multidimensionalidade, ou seja, as diversas estruturas cumprem papéis e 

funções semelhantes, entorno de um valor comum, neste caso, a sociabilidade 

pelo uso de drogas. 

Souza e Kantorski (2009) tratam da importância que o ecomapa tem em um 

processo de dimensão relacional, que permitiu aos usuários tomarem 

percepção sobre os modos de encontrar apoio no ambiente. 

Ainda neste estudo, as autoras utilizaram as estruturas sociais dos ecomapas 

de 19 usuários para gerar diálogos e conscientização sobre a imagem que o 

ecomapa permitia. Para os usuários, o ecomapa possibilitou refletir sobre as 

fragilidades e vulnerabilidades dos vínculos, assim como a homogeneização 

das estruturas sociais. Relatos dos usuários referiram também que as 

privações de participação na Rede e de encontro dos apoios sociais, estavam 

muito mais sustentadas nos estigmas da droga sobre o usuário na comunidade 

do que o uso propriamente dito. No estudo de Souza e Kantorski (2009), 

verifica-se claramente o ecomapa desempenhando uma função imagética. 

Para Calix (2002), o ecomapa possui um efeito de mobilizar a capacidade das 

pessoas refletirem sociologicamente sobre a estruturação e funcionamento de 

suas Redes Sociais de Apoio. Este elemento imagético é extremamente 

importante, uma vez que é este dispositivo que permite a condução de 

estratégias para transformações da realidade. 

Ainda nestes estudos, clarifica-se também a importância de sistematizar, 

através do ecomapa, ações e projetos de cuidado centrado nas Redes Sociais 
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de Suporte, não tendo a doença ou deficiência como centro do raciocínio e do 

processo de cuidado. Nos estudos, sem exceção, as ações passaram a ser 

compartilhadas no território, no espaço dinâmico da vida das pessoas, desde a 

casa até a comunidade. 

Nos artigos analisados, o ecomapa foi utilizado na coleta dos dados, no 

entanto, o instrumento apresenta limites, quando se refere à complexidade dos 

fenômenos cotidianos vivenciados pelos sujeitos. 

Verificou-se que dois artigos apresentaram propostas para ampliar a análise 

sobre a Rede Social e seu funcionamento, associando outros diagramas e 

instrumentos. 

Nos estudos de Charepe et al (2011) e Vieira e Lopes (2010), foram 

associados o genograma e a entrevista semiestruturada. 

Segundo Wendt e Crepaldi (2007), o genograma é um diagrama, uma 

representação gráfica, que permite registrar os arranjos familiares, ou seja, a 

dimensão estrutural e relacional entre os membros de uma família, seja ela 

nuclear ou estendida. 

Também chamado de “Genetograma” (WENDT; CREPALDI, 2007, p. 302) é 

utilizado como um instrumento para engajar a família na percepção e 

compreensão das relações entre os membros, destravar o sistema relacional, 

para um sistema aberto, rever dificuldades familiares, verificar a composição 

familiar e a identificar semelhanças e diferenças nos padrões relacionais entre 

família nuclear e estendida. 

Já as entrevistas semiestruturadas, segundo Minayo (2010), são roteiros para 

estabelecer uma conversa, construídas pelo pesquisador ou profissional da 

assistência para direcionar a conversa com o público alvo entorno do tema de 

pesquisa e/ou intervenção. As entrevistas semiestruturadas podem ser 

elaboradas livremente, porém, com rigor temático, ou ser diretamente 

sustentada por referenciais teóricos, ou de outros roteiros validados na 

literatura científica. 
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Predominantemente as estratégias utilizadas para coletar informações sobre as 

percepções das Redes Sociais de Suporte de indivíduos e famílias, através do 

ecomapa, com ou sem associação de outros instrumentos, se deu em visitas 

domiciliares, tendo acompanhamento contínuo de encontros. O que denota que 

o processo de narrativas sobre as percepções dos apoios sociais, da 

realização do ecomapa, reflexões sociológicas e processos e ações de 

transformação das Redes, constituem um continum de raciocínio e 

procedimentos, que não se encerram em um único momento, mas necessitam 

ser cuidadosamente mediadas pelo profissional e equipe; uma vez que todos 

os artigos evidenciam o ecomapa como uma ferramenta em um continum 

relacional. 

Dessa forma, todas as informações coletadas e analisadas aqui neste estudo 

apresentam recomendações seguras para a utilização do ecomapa, em áreas 

específicas de intervenção, população, áreas de interesse e os principais 

desfechos que podem ser encontrados. 

Para clarificar as principais recomendações, dispõe-se, na figura 1, um fluxo 

sistematizado destas informações, a fim de integrar os dados revisados da 

literatura. 

Estas informações não excluem a possibilidade do uso do ecomapa em outras 

áreas como social, educação e justiça, porém não foram identificados na busca 

em bancos de dados e, aqueles encontrados, não contemplaram os critérios de 

inclusão. 
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Figura 1. Síntese, em fluxo, das evidências e recomendações do uso do ecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso do ecomapa é relevante no campo da saúde, 

com as seguintes populações e áreas de interesse: 

Crianças com 

doenças 

crônicas e 

infecciosas 

Adolescentes 

vitimas de 

violência 

Adultos sob 

uso nocivo de 

drogas e 

doenças 

psíquicas 

Idosos 

dependentes da 

família e 

doenças do 

envelhecimento 

Gestantes 

com filhos 

com doença 

infecciosa e 

processos de 

amamentação 

Ecomapa utilizado em estratégias de promoção da 

saúde 

Os principais desfechos relacionados às estruturas sociais que podem ser identificados são: 

Trabalho, educação, vizinhos, amigos, saúde, social, família e religião. 

Teoria 

Sistêmica 

Modelo 

Calgary 

Interacionismo 

Simbólico 

O uso do ecomapa permite identificar e registrar a percepção de pessoas sobre os apoios sociais do 

ambiente e os tipos de vínculos que influenciam na participação social. 

Gerando: reflexão sociológica e ações 

de transformação nos padrões dos 

vínculos e estruturas das Redes 

Sociais de Apoio. 
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Conclusão 

Verificou-se que o ecomapa é útil na coleta de informações sobre as Redes 

Sociais de Suporte e na instrumentalização do raciocínio e na prática de 

cuidado de profissionais da saúde, em especial de profissionais de 

Enfermagem. 

Os estudos indicaram áreas de aplicabilidade, população, desfechos e aportes 

teóricos necessários para a condução do diagrama, assim como identificaram 

limites tanto na coleta, quanto na análise dos dados. Para tanto, a associação 

de outros instrumentos mostrou-se pertinente e coeso aos mesmos referenciais 

sustentados na lógica relacional e de Redes Sociais. 

 

Espera-se que este estudo possa suscitar a expansão segura e o 

fortalecimento do uso do ecomapa por profissionais de diversas áreas que 

tenham enquanto interesse a compreensão da complexidade das Redes 

Sociais de Suporte, como um modo de facilitar engajamentos de indivíduos e 

grupos sociais em ações que aproximem as histórias da participação no 

ambiente e os apoios sociais construídos. 
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Resumo 

Este artigo tem a intenção de relatar a experiência da construção do raciocínio 

em Desenvolvimento Local Participativo com moradores da cidade de 

Araguaiana, Mato Grosso, Brasil. Pretendemos discutir os aportes 

metodológicos da Análise de Redes Sociais e dispositivo ecomapa, que 

sustentaram ações de mobilização e capacidades coletivas dos habitantes, a 

fim de criar agendamentos sociais das demandas coletivas e possibilitar 

dispositivos de competências e mútua-ajudas nas Redes Sociais de Suporte. 

Compreendeu-se ao longo das experiências que os aportes metodológicos 

possibilitaram maior sistematização do processo de trabalho em 

Desenvolvimento Local, avançando nos desafios de emancipação dos 

habitantes e construção de estratégias ativas em Desenvolvimento Local e 

Participação Social. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local Participativo, Ecomapa, Redes Sociais 

de Suporte. 

_______________________________________________________________ 

Este artigo é parte da linha pesquisa em Análise de Redes Sociais, ecomapa e 

Desenvolvimento Local Participativo. Compõe o resultado da dissertação do primeiro autor. 

Todas as informações reportadas seguem os preceitos éticos estabelecidos pelo Conep e o 

Comite de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, sob o registro n°235.487. 
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Abstract 

This article intends to describe the experience of building the reasoning in 

Participatory Local Development with city residents Araguaiana, Mato Grosso, 

Brazil. We intend to discuss the methodological contributions of Social Network 

Analysis and ecomap device, which sustained mobilization actions and 

collective capabilities of the inhabitants in order to create social schedules of 

collective demands and enable devices competences and mutual-aid on Social 

Networks Support. It was understood throughout the experiments that allowed 

for systematic methodological contributions of the work process in local 

development, advancing the issues of emancipation of the inhabitants and 

construction of active strategies in Local Development and Social Participation. 

Keywords: Participatory Local Development, ecomap, Social Networking 

Support. 

 

INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento Local Participativo (DLP) é uma estratégia de planejamento e 

ação intersetorial e interdisciplinar que propõe reunir membros de uma 

determinada localidade, comunidade, para tomar consciência, refletir, discutir, 

deliberar e agendar situações problemáticas e fortalecedoras que façam parte 

do cotidiano comum de todos os membros envolvidos. 

Para Ávila (2000), a compreensão de DLP avançou na discussão de expansão 

de riquezas, como sinônimo de desenvolvimento, para a ideia de capacidade 

das pessoas, no seu âmbito individual e coletivo, reconhecendo e mobilizando 

suas potências para a transformação do local em que habitam, assim como a 

razão de se sentirem e se fazerem livres. Para o autor, trata-se de um processo 

Educativo para o DLP. 

Para isto, existe a emergência de planejamentos sociais que possibilitem o 

encontro, discussão e deliberação entre sociedade civil e poder público, para a 

otimização das demandas e suas resoluções. 
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Akerman (2005) defende que DLP é um campo de planejamento estratégico, 

referindo-se a uma lógica intersetorial e interdisciplinar, pois demanda inserção 

em fenômenos humanos complexos, na qual o desenvolvimento é mutifacetado 

e não subsiste em disciplinas rígidas. 

Para tanto, o uso de recursos que facilitem o processo em DLP, de forma ativa 

e democrática com as comunidades locais, configuram-se no campo destas 

estratégias. 

As premissas do DLP, enquanto campo de estratégias e planejamento é de 

ordem democrática e ativa, no sentido de que as pessoas que habitam 

determinada localidade possuem competências na construção de seus 

coletivos para agenciarem os recursos que os sustentem cotidianamente. 

Desta forma, os grupos sociais apresentam em suas tramas de relações os 

próprios recursos para a resolução de seus agendamentos, assim como nas 

tomadas de decisão e conscientização das ferramentas que encontram razão 

para utilizá-las. 

Marques (2010) ressalta que há um universo de distanciamento das 

experiências vividas por determinado grupo com aquilo que é a percepção 

sobre as experiências. 

A percepção sobre as tramas relacionais vividas é o dispositivo necessário 

para que o engendramento de ações possa decorrer para as resolutividades 

das demandas agendadas em DLP, do mesmo modo que dispositivos possam 

ser criados pelo próprio coletivo, a fim de gerenciar processos que transformem 

a realidade local. 

O processo de percepção refere-se a mecanismos esterocognitivos, afetivos e 

do contexto ambiental, físico, atitudinal, social e temporal relacionados às 

histórias de participação dos indivíduos em seus locais de vivência com outros 

indivíduos; um espaço social de produções de atividades de ordem relacional. 

Compreendemos histórias de participação como narrativas que falam, fazem e 

mostram sobre o engajamento de indivíduos em atividades realizadas ao longo 

da vida com outras pessoas, na qual fizeram e/ou fazem parte de um mesmo 

local ou não. As histórias de participação permitem compreender e investigar 
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os modos como os suportes e apoios sociais são construídos, garantindo ou 

não sustentação cotidiana. 

A sustentação cotidiana é a capacidade relacional que um indivíduo e seu 

grupo social possuem para se manterem produtivos e inventivos, enquanto 

atividades humanas. A sustentação garante a possibilidade de participar e 

projetar a vida em Redes. 

Nas histórias de participação, há um preenchimento de valores carregados de 

afetos e determinantes políticos que registram, marcam o tempo vivido, dando 

sentidos e significados aos modos de se organizar e se reconhecer como 

membro de um coletivo e de uma dada Rede Social, assim como na 

capacidade de identificar, reconhecer, perceber os suportes sociais que 

sustentam um indivíduo e seu grupo social. 

A percepção da Rede Social pode ser tomada em imagens a partir das 

histórias de participação, pois é a narrativa e compreensão das tramas da 

história do agente social, o protagonista deste processo, que possibilitará uma 

sistematização da Rede e seus processos de agendamento. 

A sistematização da Rede Social permite a leitura e visualização concreta dos 

modos de organização dos vínculos das histórias de participação. Por 

sistematização de Redes Sociais, Lemieux e Ouimet (2004) compreendem uma 

série de esquemas gráficos, diagramáticos e numéricos que possibilitam 

compreensões, reflexões e agendamentos de propostas em torno de dinâmicas 

estritamente relacionais. 

A sistematização de Redes Sociais foi inicialmente descrita a partir da década 

de 1970. Existindo, desde então, poucos estudos de sistematização para 

Redes Sociais de Suporte. 

As Redes Sociais de Suporte são Redes de apoio. Nesta configuração, há uma 

relação direta da percepção e atividade do indivíduo para apoios materiais, 

afetivos, sociais e cognitivos que uma dada Rede pode oferecer. Este tipo de 

Rede permite a mobilidade e manutenção da vida de pessoas, que por ora 

podem se encontrar vulneráveis ou demasiadamente dependentes. 
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O ecomapa (Hartman, 1978) mostra-se como um diagrama interessante ao 

Raciocínio de Redes Sociais de Suporte e Desenvolvimento Local Participativo. 

Primeiramente, porque, quando da sua criação em 1976 pela Assistente Social 

Ann Hartman nos EUA, teve como preocupação compreender como famílias de 

crianças com doenças crônicas vivenciavam suas Redes. Hartman identificou, 

durante anos de sua experiência profissional, que situações de adoecimento, 

pobreza e privação social e isolamento da dinâmica social diminuíam os apoios 

cotidianos, em detrimento da diminuição da capacidade destas famílias de 

fazer trocas sociais. 

Hartman compreendeu que o registro dos apoios sociais deveria ser seguido 

por um raciocínio que privilegiasse o uso dos apoios sociais existentes, assim 

como a construção de novos. E para tanto, as famílias eram envolvidas em um 

processo de discutir e mobilizar-se com outras famílias a construção de apoios 

para a sustentação da vida. 

Estes pressupostos aproximam-se da ideia do campo de estratégias em 

Desenvolvimento Local Participativo, uma vez que tratamos das percepções 

dos envolvidos sobre a realidade local e os modos de mobilização para as 

transformações e desenvolvimento humano individual e social. 

A compreensão de Ann Hartman, assim como de autores da Sociologia e 

Teoria Sistêmica como Granovetter (1973, 2007), Marques (2010, 2011), 

Fontes e Bichner (2004) e Lemieux e Ouimet (2004), é a de que as pessoas ao 

longo da construção de seus vínculos sociais possuem formas de organização 

social que lhes permitem tanto a sustentação cotidiana, como a fragilização de 

vínculos que levam à riscos sociais e vulnerabilidades. Hartman apostou que o 

ecomapa poderia facilitar o raciocínio de profissionais da área da saúde e 

social a trabalharem de forma mais efetiva e horizontalizada nas Redes Sociais 

de Suporte, e delas fazerem uso em suas intervenções, considerando o poder 

e capacidade da imersão das pessoas em suas Redes. 

Com isso, pretendemos, neste artigo, relatar a experiência da construção do 

raciocínio em Desenvolvimento Local Participativo, tendo o ecomapa como um 

dispositivo importante para análise e intervenção nas Redes Sociais de Suporte 
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de moradores Ribeirinhos da cidade de Araguaiana no estado do Mato Grosso, 

Brasil. 

 

NOSSA EXPERIÊNCIA: ARRISCANDO A CONSTRUÇÃO DE UM 

RACIOCÍNIO EM DESENVOLVIMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 

A experiência aqui narrada refere-se ao trabalho em Desenvolvimento Local 

Participativo na cidade de Araguaiana no estado do Mato Grosso, centro oeste 

do Brasil.  

Araguaiana é uma cidade com 216.429 Km (IBGE, 2011), possui população de 

3.163 habitantes. É uma cidade Ribeirinha, situada às margens do Rio 

Araguaia, um importante afluente que determina o processo econômico e social 

da região. 

Este trabalho nasceu como uma proposta de atividade de extensão 

universitária da Faculdade de Medicina do ABC, envolvendo os cursos de 

graduação: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Medicina, 

Enfermagem e Saúde Ambiental. Formou-se uma equipe de 09 estudantes e 

um professor coordenador do curso de Terapia Ocupaiconal. 

Nossa ida ao Estado do Mato Grosso se deu em parceria com a ONG 

“Amazonas Visão”, que realiza intervenções em saúde em pequenos 

municípios da região norte e centro-oeste do Brasil. 

Partimos para as atividades de extensão com valores sobre os discursos e as 

práticas nas comunidades como processos de emancipação, sendo as práticas 

em saúde, uma destas composições e não a determinante. Há inicialmente 

uma compreensão de que nossas ações inserem-se em uma dimensão da 

Educação, e dela aproximamos um universo sistemático com o universo 

cotidiano e popular, como propõe Paulo Freire (2011). 

Outro valor importante a nós é a compreensão das capacidades humanas, 

como dispositivos potentes para a mobilização em torno das transformações 

locais da realidade vivida.  
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Amartya Sen (2000) propõe uma abordagem centrada nas capacidades 

humanas individuais e coletivas. A abordagem compreende que o universo de 

possibilidades dadas e construídas pelas pessoas está na dimensão das 

atividades produzidas, mediadas constantemente pelo nosso corpo e pelo 

ambiente em todas as suas dimensões, sociais, atitudinais, físicas e sociais. As 

atividades permitem trocas de capacidades, para Sen, não trocamos as 

atividades em si mesmas, mas sim nossos esforços, potências e valores em 

torno daquilo que fazemos. Isto para o autor pode ser um indicador do 

fortalecimento ou enfraquecimento das Redes Sociais; quanto mais valores, ou 

“intitulamentos” (SEN, 2000) agenciamos em nossas capacidades, maior a 

possibilidade de desenvolvimento humano individual e coletivo. Se há maior 

desenvolvimento, haverá, para Sen, maior percepção de nossas liberdades. 

Desenvolvimento como liberdade, para Sen (2000), é a capacidade humana do 

indivíduo expandir suas redes de oportunidades, traçando conexões com o seu 

coletivo por meio de suas atividades relacionais, gerando processos de 

reciprocidade. 

Compreendemos que a contribuição social de nossa ação sistematizada nas 

Redes Sociais de Suporte não está unicamente situada nos processos lógicos 

e metodológicos, mas sim na capacidade reflexiva de usar a lógica e o método 

como dispositivos de reciprocidade. 

A reciprocidade pode ser considerada um atributo importante da sustentação e 

tessitura de uma dada Rede Social de Suporte, pois ela garante, como 

argumenta Sen (2000), capacidades mútuas de percepção sobre as atividades 

produzidas cotidianamente que propiciam oportunidades de participação, 

desenvolvimento e liberdade. 

Quanto maiores os processos de reciprocidade, maiores serão as trajetórias de 

vida, e menores as barreiras que impedem o desenvolvimento, assim como 

maior e sustentada serão as capacidades para que as barreiras sejam retiradas 

ou transformadas em facilitadores locais da participação. 

Desta forma, as narrativas que se seguem tentam sistematizar o processo de 

construção de um raciocínio reflexivo em torno da intervenção em uma dada 
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Rede Social de Suporte, da cidade de Araguaiana, através do dispositivo 

ecomapa, tendo como uma “suposta finalidade” o desenvolvimento desta 

região. Para isso, elegemos os referenciais e ferramentas do Desenvolvimento 

Local Participativo. 

 

1° Dia – Imersão no território: construindo a percepção do local 

 

Iniciamos as ações com a imersão no território. A imersão é a disposição do 

agente pesquisador e interventor no cotidiano da comunidade. 

Esta disposição é uma postura e atitude ativa, na qual há um esforço para não 

demandar valores hierárquicos e prescritivos sobre a população e sua 

realidade. 

Na imersão, há a possibilidade e a intenção de conviver com as pessoas em 

suas rotinas e hábitos, identificando a construção e dinamicidade de seus 

papéis sociais e os modos de produzir atividades que agregam sujeitos entre 

si. 

Torna-se impossível a neutralidade do pesquisador, a postura e a atitude – o 

estado de presença carrega no corpo, nos gestos, nas roupas e na linguagem 

os valores e os conhecimentos, que serão elementos de troca na realidade 

desconhecida. Compreendemos neste processo uma suspensão das estruturas 

teóricas do pesquisador, para que, aos poucos, pudéssemos, como em conta-

gotas, mediar, propor, compartilhar e inserir o próprio campo de conhecimento 

e prática na realidade da e com a população. 

A nossa presença, pesquisador interventor junto à equipe, se deu nas 

caminhadas pelo espaço geográfico da cidade e, ao passo da caminhada, 

fomentando uma relação de proximidade e conversação, uma ligação com os 

habitantes do espaço. 

Houve uma escuta ativa e atenta da narração das histórias das pessoas; um 

olhar sensível e qualificado para o espaço geográfico, sua formas e suas 
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estruturas. Assim como, nas porosidades e nuances de seus movimentos, 

permitindo que as histórias ganhassem enredo e trajetórias infinitas. O espaço 

tornando-se um cenário, ao mesmo tempo, efêmero, ganhando vida por quem 

nele passava, encontrando-se e relacionando-se, deixando suas marcas de 

pessoalidade. 

Ao longo da caminhada, íamos convidando os moradores a caminhar conosco 

e espontaneamente nos apresentando o espaço, sem jogo de perguntas e 

respostas. Neste momento, percebemos uma importante construção – o 

peripatético. 

O peripatético é um dispositivo relacional em que as conversas, descobertas e 

desvelamentos surgem durante uma caminhada. A aprendizagem se dá no 

caminhar pelas ruas (LANCETTI, 2007). 

Este dispositivo foi sendo compreendido como algo de delineamento do cenário 

da relação e da continência segura das relações para que as narrativas e as 

conversações pudessem trazer a percepção das histórias individuais e de 

participação. 

Identificamos que o peripatetismo também foi facilitando a construção de laços 

de confiança, vínculo e espontaneidade, permitindo a elaboração das 

experiências e de clareamento de momentos vividos, sentidos no presente e 

recontextualizados em suas estruturas de afeto e sociabilidades. 

Através das histórias individuais, percebemos os modos como os sujeitos 

teciam suas relações sociais e os lugares e papéis que outros membros da 

comunidade iam assumindo no compartilhamento da realidade cotidiana.  

Houve nesta experiência, a compreensão de uma grande composição de gente 

nas narrativas e uma imensidão de ligações que engendraram concretamente 

gestos sociais. 

No desenvolvimento do peripatetismo, começamos ter a percepção da imersão 

dos indivíduos em suas Redes Sociais, marcadamente significada e 

representada pelo local, pelo habitar e o conviver. 
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Durante as narrativas, fomos identificando que os vínculos e a imersão nas 

Redes Sociais eram sustentados pelo engajamento em atividades comuns e 

compartilhados. Estas atividades estavam relacionadas desde as atividades de 

trabalho remunerado, às atividades de tempo livre, lazer, de estudos e em 

trabalhos vinculados à organização e desenvolvimento religiosos 

prioritariamente, na família e da própria estruturação da comunidade. 

O local, durante as histórias de participação, foi surgindo como um espaço 

subjetivo e coletivo de pertencimento, sustentado pela produção de atividades 

humanas comuns e compartilhadas, preenchidas de valores sociais próprios da 

localidade. 

A imersão dos indivíduos nas tessituras compõe os modos de fazer, ao mesmo 

tempo em que os fazeres compõe a estrutura e dinâmica social. Este processo 

constante é reconhecido por Granovetter (2007) como embedded, ou seja, a 

imersão do humano em suas Redes Sociais. 

As narrativas destas atividades foram nos permitindo a compreensão de 

processos de identificação que ligavam as pessoas entre si, mobilizando suas 

trajetórias e capacidades pelo território e delineando uma espécie de corpo 

social tão coeso, que foi visível a representação de uma pessoa na outra. 

Os moradores da cidade, em suas narrativas, identificavam outras pessoas em 

suas atividades compartilhadas como “primos”, pois os vínculos eram tão 

fortalecidos e de proximidade que se referiam como membros familiares. 

Assim, fomos tentando apreender e compreender que este local, enquanto 

local de experiência e de processos de identificação entre os sujeitos, foi 

claramente sendo percebida por nós através das narrativas sobre as histórias 

de participação, como suporte para o raciocínio do modo como o engajamento 

nas atividades cotidianas permitem a construção de Redes Sociais de Suporte. 

O caminhar nos pareceu ser a possibilidade de um cenário real do cotidiano, 

em que estas histórias se atualizavam na presença de um outro, com escuta e 

olhar atentos, com pouca intervenção. Do mesmo modo, que a impressionante 

corporalidade dos sujeitos em outros sujeitos, demonstrou-se a nós a imersão 

do humano em uma trama complexa das Redes Sociais. 
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2° Dia – Diagramas das Histórias de Participação: a tentativa de inserção 

do conhecimento técnico na realidade local 

 

A percepção do local, por parte dos sujeitos envolvidos nesta relação, foi um 

processo dinâmico, social, afetivo e cognitivo, em que fazer parte de situações 

reais da vida, garante o estabelecimento da confiança dos vínculos. 

 A dinamicidade foi se dando conforme as mudanças e as tensões dos poderes 

existentes no território, gerando sociabilidades e modos de conversação mais 

espontâneos. 

As sociabilidades e conversações são processos esterocognitivos que se 

engendram para as narrativas autobiográficas e o surgimento das histórias de 

participação, apreendidos pelas experiências cotidianas, na realidade face a 

face. 

Parece existir uma distância entre as narrativas e a capacidade de perceber, de 

tomar consciência sobre a realidade concreta dos modos como as relações e 

as atividades produzidas e compartilhadas se estruturam no local. 

Marques (2010) diz que o distanciamento que há entre as narrativas da 

participação na Rede Social é dado pela dificuldade de percebermos os 

recursos e atividades concretas que registrem diariamente estas tramas 

complexas, pois as atividades do dia a dia, cotidianas, estão no campo do 

comum, do hábito; tão incorporadas nas tramas relacionais que não 

transversalizam o campo da razão constantemente. 

Fomos compreendendo que esta distância se dava no campo do afeto e por 

distanciamentos sociais e dos suportes que pudessem garantir maior 

efetivação das propostas de resoluções de problemas vivenciados pelos 

moradores. 

Dessa forma, tentamos gerar uma postura propositiva com os moradores para 

compreender a proximidade social das percepções entre as atividades e os 



157 
 

compartilhamentos entre os moradores, assim como a possibilidade de gerar 

sentimentos de coesão grupal e reconhecimento e reflexão em ter a própria 

rede comunitária como suporte para o enfrentamento dos problemas 

cotidianos. 

Propomos a inserção do instrumento ecomapa, tendo-o como uma ferramenta 

para registrar de forma concreta e imagética as narrativas das histórias de 

participação e utilizá-lo ainda como um mediador, entre os moradores, para 

conversarem sobre as diversas percepções geradas, assim como a tentativa de 

gerar uma representação do coletivo da percepção local. 

Para Hartman (1978) e Agostinho (2007), o ecomapa é um instrumento 

diagramático que permite a percepção, registro e identificação dos suportes 

sociais que indivíduos e grupos sociais encontram em seu ambiente cotidiano. 

Trata-se de um diagrama solar, centrado em um ego, que é o Agente Social, ou 

seja, uma pessoa que toma percepção e gera consciência sobre o modo como 

sua Rede Social de Suporte se estrutura e dinamiza-se, a fim de encontrar 

apoios cotidianamente. 

Em torno do ego, orbitam pequenos círculos que se referem às estruturas 

sociais de participação. 

 

 

Fonte: Agostinho (2007) 
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As estruturas sociais também são tidas como “nós” ou “nodos” (MARQUES, 

2010), pois são os pontos de encontro entre sujeitos. Estes encontros são 

construídos e tecidos através da produção compartilhada de atividades, 

podendo ser elas as próprias pessoas em atividades, instituições e lugares. 

Compreendendo que as estruturas sociais sempre serão estruturas vivas e 

dinâmicas, estas, são identificadas, percebidas e registradas pelo indivíduo que 

narra suas histórias de participação. 

Hartman (1978) propõe uma série de códigos simples, que permitem o registro 

imagético da percepção de indivíduo sobre seus tipos de vínculos com as 

estruturas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tendo em mãos o ecomapa, nos organizamos em duplas, tendo cada dupla a 

presença de um Agente Comunitário de Saúde – ACS. Dividimo-nos por bairros 

Símbolo Função 

  

Vínculo fraco 

 

  

Vínculo forte 

 

  

Alto investimento 

 

  

Baixo investimento 

 

 

        /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

 

Conflito/estresse na relação 

 

 

 

 

Vínculo fraco interrompido 

 

 

 

 

Vínculo forte interrompido 
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diferentes e, por conveniência, fomos realizando visitas domiciliares, propondo 

conversações com os moradores sobre a participação em suas Redes Sociais. 

Ao longo das conversações, fomos, junto às famílias visitadas, registrando, 

através do ecomapa, suas percepções, sem interferências por nossa parte em 

citar ou determinar estruturas sociais de antemão. 

Neste momento, foi importante para nós identificar e reconhecer a capacidade 

perceptiva das pessoas sobre suas histórias de participação. Ao final de cada 

construção do ecomapa, oferecemos aos moradores um momento para 

refletirem sobre a percepção dos vínculos registrados na Rede Social do 

ecomapa. 

Este momento de reflexão foi importante, pois se criava um espaço para a 

percepção imagética das Redes Sociais de Suporte e a elaboração social dos 

modos de participação e a incorporação de apoios sociais vividos ou não na 

comunidade. 

Neste momento, muitos moradores relataram e se impressionaram com a 

pequena quantidade ou alta quantidade de suportes sociais. 

O processo de narrativa sobre as Redes Sociais de Suporte mostrou ser 

importante quando seguido do momento de reflexão imagética. A imagem das 

narrativas até então verbais, sendo concretizadas, materializadas no ecomapa 

contribuiu para que os moradores pudessem clarificar suas percepções e gerar 

problematizações sobre a Rede Social e seus vínculos de participação. 

 

3° Dia – A Representatividade das Percepções e as Rodas de Conversa: o 

ecomapa como dispositivo 

 

Coletamos 96 narrativas registradas nos ecomapas. Os responsáveis pelas 

informações registradas foram membros das famílias, todos maiores de idade. 

Em posse dos ecomapas, os mesmos foram tabulados em suas estruturas 
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sociais e tipos de vínculos. A análise dos dados se deu através da metodologia 

de Análise Estrutural de Redes Sociais de Lemieux e Ouimet (2004). 

Na proposta metodológica de Lemieux e Ouimet, as estruturas de análise e 

ferramentas sistêmicas servem para a elaboração diagramática de Redes 

Sociais individuais com vistas à construção de um diagrama de Rede Social 

coletiva. 

A descrição metodológica segue as etapas conforme os autores: 

(a) Dados categorizados na Matriz de Incidência entre Atores; 

(b) Cálculo da densidade da Rede Social de Suporte e dos tipos de vínculos; 

(c) Representação gráfica das estruturas sociais e tipos de vínculos da 

amostra. 

Os dados dos ecomapas individuais foram analisados mediante estas etapas 

da Análise Estrutural de Redes Sociais, sofrendo uma reformulação para 

compor e caracterizar o instrumento conforme seus códigos e simbologias. 

Resultando nas seguintes etapas: 

1. Categorização das Estruturas Sociais; 

2. Categorização em Matriz de Incidência entre Atores; 

3. Análise das Densidades dos Vínculos (d) das estruturas sociais; 

4. Análise da Densidade Média da Rede; 

5. Análise de Média e Frequência dos Níveis de Investimento; 

6. Análise de Média dos Conflitos (Co) e Relações Interrompidas (Ri). 

As narrativas individuais trouxeram como suportes sociais, que são 

compreendidos pelo ecomapa e Análise Estrutural de Redes Sociais como 

“estruturas sociais de participação”, 13 grandes categorias de estruturas 

sociais: 

Estruturas sociais 
Trabalho; 
Barra do Garças; 
Polícia; 
Igreja/religiosidade; 
Lazer; 
Vizinhos; 
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Centro de Reabilitação; 
Pronto Atendimento e 
Farmácia; 
Programa de Saúde da 
Família – PSF; 
Prefeitura; 
Centro de Referência de 
assistência Social; 
Educação; 
Família 

 

Estas estruturas sociais dizem sobre os lugares, pessoas e atividades 

concretas que oferecem e são identificadas como suportes sociais no cotidiano 

dos moradores, que são por ora suportes sociais fortes ou fracos. As 

qualidades destas estruturas são constantemente sustentadas pelos modos de 

participação ativa ou passiva dos moradores, e pelos níveis de importância que 

os mesmos atribuem. 

O ecomapa, como um registro diagramático de uma Rede Social de Suporte, 

está descrita por Lemieux e Ouimet (2004) como uma Rede Social de Apoio; 

trata-se de uma Rede de ajuda mútua entre pessoas que trocam bens de 

suporte e apoio material e imaterial, quando os vínculos desta Rede Social se 

encontram em riscos e/ou vulnerabilidades. 

Desta forma, a metodologia da Análise Estrutural de Redes Sociais resultou em 

um ecomapa representativo dos 96 ecomapas individuais, ficando da seguinte 

forma. 
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Fonte: elaborado pelo autor como resultado da pesquisa. 

 

Realizado o ecomapa representativo, propomos aos mesmos moradores 

entrevistados participar de uma roda de conversa para discutir os dados, a fim 

de elencar demandas a serem trabalhadas. Nesta etapa, estávamos propondo 

um aprimoramento do ecomapa como dispositivo, e não somente como um 

instrumento. 

Outros moradores da cidade, mesmo os que não realizaram o ecomapa 

individual, foram convidados a participar da Roda de Conversa, tratou-se de 

uma proposta aberta a todos os moradores da cidade. 

Importante ressaltar, que pessoas vinculadas a cargos do poder público 

também foram convidados. O prefeito da cidade, vereadores, secretários e 

gestores compareceram. Agregando nos pressupostos do Desenvolvimento 

Local Participativo as discussões e ações compartilhadas entre sociedade civil 

e poder público. 



163 
 

A Roda de Conversa teve como objetivo reunir pessoas e membros da 

comunidade local para debater assuntos e temas que fossem pertinentes à 

realidade local, assim como de seus interesses. O ecomapa foi pensando como 

um dispositivo que pudesse tematizar a discussão e disparar a conversar em 

torno das estruturas sociais levantadas e categorizadas da amostra, assim 

como seus tipos de vínculos. 

Na perspectiva de Desenvolvimento Local Participativo, a Roda de Conversa 

mostrou-se relevante proposta como uma estratégia ativa para mobilizar as 

competências e as capacidades pessoais, para que as mesmas tomassem voz 

e apreendessem discussões e ações de deliberações e resolutividades em 

coletivo sobre os possíveis problemas percebidos. 

A Roda de Conversa foi organizada estruturalmente da seguinte forma: 

- sem limite de participantes; 

- ambos os sexos e todas as idades; 

- período de duas horas para a realização; 

- 1 mediador; 

- observadores-mediadores; 

- 1 relator 

A nossa proposta da Roda de Conversa teve o ecomapa como dispositivo 

central na condução das discussões. Inicialmente, posicionamos aos 

moradores locais sobre os objetivos do ecomapa, o processo de tabulação de 

forma simplificada e os resultados das percepções representativas das 

estruturas sociais e dos tipos de vínculos. 

Em seguida, os moradores foram convidados a falarem sobre suas impressões 

do ecomapa representativo. 

Muitos relembraram a construção e percepções de seus ecomapas individuais, 

o que colaborou para gerar discussões em torno das percepções do coletivo, 
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uma vez que muitas impressões eram semelhantes sobre as estruturas sociais 

e os tipos de vínculos. 

A discussão trouxe informações mais aprofundadas sobre as atividades 

compartilhadas e o cotidiano dos moradores. 

Ao longo da discussão, percebemos certos constrangimentos dos moradores 

em expor situações que antes não haviam discutido com outros moradores e 

aberto em conversa pública. Do mesmo modo, que a exposição de assuntos 

que envolviam o poder público foi gerando tensões nas discussões e 

justificativas. 

Neste momento, o papel do coordenador da Roda de Conversa foi importante 

para retomar os objetivos do encontro e da discussão, reforçando o trabalho 

em Desenvolvimento Local e a escuta e fala ativa de cada participante, sem 

julgamentos e inferências. 

Alguns participantes, principalmente do poder público se retiraram da roda de 

conversa. Impressionante é que os moradores, enquanto sociedade civil, 

permaneceram por todo o tempo. Demonstrando claramente a presença de 

cada um, como um momento importante para falar sobre suas angústias e 

fragilidades na participação da comunidade. 

Membros de comunidades religiosas, do setor saúde e educação tiveram ricas 

contribuições, uma vez que foram estes que apresentaram vínculos fortes e 

maiores percepções dos moradores sobre os suportes sociais oferecidos. 

Ao passo da discussão, o coordenador, membro da equipe, solicitou que os 

moradores elencassem as principais estruturas, na qual identificassem 

“problemas”. Os problemas foram explicados pelo coordenador como aquelas 

estruturas de participação que apresentavam prejuízos, que fossem passíveis 

de mudança pela comunidade e que possibilitasse o Desenvolvimento da 

comunidade. 

Neste momento, os membros entraram em uma discussão sobre o 

desenvolvimento da comunidade. Tratou-se de um momento importante, pois 

compreendemos isso como uma mobilização dos membros para tomar 
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consciência dos impactos que as estruturas sociais percebidas pelo ecomapa 

tinham no cotidiano da comunidade. 

Os moradores lançaram a discussão sobre o Desenvolvimento, fazendo uma 

atualização de como a cidade era a mais ou menos 30 anos atrás, como ela 

está agora e como eles gostariam que a cidade fosse. 

Nesta conversa, o principal problema identificado, e de consenso de todos, foi 

o fato de muitos jovens da cidade não quererem continuar residindo na cidade. 

Muitos vão para a cidade Barra do Garças, a fim de estudar e cursarem 

educação complementar, com isso, conseguem emprego nesta cidade e 

passam a constituir suas famílias por lá. 

Alguns jovens que estavam na roda se manifestaram dizendo que a cidade era 

pouco atrativa e que, no momento atual, a juventude não era mais igual a de 30 

anos atrás, pois as vontades e perspectivas eram outras. 

Relataram ainda a necessidade de atividades de lazer e do prazer em 

atividades que não estivessem relacionadas somente com o tempo livre, ou 

bares, pois estes existem em grande quantidade na cidade. 

Muitos jovens ajudam suas famílias em plantações familiares ou na pesca. 

Sobre esta última atividade, durante cinco meses do ano, do mês de março a 

agosto, ocorre na cidade de Araguaiana o fenômeno da Piracema, que é 

quando o Rio Araguaia enche e inunda pequenas regiões fronteiriças ao rio. 

Neste período, espécies de peixes fecundam e procriam, sendo um importante 

fenômeno para a manutenção da fauna marinha da região. 

Durante estes cinco meses, o IBAMA proíbe a pesca. Como muitos membros 

da cidade dependem da pesca, eles criaram uma associação de pescadores, a 

cada mês eles contribuem financeiramente com a associação para que nestes 

meses da piracema, os mesmos possam receber um salário auxílio. 

Mesmo nestes períodos, os jovens relataram se sentir “desmotivados” e com 

poucas ofertas e oportunidades de trabalho e lazer. 

O coordenador solicitou que os moradores, a partir destas falas de migração 

dos jovens para outra cidade, dos estudos e emprego, pudessem visualizar no 



166 
 

ecomapa quais estruturas sociais estavam sendo abordadas e se o registro 

gráfico ajudava a refletir sobre estas narrativas. 

O grupo de moradores identificou que as estruturas sociais “trabalho” e “lazer” 

eram as mais comprometidas da Rede Social, e que, por isso, poderiam ser as 

estruturas de maior investimento da população. 

Por fim, o coordenador elencou, junto com os moradores, que as estruturas 

sociais “trabalho” e “lazer” poderiam ser as estruturas elencadas para o 

Agendamento Local. 

Neste momento, o papel do coordenador foi explicar aos membros o que era 

Agendamento Local. Por este, compreendemos em Desenvolvimento Local, 

como uma estratégia de elencar com a comunidade as demandas daquele 

contexto, traduzindo-as em objetivos para gerar ação de resolutividade e que 

envolvam em sua ação todos os membros, sociedade civil e poder público. 

Feito o Agendamento Local, compreendemos a importância de acordar 

responsabilidades, compromissos e estratégias. Para o mesmo, o grupo de 

moradores solicitou para que fizéssemos esta etapa no dia seguinte, para que 

os membros que se retiraram pudessem retornar e fazer parte deste acordo. 

Como pedido do grupo, prontamente acordamos com o grupo e combinamos 

nossa próxima roda de conversa para o dia seguinte. 

 

4° e 5° Dias: Agendamento Local e os compromissos e responsabilidades 

para o Desenvolvimento Local. 

 

No 4° dia seguinte a nossa primeira roda de conversa, grande parte dos 

moradores que estavam no primeiro encontro do dia anterior não 

compareceram. Era algo que já esperávamos, entretanto, foi um importante 

dado para que os presentes discutissem as mobilizações e as vontades das 

pessoas atuarem em conjunto na comunidade. 



167 
 

Relevante foi a participação dos jovens e dos agentes Comunitários de Saúde, 

que estiveram em peso na segunda roda de conversa. Nesta, estavam 18 

participantes. 

O coordenador retomou as estruturas sociais elencadas enquanto demanda da 

cidade e as transformamos em objetivos. 

- Trabalho: Reunir moradores que desenvolvem atividades artesanais, 

artísticas e agrícolas para construção de uma feira-livre no centro da cidade; 

- Mobilizar a comunidade e o poder público para a construção de espaços 

abertos de lazer e que envolvam recursos de informática e internet. 

Estes objetivos foram sendo construídos a partir de discussões sobre a 

realidade do trabalho, discutidos no dia anterior, assim como sobre o lazer.  

Os jovens trouxeram dados sobre a realidade dos tipos de trabalhos informais 

que muitos moradores desenvolviam, como o artesanato, as hortas familiares e 

as produções artísticas. Afirmaram que muitas destas produções não eram 

visíveis no contexto comunitário. E que, na importância das atividades 

artesanais, estas também eram atividades tradicionais na cidade, na qual 

muitas famílias produziam tapeçarias, ofício este passado de geração para 

geração, mas que não eram comercializadas na cidade, sendo que estas 

poderiam ser uma das propostas de trabalho local. 

Desenhado os objetivos, o coordenador solicitou aos membros que discutissem 

as estratégias para identificar e reunir os moradores que produziam estas 

atividades, e fazer os acordos com o poder público para alocar o espaço no 

centro da cidade para a feira-livre. 

Nesta discussão, os moradores chegaram à compreensão de que seria 

importante focar na demanda “trabalho” e postergar o “lazer”, pois 

compreenderam que esta levaria a outros acordos, principalmente com o poder 

o público. 

Neste momento, evidenciou-se a capacidade de auto-organização dos 

membros da comunidade em gerir seu processo de Desenvolvimento Local, 

criando oportunidades que estão além da construção de novas estruturas 



168 
 

sociais, e sim na capacidade de mobilizar a participação ativa de todos para um 

objetivo comum. 

Os moradores trouxeram enquanto proposta o uso do próprio ecomapa como 

um instrumento para ajudá-los a identificar os possíveis participantes da feira-

livre e, junto a estes, identificar, no decorrer do desenvolvimento da própria 

feira, os tipos de vínculos que se construiriam em torno trabalho coletivo. De 

forma que os mesmo pudessem avaliar os impactos da atividade e capacidade 

de gerenciamento do trabalho e do desenvolvimento em suas Redes Sociais de 

Suporte. 

Esta mobilização dos moradores resultou na apropriação da ferramenta de 

pesquisa como um dispositivo para o próprio Desenvolvimento Local, tendo 

propriedade pelo manuseio do ecomapa e a compreensão de sua importância 

para os objetivos centrados nas atividades compartilhadas, nos tipos de 

vínculos e percepção sobre as Redes Sociais de Suportes que poderiam 

construir e fortalecer. 

Os membros ainda levantaram a importância de se discutir com os moradores 

interessados a realização de um encontro para que pudessem debater sobre o 

funcionamento desta feira-livre, sua organização, estrutura, períodos e 

comercialização. 

Desta forma, o fluxo de trabalho mostrou-se semelhante ao próprio processo 

de pesquisa-intervenção participativa. O esquema abaixo mostra a construção 

compartilhada de um raciocínio de construção e fortalecimento da Rede Social 

de Suporte, a partir das ferramentas propostas na perspectiva do 

Desenvolvimento Local Participativo por nossa equipe de trabalho. 
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6° e 7° Dias: apropriando-se das ferramentas do trabalho em 

Desenvolvimento Local: 

 

Nestes dias, a equipe, junto a três moradores que se dispuseram a fazer a 

identificação dos possíveis participantes para a feira-livre, decidiram ir de casa 

em casa, já com um reconhecimento prévio de pessoas e famílias que 

produziam as atividades elencadas. 

Levamos novos ecomapas para serem construídos, e obtivemos, nestes dois 

dias, 8 famílias dispostas a participar da construção da feira-livre. 

Levantadas as 8 estruturas sociais de atividade de trabalho, os três 

participantes convidaram os moradores para uma Roda de Conversa, a fim de 

discutirem as estratégias para a efetivação de feira-livre. A temática desta roda 

de conversa centrou-se na importância da mobilização coletiva em atividades 

compartilhadas de geração de trabalho e renda, nas estratégias de construção 

do projeto e nas proposições de como esta atividade e a participação dos 

CONSTRUÇÃO DA 
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moradores poderiam contribuir para o Desenvolvimento Local em torno das 

discussões já tomadas anteriormente. 

Como no 8° dia seria nossa partida da cidade de Araguaiana, acordamos com 

os moradores nossa continuidade na contribuição desta ação apoiando-os à 

distância, através de Rede Social Virtual que um dos participantes possuía. 

Passados dois meses de nosso trabalho em Araguaiana, um dos participantes, 

através dos contatos pela Rede Social Virtual, nos informou que a feira-livre 

vem acontecendo a cada 15 dias, que ainda acha pouco, mas que é somente 

um começo, pois ainda algumas estratégias do funcionamento e importância 

não estão claras para todos, porém, isso está mobilizando os próprios 

participantes, assim como novos interessados a se reunirem para debater, nas 

rodas de conversa, sobre estas problemáticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho em Desenvolvimento Local, tendo o ecomapa como dispositivo para 

a mobilização das competências dos moradores da cidade de Araguaiana 

mostrou-se relevante no engajamento dos moradores em um campo de 

discussões entorno das atividades compartilhadas que facilitassem e 

apoiassem a construção de novas Redes Sociais de Suporte, assim com em 

seu fortalecimento vislumbrando o Desenvolvimento da localidade e dos 

indivíduos. 

As estratégias de pesquisa-intervenção sendo apropriadas pelos próprios 

moradores retratam a importância de que nestes processos as ferramentas, 

lógicas e aportes teóricos e técnicos sejam constantemente compartilhados 

entre todos os envolvidos. 

Percebeu-se que o envolvimento do poder público ainda foi incipiente, uma vez 

que a comunidade, sociedade civil, tomando parte do poder e percepções de 

suas Redes colocam em tensão o próprio poder público e descolocam sua 

verticalidade de relação com a população, para tornar processos mais 

democráticos e coletivizados. 
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A compreensão que fazemos de todo o processo é de que é possível a 

trabalhos em Desenvolvimento Local Participativo, fazendo uso de ferramentas 

diversas, colaborar enquanto dispositivos de mobilização e participação ativa 

dos indivíduos para gerar a própria participação como resultado, objetivo último 

alcançado em Desenvolvimento Local. 

Nosso trabalho, ainda que ingênuo em estratégias em Desenvolvimento Local 

Participativo, arriscou combinar diversas abordagens e ferramentas, 

acreditando na possibilidade de gerar participação ativa da comunidade para a 

resolução de suas demandas. 

Desta forma, a descrição de nosso raciocínio foi um processo que se fez no 

próprio caminhar e desenvolvimento das capacidades dos membros da cidade, 

o que levou, de certa forma, os membros, pela própria participação, a se 

apropriarem de todo o processo, ao ponto de elegerem as ferramentas para 

compor suas estratégias e agendamentos para as demandas levantadas. 

A construção do Raciocínio na perspectiva do Desenvolvimento Local nos 

trouxe a reflexão de que, além das ferramentas, neste processo, a participação 

ativa precisa ser o meio e o fim de todo o desenvolvimento, uma vez que as 

ferramentas e dispositivos são os facilitadores para isso. Identificamos que a 

emancipação dos moradores em suas Redes Sociais de Suporte, assim como 

da verticalidade do poder público sobre as decisões e ações sobre a 

comunidade, passou a tomar novos rumos de liberdade, exposição dos 

conflitos e maiores percepções sobre a realidade local, uma vez que os 

espaços para o diálogo foram sendo conscientizados pela população envolvida. 

Esperamos que este trabalho possa aprofundar e problematizar mais estudos 

nesta temática e aprimorar as ferramentas, tornando-as replicáveis em outros 

contextos e com aportes mais seguros e legitimamente reconhecidos enquanto 

estratégias de Desenvolvimento Local Participativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do ecomapa, tendo a metodologia de Análise Estrutural de Redes 

Sociais de Suporte como referencial para seu aprofundamento e 

caracterização, mostrou-se relevante para o trabalho coletivo na cidade de 

Araguaiana sob perspectiva do Desenvolvimento Local Participativo. 

O ecomapa como uma ferramenta simples e capaz de mediar relações sociais 

para a percepção, tomada de decisão e agendamento de problemáticas do 

contexto local, apreende uma possibilidade de ações democráticas no território 

e que valorizem a participação ativa e difusa de pessoas em torno da realidade 

e do cotidiano vivenciado. 

Há, no diagrama ecomapa, uma rica contribuição de compreensão sobre os 

modos como as pessoas narram suas histórias de participação, sendo estas 

uma complexa trama de atividades humanas compartilhadas que envolvem 

vínculos, afetos, espaços, tempo, memória e ação. 

O registro, através do ecomapa, de toda esta trama, mostrou-se como uma 

“fotografia” dos momentos cotidianos, que podem colaborar para 

transformações sociais. Estas, sendo somente possível, através da mobilização 

das capacidades dos agentes sociais envolvidos. 

O ecomapa demonstrou ser um dispositivo imagético, na qual, através do 

registro das percepções das pessoas sobre suas Redes Sociais de Suporte, 

estas têm a oportunidade de refletir e dialogar coletivamente sobre as 

sociabilidades e conversações da própria Rede, como uma possibilidade de 

compreender o autogerenciamento da rede, seus vazios, potencialidades e 

problemáticas. 

Desta forma, é indubitável a necessidade de mais estudos e investigações em 

torno desta temática. Esta dissertação aponta para a relevância de que o 

ecomapa pode contribuir para ações, raciocínios e transformações que estejam 

além dos discursos e práticas da área da saúde, mas sim em uma dimensão e 

tentativa de ser mais integradora nos aspectos humanos, ambientais e 

políticos. 
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Acreditamos que o ecomapa representa, a partir desta dissertação, como um 

dispositivo capaz de mediar e compor com as complexidades das experiências 

humanas sociais, assim como para o apoio ao raciocínio e ações no 

planejamento da vida cotidiana territorial. 

O método de Análise Estrutural de Redes Sociais, aqui, mostrou-se como um 

campo de ferramenta necessário para conduzir os elementos qualitativos e 

quantitativos que permeiam a vida individual e coletiva, e que, enquanto 

método, foi capaz de ser poroso até mesmo para os envolvidos da pesquisa, 

que passaram a fazer o uso da trajetória metodológica. 

Desse modo, há, no ecomapa, potência para que ações estratégicas e 

democráticas possibilitem o Desenvolvimento Local tendo a participação ativa 

das pessoas como meio e fim de todo o processo. 
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ANEXO I 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC 

Mantida pela Fundação ABC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Nós, Ricardo Lopes Correia (pesquisador) e Marco Akerman (orientador), 

responsáveis pela pesquisa “Caracterização do ecomapa sobre o método de 

Análise Estrutural de Redes Sociais Egocentradas: representação das 

sociabilidades de grupos sociais locais” estamos lhe fazendo um convite para 

participar voluntariamente deste estudo.   

Nosso objetivo de pesquisa é caracterizar o instrumento ecomapa sobre teorias 

de Redes Sociais com grupos de famílias, grupos sociais. 

Acreditamos que isso seja importante porque há poucos estudos nesta área, 

principalmente sobre a construção e uso de instrumentos que permitam coletar 

informações sobre as relações de grupos sociais e famílias em suas redes no 

dia dia e como elas encontram apoio social onde vivem. 

Para a realização desta pesquisa será feito o seguinte: Primeiramente, irei lhe 

explicar o que é uma Rede Social e Apoio Social, depois para que serve o 

instrumento ecomapa. 

Em seguida, irei pedir para que me fale quem são os membros de sua família. 

Quantos homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Colocarei essas 

informações em um desenho (gráfico) que se chama genograma e também lhe 

explicarei para que ele serve.  

Feito isso, irei perguntar sobre quais atividades sua família realiza na cidade, 

sendo estas atividades: lugares, instituições, serviços, vizinhos, etc. 

Ao decorrer de sua fala, irei lhe ensinar como preencher o ecomapa, para que 

você mesmo possa preencher o instrumental, caso não queira preencher, 

solicitarei sua permissão para que eu mesmo o faça.  
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Você só precisará falar aquilo que achar conveniente, situações de atividades 

que possam lhe causar qualquer constrangimento ou lembrança de um 

sofrimento, e achar que não vale a pena registrar no ecomapa, iremos 

desconsiderar.  

Após o preenchido total do instrumento ecomapa, iremos conversar sobre suas 

impressões de como foi realizar este instrumento. Eu não farei nenhum 

julgamento e nem irei propor qualquer intervenção. 

A finalização será juntar seu ecomapa com os de outras famílias e organizar 

todos para ver quais atividades são realizadas de formas semelhantes, quais 

são as atividades mais fortes, mais fracas e em quais atividades as famílias 

investem mais ou menos, e que podem ou não ter algum tipo de conflito. 

Sua participação será como voluntário e não terá qualquer tipo de custo 

financeiro, assim como não receberá qualquer quantia para participação, é 

extremamente voluntário! Do mesmo modo, que eu, Ricardo Lopes Correia e 

Marco Akerman, não receberemos qualquer quantia ou barganha para a 

realização desta pesquisa. 

Na ficha do ecomapa, não constará seu nome, endereço, telefone, documentos 

ou qualquer outro tipo de informação que lhe identifique. Seu ecomapa ficará 

sobre minha responsabilidade pelo período de 5 (cinco) anos e utilizarei as 

informações que você irá registrar nele somente sob sua autorização. Após 

este período, irei descartar essa ficha, queimando-a para não ter possibilidades 

de quem utilizá-la. 

Os benefícios que esperamos com este estudo são a construção de 

instrumentos científicos que melhor possam coletar as necessidades das 

famílias, indivíduos e grupos sociais, assim como identificar os tipos de 

atividades que as famílias desempenham, suas relações e capacidade de se 

comunicarem coletivamente, participarem socialmente e encontrarem apoio 

social onde vivem. Também, acreditamos que este estudo possa contribuir com 

outros estudos na perspectiva de políticas públicas voltadas a educação, 

saúde, social e cultura.  
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É importante esclarecer que você tem o seu direito em não participar desta 

pesquisa, e também a qualquer momento, mesmo tendo aceitado participar 

agora, você poderá pedir para não mais participar desta pesquisa, assim como 

o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, sem 

nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela sua decisão, para tanto, ao final 

deste documento você terá acesso à todos os meus contatos, do orientador 

também, e podendo entrar em contato comigo, com o orientador ou com o  

Conselho de Ética em Pesquisa mencionado também neste documento, 

pedindo a sua exclusão da pesquisa. 

As informações desta pesquisa, como já dito, serão confidencias, e serão 

divulgadas apenas em eventos, relatórios e publicações científicas, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação.  

Caso você se sinta prejudicado, antes, durante e depois desta pesquisa, você 

também tem o seu direito em pedir justiça sobre qualquer dano, em nível 

jurídico. 

Autorização: 

Eu,_________________________________________ após a leitura (ou a 

escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com 

o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito 

estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha 

participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente 

também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, que não me causarão danos e da garantia de confidencialidade e 

esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha 

concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  

Data: ___/___/___ 

 

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal 
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Assinatura de uma testemunha                                               

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário (ou de seu representante legal) para a 

participação neste estudo.  

 

________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Dados dos pesquisadores:  

Pesquisador: Ricardo Lopes Correia 

Rua Dr. Alfredo Ellis, 28,Bela Vista. São Paulo - SP. CEP: 01322-050 

Telefone: (11) 2339-4997/ (11) 98664-3329  Email: toobiis@yahoo.com.br 

 

Orientador: Marco Akerman 

Av. Príncipe de Gales, 281 Sacadura Cabral, Santo André - SP. CEP: 09060-650 

Telefone: (11) 4993-7221/ (11) 4993-5427   Email: marco.akerman@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: CEPES da Faculdade de Medicina do ABC. 

Av. Príncipe de Gales, nº 821, Sacadura Cabral, Santo André – SP CEP 09060-650 

Telefone: (11) 4993-5453   Email: cep@fmabc.br 

 

 

 

 

 

Local para impressão digital 

do voluntário 

mailto:toobiis@yahoo.com.br
mailto:marco.akerman@gmail.com
mailto:cep@fmabc.br
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ANEXO II 

ENTREVISTA SEMI – ESTRUTURADA 

 

 

A) Quais atividades, pessoas, lugares sua família já frequentou e frequenta 

na cidade? 

B) Quais tipos de relação a sua família tem com estas atividades, com as 

pessoas citadas, com os lugares? 

C) Qual é a sua impressão sobre o ecomapa que você acabou de fazer? 
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ANEXO III 

Nome:                                                  Idade: 
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ANEXO IV 

EXEMPLO DE GENOGRAMA 

 

Fonte: Blog Arte, Comunicação, Cultura, Terapia e Saúde – ASSUMPÇÃO (2012). 

O genograma pode ser feito no círculo central do ecomapa. Logo compreende-se 

que a estrutura familiar é o Ego da Rede Social, por isso Egocentrada. Por 

critérios de limitação de espaço no círculo central do ecomapa e sobreposição de 

imagens e traços, o genograma pode ser feito em outra folha, no verso da ficha do 

ecomapa, ou ao seu lado (AGOSTINHO, 2007). 

Legenda:  

 

Fonte: Lescura; Brito; Cappele e Borges (2012). 

 

 


