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Mapa falado: 
a importância das percepções dos usuários e dos trabalhadores da rede 

socioassitencial sobre os territórios para o processo de Vigilância Socioassistencial. 

Contexto
A Secretaria Municipal de Assistência Social do municí-
pio de Londrina planejou, durante os meses de janeiro a 
março de 2017, vinte oficinas territorializadas, sendo 
dez delas com participação de usuários dos serviços 
e as demais com trabalhadores do SUAS. A ferramen-
ta utilizada para captar as percepções dos participan-
tes foi a do Mapa Falado, metodologia retirada do li-
vro “Ferramentas do Diálogo” (Faria e Neto, 2006). O 
Mapa Falado é um desenho representativo do espaço 
ou território que está sendo objeto de reflexão. É uma 
ferramenta que permite discutir diversos aspectos da 
realidade de forma ampliada. 

Mapa Falado nas oficinas
A proposta era conhecer o território a fim de contribuir 
para o diagnóstico territorial e aprimoramento do pai-
nel de demandas construído a partir de dados oficiais e 
de atendimento. O foco foi identificar as diversas per-
cepções dos integrantes da rede socioassistencial e 
dos usuários sobre esses territórios, e sobre as pes-
soas que neles vivem, a partir de suas vivências, das 
desproteções e da oferta de serviços.

Metodologia
O grupo utiliza a imaginação, considerando a seguin-
te questão norteadora: se um pássaro sobrevoasse a 
região o que ele poderia ver? Alguém inicia o desenho 
no chão a partir de algum elemento visto pelo pássaro. 
Os participantes apontam livremente os elementos do 
território conforme sua vontade, sem intercorrências. 

A cada elemento, explora-se o conhecimento do grupo 
sobre o tema. Algumas perguntas-chave contribuíram 
para fomentar a discussão durante o procedimento: 
O que existe aqui? O que mais podemos ver? Como? 
Quando? Onde? Pra quê? Por quê? Quanto? Sempre foi 
assim? As opiniões de  todos os participantes eram 
consideradas.

Resultados
Possibilitou captar as particularidades das dez regiões 
do município de Londrina, as diversas leituras dos ter-
ritórios a partir das percepções e as demandas mais 
expressivas.

As oficinas resultaram na matriz de percepção de cada 
região da cidade sob o olhar dos usuários e da rede so-
cioassitencial, com informações que irão compor o Pai-
nel Vulnerabilidades do território e subsidiarão o plane-
jamento da Política de Assistência Social.
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