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RESUMO 

 

A principal finalidade do trabalho dos agentes da segurança pública, mais especificamente dos 

policiais militares é realizar o policiamento ostensivo a fim de preservar a ordem pública, no 

entanto, a profissão é cercada de situações de risco, tanto físico quanto psicológico. Exige do 

sujeito um bom condicionamento físico para atender as diversas ocorrências, permanecer em 

prontidão, com carga horária elevada e possuir um bom funcionamento das suas funções 

psíquicas para enfrentar o risco de morte e a constante tensão oriunda da imprevisibilidade de 

suas ações táticas e ostensivas. Situação que exige do policial um grande investimento da sua 

subjetividade no cotidiano de trabalho. Nesta perspectiva o objetivo desta dissertação foi 

analisar as vivências de prazer-sofrimento na organização do trabalho dos Policiais Militares 

do município de Porto Velho/RO. Dessa incursão, resultaram dois artigos: um deles é de 

revisão de literatura e outro apresenta a aplicação da metodologia da Psicodinâmica do 

Trabalho (PdT) com um coletivo de policiais da Força Tática do estado de Rondônia. Na 

primeira seção, apresentam-se os resultados da revisão de literatura realizada a partir da busca 

por publicações brasileiras, no período de 2008 a 2018. O objetivo desse artigo foi mapear os 

estudos publicados que tratam sobre a relação entre a organização do trabalho e a saúde dos 

policiais militares, bem como as vivências de prazer e sofrimento desses trabalhadores. Foram 

analisados vinte e quatro estudos, indexados nas seguintes bases de dados: SciELO, Google 

Acadêmico, BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), Lilacs – BVS e Periódicos 

Capes. Na segunda seção, apresenta-se a experiência empírica de execução do projeto de 

pesquisa, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Psicologia e pelo Comando Geral 

da Polícia Militar de Rondônia. Esse compreende a análise das vivências de prazer-sofrimento 

de um coletivo de trabalhadores da força tática a partir do aporte teórico-metodológico da 

PdT. A análise aponta que a organização de trabalho desempenha um papel importante nas 

vivências de prazer-sofrimento desses trabalhadores. O prazer é vivenciado principalmente 

pela efetivação da sua atividade-fim, a repressão do crime, bem como pela cooperação 

existente no grupo, ao passo que o sofrimento advém do alto investimento subjetivo dos 

policiais acerca da falta de reconhecimento, da precarização das condições de trabalhos e das 

burocracias demasiadas. Diante disso, os policiais se engajam em estratégias defensivas 

individuais e coletivas para evitar o sofrimento e dar continuidade ao seu trabalho. Esses 

fatores ocasionam um progressivo aumento do estado de tensão e desconforto, aumentando a 

possibilidade de danos físicos e psíquicos ao longo de sua carreira. 

 

Palavras-chave: Policial militar. Organização do trabalho. Prazer-sofrimento no trabalho. 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

The main purpose of the public security agents, more specifically military police officers, is 

to carry out overt policing and preserve public order; however, the profession is surrounded 

by both physical and psychological risk situations. It requires from the subject a good physical 

condition to attend to the various occurrences, to remain ready, with a high workload and to 

have a good functioning of their psychic functions to face the risk of death and the constant 

tension arising from the unpredictability of their tactical and ostensive actions. This situation 

demands from the police a great investment of their subjectivity in their daily work. In this 

perspective, the objective of this dissertation was to analyze the experiences of pleasure-

suffering in the work organization of the Military Police in the city of Porto Velho / RO. From 

this incursion resulted two articles: one of them is a literature review and another presents the 

application of the methodology of Work Psychodynamics (PdT) with a group of Tactical 

Force police officers from the state of Rondônia. The first section presents the results of the 

literature review performed from the search for brazillian publications, from 2008 to 2018. 

The objective of this article was to map the published studies that deal with the relationship 

between work organization and the health of the military police, as well as the experiences of 

pleasure and suffering of these workers. Twenty-four studies were analyzed, indexed in the 

following databases: SciELO, Google Scholar, BDTD (Digital Library of Theses and 

Dissertations), Lilacs - VHL and Capes Periodicals. In the second section, the empirical 

experience of the execution of the research project, submitted and approved by the Psychology 

Ethics Committee and the General Command of the Rondônia Military Police is presented. 

This comprises the analysis of the experiences of pleasure-suffering of a collective of tactical 

force workers from the theoretical and methodological contribution of the PdT. The analysis 

points out that work organization plays an important role in the pleasure-suffering experiences 

of these workers. Pleasure is experienced mainly by the accomplishment of its core activity, 

the repression of crime, as well as the cooperation that exists in the group, while suffering 

comes from the high subjective investment of police officers about the lack of recognition, 

the precariousness of working conditions and too many bureaucracies. Given this, the police 

engage in individual and collective defensive strategies to avoid suffering and continue their 

work. These factors cause a progressive increase in the state of tension and discomfort, 

increasing the possibility of physical and mental damage throughout their career. 

 

Keywords: Military Police. Work organization. Pleasure-suffering at work. 
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Quando comecei a estudar para o ingresso no mestrado acadêmico de psicologia da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, tinha em mente com qual orientadora 

gostaria de trilhar esse caminho, pelo seu percurso acadêmico, estudando o mundo do trabalho, 

temática que já tinha afinidade desde a faculdade. Porém, na faculdade estudei psicologia 

organizacional, me debruçava sobre treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, 

recrutamento e seleção e outras temáticas voltadas para a área. A orientadora pretendida teve 

seu percurso voltado para a psicologia do trabalho, da qual até então não tinha tido muito 

contato. 

 Diante disso, comecei a ler os textos voltados para psicologia do trabalho e me encantei, 

pois ali encontrei a fundamentação para meus próprios pensamentos, aqueles que observavam 

que o trabalho não é só sofrimento, mas, também não é só satisfação e prazer. Quando li sobre 

a distinção entre o trabalho prescrito e o trabalho real, minha mente se voltou imediatamente 

para a profissão do policial, aquele que encara a imprevisibilidade das ruas diariamente.  

Diretamente influenciada pela violência que assolava minha cidade, Rio Branco – AC, 

envolvendo facções, mensagens de toque de recolher, ameaças aos policiais e seus familiares, 

imaginei que o trabalho real da polícia com certeza deveria se diferenciar do que estava 

prescrito, afinal não tem como presumir como será o embate com a violência. Me indagava, 

será que mesmo com uma profissão tão arriscada o policial poderia sentir prazer na realização 

de suas ações. 

 Escrevi o projeto dentro dessa temática, com título inicial de: Vivências de prazer e 

sofrimento em servidores da polícia militar do município de Rio Branco – AC. Com alegria 

meu projeto foi aceito e ingressei no mestrado como orientanda da Prof.ª Dr.ª Vanderléia de 

Lurdes Dal Castel Schlindwein. Justamente para quem tinha direcionado a escrita. Desde o 

início a professora aceitou minha temática e o desafio de percorrer o desconhecido, a Polícia 

Militar.  

Em meio à busca por informações necessárias para compor o projeto de pesquisa que 

seria submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), encontrei algumas dificuldades no 

âmbito da Policlínica da Polícia Militar do Estado do Acre (PM/AC). Então minha orientadora 

sugeriu que tentasse ir no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PM/RO) 

para verificar se teria aceitação e assim fiz. Marquei uma conversa com o Comandante Geral, 

porém o mesmo estava viajando, quem me recebeu foi o Vice Comandante.  
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Apresentei a ideia principal da pesquisa a ele, contudo, demonstrou receio que a 

pesquisa suscitasse reclamações que o comando não teria capacidade de resolver, ele me 

encaminhou para uma das psicólogas da casa e pediu que eu apresentasse o projeto a ela, pois, 

de acordo com ele, como é da mesma área ela compreenderia melhor e poderia dar um parecer 

a ele. Busquei pela psicóloga e apresentei os objetivos e o projeto, ela ficou animada e disse 

que havia necessidade de estudos da psicologia com os policiais militares. Ela avaliou o projeto 

e encaminhou um parecer favorável para o Comando Geral, então eles me direcionaram a um 

Batalhão de Polícia Militar de Porto Velho – RO.  

Inicialmente tinha pensado em entrevistas como instrumento, porém, quanto mais eu lia 

sobre os conceitos de Dejours, mais achava necessário aplicar a metodologia de trabalho 

adotada para a pesquisa na proposta da Psicodinâmica do Trabalho (PdT). Este ainda não tinha 

sido executado nas pesquisas da Pós-graduação em Psicologia da UNIR, um desafio aceito e 

executado por um coletivo de estudiosos da temática que faz iam parte do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Saúde Mental e Trabalho na Amazônia (CEPEST) (Alunos do PIBIC, mestrandos 

e participantes externos).  

Aos poucos minha trajetória na Pós-graduação em Psicologia foi se constituindo e meu 

desenho de pesquisa foi sendo escrito nas disciplinas, nos encontros no CEPEST e preparação 

para a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e outras interações no 

PPGPSI. Assim, foi-se delineando uma pesquisa qualitativa, descritiva com aporte teórico-

metodológico da PdT, a qual se utilizaria de escutas clínicas coletivas, com trabalhadores da 

força tática que seriam convidados a voluntariar-se nas sessões temáticas a serem 

desenvolvidas.  

A escuta clínica proposta pela PdT é desenvolvida a partir de um processo de reflexão 

coletiva, realizada com um conjunto de trabalhadores que visa favorecer os processos de 

reflexão e de elaboração, que possibilitem a mobilização subjetiva entre os trabalhadores, de tal 

maneira que estes possam alcançar mudanças no seu trabalho ou em suas relações laborais. “É 

somente a partir desse processo reflexivo sobre o próprio trabalho que o indivíduo se torna 

capaz de se reapropriar da realidade de seu trabalho, e é essa reapropriação que permite a 

mobilização que vai impulsionar as mudanças necessárias [...]” que viabilizam um trabalho 

mais saudável (HELOANI; LANCMAN, 2004, p. 82). 

Sendo assim, para demonstrar todo o processo da minha pesquisa, organizei este 

trabalho em 02 seções, as quais serão descritas a seguir: 

A primeira seção é composta por um artigo científico teórico que traz os resultados da 

pesquisa por estudos acerca do prazer e sofrimento dos policiais militares (PM). Trata-se de 
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uma revisão de literatura com intuito de mapear e sintetizar estudos que revelam as implicações 

da organização do trabalho nas vivências de prazer e/ou sofrimento dos PM e as repercussões 

à saúde, com base nas produções brasileiras encontradas nas seguintes bases de dados: SciELO, 

Google Acadêmico, BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), Lilacs – BVS e 

Periódicos Capes. Os estudos analisados apontam para duas principais categorias que implicam 

em vivências de prazer e sofrimento dos PMs: a primeira são as características da organização 

de trabalho e a segunda está relacionada com as suas condições de trabalho. 

A segunda seção trata de um artigo científico empírico que descreve o desenvolvimento 

da metodologia de trabalho adotada para a pesquisa com os policiais militares de um Batalhão 

da Polícia Militar1. Este espaço, constituído por um coletivo, configurou-se como um espaço 

de deliberação dos trabalhadores à reflexão dos aspectos intersubjetivos do trabalho. Para isto, 

foram realizadas seis sessões de encontro coletivos. Os dados foram analisados a partir dos 

pressupostos da análise de conteúdo de Bardin (2011).  

Ademais, as duas seções que compõem esta dissertação descrevem o processo passo-a-

passo da minha pesquisa, bem como os resultados encontrados e validados no último encontro 

no grupo com os policiais. Para isto, os objetivos estabelecidos no projeto de pesquisa foram: 

analisar as vivências de prazer-sofrimento na organização do trabalho dos Policiais Militares 

do município de Porto Velho/RO; identificar as condições em que o trabalho pode desempenhar 

um papel na construção da saúde ou adoecimento dos trabalhadores e analisar o emprego das 

estratégias defensivas contra os constrangimentos da sua organização do trabalho, mediante a 

metodologia da PdT.  

 

 

 

                                                           
1 Por questões éticas não será identificado qual Batalhão da Polícia Militar de Rondônia que fez parte deste 

estudo. 
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SEÇÃO I - ARTIGO TEÓRICO: PRAZER E SOFRIMENTO NA POLÍCIA MILITAR: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA2 

 

Resumo 

 

As transformações políticas e econômicas do estado brasileiro têm impactado diretamente nos 

investimentos na segurança pública do país. Situação que repercute negativamente na saúde do 

policial militar e favorece o sofrimento, expondo-o aos riscos físicos e psicossociais. Como 

objetivo o estudo buscou identificar nos artigos científicos brasileiros, publicados no período 

de 2008 a 2018, as implicações da organização e condições de trabalho nas vivências de prazer-

sofrimento dos policiais militares e as repercussões à saúde física e mental. Utilizou-se as bases 

de dados: SciELO, Google Acadêmico, BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), 

Lilacs – BVS e Periódicos Capes. Foram analisados vinte e quatro estudos. Observou-se que 

apesar dos policiais militares serem a principal barreira contra a criminalidade, o embate com 

a violência não é o fator protagonista das vivências que ressoam negativamente na vida desses 

indivíduos, os autores apontam para um adoecimento ligado a atual precarização do trabalho na 

Polícia Militar. Os constrangimentos advêm das condições de trabalho e da sua organização 

real de trabalho. O relato sobre o prazer no trabalho apareceu em estudos realizados com 

coletivos de policiamento especializado, o que sinaliza que as condições de trabalho 

diferenciadas propiciam um trabalho com vivências de prazer e ressignificação do sofrimento. 

 

Palavras-chave: Policial militar, Trabalho, Prazer-Sofrimento, Saúde do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Este artigo foi submetido a revista Trabalho (En)Cena – UFT, a fim de garantir o ineditismo até sua 

publicação, será disponibilizado apenas o resumo. 
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SEÇÃO II - ARTIGO EMPÍRICO: “É COMO ENXUGAR GELO”: VIVÊNCIAS DE 

PRAZER-SOFRIMENTO NO TRABALHO DOS POLICIAIS MILITARES DE 

RONDÔNIA3 

 

 Resumo 

 

O trabalho possui lugar central na construção social do sujeito, não só por garantir sua 

subsistência, mas por ser fator contribuinte na formação da identidade, estruturação das funções 

psíquicas e das relações sociais. O sujeito assume um papel social que busca retribuição e 

reconhecimento, no entanto o trabalho não é neutro, ele pode gerar vivências de prazer e/ou 

sofrimento. Quando a organização de trabalho for flexível e possibilitar o reconhecimento do 

trabalhador sobre aquilo que ele realiza, será fonte de prazer, em contraposição as organizações 

engessadas se tornam mais propensas ao sofrimento. Nesta perspectiva o estudo teve como 

objetivo analisar as vivências de prazer e/ou sofrimento dos policiais militares de Rondônia na 

função exercida dentro da sua organização de trabalho; conhecer as condições em que o trabalho 

pode desempenhar um papel na construção da saúde ou adoecimento dos trabalhadores e ainda 

analisar as estratégias de defesa mobilizadas contra os constrangimentos da organização do 

trabalho. Os pressupostos teóricos apresentados e a metodologia de trabalho adotada na 

pesquisa estão embasados na Psicodinâmica do Trabalho (PdT). Foram realizados seis 

encontros com policiais militares de um Batalhão de Polícia Militar BPM/RO, ao todo 

participaram dezessete policiais, sendo quatorze homens e três mulheres. As temáticas 

discutidas foram: identidade do policial da Força Tática; reconhecimento, condições de 

trabalho, imagem do policial, ofício de justiça e audiência de custódia, bem como estratégias 

de defesa. No último encontro foi apresentado um relatório com interpretações e análises gerais 

das sessões realizadas para ser validado pelos participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa/CEP da universidade, bem como foi apresentado um Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido/TCLE a todos os participantes. Os depoimentos no grupo 

foram analisados e interpretados conforme análise de conteúdo de Bardin. Em análise, foi 

possível constatar que a organização de trabalho desempenha um papel importante nas 

vivências desses trabalhadores. O prazer é vivenciado por meio da efetivação da sua atividade-

fim, a repressão do crime, bem como pela cooperação existente no grupo, ao passo que o 

sofrimento advém do alto investimento subjetivo dos policiais acerca da falta de 

reconhecimento, da precarização das condições de trabalhos e das burocracias demasiadas. 

Diante disso, os policiais se engajam em estratégias defensivas individuais e coletivas para 

evitar o sofrimento e dar continuidade ao seu trabalho. 

 

Palavras-Chave: Policial Militar; Prazer-sofrimento; Reconhecimento; Estratégias de Defesa. 

 

  

                                                           
3 Este artigo será submetido para publicação em periódico e para garantir o ineditismo será 

disponibilizado apenas o resumo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho é uma das principais ferramentas para construção da identidade na fase 

adulta, consolida um papel social de extrema importância na vida dos seres humanos, fortalece 

as relações interpessoais, proporciona realizações pessoais e profissionais, favorece a saúde 

física e psíquica, além de prover o sustento familiar no mundo capitalista. Todavia, o trabalho 

também pode proporcionar vivências estressoras, traumáticas e interferir negativamente na 

saúde e qualidade de vida dos indivíduos (HELOANI; LANCMAN, 2004; SELIGMANN-

SILVA, 2011; MENDES; MULLER, 2013; MENDES; DUARTE, 2013). 

A Psicodinâmica do Trabalho (PdT) se preocupa em analisar as relações das 

organizações do trabalho que podem ser fonte de prazer ou sofrimento, sendo que uma não 

necessariamente exclui a outra. Um trabalho para ser fonte prazer deve respeitar a subjetividade 

dos trabalhadores, sem impedir a criação diante das suas atividades, em contrapartida se a 

organização for rígida e não proporcionar autonomia ao trabalhador, suscitará o sofrimento. A 

PdT centra-se no coletivo de trabalhadores, aqueles que lidam diretamente com as intempéries 

das organizações e são capazes de construir novas regras e se mobilizarem contra o sofrimento 

no trabalho (MENDES, 2007; FACAS, 2013; DEJOURS, 2015; MEDEIROS, 2015).  

Diante disso, este estudo propôs uma análise psicodinâmica da relação dos trabalhadores 

da Polícia Militar com a organização do trabalho. Os policiais militares têm como missão a 

preservação da ordem pública para defesa da sociedade, através do policiamento ostensivo, 

embasados em dois principais pilares: a hierarquia e a disciplina (DECRETO-LEI Nº 09-A, 

1982). Sendo assim, se engajam com grandes esforços para combater a violência e a 

criminalidade que têm se tornado um fenômeno crescente na contemporaneidade.  

Os policiais lidam com a imprevisibilidade e o risco é condição estruturante da própria 

profissão. O risco não é mais o mesmo que há 10 anos, afinal “[...] o que aconteceu antes não 

ajudará mais a prever e a prevenir o que possa vir a ocorrer”. Atualmente, a criminalidade passa 

por um processo de expansão, ganhando novas estratégias e artefatos, como armamentos 

sofisticados, organização em facções, ocupação de territórios, dentre outras formas de instituir 

poder e instaurar o medo, por isso faz-se necessário uma reorganização e readequação dos entes 

públicos, principalmente no que diz respeito à segurança pública (MINAYO; SOUZA; 

CONSTANTINO, 2008, p. 17). 

O sentimento de insegurança não é exclusivo da sociedade civil, também tem afetado 

os policiais militares (PM). Estes profissionais têm consciência que o seu trabalho envolve 
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riscos, porém, se queixam da falta de segurança para trabalhar. As condições precárias nas quais 

trabalham os deixam entre o dever de proteger os cidadãos e ao mesmo tempo se ater à própria 

condição de permanecer vivo.  

Em suma, no primeiro artigo de revisão de literatura o resultado encontrado nos estudos 

demonstra que apesar dos PM serem a principal barreira contra a criminalidade, o embate com 

a violência não é o fator protagonista das vivências que ressoam negativamente na vida desses 

indivíduos, os autores apontam para um adoecimento ligado à atual precarização do trabalho na 

Polícia Militar. Os principais constrangimentos advêm das suas condições de trabalho e da sua 

organização real do trabalho. O relato sobre o prazer apareceu em menor quantidade, o que 

sinaliza que condições de trabalho diferenciadas, com mais recursos, propiciam um trabalho 

com vivências de prazer e a ressignificação do sofrimento. 

 Já no segundo artigo, os resultados apontam que a organização do trabalho desempenha 

um papel importante nas vivências desses trabalhadores. O prazer é vivenciado principalmente 

pela efetivação da sua atividade-fim, a repressão do crime, bem como pela cooperação existente 

no grupo, ao passo que o sofrimento advém do alto investimento subjetivo dos policiais acerca 

da falta de reconhecimento, da precarização das condições de trabalho e das burocracias 

demasiadas. Diante disso, os policiais se engajam em estratégias defensivas individuais e 

coletivas para evitar o sofrimento e dar continuidade ao seu trabalho.  

Portanto, os dados analisados nos dois estudos corroboram o entendimento de que a 

organização do trabalho da Polícia Militar pode desencadear vivências de sofrimento em seus 

trabalhadores. As condições precárias de trabalho, a burocracia demasiada, a falta de 

reconhecimento, o alto investimento nas estratégias defensivas, ocasionam um aumento 

progressivo do estado de tensão e desconforto, ocasionando a possibilidade de danos físicos e 

psíquicos ao longo de sua carreira.  

Percebe-se que é uma problemática que vai além da própria instituição da Polícia 

Militar, a falta de recursos para o trabalho real é uma queixa recorrente, encontrada tanto nos 

estudos apresentados na revisão de literatura, quanto na fala dos participantes do estudo 

empírico. A situação não abrange unicamente a Corporação da Polícia Militar, já que é uma 

entidade subordinada ao Governo e recebe recursos do Estado (BRASIL, 1988). Portanto, é 

dever do Governo, enquanto representante da população brasileira, ter um olhar atento para as 

condições de trabalho dentro das Polícias Militares, que desenvolvem um dos serviços 

essenciais para a sociedade, na busca de garantir segurança aos cidadãos.  

Por fim, espera-se que os estudos que compõem esta dissertação possam contribuir para 

as discussões acerca do tema dentro e fora das corporações militares, visando principalmente 
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ações de prevenção e promoção de saúde. Espera-se ainda, que as reflexões e contribuições 

deixadas pela pesquisa atinjam não só a Força Tática, mas a instituição como um todo.  

Conclui-se que, além do caráter burocrático da instituição, a Polícia Militar traz, na sua 

base, os princípios da hierarquia e disciplina, fazendo com que se configure uma organização 

complexa, com feixes de interesses que dificultam quaisquer mudanças estruturais. Desse 

modo, estes fatores colocam o trabalhador policial em um centro de conjunção de forças, o que 

exige estar em constante combate, que se materializa na precarização do trabalho e, por vezes, 

na falta de reconhecimento profissional na sociedade e na organização do trabalho. 
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Apêndice A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
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Apêndice B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Observação Participante:  

 

- Os diferentes pontos de vista; 

- Atitudes agressivas ou violentas; 

- Tensões individuais; 

- Pressões no trabalho; 

- Evocações de desânimos 

- Falta de sentido e reconhecimento no trabalho; 

- Como enfrentam os riscos no trabalho; 

- Solidariedade e confiança entre colegas; 

- Silêncio frente a hierarquia superior; 

- Rigidez das posturas e gestos; 

- Vivências de perigo e medo. 

- Prazer no trabalho (pontos positivos do trabalho); 

- Solidão e individualização no trabalho. 
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Apêndice C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de mestrado 

intitulada “Vivências de Prazer e Sofrimento dos Policiais Militares do Munícipio de Porto 

Velho - RO”, a ser conduzida pela mestranda Hanna Izabel Ferreira Marçal. Este estudo tem 

por objetivo analisar as vivências relacionadas ao trabalho dos Policiais Militares de Porto 

Velho, bem como verificar a repercussão da sua organização de trabalho na sua saúde física e 

psíquica à luz da teoria da Psicodinâmica do Trabalho.  

A participação no estudo não será remunerada e não implicará em gastos e nem prejuízos 

para o participante. Salienta-se que os riscos acarretados em vista a sua participação na pesquisa 

são mínimos. E a qualquer momento você poderá desistir de sua participação, retirando seu 

consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento também não acarretará em 

nenhum prejuízo.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em comparecer sempre que possível nas 

sessões da Clínica do Trabalho que será realizada com um coletivo voluntário de trabalhadores, 

no local e horário acordados. As sessões acontecerão fora do seu expediente de trabalho ou 

mediante liberação do superior hierárquico.   

Os dados pessoais obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados, visando assegurar o sigilo de sua participação. Assegura-se que esta pesquisa será 

realizada dentro dos preceitos éticos das Resoluções 466/2012 e 510/2016, normativas do 

Conselho Nacional de Saúde que garantem a proteção dos participantes de pesquisas científicas 

que envolvem seres humanos. Sendo assim, a pesquisadora se compromete a tornar públicos 

nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada e sem qualquer 

identificação dos indivíduos participantes.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, em 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra da pesquisadora responsável.  

 

Seguem os meios para contato com a pesquisadora responsável e com o Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele 

a qualquer momento.  

Hanna Marçal: hannamarcal@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR: (069) 2182-2000 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

 

 

Porto Velho, ______ de _________________ de _______. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

____________________________________________ 

Hanna Izabel Ferreira Marçal 

CRP 20/05479-AC 

Mestranda/ Pesquisadora UNIR 

mailto:hannamarcal@gmail.com
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Apêndice D – RELATÓRIO FINAL 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
Núcleo de Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
www.mapsi.unir.br 

 

Identificação do Projeto: VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES 

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 

 

Mestranda: Hanna Izabel Ferreira Marçal  
Discente Psicologia: Edcarlos Alfaia Galeno Barbosa 

Bolsista PIBIC/CNPq: Mariana Oliveira da Silva 

Pesquisadora: Dra. Vanderléia de Lurdes Dal Castel Schlindwein 

 
 

APRESENTAÇÃO 

● O objetivo da ação centrou-se em discutir temas referentes às vivências do policial da 

Força Tática na organização do trabalho e na sua atuação na rua. 
 

● Método: Clínica do trabalho com os policiais da Força Tática; 
● Foram realizados 05 encontros; 
● Pelotão composto por 21 policiais; 
● Ao total, 17 policiais passaram pelos encontros em grupo, sendo 14 homens e 3 

mulheres; 
● Participação não foi contínua, devido a situações diversas (missões, afastamentos, 

férias, audiência de ofício). 
 

Dificuldades: 

● Nem todos os integrantes da Força Tática participaram dos encontros; 
● Pouco tempo disponível para os encontros. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Faremos aqui alguns apontamentos, advindos da análise dos encontros realizados com 

os policiais da Força Tática no 1º Batalhão de Polícia Militar de Porto Velho/RO. Realizamos 

05 encontros, sendo o primeiro de apresentação da proposta e os outros de discussões acerca da 

organização do trabalho do policial militar da Força Tática. Os registros dos encontros foram 

discutidos no Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental e Trabalho na Amazônia – 

CEPEST à luz da teoria dejouriana, a Psicodinâmica do Trabalho.  

Desde o primeiro encontro surgiram falas significativas, suscetíveis à interpretação dos 

clínicos, então elencamos algumas temáticas e pontuamos aqui as análises das situações que se 

fizeram mais presentes nos encontros com o grupo. As temáticas que surgiram foram 1) 

IDENTIDADE do policial da Força Tática, 2) RECONHECIMENTO, 3) CONDIÇÕES DE 



33 

 

TRABALHO, 4) IMAGEM do policial, 5) AUDIÊNCIA DE OFÍCIO e AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA e 6) ESTRATÉGIAS DE DEFESA DIANTE DO SOFRIMENTO:  

 

1. Sobre o processo de construção da identidade do Policial da Força Tática, 

observamos nas falas no grupo que há uma identificação dos policiais com o seu trabalho, eles 

afirmam gostar do que fazem, sendo sua atividade-fim (repressão do crime) a maior fonte de 

prazer no seu trabalho. Coibir o crime significa fazer um bem à sociedade, e o fato de ajudar a 

população ocasiona um sentimento de satisfação e dever cumprido dentre os policiais.  

Os policiais afirmaram, mesmo com ressalvas, que são iguais aos demais, mas 

percebemos que há algumas qualidades que o policial interessado em participar da Força Tática 

deve ter, estas características passam a ser valorizadas no grupo. Então foi estabelecido, 

juntamente com os participantes, um perfil do Policial da Força Tática. Distribuído em três 

categorias: 

Física: Porte físico e postura adequada; Psicológica: Coragem, identificação com a 

farda, capacidade de resolver conflitos individuais e grupais, suportar grandes tensões, 

capacidade de adaptação, possuir tolerância à frustração e à imprevisibilidade e; Sociais: Ser 

voluntário, ter respeito à farda, com os pares e superiores, ter disciplina (cumprir horários e 

compromissos para os quais for convocado), ter disponibilidade, obediência às regras e ordens, 

possuir bom relacionamento interpessoal, ser cooperativo e buscar a melhor solução para 

imprevistos. 

Teóricos da área de psicodinâmica do Trabalho/PdT afirmam que a identidade é o 

que distingue um sujeito do outro, em sua singularidade e ao mesmo tempo é o que os tornam 

membros de um grupo, cultura e sociedade (MACEDO; HELOANI, 2013). É uma construção 

que perdura toda a história de vida do sujeito, e corresponde aos vários papéis sociais que 

assume em sua trajetória. Sabemos que o trabalho possui lugar central na formação da 

identidade, pois é onde o sujeito assume um dos papéis sociais mais importantes de sua vida, 

aquele que viabiliza a sua subsistência física e psicossocial. O trabalho contribui para a 

estruturação das funções psíquicas, e é um dos grandes alicerces não só da construção da 

identidade, mas das relações sociais e da sua rede de significados, afinal, o trabalho é um dos 

elementos inseridos na vida ativa dos indivíduos e ocupa grande parte dela (DEJOURS, 2015).  

Outros autores citam ainda que o trabalho não é neutro com relação a saúde dos sujeitos, 

afirmando que “o trabalho pode ser tanto fonte de prazer quanto de sofrimento, sendo que um 

não exclui o outro” (MENDES; MULLER, 2013, p. 290). Caso a organização do trabalho não 
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ofereça a possibilidade de reconhecimento ele poderá produzir sofrimento e consequentemente 

trazer danos à saúde dos indivíduos. 

 

2. O reconhecimento do trabalho do policial, de acordo com a maioria dos 

participantes, é importante e eles se alegram quando são reconhecidos pelos pares, pelos 

superiores e principalmente pela população, que é para quem trabalham. Contudo, percebemos 

que a principal forma de reconhecimento dentro da corporação se dá por meio da condecoração 

militar, onde são distribuídas algumas medalhas, de acordo com requisitos específicos e 

indicação do comandante imediato. Os participantes se mostraram insatisfeitos com relação a 

essa distribuição de medalhas, demonstrando um sentimento de não reconhecimento e 

invisibilidade diante do trabalho desempenhado.   

Sobre o reconhecimento, Lima (2013) cita que é uma forma de retribuição simbólica, 

pela contribuição, pelo engajamento subjetivo e pela inteligência do sujeito no trabalho. Essa 

retribuição passa por um rigoroso julgamento da gestão do coletivo de trabalho, que deve levar 

em consideração o fazer e a atividade e não a pessoa do trabalhador. O autor afirma ainda que 

há um binômio: o reconhecimento (retribuição) e contribuição (cooperação), onde “a 

retribuição sustenta a contribuição e, por outro lado, a falta de retribuição conduz à 

desmobilização” (LIMA, 2013, p. 352). Ou seja, o reconhecimento é um dispositivo que 

mobiliza os trabalhadores a cooperar com o coletivo de trabalho, sem ele as inter-relações e 

execução das atividades se fragilizam. 

Em suma, para que haja então um comprometimento mais duradouro do policial no 

desenvolvimento de seu trabalho, é necessário que eles visualizem possibilidade de retribuição 

para seus esforços.  

 

3. Sobre condições de trabalho, os participantes afirmaram que elas melhoraram muito 

com o passar dos anos, mas ainda é necessário adequações e melhorias. Foi relatado a 

precariedade das condições estruturais: falta de um local adequado dentro do batalhão para 

reuniões e palestras, alojamento inacabado, falta de um local adequado para treinamento físico; 

organizacionais: burocracia demasiada, condições inapropriadas na central de polícia com 

poucos computadores e sistema de registro de ocorrências instável e dos instrumentos de 

trabalho: falta de coletes, munições defeituosas e falta de treinamentos específicos. Esses 

fatores podem ocasionar riscos físicos e psicossociais aos policiais no decorrer de sua profissão. 

Sobre as condições de trabalho reiteramos dois conceitos de Dejours (2015): o de 

trabalho prescrito e trabalho real.  Silva e Ramminger (2014, p. 4753) apontam que “o trabalho 



35 

 

prescrito é definido como um conjunto de condições e exigências a partir das quais o trabalho 

deverá ser realizado [...]”, são todas as condições impostas explicitamente para que o trabalho 

seja realizado, vão desde as condições econômicas até as normas, metas, missão etc. E o 

trabalho real são aquelas situações não previstas, das quais o trabalhador se depara na prática 

do seu ofício. 

Na prática dos Policiais da Força Tática as condições de trabalho adversas podem 

interferir no cumprimento das regras e expor o mesmo à risco de morte. Esta situação de risco 

leva a um progressivo aumento do estado de tensão e desconforto ao final de uma atuação, pois 

os imprevistos demandam o investimento de engenhosidade do trabalhador, devendo ele ser 

criativo, mobilizar sua inteligência prática e por vezes ser audacioso, correndo o risco de ser 

punido caso não obtenha o melhor resultado em sua missão. Em suma, a atuação do policial na 

rua é realizada de acordo com as condições que lhes é oferecida atualmente, no entanto, em 

certos casos relatam que podem ser punidos por não agirem conforme o que está na lei. 

  

4. Sobre a imagem deturpada do policial perante a sociedade, o grupo destaca que é 

um fator que gera desconforto, afinal, parafraseando um dos participantes: o policial trabalha 

para defender a população. E muitas vezes, a imagem do policial é distorcida, como aquele que 

“primeiro bate, depois pergunta” [sic]. Precisam provar que não funciona bem assim e que cada 

situação demanda uma ação dos policiais. Portanto, percebemos que essa distância entre o que 

o policial pode fazer e o que o policial deve fazer, gera um conflito também perante a sociedade 

que não conhece a realidade do trabalho policial. 

 

5. As audiências de ofício e as audiências de custódia são destacadas com certo 

desconforto pelo grupo. De acordo com os relatos, a audiência de ofício se configura como uma 

burocracia repetitiva, pois, os policiais são convocados para prestar depoimento sobre o fato da 

prisão, e além de serem chamados muito tempo depois, é um relato que já fizeram na Central 

de Polícia, ou seja, fazem o mesmo depoimento duas vezes. É como se o primeiro depoimento 

não fosse suficiente. “Essas audiências são recorrentes e cansativas, ocorrem justamente no 

período de folga” [sic].  

Há uma repercussão por parte dos participantes com relação a audiência de custódia, na 

qual o fato de perguntarem ao preso a maneira com que foi abordado pelo policial suscita uma 

sensação de falta de confiança no seu trabalho. Já para outros o que mais incomoda na audiência 

de custódia é o fato do juiz conceder o relaxamento da prisão ao meliante, que seria a liberdade 
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plena. É como se o esforço depreendido na hora do flagrante não valesse de nada, sentem-se 

como se estivessem “enxugando gelo” [sic]. 

 

6. Por fim, observamos no decorrer dos encontros que os participantes utilizam de 

algumas estratégias de defesa para lidar com os constrangimentos.  

Percebemos que o riso e a ironia se fazem presentes no grupo. Este mecanismo utilizado 

pelo grupo foi interpretado como recurso para encobrir o que não gostariam de aprofundar, ou 

seja, é utilizado como estratégia para amortecer o real do trabalho. Esses momentos 

acentuavam-se quando a psicóloga os remetia a uma reflexão mais profunda sobre certos 

sentimentos, como o sofrimento, o medo e a amargura. São vivências individuais que ocorrem 

de forma velada, pois estas emoções podem ocasionar um julgamento, e representam um risco 

à estabilidade psicológica do policial. 

Para compreender melhor Gama (2018) esclarece que o humor possibilita a ausência de 

conflitos e se apresenta como solução coletiva para angústia e por vezes impossibilita o 

enfrentamento do real. O humor é um caminho encontrado para aliviar a dor da existência, 

combater o tédio cotidiano e atua como uma vacina contra os próprios defeitos. Desse modo, 

percebemos que o riso é um recurso utilizado pelo grupo para amortecer a realidade.    

O trabalho é suscetível às vivências de sofrimento e ao desequilíbrio psíquico, já que 

em muitos casos o trabalho confronta os desejos do sujeito, então, para manter a normalidade 

são necessários meios que tirem os trabalhadores dessa atmosfera e favoreçam o equilíbrio 

psicossocial (DEJOURS, 2015). Santos-Junior (2009) afirma que algumas estratégias 

possibilitam o trabalhador a mediar a continuidade do seu trabalho em meio às pressões 

impostas pela organização. 

Esses mecanismos são utilizados para negar ou minimizar a percepção da realidade e 

dos constrangimentos no trabalho, numa tentativa de controlá-los (FACAS, 2013). Autores 

apontam que a utilização das estratégias defensivas tem função positiva, pois colabora para a 

manutenção do equilíbrio psíquico e favorece a adaptação diante das situações desgastantes no 

trabalho. Entretanto, se utilizadas em excesso podem trazer efeitos adversos, pelo fato de 

disfarçar a realidade, evitando a possível transformação do trabalho real. 

 

SUGESTÕES DEIXADAS AOS POLICIAIS DA FORÇA TÁTICA DO 1º BATALHÃO 

DE POLÍCIA MILITAR  
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As sugestões que faremos estão baseadas nos encontros, na observação e na análise 

documental, mediante aquilo que acreditamos ser viável na atual conjuntura da Corporação da 

Polícia Militar do Estado de Rondônia. A saber: 

 

1. Acrescentar o perfil do policial da Força Tática em documento regimental, de 

forma objetiva-descritiva;  

2. Estabelecer critérios mais específicos na distribuição das medalhas e aderir a 

distribuição por setores (administrativo, força tática e radiopatrulha);  

3. Criar uma comissão interna e externa para avaliar a concessão das medalhas; 

4. Fazer a reforma da academia, com equipamentos esportivos e construir uma 

quadra de esportes onde os policiais possam fazer o treinamento físico;  

5. Reformar o “Tapiri”, transformando-o em um espaço de convivência e 

descontração;  

6. Criar espaços para expressão das vivências e constrangimentos no trabalho, com 

profissionais capacitados para o cuidado à Saúde Mental. 

 

Tais medidas permitirão que os policiais tenham suporte físico e psíquico necessário na 

sua organização do trabalho, contando com espaço para a subjetividade, onde possam deliberar 

sobre os efeitos negativos de sua profissão, que reverberam em sua saúde física, mental e na 

sua relação familiar. Ressaltamos que estes fatores favorecem a saúde e a continuidade do 

trabalho do policial militar. 

 

REFERÊNCIAS 

 

          DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. (Org.). Psicodinâmica 

do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e 

trabalho. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

FACAS, Emílio Peres. Prazer-sofrimento no trabalho: a abordagem psicodinâmica do 

trabalho. In: SCHILNDWEIN, Vanderléia de Lurdes D. Castel. Saúde mental e trabalho na 

Amazônia: Múltiplas leituras sobre prazer e sofrimento no trabalho. Porto Velho: EDUFRO, 

2013. 

 

GAMA, L. P. A função social e política do humor no trabalho. Brasília, 2018. 98f. 

Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 

2018. 

  



38 

 

           LIMA, S. C. C. Reconhecimento no trabalho. VIEIRA, Fernando de Oliveira; MENDES, Ana 

Magnólia; MERLO, Álvaro Roberto Crespo. (Org.). Dicionário crítico de gestão e 

psicodinâmica do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 

 

         MACEDO, K. B.; HELOANI, R. Identidade. In.: VIEIRA, Fernando de Oliveira; MENDES, 

Ana Magnólia; MERLO, Álvaro Roberto Crespo. (Org.). Dicionário crítico de gestão e 

psicodinâmica do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 

 

MENDES, Ana Magnólia; MULLER, Thiele da Costa. Prazer no trabalho. In.: VIEIRA, 

Fernando de Oliveira; MENDES, Ana Magnólia; MERLO, Álvaro Roberto Crespo. (Org.). 

Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 

 

SANTOS-JUNIOR, Adalberto Vital. Organização do trabalho e prazer – sofrimento dos 

profissionais de um centro de atenção psicossocial. Brasília, 2009. 179f. Originalmente 

apresentada como dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2009.  

 

SILVA, Cláudia Osório da RAMMINGER, Tatiana. O trabalho como operador de saúde. 

Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 12, p. 4751-4758, dez. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001204751. Acesso 

em: 09 mai. 2017. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001204751


39 
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Anexo A - PARECER CONSUBSTÂNCIADO DO CEP 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

RONDÔNIA - UNIR 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

     

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_B
ÁSICAS_DO_P 29/03/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1098274.pdf 14:20:28   

 Projeto Detalhado / 
Projeto_de_Pesquisa_S
ubmissao_CEP_ 29/03/2018 HANNA IZABEL Aceito 

Brochura Hanna.docx 14:19:14 FERREIRA MARCAL  

Investigador     

TCLE / Termos de TCLE_.docx 29/03/2018 HANNA IZABEL Aceito 
Assentimento /  14:16:10 FERREIRA MARCAL  

Justificativa de     

Ausência     

Declaração de 
Termo_de_Autorizacao
.pdf 29/03/2018 HANNA IZABEL Aceito 

Instituição e  14:15:53 FERREIRA MARCAL  

Infraestrutura     

Folha de Rosto 
Folha_de_Rosto_CEP.
pdf 29/03/2018 HANNA IZABEL Aceito 

  14:15:08 FERREIRA MARCAL  

 

Situação do Parecer: 
 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 
 

Não 
 
 

PORTO VELHO, 02 de Maio de 2018 
 

 

 

Assinado por: 
Edson dos Santos Farias 

(Coordenador) 

 

 

 

 


