
Seminário II Reabilitação e Saúde Mental:    

26/02/14 

Abertura: Profa Cecilia Bonini (ccord Pro-saúde) apresenta a proposta (discutir e “oficinar” 

duas ferramentas do trabalho em saúde: genograma e ecomapa. Destaca o protagonismo do 

trabalhador de saúde na organização/condução do Seminário.  Importância da mudança no 

modelo assistencial promoção da saúde 

O seminário abriu com a apresentação do Genograma, feita por  Luciana  (NASF Penteado 

Vista Alegre) , que destaca  que  conheceu o genograma na Saúde Pública e que, diferente da 

árvore genealógica, ele  auxilia nos processos de comunicação da família, de circulação de  

informação e de equilíbrio e desequilíbrio. Ou seja, ele permite identificar relações (vínculos e 

falta de vínculos).  Não é só coleta; mas instrumento terapêutico; construção conjunta e não 

individual.  Permite o empoderamento da família; funciona como  mediador e pode ser  menos 

ameaçador que uma abordagem das relações feitas por meio de entrevista .   

Genograma e ecomapa devem ser usados  juntos para maear a  rede familiar + rede social. O 

instrumento é dinâmico e seu uso deve ser flexível, conforme indica o Caderno 32 (Atenção 

Básica) do MS.  

Diego, do NASF Santa Marina, apresenta o Ecomapa. Traçando incialmente as diretrizes da 

clínica ampliada: crítica aos conceitos liberalistas de saúde; centrados no sujeito (força de 

vontade); além do ego (Contranarciso). Trabalha com  conceitos como emancipação,  

cotidiano, integralidade, liberdade. Em seguida aborda a rede como a “linguagem  dos 

vínculos”; o “ Ethos do ser com o outro”, destacando a rede viva, como as cartografias  dos 

territórios  geográficos e existenciais  e seu circuito dinâmico peripatético. (Peripatetismo = 

andar e mobilizar as pessoas). 

Apresenta o ECOMAPA como instrumento de construção do Projeto Terapêutico Singular e de 

ampliação da contratualidade do sujeito e de construção do Comum.  

Ricardo (FMABC e Nutrarte –São Bernardo do Campo) apresenta o ECOMAPA como dispositivo 

de desenvolvimento local e dos coletivos .  Rede sociais de suporte- conceito genérico  e  

amplo;  há necessidade de produção de atividades entre as pessoas.  Vínculos fracos-

barbantes-  e fortes- vassouras. Ter um híbrido de sustentação.  

Apresenta sua origem: 1975 – Diagrama Solar de relações, feito por   - Annie Hertmann  

trabalhando com crianças: estrutura central e outras que orbitam. Fotografia construída a 

partir das Narrativas /Papel e lápis.   

O ecomapa é uma Imagem mediadora para tomada de decisões coletivas / percepção das 

pessoas com as trocas sociais (trabalho, animal de estimação, amigos,  grupos recreativos etc).  

e códigos simples:  Traço   forte  ou fino/ conflitos. Apresenta experiência feita numa cidade 

com ecomapa de 3 ml moradores:   Como construir ecomapas de coletivos? Estratégia de 

Rodas de conversa para as produções de ecomapas ; rodas- sociedade civil e poder público.  

Para se tornar demanda – agendamento local ; pauta para poder público . Chama atenção os 

poucos estudos no Brasil sobre ecomapa como dispositivos. Seu maior uso é como lógica 



protocolar, de avaliação e não como ativador das redes. Ecomapa  produz intersetorailidade e 

possibilidade de co-gestão , desde que acompanhados de uma ética : a de  imersão no 

cotidiano do  território.  

Foram constituídos quatro grupos com a coordenação de preceptores e a ativação dos três 

palestrantes e de um quarto convidado (nome????).  

A Plenária final contou com os coemntários dos 4 ativadores e do debatedor Maurício 

Lourenção Garcia (prof da UNIFESP -Baixada Santista) que destacaram dos trabalhos dos 

grupos: 

Maurício: polifonia do espaço (gestores, trabalhadores, estudantes);  formação em saúde e 

produção do cuidado é trabalho infinito.  Destaca o uso da ferramenta não como técnica de 

apropriação da verdade mas como dispositivo para construir e produzir caminhos 

coletivamente. Destaca a importância de sair da posição de “resolver o caso”, de prescrever ou 

de prometer resposta mas adotar o exercício da compreensão que é o que constrói a ação. 

Imagem do ecomapa e do genograma: são narrativas, perspectivas num campo de forças mais 

complexo.   

Diego e Luciana chamam atenção para o uso criativo e múltiplo  do protocolo. Destacam que, 

no caso,  prevaleceu a perspectiva da equipe de saúde: ausência da voz dos usuários. Também 

a restrição de muitos circuitos dos usuários, onde aparecem apenas as redes da saúde. 

Importância da co-gestão do processo de trabalho.  

Ferramenta também serviu para ampliar a conversa entre os participantes das Oficinas, 

mostrando a potência de seu uso com os usuários, serviços e setores. O Ecomapa não pode 

mostrar também as relações entre os serviços?  

Ricardo coloca a importância do rigor no uso do instrumento, “não fazer um samba do criolo 

doido”.  Como pensar outras diagramações de redes sociais sem que sejam ego-centradas. 

Plateia pergunta sobre a inserção do desejo e do virtual no ecomapa. Diego sugere usar o 

tracejado para identificar estas linhas. Plateia destacou a operatividade do Seminário e sugere 

um segundo com a mesma estrutura, voltada para conhecer e testar o instrumento,  mas com 

outra metodologia:  história oral/narrativa.     

 

   


