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SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA REDE SOCIAL PARA ADOLESCENTES EM 

MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGAMENTO 

 

 

 

LUIZA MARTINS COSTA 

 

 

RESUMO: A medida protetiva de acolhimento institucional, na modalidade abrigo 

institucional, é de caráter excepcional, provisório e temporário, ou seja, em casos de extrema 

necessidade para cessar dano à criança ou adolescente. Em uma instituição que possuem 

adolescentes - etapa, marcada pela transição entre a dependência infantil e a autonomia adulta 

– é importante compreender que os pares, a interação e socialização possuem grande 

importância. Este estudo busca compreender os sentidos e significados da rede social para 

adolescentes em medida protetiva de abrigamento pelas áreas da família, abrigo, escola, 

comunidade, amigos/namoro. Participaram da pesquisa três adolescentes entre 12 e 17 anos 

proporcionalmente de ambos os sexos e que estão na mesma instituição com distintos tempos 

de acolhimento e diferentes famílias de origem. Utilizou-se dois recursos instrumentais : 

Instrumento de mapeamento e avaliação das redes sociais, seguida de entrevista 

semiestruturada. A construção da análise se orientou pelas zonas de sentido da epistemologia 

qualitativa. Os resultados apontaram relações ora de proximidade ora conflituosa com os 

adultos de seus contextos e a importância de preservar a convivência familiar e comunitária. 

  

 

Palavras-chave: abrigo, adolescente, redes sociais 
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SUBJECTIVS ASPECTS AND MEANING OF THE SOCIAL NETWORK FOR 

TEENS IN SOCIAL CARE INSTITUCIONS 

 

 

 

LUIZA MARTINS COSTA 

 

 

ABSTRACT: The protective measure of social care institutional shelter mode is exceptional, 

temporary and casual character, that is, in cases of extreme need to stop harm to the child or 

adolescent. In an institution that have teenagers - stage marked by the transition between 

childhood and adult addiction autonomy - it is important to understand that the couple, 

interaction and socialization have great importance. This study seeks to understand the 

meanings of the social network for teenagers in social care institucions in the areas of family, 

social care institucions, school, community, friends / dating. The participants were three 

teenagers between 12 and 17 years proportion of both sexes and are at the same institution 

with different times and different host families. We used two instrumental resources: mapping 

instrument and assessment of social networks, followed by semi-structured interview. The 

construction of the analysis was guided by the sense of areas of qualitative epistemology. The 

results showed proximity now sometimes conflicting relationships with adults from their 

contexts and the importance of preserving family and community life. 

  

 

 

Keywords: shelter, adolescent, social networks 
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INTRODUÇÃO 

 

Perdido num lugar, distante de tudo, 

Um homem se abriga na casa  

de uma família simpática e diferente. 

Essa gente tem um hábito esquisito: sair todas as noites pra buscar o dia. 

Quando passa de novo por ali 

O homem leva um presente  

que muda a rotina daquelas pessoas... 

Edy Lima 

 

 

Essa monografia tem como objetivo compreender os sentidos e significados das redes 

sociais para adolescentes institucionalizados em um abrigo no Distrito Federal. Esta produção 

representa não somente o meu atual ofício, mas parte de meu percurso profissional. Durante 

minha trajetória profissional e acadêmica tive muito envolvimento com questões relacionadas 

a crianças e adolescentes. Principalmente nas formas e manifestações de violência contra elas 

ou na diversidade de expressões existentes e, muitos desses casos, eram situados em contextos 

de vulnerabilidade social e econômica. Essa escolha deve-se por considerar importante a 

atuação em ambientes que existam populações infanto-juvenis que não tiveram seus direitos 

assegurados. 

Observar as potencialidades, habilidades e desejos de tal população engrandece não 

somente o meu serviço, mas amplia o olhar e o afeto dos mesmos. Portanto neste processo 

teórico quis investigar as percepções dos adolescentes institucionalizados em termos de 

estrutura da sua rede social e identificar nos sistemas ecológicos os principais contextos de 

vinculação dos adolescentes e o modo de interação entre eles. Teóricos como Sluzki (1997) e 

Bronfenbrenner (2006) embasam meu olhar para e com o outro assim como as principais 

legislações nacionais da área infanto-juvenil, referencial teórico e González Rey (2002) 

sistematiza a forma como vou enxergá-los, metodologia. 

Segundo o Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições 

Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças (BRASIL, 2007), as crianças e 

adolescentes que necessitarem de cuidados alternativos deverão ter contato facilitado com a 

comunidade. O Brasil, seguindo as diretrizes internacionais, estabelece em suas legislações, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento (2009), a importância do fortalecimento de vínculos comunitários para um 
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desenvolvimento humano saudável em que favorece a formação de identidade e o papel de 

sujeito e cidadão.  

Elegeu-se neste estudo três adolescentes entre 12 a 17 anos proporcionalmente de 

ambos os sexos e que estão na mesma instituição com distintos tempos de acolhimento e 

diferentes famílias de origem. Os sujeitos foram selecionadas segundo amostra de 

conveniência a partir desses critérios de inclusão. Para a construção das informações, foram 

utilizados dois recursos instrumentais: Instrumento de mapeamento e avaliação das redes 

sociais, seguida de entrevista semiestruturada. 

Defende-se o reconhecimento que crianças e adolescentes não são fragmentadas, ou seja, 

que os vínculos familiares e comunitários são intrínsecos e indissociáveis desta relação 

fortalece, no plano individual, o paradigma da proteção integral e, no plano da social, no 

desenvolvimento e articulação dos setores da sociedade. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. Histórico da infância e adolescência brasileira 

A violência e o abandono rodeiam a história da infância brasileira desde os primórdios do 

período colonial quando crianças vinham escondidas nos naus portugueses (navios de grande 

porte) que desembarcavam no Brasil e eram encontradas em portos e mercados da cidade 

(ABREU, 2010).  

Até o reconhecimento atual que crianças e adolescentes são sujeito de direitos e de 

proteção e que famílias, em situação de vulnerabilidade, necessitam de políticas públicas 

especiais e específicas de assistência à infância e juventude, a historiografia é marcada por 

insensibilidades, revela Poletto (2012).  

Nesse contexto, três momentos demarcam essa história: a fase caritativa, a fase do Bem 

Estar do Menor e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990). O papel da igreja foi 

marcante na fase caritativa, pois várias instituições religiosas recolhiam meninos e meninas 

que andavam e dormiam nas ruas e dava-lhes uma educação moral baseada nos valores da 

igreja e estímulo ao trabalho. A predominância da infância abandonada era a negra e esta se 

iniciou no período da escravidão e agravou com a Lei do Ventre Livre, uma liberdade 

condicionada à vontade do homem branco proprietário.  

Com o alto número de jovens na rua nascem políticas higienistas que retiram, asilam e 

excluem crianças e adolescentes com práticas punitivas, severas e correcionais além de 

criminaliza-las e estereotipá-las. Destaca-se o Código de Menores, não somente aonde nasce o 

termo ‘menor’ nos círculos jurídicos, mas também nasce o olhar da periculosidade para a 

infância e um ideal de criança ordeira e respeitadora dos bons costumes. Assim como a LBA, 

órgão de assistência a família com foco clientelista e ineficiente (ABREU, 2010). 

O papel da segurança pública, em meados da década de 60, foi marcante na fase do ‘Bem 

Estar do Menor’, principalmente para a criança negra e pobre que passou a ser objeto de 

intervenção estatal. A ideologia de repressão, violência e criminalização da infância deu 

continuidade, o diferencial é que esta era vista como assistência a infância, como uma prática 

de atendimento. Ademais o papel da justiça era superestimado e cabia aos juízes a decisão 

sobre as condições e vida de milhares de crianças sem necessária participação da família ou 

da comunidade (POLETTO, 2012). 

Contrários a repressão estatal, especificamente em relação a crianças e adolescentes, 

movimentos sociais clamavam uma prática alternativa de defesa, direitos e proteção. 

Mudanças significativas na natureza e no conteúdo em relação a infância, especialmente 
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aquela que vive a margem da sociedade, desenvolveram uma nova concepção e 

consequentemente, uma nova legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 

1990.  Essa legislação, com um caráter democrático e participativo, compreende uma 

mudança paradigmática ao olhar que todas as pessoas com menos de 18 anos de idade tem 

direitos e deveres (ABREU, 2010). 

Uma das principais inovações do ECA em relação aos direitos infanto-juvenis foi a 

criação do Sistema de Garantias de Direitos (SGD), um modelo que inclui Estado, família e 

sociedade como gestores do sistema feito, principalmente, para proteger crianças e 

adolescentes violados em seus direitos fundamentais (COSTA,2007).  

O SGD é uma operacionalização prática do ECA e os atores que compõe esse sistema são 

divididos em três frentes: a da promoção dos direitos instituídos, da defesa em resposta à sua 

violação e a do controle na implementação das ações que visam realizá-lo (AQUINO, 2004).  

Quando crianças e adolescentes são ameaçados ou violados em seus direitos no contexto 

familiar uma das medidas é o acolhimento institucional, uma das oito medidas de proteção 

especial instituídos no ECA. Esta medida deveria ser extrema e temporária para que crianças e 

adolescentes em medida de acolhimento fossem reintegradas, após intervenções psicossociais, 

à família de origem ou à família extensa ou possam receber encaminhamentos para outras 

convivências familiares, como família substituta, ou em casos de destituição do poder 

familiar, adoção.  

 

2. Acolhimento institucional: uma forma específica e complexa de assistência à infância 

e à adolescência 

A medida de proteção em instituição de acolhimento deverá ser de caráter excepcional, 

provisório e temporário. Ou seja, em casos de extrema necessidade para cessar dano à criança 

ou adolescente (violência física e/ou sexual, abusos, mendicância, negligência severa, maus 

tratos, abandono total e situação de risco pessoal); depois de esgotadas as demais medidas de 

proteção como: inclusão em programa comunitário; ou programa oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; ou requisição de tratamento psiquiátrico, psicológico; e verificado 

que nenhum familiar do infante se responsabilize por seus cuidados (ECA, 1990).  

Porém, é necessário também um olhar que não culpabilize tais famílias, pois a situação é 

complexa, multifacetada e multilinear e tais sistemas familiares, tido muitas vezes pelo senso 

comum como ‘famílias desestruturadas’, na realidade estão cruelmente submetidas as mazelas 

da pobreza que expõe uma politica social injusta e legitimada no país (OLIVEIRA; 

MILNITISKY-SAPIRO, 2005). 
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Como assegura o ECA (1990), a permanência de crianças e adolescentes não pode ser 

prolongada por mais de dois anos de em programas de acolhimento. Mas, por qual razão isto 

acontece? A mesma legislação assegura que tais casos podem ser instituídos salvo o Princípio 

do melhor interesse da criança e devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Este é 

um dos princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da família e que 

tem fundamento na Constituição Federal (1988) no qual determina que crianças e 

adolescentes são especiais em seu desenvolvimento e que deve haver um reconhecimento 

destes como sujeito de direitos a serem protegidos pelo Estado, sociedade e família, como 

prioridade absoluta.  

Portanto, se a autoridade judiciária, juntamente com a instituição de acolhimento do 

infante estabelecerem que o sujeito, prorrogado o prazo de dois anos, está protegido, 

assegurado em seus direitos e em melhores condições sociais, emocionais, psicológicas e de 

cuidados na instituição do que na família de origem ou extensa, a mesma permanece na 

instituição – com garantias de promover a convivência familiar e comunitária – e o abrigo 

deverá reavaliar periodicamente, no prazo máximo de seis meses, um relatório a juízo. Sobral 

(2010) disserta sobre tal questão: 

Atente-se para o fato de que a ordem de prioridade de interesses foi invertida, posto que 

antigamente, se houvesse algum conflito decorrente da posse do estado de filho, entre a 

filiação biológica e a filiação sócio-afetiva, os interesses dos pais biológicos se 

sobrepunham aos interesses do filho, porque se primava pela hegemonia da 

consangüinidade (LÔBO, 2004). Logo, nos dias de hoje, os operadores do direito, ao tratar 

da filiação, têm que dar valor ao interesse do menor, devem observar o que realmente é o 

melhor para a criança e/ou adolescente, de modo a favorecer sua realização pessoal, 

independentemente da relação biológica que tenha com seus pais, pois muitas vezes eles 

encontram-se ligados apenas pelo parentesco sangüíneo, não existindo entre os mesmos 

qualquer tipo de ligação afetiva capaz de uni-los verdadeiramente como pais e filhos 

(SOBRAL,2010, pg.6). 
 

A excepcionalidade da medida de abrigamento para França (2008) deve-se a falta de um 

efetivo trabalho técnico da instituição de retorno do infante à família e que o que deveria ser 

provisório se arrasta por anos e, no geral, o jovem sai pouco habilitado a atender às demandas 

de uma vida autônoma, com laços familiares fragilizados e pouca relação com a comunidade.  

Cieglinski (2012) retrata que a demora da Justiça faz com que a maioria dos casos sejam 

extrapolados e discorre que a falta de recursos humanos e físicos nas Varas da Infância 

atrapalha o andamento do processo, porém relembra que o reordenamento e implantação dos 

serviços de acolhimento em 2009 ainda é novidade diante do histórico da cultura tradicional 

de institucionalização e acredita que já aconteceu uma mudança paradigmática, não somente 

na Justiça, mas em todos os órgão do SGD.  
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Outro importante dado sobre o caráter não provisório da medida protetiva é a dificuldade 

de adoção de adolescentes como exemplifica Pimentel (2012). Um levantamento do Conselho 

Nacional de Justiça indica que 97% dos candidatos querem crianças com até três anos de 

idade e praticamente não há casais interessados acima de 12 anos assim como persiste a 

preferência para crianças brancas em detrimento das pardas, negras, indígenas ou amarelas. A 

crença de que quanto menos idade mais fácil de lidar ou que estas carregam menos histórias 

ou lembranças e o preconceito racial são permeadas nas representações sociais destes 

pretendentes a adoção.  

A medida protetiva em serviços de acolhimento se torna importante na área da assistência 

social e na vida da família, principalmente pra criança/adolescente em situação de abandono 

ou afastados do convívio familiar pela autoridade competente (BRASIL, 1990). Esta medida 

não deve ser confundida com medida socioeducativa, no qual os adolescentes fazem um ato 

infracional, art. 112 do ECA, ou medidas destinados a educação infantil. 

Tais situações de risco propiciam exclusão, marginalização e perda de direitos 

fundamentais e geram uma série de consequências (PEREIRA, 2010). 

 

As crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são 

aquelas que vivem negativamente as conseqüências das desigualdades sociais; da pobreza e 

da exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de 

socialização; da passagem abrupta da infância à vida adulta; da falta de acesso à educação, 

trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura; da falta de recursos materiais mínimos para 

sobrevivência; da inserção precoce no mundo do trabalho; da falta de perspectivas de 

entrada no mercado formal de trabalho; da entrada em trabalhos desqualificados; da 

exploração do trabalho infantil; da falta de perspectivas profissionais e projetos para o 

futuro; do alto índice de reprovação e/ou evasão escolar; da oferta de integração ao 

consumo de drogas e de bens, ao uso de armas, ao tráfico de drogas (PEREIRA, 2010, p. 

1).   

 

Segundo as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2009) os serviços de acolhimento integram a alta complexidade do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são regidos por sete princípios: 

excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio familiar; preservação e 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; garantia de acesso e respeito à 

diversidade e não discriminação; oferta de atendimento personalizado e individualizado; 

garantia de liberdade de crença e religião; respeito à autonomia da criança, do adolescente e 

do jovem. Estas orientações foram aprovadas pelo CONANDA e como relembrou Costa 

(2007), as resoluções deste Conselho, como outros conselhos nacionais - como o CNJ -, 

possui força normativa e vinculante, portanto seu cumprimento integral é obrigatório, ou 

como dizem no senso comum, seus atos tem força de lei. 
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3. Adolescência no abrigo e suas redes sociais 

Especificamente sobre a Preservação e Fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, princípio que dá base a este estudo, o fortalecimento de tais relações são de 

fundamental importância para o desenvolvimento, especialmente de crianças e adolescentes 

em acolhimento (BRASIL, 2009). A família é o ambiente no qual a criança constrói seus 

primeiros vínculos afetivos e suas referencias de afeto, proteção, cuidado e experimentam 

emoções, autonomias, tomadas de decisões, cuidado mútuo e vivenciam conflitos. A 

comunidade é o local que os sujeitos podem experimentar sua expressão individual no 

coletivo encontrando importantes recursos para seu desenvolvimento no compartilhamento de 

regras, papéis sociais, culturas, crenças, tradições (BRASIL, 2013). Por tais razões, os 

serviços de acolhimento precisam garantir a convivência familiar e comunitária. 

Nesse sentido, é importante que o fortalecimento de tais vínculos se encontrem nas ações 

cotidianas, como visitas e encontro com familiares ou pessoas/ grupos de referência da 

comunidade (BRASIL, 2009). O contexto que as crianças e adolescentes estão inseridos são 

fatores de influência contínua para o seu desenvolvimento como relação com colegas, 

professores, vizinhos e outras famílias, bem como da utilização das ruas, quadras, praças, 

escolas, igrejas, postos de saúde e outros, crianças e adolescentes interagem e formam seus 

próprios grupos de relacionamento. (BRASIL, 2006). 

De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes a Convivência Comunitária (BRASIL, 2006) quando acontece o afastamento 

do convívio familiar ou quando este ocorre em menor frequência, as instituições são as 

responsáveis por mediar a construção de outras relações afetivas para ampliar a rede destes 

sujeitos. Até porque geralmente as famílias de infantes abrigados, segundo este mesmo plano, 

não possuem família extensa ou redes sociais de apoio na comunidade, o que 

consequentemente diminui a rede da criança e do adolescente em medida de acolhimento. 

Especialmente para os adolescentes, os pares assumem maior importância nessa fase. 

Compreende-se essa etapa desenvolvimental segundo o ECA (BRASIL, 1990) pessoas dos 12 

aos 18 anos. De acordo com Pereira (2009), essa é uma etapa marcada pela transição entre a 

dependência infantil e a autonomia adulta com transições afetivas, sexuais, biológicas, 

relacionais, sociocognitivas, normativas, de desejo, luto, separação, prazer e gozo. As 

referências identitárias são experimentadas pelo coletivo sob forma de interações críticas. Os 

grupos tornam-se um importante espaço de construção identitária, de pertencimento e de 
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valorização da autonomia, um espaço de aprendizagem sobre si, sobre o outro na busca desse 

eu. 

  Um desses grupos podem ser os pares, ou seja, outros adolescentes. Assim como podem 

ser vínculos de grupos comunitários mediados pela instituição, objeto dessa pesquisa. O Plano 

Nacional a Convivência Comunitária (2006) concebe três formas de vínculos comunitários: 

pelas redes espontâneas de solidariedade entre vizinhos, pelas práticas informais organizadas 

ou práticas formalmente organizadas, como já foi dito anteriormente. A primeira seria ajuda 

da comunidade em situações como incêndios e enchentes, a segunda seria o auxílio da 

comunidade nas funções de cuidado análoga a dos pais em situações como denúncia, a 

terceira seria grupos da comunidade estruturados em projetos em prol da efetivação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Cabe lembrar que a efetivação da promoção, proteção e defesa do direito à convivência 

comunitária requer um conjunto articulado de ações que envolvam a sociedade como um dos 

responsáveis, conforme disposto no ECA (1990) e na Constituição Federal (1988).  

Pereira (2010) elenca parte desses atores que compõe a rede de adolescentes em 

vulnerabilidades, especificamente os do acolhimento institucional: 

crianças, adolescentes, família nuclear, família extensa, escola, comunidade, serviços de 

saúde, Serviços de Assistência Social, Justiça da Infância e da Juventude, Delegacia de 

Proteção da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, serviços de acolhimento 

institucional (Abrigo, Casa-lar, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e 

República) e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (responsáveis pela 

execução de serviços nas áreas de cultura, lazer, geração de trabalho e renda, habitação, 

transporte, capacitação profissional e pela garantia do acesso das crianças, adolescentes e 

suas famílias a estes serviços) (PEREIRA, 2010, p.1). 

 

Esta compreensão em direção a rede social do adolescente, sobre a importância das 

relações interpessoais significativas, são um dos modos de conhecer o próprio sujeito assim 

como seus fatores de risco e proteção. Ademais, há uma correlação direta entre a qualidade de 

vida da criança e do adolescente com a qualidade de sua rede, ou seja quando existe uma rede 

social saudável e efetiva isto gera saúde. Como também quando ocorrem situação de riscos 

isto denigre a qualidade da rede social, ou seja, quando um adolescente passa a se comunicar 

através de um sintoma (que pode ser envolvimento com drogas ou ato infracional), ele está 

testemunhando um sofrimento, vontade ou impotência em curar seus sistemas relacionais, 

denunciando ao sistema dificuldades em enfrentar alguma crise (PEREIRA, 2010). 

Mas, o que seria rede? Para Sluzki (1997), citado pela Pereira (2010), rede seria a soma 

das pessoas que o sujeito mais interage, com as relações mais significativas e representativas 

na vida do sujeito. É neste espaço que converge as mutualidade de emoções e interesses que 
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quando articulados podem servir de suporte e apoio para populações de risco e/ou de 

desproteção social. Devido sua importância Sluzki (1997) criou um instrumento chamado de 

mapa das redes sociais (figura adiante) que permite conhecer e avaliar a rede do sujeito 

através de quatro quadrantes representado a rede pessoal (família, amizade, escola/trabalho e 

comunidade) em três círculos concêntricos que determinam a proximidade ou afastamento das 

relações assim como intimidade, frequência e compromisso. 

 

 

 

 

Pelo mapa é possível explorar, de acordo com Sluski (1997), a estrutura ou as 

características gerais da rede, pode-se avaliar o tamanho (número de pessoas); densidade 

(conexão entre as pessoas independente do sujeito) composição ou distribuição da rede (o 

total dos membros em cada contexto e em maior ou menor proximidade); a dispersão 

(distancia geográfica ou facilidade ou dificuldade de acesso e articulação); e a homogeneidade 

e heterogeneidade (as características do sujeito em relação ao membros da rede em relação a 

idade, sexo, cultura, nível socioeconômico). 

A abordagem ecológica de Bronfenbrenner também possibilita reconhecer os múltiplos 

contextos que influenciam o desenvolvimento de crianças e adolescentes institucionalizados 

através de um sistema de estruturas agrupadas, independentes e dinâmicas. O referido autor 

privilegia os aspectos saudáveis através de uma visão ecológica do desenvolvimento que 
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propõe a necessidade da definição de uma pessoa como foco e a partir daí compreender a 

interação entre ela e os diversos sistemas ambientais (SIQUEIRA, 2006). 

O primeiro nível, chamado de microssistema, é das relações mais próximas 

ambientalmente, de características e efeito imediato no sistema, as relações face-a-face. Para o 

autor o microssistema inclui além da família, para adolescentes institucionalizados Siqueira 

(2006) compreende que seria a instituição que acolheu o sujeito. O mesossitema compreende 

os elos e processos de dois ou mais ambientes que o sujeito se desenvolve assim como suas 

interações. Para o referido público seria a relação da família de origem com o abrigo, ou do 

abrigo com algum programa social. Tanto o microssistema quanto o mesossistema constitui 

relações de intensa influência e proximidade e são cruciais para o desenvolvimento. O 

exosssitema não recebe influência direta para o adolescente, mas altera a rede dele, são 

instâncias como Conselho Tutelar, Vara da Infância. É importante a comunicação e integração 

do mesossistema e do exossistema na relação destes adolescentes. O macrossistema é o 

sistema mais amplo e envolvem as ideologias, valores comuns a uma cultura, no caso, o modo 

como as cuidadores lidam, ou os professores na rede educacional ou as famílias. A 

importância de observar este sistema é crucial para compreender a rede de significações 

apresentadas pelo sujeito (SIQUEIRA, 2006). 

Para o referido estudo, optou-se pela compreensão de Pereira (2009 e 2010) e Siqueira 

(2006) sobre redes sociais, sistemas ecológicos e adolescentes em vulnerabilidades, que tem 

como base Sluzki e Bronfenbrenner. Para os recursos instrumentais, tanto o mapa de rede 

quanto a entrevista semiestruturada, definiu-se por utilizar os dois aportes metodológicos 

instrumentos com adaptações, de forma a representar melhor o contexto da pesquisa de forma 

a adaptar a realidade do contexto. Para tanto o Mapa de Redes ficou com cinco campos: 

Família, Amigos/Namoro, Escola, Abrigo e Comunidade (figura abaixo). 
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O mapeamento da rede é um instrumento profundo, mobilizador, catalisador e terapêutico 

cabendo trabalhar as dificuldades do sujeito partícipe, sua construção de relações e nas formas 

de estar com o outro. Com base nisso, a seguir delinearemos os objetivos dessa pesquisa para 

posterior discussão da metodologia.  

  

 

OBJETIVOS 

 Objetivo geral: 

Compreender os sentidos e significados das redes sociais para adolescentes 

institucionalizados em um abrigo.  

 

 Objetivos específicos: 

o Investigar as percepções dos adolescentes institucionalizados em termos de estrutura 

da sua rede social; 

o Identificar nos sistemas ecológicos os principais contextos de vinculação dos 

adolescentes e o modo de interação entre eles. 

 

 

 

 

FAMÍLIA 

ESCOLA 

ABRIGO 
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METODOLOGIA 

 

1. Tipo de Estudo  

O método de pesquisa adotado é de natureza qualitativa corroborado pela perspectiva 

proposta por González Rey, chamada de Epistemologia Qualitativa. Essa oferece uma visão 

de pesquisa qualitativa, diferente dos princípios e critérios dominantes do positivismo, 

buscando resgatar a compreensão de subjetividade como elemento histórico-cultural nas 

diferentes atividades humanas com uma reflexão desvinculada de concepções apriorísticas na 

produção do conhecimento (GONZÁLEZ REY, 2002) 

 González Rey (2002) concebe três princípios gerais que postulam a produção do 

conhecimento: a defesa do caráter construtivo interpretativo, a legitimação do singular e a 

compreensão da pesquisa como um processo dialógico. O primeiro refere-se à produção e 

construção de modelos compreensivos sobre uma realidade que não está pronta, não é linear e 

seu acesso é parcial e limitado pelas práticas cientificas. O segundo retrata sobre a valorização 

dos processos de construção intelectual na pesquisa, não remetendo necessariamente ao 

número de sujeitos envolvidos no estudo, mas sim a qualidade de formas de organização que 

apresentem características singulares de expressão. O terceiro princípio critica a denominada 

‘epistemologia da resposta’ e a aplicação sequencial de instrumentos e enfatiza a complexa 

produção do sujeito pelos diversos percursos na pesquisa para a construção de conhecimento.  

 

2.  Contexto de intervenção 

O local de pesquisa escolhido foi a uma instituição de acolhimento para crianças e 

adolescentes de 0 a 18 anos. A instituição possui duas casas na modalidade de acolhimento: 

Abrigo institucional e Casa – Lar além de creches no Distrito Federal. Foi selecionada a 

primeira modalidade de acolhimento devido a pesquisadora trabalhar no local.  

A instituição foi fundada há mais de 40 anos pelo desejo de transformação de vidas 

através do amor e respeito ao próximo. A casa realizava serviços com variado público: além 

das crianças e adolescentes também havia mães solteiras, idosos e pessoas com deficiência. 

Pouco tempo depois este trabalho estendeu-se à modalidade de acolhimento, transformando-

se em um espaço de garantia de direitos e desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes com o reordenamento dos serviços de acolhimento proposto pelo CONANDA 

com base nas diretrizes do ECA. Atualmente o abrigo encontra-se de acordo com as 

Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento tanto em seu público atendido, 

profissionais, habitação, metodologia de acolhimento e gestão de seus serviços.  
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3. Sujeitos participantes da pesquisa 

Foram escolhidos três adolescentes entre 12 a 17 anos proporcionalmente de ambos os 

sexos e que estão na mesma instituição. Os critérios de inclusão para qualificar a amostra é 

que esta seja composta por sujeitos com distintos tempos de acolhimento e diferentes famílias 

de origem. O único critério de exclusão da pesquisa é que o adolescente deveria ter no 

mínimo seis meses de acolhimento na instituição. 

O responsável pelos participantes assim como os próprios assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO A) antes dos procedimentos propostos 

para a pesquisa e autorizaram a utilização e a publicação das informações coletadas. Os 

sujeitos foram informados acerca do sigilo dos nomes e de quaisquer dados que poderiam 

identificá-los. 

 

4. Recursos Instrumentais para a produção de informações 

Os recursos instrumentais utilizados foram: instrumento de mapeamento e avaliação 

das redes sociais (ANEXO B) precedida imediatamente de uma entrevista semiestruturada 

(ANEXO C). Esses procedimentos foram realizados individualmente, ou seja, com cada 

sujeito da pesquisa e no mesmo dia do encontro entre pesquisadora e cada pesquisando. 

 

4.1. Instrumento de mapeamento e avaliação das redes sociais 

O instrumento de mapeamento e avaliação das redes sociais proposto por Sluzki 

(1997) e adaptado por Hoppe (1998) apud Siqueira (2006) caracteriza este estudo como sendo 

uma pesquisa-intervenção. Ele possibilita avaliar a estrutura da rede social e afetiva assim 

como uma análise da interação dos sistemas ecológicos do sujeito. 

Esse instrumento consiste em um grande círculo representado numa folha A4 e este é 

dividido em cinco campos nomeados por: Família, Amigos/Namoro, Escola, Abrigo e 

Comunidade. A intersecção destes campos no centro do círculo é a representação do local do 

participante da pesquisa e neste círculo estão desenhados seis círculos concêntricos 

representado os níveis de proximidade do sujeito. É solicitado ao participante colocar pessoas 

significativas para a vida na rede (representadas por círculos como femininos e quadrados 

como masculino), sem quantidade estabelecida, em cada um dos campos – cabendo a 

possibilidade de não colocar nenhuma pessoa – sendo que quanto maior a proximidade ao 

centro, mais próximo essa pessoa é percebida e quanto menos proximidade, menos próximo a 

pessoa é percebida. 
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Para Pereira (2009), o mapeamento das redes mobiliza o pesquisando porque, 

primeiro, ao nomear a rede ela se torna real para a díade pesquisador-pesquisando e 

principalmente que o participante da pesquisa tem a possibilidade de torná-la visível e entrar 

em contato com ela, segundo, o traçado da rede visualiza para o sujeito quais relações devem 

ser ativado, desativado ou inibido assim como modificações de suas funções; terceiro, o 

mapeamento formaliza o impacto da rede social sobre ele.  

 

4.2. Entrevista semiestruturada 

A entrevista semiestruturada consiste, segundo a perspectiva de González Rey (2005), 

em uma dinâmica conversacional individual que tem como objetivo conduzir o sujeito a áreas 

significativas de suas experiências pessoais e tem como foco a interação dialógica e o 

desenvolvimento temático, por meio de guias, não se limitando a um mecanismo informal e 

mecânico de entrevista. 

Com perguntas adaptadas ao contexto, a entrevista teve perguntas para ter o 

conhecimento sobre as funções dos sistemas ambientais na rede construída pelo adolescente 

assim como o tamanho da rede, sua densidade, homogeneidade e dispersão.  

Todos os instrumentos utilizados tem a finalidade de alcançar o objetivo proposto pela 

pesquisa, de compreender os sentidos das redes sociais para adolescentes institucionalizados 

em um abrigo. 

 

5. Procedimento para construção das informações 

  As informações das entrevistas foram gravadas em posteriormente transcritas e o 

mapa da rede social de cada adolescente foram escaneados (ANEXO D) a fim de realizar a 

análise.  

O princípio desta análise é considerado essencial para este método devido aos 

processos reflexivos que se integram e desintegram ao longo da produção teórica, que 

transbordam os processos de indução e dedução e estão em constante movimento 

(GONZÁLEZ REY, 2005). Este percurso de construção das informações é descrito desde os 

indicadores até a elaboração das zonas de sentido. Esta análise pressupõe uma elaboração de 

indicadores, que são construídos a partir dos elementos que mobilizam o sujeito, este processo 

é considerado dialógico e hipotético no processo de informações e culminam na formação de 

núcleos do sentido. Estes núcleos não são construídos de forma rígida e não são realizados 

pelos pontos mais frequentes, e sim pelo o que mais significa para os sujeitos. Diante disso, 
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elaboram-se zonas de sentido, que valorizam o conhecimento e permitem a legitimidade de 

novas realidades acerca do que foi apreendido. 

  

AÇÕES INTERVENTIVAS 

 

 As intervenções foram realizadas no contraturno escolar de todos os adolescentes 

pesquisados, dois no período solar e um no período noturno. Em todos os momentos, buscou-

se preservar o sigilo das informações e a liberdade de expressão do adolescente. Os sujeitos 

da pesquisa foram a adolescente 1, o adolescente 2 e o adolescente 3.O preenchimento do 

Mapa das Redes, com sua natureza lúdica e protagonista, foi o momento de maior atenção dos 

adolescentes e o término deste já suscitou expressões de compreensão. Infere-se que 

visualização gráfica de algo subjetivo e invisível ao olho nu como são os relacionamento já 

proporciona um entendimento sobre várias questões.  

Além disso, as perguntas após a aplicação do mapa trouxeram reflexões processuais 

dos contextos e estrutura do que simbolizava aquele desenho. Percebe-se que os recursos 

instrumentais utilizados tiveram um caráter não só de reconhecimento material de suas 

relações e contextos, mas de autoconhecimento, um viés terapêutico, exemplo disto é a 

mobilização dos adolescentes em determinados contextos mais do que outros, especialmente 

aqueles que estavam mais distantes geograficamente, mas não emocionalmente. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

Para a articulação das informações foi realizada uma leitura flutuante e atenta dos 

discursos transcritos e da análise da rede construída pelo adolescente a fim de estabelecer 

relações entre os nichos temáticos das zonas de sentido com o seguinte conjunto de dados 

mais amplo: 

 

 O “Di maior” e sua (des)importância 

A construção desse conjunto de dados reflete a crucial importância dos pares na 

constituição das redes dos adolescentes entrevistados assim como o descrédito em relação aos 

adultos em suas vivências. A homogeneidade da rede impera, tanto em relação a idade, quanto 

classe econômica, dos três pesquisandos, e sobre a faixa etária da composição da rede ela 

pouco desviou da idade dos sujeitos. Um deles quando questionado se havia algum adulto 
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respondeu “Lógico que não!” e outro sobre a pessoa com maior idade representada em seu 

instrumento a respostas foi: “Gosto ‘di maior’, não”. 

A Literatura contemporânea aponta para uma cultura ainda autocêntrica de forma a 

sustentar relações assimétricas entre crianças, adolescentes e adultos no qual essas diferenças 

demonstram não diferentes etapas desenvolvimentais, mas desigualdades de poder. Ainda 

perdura a visão tradicional do adolescente sob proteção e inocência ou como um sujeito em 

miniatura que necessita de duras rédeas. Ainda não se consegue visualizar um 

desenvolvimento peculiar de um sujeito em transformações e crescimentos, do ‘vir-a-ser’ a 

cada instante, de um individuo ativo de sua própria história (BERNARDI,2010).  

As três redes sociais foram compreendidas como boas em tamanhos e todas 

demonstram fortes conexões, pois quase a totalidade populacional se conhecia. Redes sociais 

tão homogêneas podem apontar para uma ideologia cultural dominante no qual dificulta a 

riqueza da diversidade cultural, em que se compartilha outros saberes, produções, valores e 

objetos (PULINO, 2015).  

Ao mesmo tempo interações recíprocas, estáveis afetivamente e equilibradas em 

relação ao poder são elementos saudáveis, ainda mais para adolescentes institucionalizados 

que vivenciaram violações de direitos e tiveram afastamento do convívio familiar 

(SIQUEIRA, 2006). 

Sobre a relação com os adultos, especificamente a equipe do abrigo, a adolescente 1 

relata sentir falta de uma convivência e proximidade maior nos passeios enquanto o 

adolescente 2 gostaria de um maior acompanhamento e estímulo ao ambiente escolar. 

Siqueira (2006) aponta que as relações interpessoais e afetivas são pontos essenciais no 

microssistema para o desenvolvimento dos sujeitos e discorre sobre algumas proposições 

desta teoria, dentre uma delas a importância do envolvimento e disponibilidade dos adultos de 

uma instituição no engajamento das atividades. Tais processos desenvolvem competências, 

habilidades e valores no sujeito. 

Na escola, o adolescente 3 vê negativamente os adultos ali presente, no caso os 

professores, enquanto que a adolescente 1 relata as razões pela qual se sente protegida por 

esses profissionais: “Se eu apronto ou faço algo errado, elas não desistem e me acolhem 

novamente. Elas perguntam pra mim: Fulana, por que você não tá vindo a aula? O que está 

acontecendo?”.  

Winnicott (1987) fala da importância de lidar nas transgressões, que poderia ser esse 

‘aprontar’ da adolescente, em ser ao mesmo tempo suficientemente humano e suficientemente 
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forte para conter os que destituíram as regras, pois estes necessitam desesperadamente de 

cuidados e pertencimento assim como fazem o possível para destruir quando o encontram.  

Sobre os pares, a adolescente 1 faz um importante relato que gostaria de ajudar 

pessoas em situações de vulnerabilidades, especificamente adolescentes institucionalizados. A 

adolescente parece ter encontrado estratégias saudáveis para retomar o curso de seu 

desenvolvimento após vivências estressantes, no caso seria no desejo de auxiliar o outro. Com 

isso ela retoma sua própria história e seu processo de identidade na construção da de seu 

semelhante (BERNARDI, 2010). 

 

 Convivência familiar e comunitária: uma importante aliada. 

A interação entre os contextos do abrigo com a família e a comunidade operam, ao 

longo do tempo, os principais fatores de desenvolvimento assim como contribui para vários 

fatores de proteção, segundo Siqueira (2006).  

O significado do contexto familiar para os adolescentes 1 e 2, apesar da distância 

geográfica, é constituída de afetividade latente, enquanto para o adolescente 3 a maior 

composição de relacionamento emerge do contexto comunitário. A convivência familiar e 

comunitária é essencial para adolescente em vulnerabilidades, como determina o CONANDA 

(2009) e a interação entre os contextos, atendendo os fatores de proteção e privilegiando o 

bem-estar do jovem, ocorre para os referidos pesquisandos.  

De modo contrário, para os adolescentes 1 e 3 os espaços menos compostos foram, 

respectivamente a comunidade e a família e para ambos adolescentes o outro contexto 

(família e comunidade) era não só mais populoso como também com maior carga afetiva. 

Para equilibrar o apoio dos membros da rede é necessário investir nos contextos em que 

aparecem menos sujeitos. Siqueira (2006) aponta para a importância da comunicação 

interambiental na transição ecológica, que proporciona um canal de transmissão de 

informações e atitudes de um ambiente para o outro e influencia diretamente os contextos. 

O adolescente 2 foi transferido repetidas vezes de instituição (tem três anos de 

acolhimento institucional e passou por sete abrigos) o que dificulta não só a adesão a medida 

protetiva de acolhimento quanto no estabelecimento de relações fortes e afetivas nestes 

contextos. Tal relação também não favorece uma plena e ampla convivência familiar e 

comunitária pela rápida passagem aos ambientes de abrigamento.  

O contexto escolar é visualizado por todos como um importante meio para conseguir 

renda e trabalho na idade adulta, porém todos demonstram impaciência em estar em tal 

contexto. A escola, apesar de ser um espaço privilegiado de relações comunitárias, parece não 
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fazer parte do processo identitário destes adolescentes, pois estes tem um ato índice de evasão 

escolar. Segundo Pereira (2010) para a garantia da assiduidade escolar e motivação na 

aprendizagem são necessários o apoio sistemático do professor e o desenvolvimento eficaz do 

conteúdo. Apesar disto, a maioria nomeia tal contexto como protetivo, ou seja, ainda há uma 

compreensão positiva e acolhedora da realidade escolar. 

Diferente do contexto ‘rua’ citado por um adolescente que considerou como um 

contexto de risco. Em semelhança a isto, ocorreram diversas falas que associavam a rua e a 

comunidade com o fenômeno da drogadição. Vale ressaltar que as falas sobre tal temática no 

momento da entrevista foram expressas com receio, quando eram audíveis para a 

pesquisadora. O acesso de drogas para adolescentes assim como o tráfico delas estreita cada 

vez mais seus laços com a comunidade e de acordo com Pereira (2009), e ela relata que parte 

dos moradores contribuem para a permanência dessas ações, seja por segurança no local, seja 

por medo, seja pelo uso, seja pela possibilidade de renda. Tal situação traz um forte indicativo 

de um fator de risco da comunidade e que é necessário um trabalho com os adolescentes da 

região de caráter preventivo, inclusivo e de natureza comunitária sobre o envolvimento com 

drogas. 

Um dos pensamentos do sistema comunitário de valores, ideologias, crenças – 

macrossistema - que traz sofrimento a adolescente 1 é o machismo. A adolescente enfrenta 

tensões micropolíticas cotidianas porque muitas vezes os conceitos de gênero transformam o 

sujeito em objeto de discriminação estereotipando-o. Portanto o eu hegemônico masculino em 

nossa cultura transforma mulheres no diferente que o assombra, no desconhecido, na 

incógnita.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano no seu processo de existir é construído por diferentes e diversas 

interferências e variáveis. Somos construídos enquanto humanos constantemente e 

atravessados por diversas instituições. Da ideia de concepção de um sujeito ou na ciência de 

uma vida vindo ao mundo, na gestação e na materialização de um corpo separado do corpo 

materno, desde a mais tenra idade até velhice, temos a instituição família e escola como uma 

grande influência. Porém, para alguns, as instituições de acolhimento tornam-se outro 

importante contexto que permeiam suas vidas. 

Estar em uma instituição de acolhimento de qualidade exige que o espaço dê 

oportunidade para que crianças e adolescentes ressignifiquem suas histórias, para que elas 

possam se expressar, agir, vincular-se verdadeiramente, imaginar e sonhar com possibilidades 

e caminhos melhores dessa vida. Estar em um contexto de abrigamento não necessariamente 

conduz os sujeitos a histórias recheadas de violações de direitos e violências, mas pode sim 

ajudar a trabalhar sua resiliência. 

Ademais, a fase da adolescência, uma importante transição entre a vida infantil para 

adulta, está vinculada a um processo sócio-histórico-cultural de formação de identidade, 

autonomia, autoafirmação, novas condutas e novas experiências. Por fim, acredita-se que para 

um adolescente residente em uma instituição de acolhimento tal processo se dá de forma 

equivalente. Pois, nesta fase é importante a equipe do abrigo fortalecer as escolhas e a rede do 

sujeito favorecendo a autonomia e seu projeto de vida, acolhendo seus conflitos e permitindo 

tantas possibilidades de desenvolvimento. 
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ANEXO A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Investigadores: 

Professora Orientadora: Taísa Resende Sousa 

Orientanda: Luiza Martins Costa - (061) 96092865 / luiza.mcosta@uol.com.br Instituição: 

Universidade de Brasília – UnB 

 

Título: Sentidos e significados da rede social para adolescentes em medida protetiva de 

abrigamento 

Descrição e objetivo do estudo: 

Este é um trabalho de Monografia do curso de Especialização em Educação em e para 

os Direitos Humanos no contexto da Diversidade Cultural do Instituto de Psicologia da UnB. 

Seu propósito é construir informações sobre os sentidos das redes sociais para adolescentes 

institucionalizados em um abrigo bem como investigar as percepções desses adolescentes 

institucionalizados em termos de estrutura e função da sua rede social e identificar os 

principais contextos de vinculação dos adolescentes, a conexão entre eles assim como a 

densidade da rede social. Para tanto, serão realizadas dois instrumentos com os professores e 

as professoras: Mapa da Rede Social e Entrevista semiestruturada.  

Ressalta-se também que a participação nesse trabalho é absolutamente 

voluntária.  

Este estudo poderá contribuir, a partir de uma interação dos sujeitos com os 

instrumentos e materiais apresentados, uma possível reflexão sobre os sentidos da sua rede 

social assim como as características que a compõem: densidade, estrutura, funções e uma 

reformulação na percepção sobre qualidade, quantidade e quais significados dados a rede 

social, tentando contribuir para a ampliação dos trabalhos nesta área específica do 

conhecimento. 

Confidencialidade a Avaliação dos Registros 

A participação neste estudo será confidencial e as anotações serão apenas mostradas 

para o pesquisador e autoridades normativas da equipe da referida especialização com o 

objetivo de garantir informações da pesquisa. A identidade dos entrevistados/das 

entrevistadas permanecerá sempre em confidencialidade, não sendo citados nomes na 

pesquisa.  

Direito à retirada do Estudo 

 

Eu, ______________________________________________________, fui informado 

(a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 

responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa 

pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. Esta recusa não acarretará em retaliações de qualquer tipo. Tenho o direito de 

manter uma cópia assinada deste documento. 

  

 

 

 

  

 

mailto:luiza.mcosta@uol.com.br
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Consentimento Pós-Informação 

  

    Por estar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo, expresso, 

livremente, o consentimento da minha participação como sujeito desta pesquisa. 

                           

                           

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                            Participante da Pesquisa                                                                 

 

 

 

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                   Responsável do(da) Participante                                                                  

 

  

  

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                          Professora Orientadora 

 

 

 

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                                   Orientanda 
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ANEXO B 

 

MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

 

 

  

 

 

  

FAMÍLIA 

COMUNIDADE 
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ANEXO C 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS E 

AVALIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DOS ADOLESCENTES (ENI, 2009) 

 

DADOS BÁSICOS 

Nome (somente pro pesquisador): 

Data de Nascimento: 

Idade: 

Escolaridade: 

Já teve em outras instituições de acolhimento? 

Há quanto tempo no acolhimento institucional? 

Há quanto tempo neste abrigo? 

 

 Primeira parte: O mapa das redes sociais 

Entregar o mapa de rede e falar: “Quais são as pessoas mais importantes pra você atualmente? 

Aquelas que você pode dizer que fazem parte de suas relações neste momento de sua vida? 

Use esse desenho para ajudá-lo a nos explicar como estão seus relacionamentos nos diferentes 

aspectos de sua vida hoje. 

Primeiramente, você deve desenhar no mapa as pessoas que fazem parte de sua rede. Cada 

pessoa será representada por um círculo, se for do sexo feminino, e um quadrado, se for do 

sexo masculino. Não precisa colocar nomes, só representar pelos círculos ou quadrados. 

Depois nos vamos conversar sobre este mapa e você poderá explicar melhor, ok? 

Para colocar as pessoas neste mapa, existem algumas regras que vão nos ajudar neste 

conhecimento de seus relacionamentos: 

1. Você está localizado no centro do desenho 

2. O mapa possui cinco quadrantes representados pela Família, Amigos/Namoro, Escola, 

Abrigo e Outros Comunidade. Você colocara em cada quadrante as pessoas que 

considera daquele contexto em sua vida 

3. O primeiro círculo são para as pessoas que são de sua relação mais íntima, mais 

próxima, o terceiro são para aquelas pessoas que considera importante, mas não tão 

próximas, o quinto são para aquelas pessoas que você considera que fazem parte de 

sua relação, mas não são tão importantes ou que estão mais distantes de você neste 

momento de sua vida. O segundo e o quarto círculo são relações intermediárias 
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 Segunda parte: Exploração do Mapa das Redes 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

a) O que você achou de como ficou o mapa? Você achou que ficou bem assim? Quer 

fazer alguma mudança? 

b) Olhando para o mapa, o que você está percebendo quanto a quantidade de pessoas 

e quanto aos lugares que você colocou? Você acha que o mapa ajuda a mostrar 

como estão seus relacionamentos neste momento de sua vida? 

c) Sobre o número de pessoas, aumentou ou diminui ao longo dos tempos? 

d) As pessoas que você colocou no mapa conhecem uma a outra? 

e) Você gostaria de me apresentar essas pessoas? Gostaria de falar sobre elas? Se 

sim, porque as colocou nesta posição? 

f) Gostaria que alguém estivesse em outro ponto dessa rede? O que falta para essa 

mudança? 

g) Onde as pessoas que você colocou no mapa moram? É perto ou longe de você? 

Como faz para encontra-las? Com que frequência você as encontra? 

h) Você e essas pessoas costumam frequentar os mesmos lugares? 

i) Quais são as idades dessas pessoas? 

j) Elas tem a mesma condição financeira que você? 

k) O que acha que tem de parecido com essas pessoas? 

l) E de semelhante? 

 

1) ABRIGO 

a) Você se sente integrado, parte do abrigo? 

b) Como é seu relacionamento dentro do abrigo? Existe mais conflito ou mais 

harmonia? Existe mais violência ou mais dialogo? 

c) O que você espera do abrigo? Você gostaria que mudasse alguma coisa na sua 

relação com eles? De que forma? 

d) O que o abrigo espera de você? 

2) FAMÍLIA 

a) Como está o relacionamento com as pessoas da sua família que você colocou no 

mapa? 

b) Quais as dificuldades e facilidades na convivência com essas pessoas? 

c) Com o passar do tempo, temos ideias e opiniões que vão se modificando. A sua 

opinião sobre sua família mudou desde que você está no abrigo? 
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3) ESCOLA 

a) O que a escola representa pra você? Na sua opinião, para que ela serve? 

b) Você sente que faz parte da escola, se sente integrado? Como é seu relacionamento 

com as pessoas da escola? 

c) Você se sente protegido ou em risco dentro da escola? Por que? 

d) Como é a relação entre professores e alunos? Existe respeito, diálogo e negociação de 

regras entre vocês? 

4)  AMIGOS 

a) Você tem amigos? Um grupo de amigos? O que significa ter um grupo de amigos? 

b) O que faz você se aproximar de seus amigos? De onde os conhece? 

c) O que você gosta nos seus amigos? O que você não gosta? 

d) O que gostaria de mudar nesta relação? 

5) COMUNIDADE 

a) Na sua comunidade prevalece um clima de cooperação entre as pessoas ou um clima 

de indiferença, agressividade ou distanciamento? 

b) Como as pessoas da comunidade costumam avaliar o adolescente? De que forma você 

acha que elas fazem essa avaliação? 

c) Existem atos de violência ou presença de gangues na sua comunidade? 

d) Como é o acesso as drogas na comunidade? Existem locais de venda, repasse? O 

adolescente consegue comprar álcool e cigarro nos locais de venda da comunidade? 

 PROJETO DE VIDA 

a) Como você se vê no futuro em relação à sua família, as suas amizades, à escola, ao 

trabalho, ao abrigo e a sociedade? 

b) O que você pensa em realizar no futuro? Você acha que esse projeto de vida é viável? 

O que você precisa fazer para realizá-lo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ANEXO D 

ADOLESCENTE 1 
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ANEXO D 

ADOLESCENTE 2 
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ANEXO D 

ADOLESCENTE 3 

 

 


