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Com base em uma pesquisa qualitativa e exploratória em desenvolvimento temos
como objetivo compreender, por meio da Psicodinâmica do Trabalho, os sentidos do trabalho
assumidos para o Policial Militar mediante uma metodologia dividida em dois momentos: a
entrevista-narrativa e as fotonarrativas. Serão convidados para participar da pesquisa 3 (três)
Policiais Militares de um município do Paraná. Nesse delineamento, buscamos entrar em
contato com a atuação profissional dessa categoria com o intuito de investigar como este
trabalho pode ser gerador de prazer e sofrimento ao sujeito que o realiza.
A Polícia Militar (PM) é uma instituição pública voltada para a segurança interna do
país, tendo o dever de assegurar a integridade dos cidadãos e o patrimônio público, bem como
manter a organização da autoridade coletiva. Segundo Mathias (2010) a Polícia Militar
começou a ser estruturada no Brasil no período do regime militar (1964-1985), nesta época as
atividades policias voltavam-se aos sujeitos que se opunham à ordem estabelecida. Com o
processo de redemocratização interna do país, em 1988, criou-se com a nova constituição o
que seria denominado “Segurança Pública”, cuja atenção convergia para o combate do crime
e violência no âmbito interno do país. Sendo assim, a atuação da PM deixa de priorizar os
interesses nacionais e passa também a atuar diante das ameaças à integridade dos cidadãos e
do patrimônio público.
O Código de Conduta Ética Profissional para o Policial Militar (1997) afirma que a
PM é um órgão estadual que tem como dever fundamental atuar de forma fraterna, com zelo,
honestidade e respeito aos direitos humanos. Aos cidadãos deve promover segurança,
proteger a comunidade contra injustiça, lutar contra intimidações e violências, bem como
combater a desordem, dedicando seu trabalho exclusivamente ao serviço Policial Militar,
mesmo com o sacrifício da própria vida.
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Entendendo estes elementos que regem o trabalho dos Policiais Militares tencionamos
compreender como estas questões se relacionam com a vivência do prazer e do sofrimento
que podem ser gerados do trabalho dessa categoria profissional. Debater esses aspectos
implica atentar para as concepções de saúde em cena e seus desdobramentos, pois, conforme
Gomez e Costa (1997), a saúde no contexto de trabalho ao longo da história possuiu
diferentes compromissos e atuações, o que gerou distintos modelos explicativos e
interventivos do processo saúde-doença-trabalho.
Para tanto, o arcabouço teórico da Psicodinâmica do Trabalho, enquanto uma
abordagem criada na década de 1990 na França por Christophe Dejours, auxilia a identificar
os distintos aspectos psicopatológicos relacionados ao trabalho e seu entorno sócio-afetivo.
Esta teoria tem como finalidade o estudo dos processos de subjetivação em relação às
dinâmicas vivenciadas na organização do trabalho evidenciando as experiências de prazer e
sofrimento. Partindo desta concepção, o objeto de estudo da Psicodinâmica está associado à
demanda, à mobilização e ao engajamento que a organização do trabalho e suas relações
exigem do sujeito trabalhador. (Mendes, 2007)
Nesses termos, o sofrimento não somente expressa o conteúdo do sofrer como também
promove o ato laborativo: “O trabalho não causa o sofrimento, é o próprio sofrimento que
produz o trabalho.” (Dejours, 1992, p. 103).
Para conseguimos obter acesso a essas questões, partiremos da análise da fala e da
escuta do sofrimento dos trabalhadores. “Este espaço de escuta é a possibilidade de
reconstrução dos processos de subjetivação e do coletivo, uma vez que falar do sofrimento
leva o trabalhador a se mobilizar, pensar, agir e criar estratégias para transformar a
organização do trabalho.” (Mendes 2007, p. 31).
Analisar o sofrimento pela fala permite o sujeito resgatar o pensar sobre o trabalho,
orientando e dando a conhecer ao próprio trabalhador os aspectos geradores de prazer e
sofrimento. Essas são vias indispensáveis para que haja reapropriação e dominação do
trabalho pelo sujeito que o realiza. Este percurso propicia construção de um coletivo capaz de
analisar e perceber sua realidade laboral com base na cooperação e nas mudanças da
organização do trabalho, como aponta Mendes (2007).
Sendo assim, a Psicodinâmica do Trabalho juntamente com o processo de entrevistanarrativa possibilita ao trabalhador a ressignificação de um novo olhar de como seu trabalho
está delineado e realizado através de questões que envolvem prazer e sofrimento.
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Embrenhar nesse universo, junto aos policiais militares, levou os pesquisadores a
buscarem recursos teórico-metodológicos nas narrativas (expressas na linguagem falada) e na
fotografia (expressões imagéticas) a fim de entender como o trabalho do Policial Militar é
vivenciado. Para coleta do material será utilizada como técnica de pesquisa a entrevistanarrativa e as fotonarrativas. Por sua vez, a modalidade de análise será a análise de conteúdo
temática.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, pretende-se realizar 3 (três) entrevistasnarrativas e 3 (três) fotonarrativas com Policiais Militares voluntários de ambos os gêneros de
um município do estado do Paraná, podendo ser de qualquer patente. Será realizada com cada
um deles, de modo individualizado, uma entrevista-narrativa e fotonarrativa acerca de seu
trabalho.
A pesquisa se constituirá em 2 (duas) fases: 1. Será realizada uma entrevistanarrativa, na qual o participante narrará o que é ser Policial Militar a partir de uma pergunta
disparadora feita pelo pesquisador; 2. Será produzida a fotonarrativa, na qual é proposto ao
entrevistado que tire fotografia do contexto de seu trabalho, vindo a expressar seu olhar sobre
o próprio labor. Finalizada esta etapa, o próprio participante selecionará 3 (três) fotografias e
fará uma narrativa acerca do que essas imagens refletem seu trabalho.
A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, mas a partir do levantamento
teórico-bibliográfico é possível identificar na literatura pesquisada pistas de aspectos que
podem ser geradores de prazer e sofrimento para os Policiais Militares, sendo estes:
autonomia, tomada de decisões, risco da própria vida, família, porte de armas, carga horária
de trabalho, stress, entre outros. Sendo assim, é possível compreender como o trabalho de
Policiais Militares, suas relações e experiências vividas, podem refletir e ressignificar o
trabalho.

Diante disso, a pesquisa possui um caráter interventivo provocando uma reflexão

em seus atores, acerca de seu trabalho, por meio de uma metodologia que aciona a criação de
sentidos através da produção singular da narrativa e do olhar dos próprios trabalhadores.
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