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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar os afetos presentes no cotidiano dos profissionais que atuam na 

socioeducação, em especial, na medida de internação executada em um Centro 

Socioeducativo- CENSE. Partimos do entendimento que os afetos estão presentes em todas as 

vivências do sujeito, sendo fundamental para a construção dos significados pessoais e atuando 

como um catalisador das relações inter e intrapessoais. Deste modo, nossas ações e nosso 

fazer profissional estão permeados pelos afetos. Nesse sentido, buscamos analisar quais afetos 

estão presentes na relação entre o profissional e o adolescente em cumprimento da medida 

socioeducativa de internação. Nosso olhar parte de uma perspectiva histórica; com isso, 

inicialmente fizemos um levantamento de como se construiu e se consolidou nossa legislação 

e políticas públicas para o público infanto juvenil, afunilando para os adolescentes autores de 

atos infracionais. Notamos que na história das políticas voltadas à criança e ao adolescente, as 

ações eram pautadas no abrigamento deste público. Mudanças ocorreram até chegarmos na 

medida de internação tal como a temos hoje. A pesquisa realizada partiu da perspectiva da 

análise institucional, na qual a realidade social e organizacional pode ser compreendida por 

meio dos discursos e práticas dos sujeitos. Assim, ao analisar esses elementos em nossa 

pesquisa, pode-se entender e saber quais os afetos presentes nas relações, coadunando essa 

perspectiva teórica ao mesmo tempo em que nos utilizamos da abordagem etnográfica para 

nos conduzir neste processo. Este método se insere no campo das pesquisas qualitativas e 

busca compreender o fenômeno estudado de uma maneira total. Noutras palavras, a pesquisa 

etnográfica estuda uma cultura de um grupo e os elementos presentes que compõem todo o 

grupo. Neste tipo de pesquisa é importante que o pesquisador se insira no ambiente estudado, 

para assim fazer parte do grupo e tentar compreender os significados existentes no cotidiano 

do local. Este elemento colaborou com a proposta da pesquisa, visto a atuação que a 

pesquisadora teve como psicóloga na unidade socioeducativa em questão. Para obtenção dos 

dados, dividimos a coleta em dois momentos: primeiro, por meio do instrumento diário de 

campo; e segundo, a partir de entrevistas com os socioeducadores. Em nossas análises, 

identificamos três afetos presentes na relação com os adolescentes; o medo, a raiva e a 

frustração. Medo do adolescente, visto que ele é um transgressor da lei e estaria lá por ser 

perigoso; a raiva e a frustração em virtude de o adolescente receber todo o cuidado e ser 

sujeito de atenção, enquanto os profissionais estariam desassistidos pelo Estado. 

 

Palavras-chaves: Afeto. Socioeducação. Centro Socioeducativo. Análise Institucional. 

Pesquisa Etnográfica. 

  



TOLEDO, Priscila L. The socio-education in question: a study on the perception of 

professionals from a deprivation of liberty institution for adolescents about affectivity. 2021. 

147f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2021. 

 

ABSTRACT 

 

This research sought to analyze the affections present in the daily lives of professionals who 

work in socio-education, especially in the measure of hospitalization carried out in a Socio-

educational Center - CENSE. We start from the understanding that affections are present in all 

experiences of the subject, being fundamental for the construction of personal meanings and 

acting as a catalyst for inter and intrapersonal relationships. This way, our actions and our 

professional practices are permeated by affections. In this sense, we sought to analyze which 

affections are present in the relationship between the professional and the adolescent in 

compliance with the socio-educational measure of hospitalization. Our view starts from a 

historical perspective; with this in mind, we initially carried out a survey on how our 

legislation and public policies for children and youth were constructed and consolidated, 

narrowing down to teenagers who committed criminal acts. We note that in the history of 

policies aimed at children and adolescents, actions were based on sheltering this public. 

Changes occurred until we reached the hospitalization measure as we have it today. The 

research started from the institutional analysis perspective, in which the social and 

organizational reality can be understood through the subjects' discourses and practices. Thus, 

when analyzing these elements in our research, it is possible to understand and know which 

affections are present in the relationships, matching this theoretical perspective while using 

the ethnographic approach to guide us in this process. This method is part of the field of 

qualitative research and seeks to fully understand the phenomenon studied. In other words, 

ethnographic research studies the culture of a group and the elements present that make up the 

whole group. In this type of research, it is important that the researcher enters the studied 

environment, to then be part of the group and try to comprehend the existing meanings in 

local daily life. This element collaborated with the research proposal, given the role that the 

researcher had as a psychologist in the socio-educational unit in question. To obtain the data, 

we divided the collection into two moments: first, through the instrument field diary; and 

second, from interviews with socio-educators. In our analyses, we identified three affects 

present in the relationship with adolescents; fear, anger and frustration. Fear of the teenager, 

as they are lawbreakers and would be there for being dangerous; the anger and frustration due 

to the adolescent receiving all the care and being the subject of attention, while the 

professionals would be neglected by the State. 

 

Keywords: Affection. Socio-education. Socio-educational Center. Institutional Analysis. 

Ethnographic Research. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación buscó analizar los afectos presentes en la vida cotidiana de los 

profesionales que laboran en socioeducación, en particular, en materia de hospitalización, 

realizada en un Centro Socioeducativo - CENSE. Partimos de la comprensión de que los 

afectos están presentes en todas las experiencias del sujeto, siendo fundamentales para la 

construcción de significados personales y actuando como catalizador de las relaciones inter e 

intrapersonales. De esta forma, en nuestras acciones, en nuestro quehacer profesional, están 

impregnadas de afectos, en este sentido, buscamos analizar qué afectos están presentes en la 

relación entre el profesional y el adolescente en cumplimiento de la medida socioeducativa de 

hospitalización. . Nuestra mirada parte de una perspectiva histórica, con eso, inicialmente, 

hicimos un relevamiento de cómo se construyó y consolidó nuestra legislación y políticas 

públicas de niñez y adolescencia, canalizando a los adolescentes infractores. Notamos que en 

la historia de las políticas de niñez y adolescencia las acciones se basaron en acoger a este 

público, se produjeron cambios hasta tener la medida de hospitalización como la tenemos hoy. 

La investigación realizada partió de la perspectiva del análisis institucional. En el análisis 

institucional, la realidad social y organizacional puede entenderse a través de los discursos, 

prácticas de los sujetos, así, al analizar estos elementos, en nuestra investigación, es posible 

comprender y conocer qué afectos están presentes en las relaciones, en línea con esta 

perspectiva teórica utilizamos el enfoque etnográfico para orientarnos en este proceso. Este 

método se inserta en el campo de la investigación cualitativa y busca comprender de manera 

total el fenómeno estudiado. La investigación etnográfica estudia la cultura de un grupo y los 

elementos presentes que lo componen. En este tipo de investigaciones, es importante que el 

investigador ingrese al entorno estudiado, para que sea parte del grupo y pueda comprender 

los significados que existen en la vida cotidiana del lugar. Este elemento colaboró con la 

propuesta de investigación, ya que la investigadora también trabajó como psicóloga en la 

unidad socioeducativa investigada. La recolección de datos se llevó a cabo en dos momentos, 

primero a través del instrumento de campo diario y segundo a través de entrevistas con 

socioeducadores. En nuestros análisis identificamos que dos afectos presentes en la relación 

con los adolescentes son el miedo y la ira. Miedo del adolescente, porque es un transgresor de 

la ley, y estaría ahí, porque es peligroso, y rabia, porque el adolescente recibe todos los 

cuidados, siendo objeto de atención, mientras que los profesionales serían desatendidos por el 

Estado.  

 

Palabras-clave: Afecto, Socioeducación. Centro Socioeducativo. Análisis Institucional. 

Investigación etnográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o tema afeto tem ganhado destaque em pesquisas e em discussões 

no que concerne a área de atuação dos profissionais que se inscrevem nas políticas públicas. 

Essa temática começa a se destacar na literatura sobre políticas públicas a partir dos trabalhos 

de Emerson Elias Merhy, que desde os anos 2000, vem desenvolvendo pesquisas que 

abordam o tema da implicação, na perspectiva da política de humanização do Sistema Único 

de Saúde. Para tanto, o autor considera os elementos afetivos do trabalhador no seu fazer 

profissional, com o objetivo de entender o processo de cuidado voltado aos usuários das 

políticas públicas de saúde (MERHY, 2004; 2005). Em seus estudos, Merhy aponta os afetos 

como um elemento presente na prática profissional, os quais são responsáveis por 

influenciarem (de algum modo) o fazer profissional e, consequentemente, a implementação 

das próprias políticas, pois entende que as políticas são executadas por pessoas que sentem, se 

implicam com o trabalho que desenvolvem e, com isso, expressam afetos (MERHY et al., 

2014). 

Além do afeto ser uma temática no campo das políticas públicas, é também tema de 

debate no campo da psicologia social, em especial nos trabalhos desenvolvidos por Bader 

Sawaia (2009). Essa pesquisadora busca estudar as relações humanas e o componente afetivo 

existente nelas, trazendo uma reflexão para pensar o afeto enquanto potência mobilizadora do 

agir e elemento para se pensar sobre o sofrimento ético político, buscando uma transformação 

social e superação da alienação social.  

Assim, a partir das perspectivas teórico-práticas da psicologia social, a presente 

pesquisa buscou identificar e analisar os afetos presentes no campo da socioeducação e, 

sobretudo, a percepção dos profissionais que têm por função fazer a socioeducação acontecer. 

A escolha deste tema se deu, inicialmente, a partir das experiências profissionais vivenciadas 

no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) , no Núcleo de 

Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ), em um Centro 

Socioeducativo (CENSE) estudado, onde atuei como psicóloga por dois anos; e interesses 

acadêmicos, estudando textos sobre a temática afeto. Estes últimos, por sua vez, permitiram a 

formulação de algumas questões a respeito da presença da afetividade na prática dos 

profissionais socioeducadores envolvidos nos centros socioeducativos, quais sejam: de que 

modo os afetos destes profissionais (socioeducadores) são percebidos enquanto uma dimensão 
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das relações que se desenvolvem nas unidades em que atuam? Como os afetos impactam as 

relações e o desenvolvimento do trabalho junto aos adolescentes privados de liberdade?  

Lane e Araújo, no livro “Arqueologia das Emoções” (1999), realizaram um estudo 

sobre os afetos nas relações inter e intrapessoais. Neste, apontam que “os afetos são emoções 

denominadas, ou seja, eles integram-se à linguagem e ao pensamento, tornando-se, assim 

sociais, na origem e nas consequências” (p. 119), ou seja, os afetos fazem parte da história do 

ser humano, estão presentes nas diversas esferas da vida do sujeito e impactam suas vivências. 

Ainda pensando sobre a importância do afeto na vida do ser humano, compreendemos, 

assim como Villas Boas (2004), que o afeto é como um guia, dirigindo a ação dos homens nas 

mais diferentes situações, orientando-o a como se posicionar diante daquilo que se apresenta a 

ele. Noutras palavras, o afeto faz a mediação do sujeito com o meio no qual está inscrito, com 

os outros, com as coisas. 

Compartilhando dessa ideia do afeto como um “catalisador” das relações do sujeito 

com ele mesmo, com os outros e com o espaço social, nos propomos a estudar como ele é 

percebido pelos socioeducadores que atuam junto a adolescentes privados de liberdade, numa 

instituição socioeducativa estadual. A escolha por estes profissionais ocorreu, uma vez que 

são eles que executam a política pública da socioeducação. É por meio do trabalho desses 

profissionais, portanto, que a socioeducação acontece e se implementa. E quem são esses 

atores? Segundo Paes (2010), são todos os profissionais que estão inseridos na instituição e 

que têm contato direto com os adolescentes por meio de atendimentos e intervenções, sendo: 

os psicólogos, os pedagogos, os professores, os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais, 

os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, os médicos, os dentistas, os motoristas, o diretor, 

o diretor assistente e os agentes de segurança socioeducativos. E, em nossa percepção, 

podemos incluir também o setor administrativo e todos aqueles que trabalham nos serviços 

gerais, os quais, de alguma forma, têm contato com os adolescentes, mesmo que não façam 

atendimento direto. 

São muitos os profissionais, de diferentes áreas, que têm por objetivo executar a 

política da socioeducação. Pensar sobre os seus afetos se torna importante, pois estes 

trabalhadores estão implicados com seu trabalho a partir de várias dimensões, tais como 

história de vida de cada um, os desafios do trabalho multiprofissional e em rede, a construção 

e reavaliação da própria política pública enquanto equipe, a inserção de cada um e da equipe 

no espaço institucional, as relações de trabalho pensadas coletivamente, as relações de cada 

um com o seu próprio trabalho, etc. 
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Pesquisar sobre o tema proposto, teve também como propósito trazer para o campo da 

socioeducação, uma outra forma de compreender o cumprimento de uma medida 

socioeducativa (a da internação), quer seja, pela via da afetividade – dimensão que está 

sempre presente nas relações humanas, mas nem sempre é reconhecida. Buscou-se ainda 

trazer o entendimento de como o socioeducador se implica com seu trabalho, tendo como 

ponto de partida a afetividade. E, por fim, buscamos dar visibilidade às relações afetivas 

presentes no campo institucional; instituição essa que aparentemente se preocupa 

exclusivamente com o cumprimento da legislação e que não tem um compromisso evidente 

com os aspectos afetivos implicados nas suas formas de intervenção junto aos adolescentes. 

Essa pesquisa foi desenvolvida sob a ótica da etnografia, sendo a abordagem que nos 

conduziu nesse processo. Segundo Mattos (2011), este tipo de pesquisa está inserido no 

campo das pesquisas qualitativas, no qual busca compreender o fenômeno estudado de uma 

maneira total, ou seja, holística. A pesquisa etnográfica estuda uma cultura e “preocupa-se em 

revelar as relações e interações significativas de modo a desenvolver a reflexividade sobre a 

ação de pesquisar, tanto do pesquisador quanto pelo pesquisado” (p. 49). 

Segundo Hammouti (2002), para alcançar o objetivo proposto pela etnografia, isto é, 

conhecer a realidade e a cultura do local pesquisado, o pesquisador deve se inserir no 

ambiente estudado. Dessa forma, ele fará parte do grupo e poderá desvelar os significados que 

compõem o cotidiano do local. 

Escolhemos essa abordagem por consideramos que a inserção no campo de pesquisa 

nos possibilitaria acessar e compreender a emergência dos afetos nas relações que ali se 

estabeleciam. Assim, estar em campo, possibilitou mais que observar esse afeto produzido 

pelos sujeitos pesquisados, mas também participar desse enredo e se permitir ser afetado.  

Neste mesmo raciocínio – e complementando a postura etnográfica que assumimos no 

decorrer da pesquisa – recorreremos à teoria da Análise Institucional para compreender os 

fenômenos ocorridos do campo estudado, uma vez que a Análise Institucional, segundo 

L’Abbate (2012, p. 198) “tem por objetivo compreender uma determinada realidade social e 

organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos”. Compartilhamos desse 

pensamento e por isso deveu-se a escolha desta teoria, pois buscamos evidenciar os afetos que 

surgiram e os que já estavam presentes no campo institucional. Além de que, acreditamos que 

a análise institucional nos permitiu percorrer este percurso.   

Para a organização dos dados obtidos, utilizou-se do recurso da análise de conteúdo, 

pelo qual é realizada uma sistematização das ideias iniciais, ou seja, do que se propõe estudar, 

e a partir disso esquematiza-se as informações adquiridas. Após, afaz-se um pré análise do 
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material, averiguando seu conteúdo, informações que se assemelham, que se repetem e que se 

relacionam com o tema. Realizado esse procedimento, a partir do material selecionado, faz-se 

a análise sob a ótica da teoria escolhida. Optamos por escolher esse método para 

sistematização e análise do material para que pudéssemos afunilar as informações que 

obtivemos.  

Por termos realizado uma pesquisa de campo e com uma entrevista semiestruturada, os 

dados foram amplos, tornou-se necessário explorar esse material e verificar quais conteúdos 

se relacionavam com a temática proposta, qual seja, os afetos. Em nossas análises do material, 

constatamos a existência de afetos semelhantes que se repetiam nos discursos dos 

entrevistados, e os buscamos evidenciar em nosso material.  

Por se tratar de uma pesquisa realizada com pessoas, esta precisou ser submetida a 

dois comitês de ética, sendo o comitê da Secretaria de Justiça e da Universidade Estadual 

Paulista, campus Assis. Tão logo aprovada por ambos os comitês, cujos registros são 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE 34775220.4.0000.5401, sob o 

número do parecer 4.599.061.  

Por fim, organizamos o texto em quatro capítulos. O primeiro deles abordou dentro de 

uma perspectiva histórica, a construção da legislação e das políticas públicas para a infância e 

adolescência no Brasil e no Paraná, buscando apresentar os elementos que colaboraram a 

construção da nossa legislação e política pública, tendo como foco as legislações e políticas 

públicas voltadas para os adolescentes autores de ato infracional. Discorremos sobre a 

construção de espaços para privação de liberdade desses adolescentes e por fim, nos 

propusemos a pensar o Centro socioeducativo. 

No segundo capítulo, explanamos sobre o afeto, explicando-o a partir de autores guias 

o nosso entendimento sobre essa temática. Buscamos pensar os afetos como elemento 

constitutivo do ser humano e produto das relações intra e interpessoais, de forma a abordá-los 

na esfera institucional.  

No terceiro capítulo, dissertamos sobre a metodologia que orientou o desenvolvimento 

do nosso trabalho, bem como explanamos sobre a abordagem etnográfica e a análise 

institucional como métodos de análise. Também expusemos os instrumentos utilizados na 

pesquisa para a produção do material.  

Por último, o quarto capítulo trouxe parte do material que foi produzido no decorrer 

desta pesquisa, apresentando partes do diário de campo, da entrevista e análises. Seguem as 

conclusões, as referências finais e os anexos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, partimos de uma perspectiva de que os afetos 

estão presentes nas nossas relações, mais que isso, que os afetos são relacionais, ou seja, nas 

relações que estabelecemos, produzimos afetos. Pensamos o afeto em duas dimensões, a 

primeira que remete ao afetar-se, como as relações que estabelecemos nos afetam, nos 

impactam, e consequentemente como também afetamos, como impactamos. Seguindo essa 

linha, entendemos a segunda dimensão do afeto como aquela relacionada ao campo das 

emoções, dos sentimentos.  

Nesse sentido, iniciamos essa pesquisa trazendo as seguintes perguntas: como os 

profissionais que atuam no campo da socioeducação percebem seus afetos enquanto uma 

dimensão das relações que se desenvolvem na unidade em que atuam? Como os afetos 

impactam as relações e o desenvolvimento do trabalho junto aos adolescentes privados de 

liberdade?  

A pesquisa partiu de uma metodologia etnográfica, assim, este tipo de pesquisa busca 

a inserção no local pesquisado, entendendo ser um meio muito rico para compreender a 

cultura do local. A inserção no campo de pesquisa foi algo dado previamente, visto que eu já 

fazia parte do grupo, então o desafio, para mim, não foi a inserção, mas sim assumir uma 

postura de estranhamento quanto aquilo que eu já conhecia. Proposta desafiadora, pois falar 

do socioeducador é também falar da minha postura enquanto profissional.  

Logo no desenvolvimento da pesquisa, me vi em duas posições; enquanto 

trabalhadora, fazia parte do grupo e tive acesso às informações que possivelmente, como 

pesquisadora, seriam mais difíceis de conhecer. Essa posição ocupada no processo de 

pesquisa gerou alguns entraves, como diferenciar o diálogo entre trabalhadora e pesquisadora 

não só para mim, mas também para meus pares. Isso porque, os elementos institucionais que 

atravessavam meus colegas, também me atravessavam, e em alguns momentos parecia difícil 

traduzir do ponto de vista da semântica o que estava acontecendo. Deste modo, a meu ver, a 

dificuldade foi me distanciar da prática, para torná-la crítica a ponto de fazer reflexões que, 

em alguns momentos, questionavam minhas anotações. 

Nas entrevistas, também notei entraves, afinal, o que eu faria com as informações que 

recebia ali? Senti nas entrevistas a necessidade de também me colocar nas indagações, 

trazendo minha experiência naquele espaço. Em resposta a isso, me foi comum escutar frases 

do tipo: “ah agora que você disse isso, me lembrei de tal coisa”, ou, “já que você disse isso, 

lembrei disso”. Percebi, que enquanto pares de trabalho, os entrevistados também sentiam a 
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necessidade de que eu compartilhasse minha experiência para que assim eu pudesse saber a 

deles, e em meu ponto de vista, isso foi muito enriquecedor, pois eles trouxeram pontos que, 

dentro do ambiente institucional, é pouco ou nada falado, como os conflitos entre alguns 

profissionais, entre setores, a percepção dos adolescentes. Todas as visões que me foram 

apresentadas permitiram o desenvolvimento desta pesquisa. E, pensando no objeto de estudo, 

os afetos, estas me trouxeram percepção e a possibilidade de nomear as sensações vivenciadas 

no espaço institucional. 

Quando nos inserimos na política de socioeducação, como vimos nas leituras dos 

cadernos orientativos, há a proposta de que o profissional estabeleça um vínculo com o 

adolescente, como modo de facilitar o trabalho. Sabemos que na política existe uma proposta 

socioeducativa, mas há que se pensar de que modo e em quais contextos conseguimos 

executá-la. Falar sobre autonomia dentro de um espaço institucional totalitário parece 

contraditório e o é. Enquanto profissionais, precisamos estar cientes disso para propor a 

quebra de situações cristalizadas.  

Pensando na primeira pergunta, que se refere à percepção dos socioeducadores em 

relação ao seu afeto no espaço de trabalho, notamos que é muito pequena. Nas entrevistas, 

quando era perguntado sobre sentimentos, emoções, foi comum a resposta: “nossa, nunca 

pensei nisso!”, “boa pergunta, qual meu sentimento?”, “eu não sei”, “eu não tenho nenhum”. 

Essas respostas demonstram como há a dificuldade de voltar o olhar para os afetos, e de 

perceber os impactos, bons ou ruins, do ambiente de trabalho. Outros profissionais falaram de 

frustração, de estarem decepcionados, conseguindo perceber como o espaço, o trabalho, 

produzia afetos. Para ambos os grupos, é perceptível que os afetos circunscreviam as relações, 

fazendo com que alguns se aproximassem e outros se distanciassem.  

Em relação à segunda pergunta, a qual diz respeito ao afeto do profissional com o 

adolescente, notamos que, de modo geral, tal relação é circunscrita pelo medo. Em nossas 

leituras teóricas, e na exposição do primeiro capítulo, pudemos verificar que historicamente, o 

adolescente autor de ato infracional é visto como alguém perigoso e que se está “preso”, é 

porque não tem condições de conviver em sociedade. Nesse sentido, como é para o 

profissional, dentro da proposta socioeducativa, estabelecer vínculo com esse jovem, do qual 

eu não posso confiar, o qual pode me atacar? Para esse vínculo acontecer, é necessário 

desconstruir essa visão desse adolescente, que socialmente é estigmatizado. Assim, a relação é 

marcada pelo medo, pela desconfiança.  

Um outro afeto que identificamos foi a raiva, para alguns profissionais, é 

incompreensível que o adolescente, ao cometer um ato infracional, vá para um lugar no qual 
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ele tem todos os cuidados – cuidados que o próprio profissional não acessa em seu cotidiano. 

Os adolescentes são sujeitos de atenção perante o Estado, enquanto o profissional não, e isso 

causa a raiva por parte de alguns profissionais, os quais acabam por exercer ainda mais o 

controle em relação ao adolescente.  

Além disso, notou-se também que os profissionais se sentem em desamparo, pois as 

dificuldades que enfrentam – e muitas delas de cunho emocional – não são levadas em 

consideração pelo Estado. O trabalho desenvolvido, além de ser difícil, não tem visibilidade, 

levando-os muitas vezes a enfrentarem certa frustração com os resultados de sua atuação. 

Dos afetos que pudemos nomear, temos o medo, a raiva, o desamparo e a frustração. 

Eles emergem ou são vividos em um ambiente extremamente contraditório – afinal, se 

pretende um trabalho socioeducativo numa instituição que tem uma estrutura e uma dinâmica 

prisionais – como bem assinalada por um dos profissionais.  

Pudemos verificar que existe uma certa compreensão do trabalho a ser desenvolvido, o 

reconhecimento da necessidade do estabelecimento de vínculos, do respeito, etc. Mas como 

operacionalizar estes vínculos em uma instituição que é marcada pela suspeição, por relações 

de poder extremamente autoritárias? Instituição esta circunscrita por uma tensão, 

provavelmente pelo histórico do lugar e, pela percepção dos profissionais, há uma sensação de 

ameaça, seja pelos adolescentes, seja pelos pares. E isso colabora para a produção dos afetos 

apontados.  

Diante desse espaço hostil, o que escutamos são falas de adoecimento, que se 

apresentam atravessadas por todos esses elementos e buscam tratar de sua saúde. Escutar de 

uma profissional: “Qual a minha prioridade, minha saúde ou minha luta?”, é uma pergunta 

disparadora para pensar o que estamos produzindo nesses espaços, tanto para o adolescente, 

quanto para o profissional.  

Na leitura dos documentos oficiais, observamos que há uma escrita crítica, embasada 

em autores que questionam o modo como as coisas estão postas. Uma escrita que considera os 

elementos institucionais, o sistema capitalista, as discriminações. No entanto, quando olhamos 

para o cotidiano, notamos que há ainda um caminho a percorrer para tornar essa prática 

crítica.  

Ainda que tenhamos avançado em muitos aspectos, das legislações às políticas 

públicas, a estrutura da política ainda está carregada pautada em paradigmas filantrópicos, 

assistencialistas. Esses elementos no exercício profissional impactam e produzem afetos nos 

trabalhadores, causando o sofrimento, desânimo e a reprodução de práticas alienantes, tanto 

dos profissionais, quanto destes para os adolescentes. 
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A contradição do trabalho está presente constantemente em exercer a liberdade em um 

espaço fechado, e ao se passar pelos muros, não são só os adolescentes que precisam se 

submeter à regra do local, os profissionais também. Dos efeitos desse “aprisionamento” nos 

profissionais, da dinâmica do local, da organização política, da falta de uma estruturação, de 

recursos para o exercício profissional, podemos notarmos por meio dos afetos expressados, a 

raiva, a frustração, o medo. Cabe pontuar que o afeto foi a nossa via de análise, deste modo, é 

através dele que fizemos essas inferências. 

Por fim, assinalo que as reflexões produzidas a partir desta pesquisa, nos levam a 

reconhecer a importância de espaços instituintes que busquem novas formas de viver, novas 

formas de conviver, novas formas de produzir subjetividades, formas que superem o modelo 

de instituição onde desenvolvemos nossa pesquisa, lançando mão de processos instituintes 

comprometidos com a produção de uma sociedade mais democrática, mais solidária. 
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Anexo I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

(Capítulo IV, itens 1 a 8 da Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Afetividade nas Práticas 

Socioeducativas: Um Estudo Etnográfico sobre os Afetos dos Profissionais de uma Unidade 

de Privação de Liberdade para Adolescentes”, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

Priscila Laissa Toledo, RG nº 12.425.741-7 e João Batista Martins, RG nº 8002769-9. 

Este termo deverá ser elaborado em duas vias. Depois de lido, rubricado e assinado, 

uma via ficará em poder do PARTICIPANTE ou de seu representante legal e a outra via em 

poder do pesquisador responsável. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências e Letras – 

UNESP/Campus de Assis. Qualquer dúvida quanto aos aspectos éticos poderão ser 

esclarecidas no telefone (18) 3302-5500 ramal 5607 ou pelo e-mail cep@assis.unesp.br, ou 

diretamente com os pesquisadores Priscila Laíssa Toledo, no telefone (44) 99814-3589 ou e-

mail prih_toledo@hotmail.com; João Batista Martins, no telefone (43) 99128-5208, ou e-

mail: jbmartin@sercomtel.com.br. 

 

I. A pesquisa: 

  A pesquisa tem como objetivo geral: identificar e analisar os afetos presentes nas reações 

que os profissionais estabelecem com adolescentes no contexto de um Centro Socioeducativo 

no norte do Paraná. E os objetivos específicos são: Apresentar a construção da legislação que 

estrutura a política de atendimento a adolescentes autores de atos infracionais que se 

encontram em privação de liberdade, bem como caracterizar o trabalho envolvido na 

socioeducação; discorrer sobre a afetividade e seu papel na vida do ser humano; dissertar 

sobre a presença da afetividade no campo de trabalho. 

 

II. Procedimentos: 

 a)  Descrever como o participante voluntário participará da pesquisa: 

 

Trata-se de uma pesquisa etnográfica que estudará os afetos dos profissionais que trabalham 

em um centro socioeducativo. Entendendo afeto como o efeito do envolvido do sujeito com 

algo, produzindo nele, sentimentos que podem variar do amor ao ódio, da alegria à tristeza, 

entre outros. A escolha pela etnografia é que entendemos que está, procura compreender o 

fenômeno estudo de uma maneira holística.  Trata-se de uma pesquisa que tem como 

instrumentos para coleta de dados, a observação participante, entrevista semiestruturada. A 

pesquisa será realizada em um Centro Socioeducativo no Estado do Paraná. Em um primeiro 

momento, o pesquisador fará visitas na unidade, para compreender a rotina de trabalho dos 

profissionais e relações interpessoais. Em um segundo momento serão realizadas as 

entrevistas. A entrevista será realizada no estabelecimento, em sala designada, observando 

acústica, para manter o sigilo, espaço e ventilação no local, devido as orientações para 

combate de prevenção ao COVID- 19, ou poderá ser realizada por mecanismo eletrônico, 

podendo ocorrer online, se assim, ambas as partes estiverem de acordo. O local em que o 

entrevistador fará a entrevista, caso essa ocorra online, garantirá o sigilo da pessoa 

entrevistada. A entrevista é semiestruturada, tendo 3 tópicos. Política pública; Instituição e; 

Relações interpessoais. Estima-se que a entrevista terá duração de 1 hora e meia.  

 

mailto:cep@assis.unesp.br
mailto:prih_toledo@hotmail.com
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III. Riscos/Desconfortos e Benefícios 

 a)  Elencar, claramente os possíveis riscos ou desconfortos  

 

 Dos riscos e desconfortos, a presente pesquisa pode gerar desconforto aos 

participantes, ao abordar as relações no trabalho. Essa pesquisa não incide em riscos físicos.  

 

b) Descrever as formas de acompanhamento e assistência em caso de ocorrência dos riscos 

ou desconfortos:    

    

Sobre os riscos/desconfortos, a presente pesquisa, poderá gerar desconfortos em alguns dos 

entrevistados ao tratar de relações interpessoais, contudo, caso isso ocorra, enquanto 

psicóloga com CRP ativo, irei realizar o acolhimento e dar assistência psicológica a estas 

pessoas, pois estou amparada pelo saber psicológico, sendo profissional já formada e que atuo 

na área.  

Caso, seja necessário, o entrevistado será orientado a buscar serviço de saúde mental. Poderá 

ser realizado um encaminhamento para unidades de saúde do Município. O Centro 

Socioeducativo, tem parceria, com a Secretaria de Saúde do Município no qual a unidade está 

instalada, este órgão tem profissionais de psicologia que poderão dar assistência psicológica 

para os participantes da pesquisa.  

 

c)   Benefícios esperados para o participante e para a comunidade  

 

Em relação aos benefícios, essa pesquisa visa contribuir com a área das ciências humanas, 

para compreender os mecanismos da execução das políticas públicas, considerando o afeto 

como elemento da formação humana, e presente nas mais diversas esferas da vida do 

indivíduo,  entre as quais o trabalho,  e a função de agente transformador, no campo das 

políticas públicas.  

 

 

 

IV. Liberdades/Garantias  

Ao participante da pesquisa é garantido sigilo de sua identidade profissional e local em que 

trabalha. Esse termo de consentimento, ficará com o pesquisador e será guardado em local de 

exclusivo acesso do pesquisador. O participante pode a qualquer momento e sem prejuízo ou 

penalização, deixar de participar da pesquisa, apenas informando o pesquisador que não tem 

mais interesse em participar da mesma. No momento da entrevista, caso exista alguma 

pergunta que lhe causar constrangimento, ou desconforto, sinalizar ao pesquisador, e o 

participante, tem a liberdade de não responder a pergunta, caso queira prosseguir, dar-se-á 

continuidade a próxima questão. 

  

 

V. Sigilo/Anonimato  

As informações coletadas por meio da observação participante e da entrevista, ficarão sob 

cuidados do pesquisador. Durante a pesquisa e após o término da pesquisa, o sigilo sobre a 

identidade pessoal e local de trabalho serão mantidas.  

 

 

VI. Despesas/indenização 

Esta pesquisa não acarretará ônus de qualquer natureza. 
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VII. Publicação/devolutiva  

Ao final da pesquisa, será publicado o material no repositório da UNESP, e pretende-se 

publicar artigos a partir do material confeccionado, resguardando o anonimato dos 

participantes e do estabelecimento. O participante receberá uma cópia do material publicado, 

podendo ser entregue impresso ou enviado por e-mail.  

 

 

 

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

RG: _____________, abaixo assinado, concordo em participar, como PARTICIPANTE, da 

pesquisa “Afetividade nas Práticas Socioeducativas: Um Estudo Etnográfico sobre os Afetos 

dos Profissionais de uma Unidade de Privação de Liberdade para Adolescentes”. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Priscila Laissa Toledo sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido, ainda, que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve  a qualquer penalidade.  

Declaro, ainda, que (   ) concordo / (   ) não concordo com a publicação dos 

resultados desta pesquisa, ciente da garantia quanto ao sigilo das minhas informações pessoais 

e ao meu anonimato. 

Local e data ___________, ____ de __________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

Eu, Priscila Laíssa Toledo, pesquisador responsável pelo estudo, obtive de forma 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do PARTICIPANTE para a participação na 

pesquisa. 

 

______________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 

 

_______________________________ 

Professor orientador 
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Apêndice A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

  

  

1.POLÍTICA PÚBLICA 

O que conhece sobre Políticas Públicas de atendimento para Criança e Adolescente; 

Qual o entendimento da medida socioeducativa; 

  

2 INSTITUIÇÃO 

O que sabe sobre a história do Centro Socioeducativo da cidade de Paranavaí; 

Qual a perspectiva que tem para o futuro da instituição; 

Qual ou quais afetos atrela a instituição 

  

3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

  

Qual ou quais  relação(s) estabelece com os adolescentes; 

Qual  ou quais  relação(s) estabelece com os colegas de trabalho; 

O que conhece sobre a função de outros departamentos; 

Qual ou quais afetos atrela ao exercício profissional 

  

 


