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Introdução: O mapa bioecológico é um instrumento adaptado da proposta do
mapa dos cinco campos proposto por Margareta Samuelsson e Gunilla Thernlund, e
fundamentado na teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano desenvolvida
por Urie Bronfenbrenner.

Objetivo: A adaptação do mapa ocorreu em 2018,

quando passou a ser utilizado no contexto clínico e de pesquisa do Serviço de
Atendimento Psicológico da Unoesc Campus Chapecó. Método: A teoria
Bioecológica compreende o desenvolvimento humano como um fenômeno de
continuidade de mudanças duradouras nas características biopsicossociais,
reunindo quatro elementos: Pessoa, Processo, Contexto e Tempo, que formam o seu
modelo teórico (Modelo PPCT) e que atuam de forma inter-relacionada no
processo de desenvolvimento. O mapa permite conhecer mais sobre o Contexto
das pessoas na medida em que investiga a estrutura e a função da rede de
apoio/inter-relações das mesmas, e permite a avaliação da quantidade e da
qualidade dos vínculos estabelecidos nessa rede. A proposta consiste em
apresentar um diagrama com seis elipses concêntricas, divididas em cinco
setores/campos, tal como fatias, nomeadas a partir dos contextos de maior
interação (geralmente em crianças e adolescentes: Família, Parentes, Escola,
Amigos, Outras Pessoas). Na sequência é solicitado que a criança/o adolescente
coloque o seu nome ou uma figura na elipse central, e coloque o nome das
pessoas ou figuras representando as pessoas que fazem parte da sua vida em cada
um dos campos, obedecendo a satisfação no relacionamento, de forma que as
pessoas que despertam afeto positivo são colocadas mais próximas ao centro e as
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que despertam afeto negativo são localizadas mais afastadas do centro. Também
é investigada a presença de conflitos e de rompimentos em cada um dos
relacionamentos com as pessoas representadas em cada campo, bem como a
satisfação/insatisfação com as relações. Outras explorações pertinentes sobre os
conteúdos e temas também são possíveis de serem realizadas. Resultados: Desde
2018 o mapa biecológico já foi aplicado no atendimento clínico em mais de 50
crianças e adolescentes e utilizado como instrumento de coleta de pesquisa em
três trabalhos de conclusão de curso. Conclusão: O instrumento tem se mostrado
um recurso valioso na coleta de dados, tanto no contexto clínico quanto de
pesquisa, referente à estrutura e função da rede de apoio de crianças e
adolescentes, permitindo observar a quantidade e qualidade dos vínculos
estabelecidos na rede de apoio/inter-relações. Acredita-se que também pode ser
bastante útil na investigação das redes de adultos e idosos, e possa ser utilizado por
outras áreas do conhecimento para um melhor entendimento dos contextos de
vivência das pessoas.
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