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CÍRCULOS DA
COMUNICAÇÃO

O EXERCÍCIO DA REDE SOCIAL
Indivíduos com perda auditiva estão cercados por diversos parceiros
de comunicação, que compõem sua rede social. O tamanho e o alcance
das redes sociais variam de pessoa para pessoa. Alguns podem se
limitar a poucos, enquanto outros podem expandir por meio de diversos
ambientes de comunicação. O exercício dos Círculos da Comunicação
permitirá aos indivíduos a pensar sobre as pessoas que formam sua
rede social e a identificar a frequência e potenciais desafios para se
comunicar com esses indivíduos.
PROPÓSITO DO EXERCÍCIO
A ferramenta Círculos da Comunicação encoraja indivíduos a pensar
nas pessoas que fazem parte de sua vida e considerar como a perda
auditiva pode impactar seu relacionamento com eles. Uma vez que a
pessoa tenha identificado indivíduos em suas redes sociais, é possível
continuar com uma conversa respeito das situações de comunicação.
Devem ser destacadas como e onde a comunicação acontece (ex.:
ao telefone, em casa, no shopping) e a eficácia da comunicação (ex.:
bem-sucedida, problemática). Essa discussão, por sua vez, aumenta a
conscientização sobre as parcerias de comunicação e seus ambientes e
facilita a discussão e a formulação de metas de reabilitação.
INSTRUÇÕES:
A ferramenta consiste em quatro círculos:
Círculo n° 1. O centro ou o núcleo representa a pessoa que
está completando os círculos.
Círculo n° 2. O círculo interno representa as pessoas mais
importantes na rede social de indivíduos – aquelas com
quem o indivíduo compartilha muito tempo ou se sente
particularmente próximo.
Círculo n° 3. O círculo do meio representa as pessoas que
ainda são muito importantes, mas não tão próximas como as
pessoas do círculo interno.
Círculo n° 4. O círculo externo é reservado para aqueles
indivíduos que não são tão importantes, mas estão presentes
de maneira regular.
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Referência: Este exercício foi adaptado de Antonnuci TC e Akiyama H. (1987). Social networks
in adult life and a preliminary examination of the convoy model. Journal of Gerontology, 42(5),
519-527.

