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PESQUISA E INTERVENÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO: EXPERIÊNCIA COM COM UMA INSTITUIÇÃO 
DE SEGURANÇA URBANA  
JÚLIA DUTRA DE CARVALHO; ÁLVARO MERLO CRESPO, TATIANA CARDOSO BAIERLE, CAMILA BACKES DOS 
SANTOS 
Esta pesquisa faz parte da construção do grupo de pesquisa em Psicodinâmica do Trabalho, do Programa de Pós-graduação de 
Psicologia Social e Institucional da UFRGS, dentro da linha de pesquisa Trabalho, Saúde e Subjetividade. A proposta do grupo é 
avançar em pesquisas realizadas sobre saúde mental, prazer e sofrimento no trabalho, e as estratégias de defesa coletivas 
elaboradas pelos trabalhadores. O grupo tem se dedicado a dar continuidade à pesquisa e intervenção na Guarda Municipal de 
Porto Alegre, realizada em 2006, com o objetivo de devolver ao coletivo de trabalhadores o que foi levantado por eles mesmos 
como causador de sofrimento na organização do trabalho. O grupo de pesquisa entende como importante preocupação da 
Universidade Pública com esta instituição no momento atual de reestruturação e novos direcionamentos para sua atuação 
enquanto ator da segurança pública urbana. A metodologia em Psicodinâmica do Trabalho, foco deste recorte da pesquisa, foi 
aplica em suas etapas de desenvolvimento: formação de grupo de pesquisadores, pré-pesquisa, pesquisa com encontros em grupo, 
tratamento do material produzido e validação. O grupo de servidores, sobre o qual a pesquisa foi desenvolvida é o que se encontra 
mais exposto às mudanças que estão ocorrendo na Instituição, assumindo funções de maior visibilidade, risco e exposição: 
patrulheiros, motoristas, motociclistas e operadores da Central de Operações. Foi constatado que há intensa mobilização psíquica 
entre os guardas, provocada pela peculiaridade do lugar que ocupam hoje na sociedade. O objetivo da pesquisa, além de pensar a 
operacionalidade do método da psicodinâmica, é fundamentalmente contribuir para a melhora nas condições de saúde mental dos 
guardas municipais neste período convulsivo na segurança pública.  
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