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RESUMO
Esta monografia apresenta uma discussão sobre a clínica de orientação
fenomenológico-existencial realizada com policiais militares no Estado do Rio
de Janeiro. Através de um caminho fundamentado na filosofia de Martin
Heidegger este trabalho procurou reconsiderar o papel do psicólogo existencial
diante de uma problemática institucional: a violência policial. Para isso, optouse, em um primeiro momento, por abordar o horizonte histórico de práticas
policiais militares fluminenses, o que revelou uma repetição de ocorrências de
ações violentas. Essas práticas foram posteriormente desconstruídas no que
se refere à expectativa da cotidianidade mediana de observar a violência
policial como atributo de personalidades perversas. Tal desconstrução foi
possível devido à orientação heideggeriana de recorrer ao horizonte de
sentidos em que essas ações são permitidas. E esse horizonte tem voz
exatamente no universo da técnica moderna, que fundamenta a época atual,
de forma a realizar a abertura ontológica em meio a um apelo técnico – aqui
traduzido como a tentativa de transformação da totalidade em fundo de
reserva. Assim, pôde-se reconsiderar a questão da violência como uma
problemática de alteridade, que, reificada, opera uma maquinação da
existência em forma de banalização. Por fim, as falas de policiais militares
permitiram pensar o lugar de cuidado do psicólogo existencial, que pode estar
atento às obstruções das possibilidades existenciais diante do sofrimento
humano, especialmente em situações de violência.

Palavras-chave: Clínica fenomenológico-existencial; policiais militares; era da
técnica; banalização da violência.
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Os ninguéns
“As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns com deixar a
pobreza, que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a
cântaros; mas a boa sorte não chova ontem, nem hoje, nem amanhã,
nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os
ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou se
levantem com o pé direito, ou comecem o
ano mudando de vassoura.
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e
mal pagos:
Que não são embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais
da imprensa local.
Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.”

(Eduardo Galeano)
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INTRODUÇÃO

Pensar em uma clínica psicológica de orientação fenomenológicoexistencial já é, de início, um exercício de ruptura com os próprios
aprisionamentos de sentido a que os termos “clínica” e “psicológica” aparecem
tradicionalmente ligados. Estes se conectam à noção moderna de interioridade
ou subjetividade, enunciada, inicialmente, pelo filósofo Descartes, no século
XVII. Segundo Feijoo (2001), a ideia de uma racionalidade natural ao homem,
condicionada à separação entre “sujeito” e “objeto”, foi fundamental para o
desenvolvimento do primado científico e das filosofias subsequentes, que
partiram da dicotomia mente/corpo para compreender o homem e a realidade.
Sendo assim, as Psicologias Clínicas se estabeleceram, tradicionalmente, no
primado dessas filosofias da subjetividade, desenvolvendo práticas que visam,
até a atualidade, ao conhecimento subjetivo ou interior do homem.
A clínica psicológica trabalhada aqui parte, porém, de outro paradigma
sobre a existência humana. Não mais sujeito ou objeto, mas “ser-no-mundo” –
expressão criada pelo filósofo Heidegger (2009a) – que rompe com a dicotomia
apontada e afirma o necessário entrelaçamento da existência com o mundo.
Em sua proposta de ontologia fundamental, esse filósofo, proeminente na
Filosofia do século XX, rompeu com as hipostasias subjetivantes tradicionais,
repensando a condição de abertura da existência humana enquanto “ser-aí”.
Esta, por sua vez, apresenta-se por uma indeterminação constitutiva, abrindose a partir de horizontes históricos epocais.
Diante disso, percebe-se que não é mais possível compreender, nessa
perspectiva, uma clínica psicológica a partir de noções como o “psiquismo”.
Conforme apontou Feijoo (2011b):

Pensar na elaboração de uma clínica psicológica a partir da ausência de
determinações psíquicas e da total e radical inseparabilidade entre
homem e mundo significa não mais dicotomizar interioridade e
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exterioridade, universal e singular, mente e corpo, assim como
compreender que o acontecimento da existência não se dá senão em
um espaço de imanência que lhe é cooriginário (p. 11).

Nesses termos, o fazer clínico não garante mais qualquer positividade,
tal como as ideias de “cura” ou de “autoconhecimento”, dado que ele também
é, propriamente, um acontecimento existencial. Compreendendo a tentativa da
cotidianidade mediana de obstruir o caráter de abertura da existência humana,
esse novo fazer clínico torna-se, então, um exercício de não obstrução do
caráter de poder-ser humano e de tematização dos aprisionamentos de sentido
a que o homem se vê na maior parte do tempo abarcado. A matéria –
tradicionalmente entendida como “clínica” – que envolveria o sofrimento
humano passa ser, nessa perspectiva, também “social”, conforme demonstrou
Feijoo (2011a):

Tendo em conta a postura fenomenológica e a consideração acerca do
horizonte em que nos encontramos, concluímos que a grande questão
do contemporâneo consiste no total abandono e desconsideração de
que tudo que angustia, entedia e atemoriza o homem se encontra
naquilo que foi socialmente constituído. Assim, podemos deslocar-nos
da supervalorização do individual para uma psicologia existencial que
tome como foco aquilo que se constitui no âmbito do coletivo (p. 417).

A partir dessa virada de olhar, que inclui o coletivo, esta monografia
procurará versar sobre a clínica realizada dentro de uma instituição policial
militar. Buscar-se-á, então, questionar lugares possíveis ao psicólogo
existencial, compreendendo a necessidade de pensar seu fazer diante do
destino epocal moderno, chamado por Heidegger (2006) de “era da técnica”.
Como realizar um trabalho psicológico, nem moralizante nem essencialista, que
9

resista aos apelos contemporâneos de descarte e de ausência de limites ao
homem, indo ao encontro da condição fundamental de abertura da existência?
Como psicóloga em uma instituição policial militar, o contato com essas
pessoas é frequente, e suas histórias podem ser ouvidas nos corredores do
estabelecimento ou no atendimento clínico profissional. As formas como cada
policial militar exerce sua função e dá sentido a sua profissão são muito plurais.
No entanto, alguns pontos de encontro que norteiam as práticas dessa polícia e
com os quais essas pessoas se defrontam em seus cotidianos são possíveis
de se notar: certa repetição no que envolve a lida com uma instituição
hierarquizada, com a violência urbana e com a morte de pessoas próximas.
Nesse sentido, o primeiro capítulo desta monografia investigará a
história dessa instituição e o contexto fático desses policiais, o que auxiliará,
em um primeiro momento, a compreender o horizonte de orientações
compartilhadas de onde partem esses modos de ser particulares. Afinal, um
psicólogo existencial não se pode privar de buscar mais conhecimento sobre tal
horizonte histórico específico em que a instituição com a qual trabalha ganha
sentido.
Após essa primeira tentativa de compreensão do tema da polícia militar
em questão, cabe ao psicólogo existencial aproximar-se mais originariamente
do problema, buscando a fundamentação ontológica desse horizonte histórico
compartilhado na era da técnica moderna. Sendo assim, o segundo capítulo
deste trabalho terá como propósito compreender o fundamento ontológico
dessa era.
Por fim, abordar-se-ão, no terceiro e último capítulo, fragmentos fictícios
de atendimentos psicológicos, baseados na prática profissional da autora. O
objetivo é apresentar uma possibilidade de ação psicológica que faça frente à
correspondência existencial imediata em torno do apelo técnico do mundo
moderno. Este trabalho se deterá, mais precisamente, no apelo à existência
por uma espécie de banalização da violência.
O caminho que fundamenta essa análise é a fenomenologia de
Heidegger (2009a) e seu caráter hermenêutico-epocal. Conforme apontou Sá
(2004):
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[...] diferentemente da fenomenologia de Husserl, a de Heidegger não se
reduz apenas à descrição das estruturas do ser-homem; elabora, de
forma radical, este ser-homem como ‘ser-aí’, dasein, abandonando
qualquer determinação do homem como sujeito psicológico ou
transcendental (p. 41).

A fenomenologia do filósofo Edmund Husserl, professor de Martin
Heidegger, busca ir às coisas mesmas, tal como elas aparecem, através de
uma atitude antinatural, compreendendo que as discussões epistemológicas
sobre primazia de “sujeito” ou “objeto” podem ser resolvidas não pela
dicotomização metafísica, mas pela unicidade do fenômeno. A fenomenologia
de Heidegger (2009a), por sua vez, aposta na questão do ser como
fundamental, de forma que se comporta como uma própria ontologia.
Mais precisamente após uma virada de pensamento, Heidegger (2009b)
realizou sua investigação hermenêutica, prescindindo da explicação de um
método, posto que pensar já é abrir-se a ser, de forma a não existirem
mediações para o pensamento. Esse salto permite que o filósofo se concentre
nos envios epocais de Ser, que, a cada tempo histórico, destinam um legado
que tem voz nas orientações sedimentadas e compartilhadas. É por essa
chave “hermenêutico-epocal”, conforme apontou Duarte (2010, p. 57), que o
caminho desta monografia será trilhado.
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CAPÍTULO I. POLÍCIA MILITAR FLUMINENSE: UMA HISTÓRIA DE
VIOLÊNCIAS
Aqui, nós todos aprendemos a viver
demonstrando valor, pois o nosso ideal
é algo que nem todos podem entender
na luta contra o mal!
Ser Policial
é, sobretudo, uma razão de ser.
É enfrentar a morte,
mostrar-se um forte
no que acontecer [...].
(HORSAE, [s.d.])

A bibliografia encontrada sobre a história da polícia militar brasileira
parece comportar uma divisão entre “quem é a favor” e “quem é contra” essa
instituição. Afinal, muitos textos abordam, com um tom de criticidade
condenatória, a figura “vilã” do policial militar, enquanto outros procuram
justificar a ação “heroica” policial. Nesse sentido, o primeiro movimento deste
trabalho é construir um histórico que possa dar espaço à facticidade que
envolve esse período, com sentidos que implicaram as ações policiais, sem
recair em uma posição dicotômica de “mal” versus “bem”.
Construir

essa

história

não

significa

realizar,

puramente,

uma

historiografia sobre o tema da polícia militar. O “ser-aí” é fundamentado por
historicidade (Heidegger, 2009a). Em outras palavras, ele nunca é um “ente
simplesmente dado”, mas um acontecimento que se funda na historicidade com
o mundo circundante, que é seu “solo histórico”. De acordo com essa visão, a
existência humana está sempre imersa em uma tradição que lhe lega sentidos
historicamente determinados, voltada, também, para o porvir, e que lhe oferece
possibilidades. Assim, para se compreender um fenômeno, é preciso habitar
sua historicidade constitutiva desdobrada em sua facticidade, que, no caso do
mundo moderno, tem-se apresentado pelos limites técnicos. Nesse sentido, o
propósito desta escrita sobre a história da polícia militar é recuperar suas
práticas para que, posteriormente, possa-se discutir sobre a historicidade da
ação policial. Dessa forma, os fenômenos que envolvem a polícia militar
12

poderão ser compreendidos a partir de seu horizonte histórico de sentidos, que
encontra seus contornos na temporalidade e na facticidade dos acontecimentos
do mundo moderno.
Um primeiro olhar sobre a instituição policial militar fluminense já permite
ver que o fenômeno da violência policial estará presente ao longo de toda a
história dessa corporação, resguardando as singularidades de cada momento.
Desde os primórdios, já era possível verificar o uso de violência com os
escravos fugidios, que eram o alvo preferencial da força policial em questão.
De acordo com Rocha (2008), a formação da polícia militar fluminense tem
origem na vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 1808. Desde
essa época, a atuação da polícia da Corte já era violenta e com foco nos
escravos, voltando-se à destruição dos quilombos, à prisão dos “capoeiras” e à
perseguição ao candomblé. Mais à frente, tal ação se dividiu com o combate a
todos que fossem contra a independência do país, com a justificativa dada
pelas autoridades de manutenção da ordem.
A abolição da escravatura (1888) e a proclamação da República (1889)
ocorreram em meio a um cenário de tentativa de modernização da cidade do
Rio de Janeiro. De acordo com Bretas (1997), no fim do século XIX, houve as
primeiras investidas das autoridades sanitárias contra a condição habitacional
dos cortiços da cidade. Em 1904, o prefeito Pereira Passos deu início a um
programa de reurbanização do Rio de Janeiro, que demoliu, na época, parte do
centro, desalojando cerca de 13.000 pessoas (Bretas, 1997). A partir desse
movimento de reurbanização, a polícia foi-se transformando cada vez mais em
uma instituição essencial à cidade e exercendo o papel de controle da massa
de trabalhadores pobres. Sobre a remoção dos cortiços, Bretas (1997) afirmou:
“Expulsá-los de suas moradias não era o suficiente: urgia livrar o centro da
capital do espetáculo de sua miséria. Mas eles não podiam ser eliminados pura
e simplesmente, pois forneciam a mão de obra barata indispensável à elite” (p.
20).
Portanto, nesse período, surgiu a necessidade de uma reforma policial
que atendesse à reformulação da então capital brasileira, que sofria o impacto
do pensamento científico positivista. A realidade da maioria dos policiais,
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porém, continuava a ser de baixos salários e má qualificação, e a polícia ainda
era muito mal vista pela população, conforme revela o episódio da Revolta da
Vacina (Bretas, 1997).
Em 1904, a população pobre não aceitava ser vacinada pelos órgãos
públicos, que impunham, muitas vezes pela força, a vacinação. A desconfiança
que possuíam com relação ao Estado levou os populares a atacarem a polícia.
Conforme descreveu Bretas (1997), a multidão estava enfurecida e apenas se
acalmou com a chegada do Exército e a saída da polícia das ruas. Nessa
época, a imprensa também dava destaque à barbárie da polícia militar.
Visando combater essa imagem negativa que a população tinha da
polícia, no início do século XX, tentou-se desenvolver o que foi chamado de
“polícia científica”, que transformaria tal ideia de tropa mal informada, inapta e
corrupta. As forças policiais, no entanto, continuaram agindo com violência
sobre a população economicamente mais pobre.
Já na chamada “Era Vargas”, o alvo policial parecia apenas ter-se
modificado, pois o momento político tornou os comunistas o alvo problemático
da nação. Segundo Rocha (2008), falava-se no período sobre chacinas,
assassinatos, desaparecimentos, torturas de presos, prisões ilegais, invasões
de sindicatos e associações. Isso se repetiu em 1964, com o golpe militar,
quando os subversivos passaram a ser o alvo. Esse período foi bastante
determinante para a polícia militar, que se mostrou, na década de 1990, com
elevados índices de letalidade. Nesse momento ditatorial, tal instituição
começou a agir com violência “bélica” – já que apoiava as Forças Armadas –
contra a população civil, a partir da justificativa da caça ao inimigo interno.
De acordo com Coimbra (2002), a ditadura militar teve início com
“centenas de cassações, prisões e torturas”, mas, em um primeiro momento,
sem “impedimento à circulação da produção cultural da época” (p. 28). Dessa
forma, apesar do bloqueio desse circuito cultural às classes populares, havia
uma hegemonia cultural de esquerda. A geração de 1968 foi a marca da
resistência desse período, com os movimentos de contracultura. Em
contrapartida, nesse ano, “a repressão agia de forma cada vez mais violenta
com o apoio de grupos paramilitares” (Coimbra, 2002, p. 29).
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Foi assim que começou o período mais duro da ditadura militar, com o
governo Médici (1969-1974), representante da chamada linha dura. Ao mesmo
tempo, o Brasil vivia os tempos do milagre econômico, em que se firmava a
construção de obras gigantescas – como a ponte Rio-Niterói –, fortalecendo a
propaganda do Estado forte. A repressão, por sua vez, sofisticava-se.
Segundo Coimbra (2002), todo esse cenário foi sustentado pela então
Doutrina de Segurança Nacional, irradiada pela Escola Superior de Guerra, que
ajudava no desenvolvimento dos órgãos repressivos da época. Essa escola
surgiu em 1949, durante a Segunda Guerra Mundial, e estabeleceu importantes
coalizões anticomunistas, especialmente com os Estados Unidos. É importante
compreender essa doutrina para identificar o que realizou e conseguiu
perpetuar no Estado, mesmo após a ditadura, em termos de segurança pública
do país. O conceito de defesa nacional se voltava, até aqui, para a proteção
das fronteiras contra eventuais ataques externos. Mas a Doutrina de
Segurança Nacional difundiu, na ditadura militar, que era preciso defender o
país da ameaça que procurava derrubar as instituições públicas internamente.
Em outras palavras, era necessário defender o país do inimigo interno ou,
como chamou Coimbra (2002), das forças internas de agitação. Advinda da
Guerra Fria, a bipolarização do mundo em capitalismo e socialismo também
inseria o Brasil nessa disputa política.
Conforme apontou Coimbra (2002), com esses intuitos, o sistema de
segurança brasileiro foi amplamente modificado. Para garantir a segurança
nacional, valeria, até mesmo, sacrificar o bem-estar social. Sendo assim, foram
definidas limitações às garantias institucionais, o que afetou diretamente os
direitos da pessoa humana. O Serviço Nacional de Informações, criado à
época, espalhou-se pelo território brasileiro, tendo em sua base as práticas de
torturas e os interrogatórios. Os órgãos de repressão, cada vez mais
organizados e integrados sob a hegemonia do Exército, articulavam-se em
torno da guerra contra um inimigo interno: os subversivos.
Portanto, a Doutrina de Segurança Nacional é importante para a história
brasileira e da polícia militar porque representa a sustentação ideológica de
uma mudança política na segurança pública. A polícia militar passou a tratar a
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população – que, antes, era adversária – como inimiga de guerra. A gravidade
disso reside no fato de que o status de guerra promoveu, conforme foi
demonstrado, violações das garantias constitucionais. É como se os excessos
cometidos pelas polícias militares nesse período fossem institucionalizados.
Além disso, por possuírem uma justiça própria – a Justiça Militar –, os policiais
militares ainda eram protegidos em seu julgamento. Nesse sentido, em um
movimento de escalada, cada vez mais, cabiam às polícias militares
procedimentos de combate ao inimigo.
A esse exemplo, na década de 1990, surgiram as chamadas
gratificações faroestes, que chegavam a aumentar em 100% os salários dos
policiais militares com maior número de autos de resistência – homicídios
cometidos por policiais, justificados por acontecerem durante o expediente em
confronto armado. A partir disso, pode-se afirmar que a violência policial foi
conseguindo novas e sofisticadas justificativas para refinar uma maquinaria
repressora.
Com a redemocratização e o país saindo, em tese, da retórica da guerra,
era de se esperar mudanças na lógica da segurança pública. Mas não foi o que
aconteceu, principalmente no tocante às polícias militares, que se perpetuaram
realizando patrulhamento ostensivo e de prevenção da ordem pública em um
meio civil. Com relação ao assunto, Coimbra (2002) afirmou:

[...] hoje, dentro da nova ordem mundial, dos projetos neoliberais
vigentes em escala planetária, os “inimigos internos do regime” –
aqueles tratados como tais – passam a ser os segmentos mais
pauperizados, e não mais somente os opositores políticos. São todos
aqueles que os “mantenedores da ordem” consideram “suspeitos” e que
devem, portanto, ser eliminados. Grupos de extermínio – nascidos sob o
beneplácito do regime militar e dele fazendo parte – funcionam, ainda,
para esses fins, financiados por comerciantes e empresários, e, com
auxílio de muitos dispositivos sociais – como a mídia –, têm fortalecido
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processos de subjetivação que produzem juízes e autores como sujeitos
necessários à “limpeza” do corpo social “enfermo”. Esses “enfermos” são
percebidos como perigosos e ameaçadores. A modernidade exige
cidades limpas, assépticas, onde a miséria – já que não pode mais ser
escondida e/ou administrada – deve ser eliminada. Eliminação não pela
sua superação, mas pelo extermínio daqueles que a expõem,
incomodando os “olhos, ouvidos e narizes” das classes mais abastadas
(p. 36).

Isso significa que o foco na repressão às classes populares, que nunca
deixou de existir na história brasileira, ganhou outros requintes após o uso da
Doutrina de Segurança Nacional para defesa do território contra os crimes
políticos. O criminoso que, nessa conjuntura, pratica um ato ilegal não comete
um crime comum apenas, mas parece, aos olhos da sociedade e dos veículos
midiáticos, ameaçar a soberania nacional. E, para ele, reserva-se muito tiro,
porrada e bomba. Essa expressão é ouvida até os dias de hoje, muitas vezes
na própria atuação profissional com policiais militares.
Aliada ao famoso discurso da guerra contra o crime, desde a década de
1990, a ação policial violenta nas grandes cidades brasileiras passou a ser
justificada. E isso tem grandes efeitos sobre a população urbana fluminense.
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP/SSPRJ), no período de 2001 a 2011, “mais de 10 mil pessoas foram mortas em
confronto com a polícia no Estado do Rio de Janeiro em casos registrados
como autos de resistência” (Misse, 2011, p. 4). Esse estado da violência
urbana é contraposto a outro dado apresentado pela mesma pesquisa. Esse
estudo afirma que, no mesmo período, o número de mortes de policiais
militares é, em alguns anos, cerca de 40 vezes menor que o número de civis
mortos em confronto com a polícia na mesma data. Vale dizer, que visando à
modificação desses dados, surgiu, em 2008, o projeto de Unidades de Polícia
Pacificadora (UPP), que pretende diminuir o número de ocorrências de conflito
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armado e modificar a imagem que a polícia militar possui, estabelecendo outra
relação com as comunidades. No entanto, ocorrências envolvendo a morte de
civis e de policiais ainda parecem ser uma realidade.
A importância desses dados e dessa descrição sobre a ação policial ao
longo de sua história implica perceber que os excessos de poder legítimo da
violência policial militar fluminense sempre existiram. Além disso, os sentidos
que essa violência possuiu sempre estiveram ligados à repressão e ao controle
dos grupos mais pauperizados ou politicamente incômodos às classes
economicamente dominantes de cada período. Essa problemática é tão
profunda e devastadora que o próprio Conselho de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou, no início de 2013, a
extinção das polícias militares no Brasil, devido, entre outros motivos, a sua
participação em esquadrões da morte e em assassinatos.
No entanto, uma reflexão mais originária acerca dos sentidos que
envolvem essa ação denominada “violência policial” não foi realizada. De início,
precisa-se perguntar: por que chamar esse fenômeno de “violência”? Será que
todos os policiais militares enxergam essas práticas como violentas? Conforme
apontado no início deste capítulo, há, frequentemente, uma polarização em
torno da segurança pública que tende a se ater ao aspecto mau ou bom da
ação policial por um viés moral.
Nesse sentido, o próximo capítulo procurará aprofundar-se sobre o
horizonte histórico de sentidos em que a polícia militar aparece com sua ação
duvidosa. Entende-se, assim, que é importante à prática do psicólogo
existencial a tematização dos fenômenos com os quais trabalha, partindo do
fundamento ontológico que os sustenta. Esse pensamento mais originário
auxiliará a prática profissional a questionar as restrições de sentido que, por
exemplo, naturalizam a violência policial como algo mau ou bom, como fazem
alguns especialistas, ou como algo banal, como fazem policiais militares.
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CAPITULO II. A ERA DA TÉCNICA E A BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA

A época moderna foi compreendida por Heidegger (2006) por meio das
determinações epocais, que ele chamou de “era da técnica”. À primeira vista, a
utilização do termo técnica pelo filósofo como fundamento da Modernidade
parece remeter à Revolução Científica, iniciada no século XVI, que forneceu as
bases para a alta produção tecnológica que vemos presente até os dias atuais.
Um olhar pouco apurado associa, então, a noção de “técnica” proposta por
Heidegger (2006) à dependência das sociedades modernas da tecnologia,
entendendo a crítica do filósofo como uma posição pessimista com relação aos
avanços tecnológicos.
A proposta do autor, porém, é pensar a “técnica” em sua essência,
fazendo jus a sua tradição de compreender o mundo a partir da questão do ser.
Em uma de suas obras, Heidegger (2009a) realizou sua ontologia fundamental,
que aborda a necessidade de rompimento com a dicotomia estabelecida pela
tradição metafísica – desde Platão –, que toma ser e devir como instâncias
separadas, fundamentadas em hipostasias. O filósofo trouxe, então, à tona a
urgência de se pensar a questão do ser em sua copertinência com mundo –
“ser-no-mundo” –, conforme já citado. Na estrutura de “ser-aí” em que o
homem se encontra, nada mais é pensado de maneira substancial ou
essencialista – tal como uma subjetividade encapsulada –, de forma que o “aí”
aparece como o lugar para o qual Ser é enviado na forma de uma possibilidade
em determinado destino histórico.
A partir dessa perspectiva e, principalmente, em seus estudos tardios, o
filósofo demonstra a condicionalidade de se pensar Ser com base em suas
temporalidades epocais e a necessidade de retornar a meditação sobre a
questão do Ser, que permanece oculta na história da metafísica (Heidegger,
2009b). É por meio dessas condições que Heidegger (2006) desenvolveu um
pensamento sobre a essência da técnica, que é mais originário que sua
expressão no campo ôntico enquanto tecnologia moderna, por exemplo. Essa
discussão interessa ao presente trabalho, pois, ao instaurar sua visão
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ontológica,

que desnaturaliza

as hipostasias

colocadas pela

tradição

metafísica, o pensamento heideggeriano demonstra que a origem dos
problemas colocados pela Modernidade está no abandono da questão do Ser
e, portanto, no esquecimento de sua condição de retração, de temporalidade. A
“técnica moderna” é possível diante desse não questionamento sobre Ser, e é
nesse horizonte histórico que a polícia militar, enquanto instituição moderna,
aparece como natural, conforme será aprofundado adiante.
Sendo assim, tomar como referencial teórico a filosofia de Heidegger
(2006, 2009a, 2009b) é pautar, desde o início, a condicionalidade de abordar
os problemas a partir da compreensão de que eles não são naturais, ahistóricos ou plenamente fruto de interações sociais. É preciso entendê-los em
sua historicidade e com base em sua condição ontológica – originária –, que
abre o mundo, a cada vez, a uma possibilidade de ser.
Na Modernidade – e isso pode ser estendido até o contemporâneo,
segundo os interpretadores de Heidegger (2006, 2009a, 2009b) –, a tradição
metafísica teria alcançado seu ponto máximo de esquecimento da questão
ontológica, ao tomar o homem enquanto “subjetividade incondicionada da
vontade de poder” (Casanova, 2006, p. 167). Tomando como base a filosofia
de Nietzsche, o pensamento heideggeriano teria demonstrado que “a vontade
de poder torna-se, em suma, princípio operativo em todas as configurações
possíveis de realidade e se confunde, ao mesmo tempo, com o próprio modo
de ser do real” (Casanova, 2006, p. 171). Essa dinâmica da vontade de poder,
que espalha suas malhas sobre a totalidade, estaria de tal forma absolutizada
na Modernidade que tudo retornaria para experimentar, mais uma vez, tal
realidade. Essa dissolução de toda transcendência e a instauração do domínio
da vontade ganhariam voz exatamente no universo da técnica. Isso se faz na
medida em que a técnica vigora por esse domínio da vontade de poder, que
“sempre retorna a si mesma e que, antes mesmo de querer alguma coisa
determinada, precisa querer a si mesma como princípio de constituição de tudo
o que quer” (Casanova, 2006, p. 159).
Esse querer que quer poder ser levado adiante de si mesmo se tornaria
“vontade de vontade” – expressão da técnica moderna, que se apresenta como
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dispositivo, que, sem substancialidade, apenas procura, ilimitadamente,
desafiar a totalidade, estabelecendo-se como vontade. A técnica moderna
resume-se, assim, como um desocultar, que, desde o início, não está
interessado na verdade do Ser, que pode ser desocultada – tal qual a essência
da técnica enquanto téchne –, mas apenas em se manter como dispositivo
desocultador que desafia a totalidade, tomando-a, então, apenas como fundo
de reserva. Dessa forma, entende-se o porquê da afirmação sobre ser na
Modernidade o ápice do esquecimento da questão do Ser. Até o próprio
homem, nesse cenário, pode aparecer como fundo de reserva. Duarte (2010)
afirmou, ainda, que o mundo técnico é:

[...] um mundo sem profundidade ou enraizamento pensante, um mundo
no qual a questão do ser tornou-se absurda, é um mundo sem
hierarquia, sem alto nem baixo, sem distinções de qualidade, um mundo
planificado e massificado em que qualquer coisa vale por qualquer coisa
e no qual imperam a violência e a “maldade destruidora” e “demoníaca”
(p. 22).

Diante do exposto, a era da técnica se configura como o modo de
abertura dos entes na época histórica atual, onde impera a marca da
desmedida, da hibris. A importância disso está em perceber que se vive a partir
de um destino histórico que toma a totalidade como subsistência, o que pode
levar o homem, que perdeu a medida da existência, a caminhos nos quais ele
mesmo se torne um ente disponível ao agenciamento técnico.
Sendo assim, em seu fundamento da “vontade de vontade”, a técnica
moderna se expressa através dos mais diversos modos ônticos. Segundo
Duarte (2006), nesses modos, o poder passa a se tornar elemento
determinante enquanto dominação incondicional que perpassa e constitui as
relações

sociais.

Como

consequência

disso,

“o

homem

moderno,

metafisicamente pensado, é o homem que tem de servir a algum propósito, isto
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é, o homem que não pode deixar de servir e que, ao perder sua serventia, pode
ser descartado” (Duarte, 2006, p. 103).
Disso resultou a pergunta que conduz este trabalho: considerando o
entrelaçamento originário de “ser-aí” e mundo, como questionar a ação policial
sem reconhecer o fundamento ontológico técnico que sustenta as orientações
sedimentadas do mundo em que ela é praticada? Frases como “Bandido bom é
bandido morto.”, “Tá com pena? Leva para casa.”, “Direitos humanos para
humanos direitos.” povoam os discursos cotidianos, revelando, conforme
apontou Coimbra (2001), um lugar em que não apenas os criminosos, mas
toda uma classe perigosa2 vai sendo relegada.
A importância, porém, de reconhecer que há um fundamento ontológico
– da “vontade de vontade” – que coloca o descarte como um movimento
naturalizável à ação humana deste tempo implica compreender que a liberdade
de outro “poder-ser” não acontecerá pela vontade humana. Da mesma forma,
também é tardia a consideração de uma suposta maldade da vontade de um
policial que realiza plenamente sua época histórica na ação violenta de
descarte com os perigosos. Sendo assim, o histórico apresentado no capítulo
anterior, que apontou os sentidos de controle e de repressão, bem como o
excesso da ação policial considerada violenta, demonstra a realização plena do
horizonte histórico da era da técnica.
Diante disso, percebe-se que há um apelo no mundo moderno para a
manifestação do poder como fundamento das relações sociais. É nesse
contexto que exercícios de poder foram se modulando, de forma a garantir a
manutenção dessa normatização social, em que a figura do homem impera
como vontade soberana. Nos países ocidentais, a polícia militar aparece como
força

repressora

desse

período,

conforme

demonstra

o

pensamento

foucaultiano. Foucault (2007) abordou os efeitos do regime de poder disciplinar
em instituições como a prisão na produção de determinada normatividade
2

Ao investigar um episódio conhecido como “Operação-Rio” – ocupação, pelas Forças
Armadas, polícias militares e civis, de áreas do Rio de Janeiro consideradas “perigosas”, no
período de 1994 a 1995, com a justificativa de combater o narcotráfico e acabar com a
violência –, Coimbra (2001) demonstrou o que estava na emergência das razões de segurança
pública na época: a associação “indissolúvel e natural” entre pobreza e criminalidade,
identificada, pela autora, como o “mito das classes perigosas”.
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social, a partir de jogos de poder. A produção do que ele chama de “corpos
dóceis e úteis” pode ser comparada à expressão do homem enquanto “fundo
de reserva” na era da técnica. Duarte (2006) apontou uma relação possível
entre as discussões dos filósofos Heidegger e Foucault:

Penso que a figura heideggeriana do homem considerado como ser vivo,
cuja existência depende do investimento tecnicamente planejado para a
produção de novos seres vivos, destinados a cumprir o papel de uma
uniformização do mundo, tem sua contrapartida complementar nas
análises foucaultianas que mostram como foi que o homem moderno se
tornou o foco do agenciamento de poderes e saberes que o constituíram
como sujeito assujeitado (p. 104).

Como se percebe, Foucault (2007) não tomou o poder como um bem
que alguém deteria, mas o pensou lançado a uma rede de estratégias, na qual
o poder se encontra na relação entre “dominador” e “dominado”, produzindo-os,
positivamente, a partir de um embate de forças. O poder seria, então, como
uma prática que deseja se sobressair à ação de outrem. Na época atual, isso
se espalharia pelo tecido social, de modo a criar instituições disciplinares, mas
também permitiria ao Estado se colocar como gerenciador da própria vida da
população. Trata-se do que Foucault (1999) chamou de “biopolítica”. E a
polícia, como instituição disciplinar e da força estatal, permitirá, naturalmente,
dar vazão aos efeitos dessa junção de poderes – disciplinar e biopolítico –, a
que Foucault (1999) denominou “biopoder”. Em outras palavras, o “biopoder”
demonstra essa complementaridade de atuação do poder disciplinar – que
engendra o “corpo como máquina” – e da biopolítica – que engendra o “corpoespécie” (p. 131).
O que importa perceber para este trabalho é que, diante do “biopoder”, a
função de matar só ganha sentido frente ao investimento sobre a vida. Isso
significa que haveria, nos dias atuais, uma desqualificação da morte, uma
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preocupação em esquivar-se dela, o que, de acordo com Foucault (1999), está
relacionado ao afastamento dos procedimentos de poder sobre ela. Tais
práticas estariam, assim, interessadas na vida, e a morte é o que lhes escapa.
Para Duarte (2006), o “biopoder” significa:

[...] uma nova tecnologia de poder que já não é mais estritamente da
ordem do disciplinar, e que, sem excluí-lo, vai se acrescentar a ele e
transformá-lo [...]. Essa nova tecnologia de poder se aplica não mais ao
“homem-corpo”, mas ao “homem vivo”, isto é, ao homem enquanto
espécie ou enquanto população [...]. O que se produz por meio da
atuação específica do biopoder não é mais apenas o indivíduo dócil e
útil, mas é a própria gestão produtiva da vida do corpo social (pp. 111112).

No momento em que a vida se torna elemento político por excelência,
em que a própria abertura ontológica de mundo se dá com vistas à maquinação
técnica, pensar-se-ia, em um primeiro momento, que a facticidade estaria
repleta de “humanidade”. Duarte (2006) apontou, porém, que, nesse quadro,
instaura-se a “exigência contínua e crescente da morte em massa, visto que é
apenas no contraponto da violência depuradora que se podem garantir mais e
melhores meios de sobrevivência a uma dada população” (p. 112). Na
biopolítica, a tanatopolítica não é uma contradição, mas uma maneira de se
preservar determinado modo de vida. Neste trabalho, faz-se, assim, uma
relação entre a tanatopolítica e as ações policiais violentas nas grandes
cidades do mundo.
Entretanto, o ponto-chave dessa questão é que a naturalização das
estatísticas de morte em massa nas favelas, por exemplo, não se apropria
apenas da existência de policiais militares, mas de toda uma população que
passa a funcionar sob a égide do “biopoder” ou sobre o fundamento da “era da
técnica”. Segundo Deleuze (1992), diante desse quadro de dominação sobre a
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vida, nascem verdadeiras “sociedades de controle”. Enquanto o homem da
disciplina era um “produtor descontínuo de energia”, o homem do controle “é
antes ondulatório” (p. 223), o que refina ainda mais a possibilidade de domínio
da técnica moderna. Através do capitalismo, as sociedades de controle vão se
dispersando progressivamente, afinal:

O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e
ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e
descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem
endividado. É verdade que o capitalismo manteve como constante a
extrema miséria de três quartos da humanidade, pobres demais para a
dívida, numerosos demais para o confinamento: o controle não só terá
que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos
guetos e favelas (Deleuze, 1992, p. 224).

Diante dessa explosão dos guetos e das favelas, as polícias parecem
entrar em cena na sociedade fluminense. Os autores citados até aqui estão
trabalhando com a ideia de que há uma sobra, algo que não se encaixa nos
regimes de dominação e que precisa ser descartado. Esse descarte, por sua
vez, não está fora das malhas de poder, pois é, muitas vezes, a alavanca a
partir da qual se justifica mais poder. De maneira geral, as polícias servem à
manutenção de determinado status quo, de um pacto social. Frente a essa
parcela da população em guetos e favelas, é a polícia militar – no caso, do Rio
de Janeiro – que vem atuando de maneira preponderante, produzindo as
estatísticas de mortalidade já mencionadas.
Em termos de manutenção das relações sociais em torno do descarte, a
polícia militar aparece como a instituição capaz de eliminar ou controlar as
vidas que não importam para preservar determinado modelo social, ajudando a
sustentar um discurso de proliferação do medo e de inclusão em uma lógica
rentável de proteção da sociedade. E o mais surpreendente: essa instituição
25

realiza tudo isso em nome da vida, da vontade soberana do homem, na qual
matar ou morrer não tem ganhado o sentido ou a medida de finitude, e uma
espécie de banalização da violência pode imperar.
O que este trabalho considera como o mais originário no fenômeno da
violência não é, portanto, a força física e a agressividade ou uma questão
moral de maldade. Segundo Bastos, Cabral e Rezende (2010), a palavra
“violência” vem do verbo “violar”, o que significa “tornar o outro digno de ser
obstruído ou aniquilá-lo. Toda violência é um tipo de relação em que o outro
aparece como digno de ser oprimido, aniquilado ou rebaixado” (p. 32). Assim, o
policial se estabelece com uma série de justificativas – racionais – acerca do
outro que deve ser reprimido, como foi apresentado até o momento. Bastos et
al. (2010) demonstraram, então, que a violência tem estreita relação com a
razão, já que auxilia o homem a ver o outro e a si como categorizável, como
ente simplesmente dado. Logo, a violência seria sempre uma possibilidade
para o homem, especialmente o homem do “mundo racional”, que não
consegue estabelecer, de maneira singular, uma relação com a alteridade –
conceito que se refere à própria condição de indeterminação da existência.
Considerando, pois, que o mundo técnico também reifica essa condição
de alteridade, já que Ser não encontra retração, as existências humanas vão
tendo seu caráter de poder-ser obstruído pela técnica, revelando que “técnica
é, pois, fonte de profunda violência” (Bastos et al., 2010, p. 222). A
possibilidade de dar medida à existência vai sendo exercida como um elemento
em funcionamento maquínico, de forma que o homem deixa de ser centro e
passa a se configurar como peça dessa engrenagem que não para de se
autorreproduzir. De acordo com Feijoo (2011b), para a técnica, “não há mais
nenhuma barreira, nenhum limite, enfim, nenhuma trava que possa funcionar
como obstáculo” (p. 150). Isso – que, aparentemente, é essencial em
comportamentos compulsivos – também revela que a técnica esvazia a ação
de pensamento ao possibilitar a autonomização do comportamento. O
pensamento – que, para Heidegger (2009b), significa abrir-se a Ser –, quando
não acontece, não questiona o apelo realizado pela técnica.
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Sendo

assim,

a

técnica

continua

a

desafiar

a

totalidade

ininterruptamente. Como acontece em meio a uma desmedida, sem caráter de
finitude, tornando a totalidade um simples fundo de reserva, a era da técnica
confere à violência uma condição de banalidade, ou seja, um fazer incessante
– fazeção – típico da determinação técnica, que não tem outro propósito senão
sua própria reprodução. Essa fazeção parece levar o homem a desprender-se
da experiência singular, reificando a alteridade.
Como será apresentado a seguir, no caso da polícia militar, mais do que
um mal ou mais do que um ato que se baseia em justificativas racionais, a
violência é tratada, nesses parâmetros, como algo banal. Assim, em muitas
situações, age-se de acordo com a técnica, de modo autômato, não se
questionando quanto à própria ação violadora, que é tomada como natural não
só à profissão como a toda e qualquer atitude do homem.
Considerando o exposto, formula-se, porém, a seguinte questão: como
todo esse processo pode-se dar de maneira tão amarrada e ajustada se cabe à
existência humana sua condição de abertura? Desde o princípio, Heidegger
(2006) abordou a possibilidade de uma relação livre com a era da técnica.
Voltando a esse ponto de partida, como é possível, então, nessa era, pensar a
sedimentação de uma biopolítica – na forma como se expressa através da
atuação policial – se ninguém está determinado a agir como assujeitado por
esses processos?
Segundo Heidegger (2006), é preciso questionar a técnica, perguntando
pelo Ser e abrindo-se para o mistério que o determina, já que ao Ser cabe a
abissalidade. Ao reconhecer seu destino técnico, o homem moderno não está
entregue à “fatalidade de uma coação” (Heidegger, 2006, pp. 27-28). É
escutando o apelo – o aclarado – de seu tempo que ele se mantém no espaço
livre do destino, onde Ser vigora em seu mistério – encoberto e coberto.
Entretanto, se não reconhece o apelo enquanto tal e não o toma como um
modo de desencobrimento possível a Ser, o homem não consegue encontrarse consigo mesmo em liberdade – que nada tem a ver com vontade ou querer
humano. “A liberdade é o que aclarando encobre e cobre. Ora, o que liberta é o
mistério” (Heidegger, 2006, p. 28).
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Portanto, por direcionar-se a Ser, o questionamento de que trata
Heidegger (2006) liberta o homem. No caso da técnica, liberta-o do perigo de
ele próprio só se tomar enquanto “dis-ponibilidade”. Para o autor, é a “dádiva
do pensamento” que pode proteger a possível emergência do que “salva” o
homem desse perigo. É através desse pensamento que mantém à tona o
perigo que se pode resguardar, segundo o filósofo, o que pode “salvar” o
homem, mesmo que nenhuma ação de sua parte possa propriamente fazer
frente ao perigo.
É importante afirmar que não se está, aqui, reprovando a reprodução do
apelo técnico na época atual, mas apontando seu perigo, especialmente
quando ele é tomado como única possibilidade.
Nesse sentido, conforme será apresentado no próximo capítulo, caberá
ao trabalho psicológico com policiais militares o questionamento que pode
colocá-los em contato com a possibilidade de quebra na correspondência
imediata ao apelo técnico desta época.

28

CAPÍTULO

III.

CLÍNICA

FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL

COM

POLICIAIS MILITARES

A chegada como oficial psicóloga à polícia militar fluminense aconteceu
há cerca de três anos. O trabalho já realizado em batalhões por outros
psicólogos consistia, predominantemente, em atendimentos psicológicos nos
ambulatórios de saúde mental, direcionados ao público de policiais ou a seus
dependentes. No entanto, a liberdade de atuação permitiu, nesses três anos,
que, além do trabalho reconhecido de consultório, fossem desenvolvidas outras
escutas, como, por exemplo, em grupos temáticos e trabalhos institucionais.
Conforme citado anteriormente, serão reproduzidos, aqui, fragmentos
fictícios de prováveis falas de policiais e intervenções possíveis do analista
existencial, inspirados nessa escuta profissional, que considera o fazer clínico
sempre presente nas variadas ações realizadas pelo psicólogo. Independente
do modo pelo qual a clínica se constitui – seja individual, seja grupalmente,
seja em um consultório ou fora dele –, o que se coloca em jogo, neste trabalho,
é a abertura que o exercício clínico possibilita ao acontecimento de um “ser-aí”
específico. Vale dizer que se optou por essa criação de histórias, e não da
transcrição de diálogos reais, a fim de evitar a identificação de policiais, o que,
no ambiente militar, pode levar a sanções disciplinares. Além disso, utilizou-se
mais de um relato, pois o objetivo desta análise é, também, pensar o lugar do
psicólogo existencial em uma instituição – enquanto horizonte de orientações
compartilhadas. Esta é, então, uma possibilidade de análise fenomenológica do
discurso clínico que se pauta no cuidado, tal como discutido por Heidegger
(2009a).
“Cuidado”, aqui, não está sendo tomado na acepção do senso comum,
mas faz referência à constituição ontológica de “ser-aí” como cura – Sorge.
Isso quer dizer que “ser-no-mundo” já é sempre cuidando, ou seja, já é
enquanto “ser-em” e “ser-junto a” em toda atitude e situação fática (Heidegger,
2009a, p. 260). Em outras palavras, o homem está sempre ligado a suas
possibilidades de ser no movimento existencial de ser si próprio, não podendo
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estar fora dessa dinâmica. Assim, cabe ao psicólogo existencial caminhar junto
a seu cliente, também não livre do modo do cuidado, de forma a ser este último
o fundamento do encontro clínico, que intenta resguardar o espaço do
acontecimento das possibilidades existenciais.
Essas possibilidades, por sua vez, sempre se darão no mundo pela
própria condição fática da existência. Ao problematizar a noção de “mundo”,
Heidegger (2009a) revela que o caminho das Ciências tradicionais para tratar
desse tema é o estudo apenas dos entes intramundanos. O fato é que, de
acordo com o filósofo, a mundanidade de “mundo” – ou seja, um próprio modo
de ser de “ser-aí” – não é pensada nesse caso. Isso se transforma em um
problema, na medida em que “mundo” não é uma reunião de entes
intramundanos, mas “mundo é, também, presença” (Heidegger, 2009a, p. 174).
Nesse sentido, um estudo sobre “mundo” é, ainda, uma investigação sobre
“ser-aí”. A aproximação que se pretende, aqui, é de uma “instituição” que pode
ser analisada em seu aspecto “mundano”, principalmente no que tange à noção
de “mundo compartilhado”, trabalhada por Heidegger (2009a). Segundo o
filósofo, “ser-em é ser-com os outros” (p. 175). Seguindo por esse caminho,
investigar as orientações compartilhadas no recorte de uma “instituição” pode
trazer à tona questionamentos ontológicos sobre a impessoalidade bem como
outras questões de “mundo” examinadas, com profundidade, pelo estudioso.
No horizonte hermenêutico de “ser-aí”, a “instituição” pode-se posicionar como
ente que interpela Ser e, assim, apresentar-se balizando sentidos de Ser.
Esses balizamentos constituem a própria condição humana, como apresentou
Arendt (2005): “O que quer que toque a vida humana ou entre em duradoura
relação com ela assume, imediatamente, o caráter de condição humana. É por
isso que os homens, independentemente do que façam, são sempre seres
condicionados” (p. 17).
Considerando

essa

condição

humana,

vale

uma

pequena

contextualização sobre o momento em que se chega para trabalhar na
instituição em questão. A polícia militar fluminense parece estar passando,
atualmente, por um período de transição de suas práticas. Conforme
mencionado, durante a década de 1990, as gratificações faroestes eram
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comuns, naturalizando e, portanto, banalizando a ação violenta por parte dos
policiais. No entanto, hoje, isso já não é mais uma realidade. Há, na verdade,
uma premiação financeira por diminuição dos índices de letalidade, que
incluem os autos de resistência cometidos por policiais militares. Esse
contraponto serve para ilustrar a ambiguidade da vida dos policiais militares
que chegam ao atendimento psicológico em batalhões. Sem entenderem aquilo
que os aflige nem o que, ao certo, a instituição requer deles, muitos relatam
terem sido úteis à entidade pelo tempo que ela precisou e que, hoje, não
servem mais ao que ela deseja. Isso ocorre porque muitos autos de resistência
arquivados no passado estão sendo reabertos, e policiais vêm sendo afastados
de função ou, até mesmo, presos devido à instauração de processos
disciplinares ou criminais. O que se ouve com muita repetição são falas como:
Melhor não agir mais para não ser preso./Nem a polícia gosta do policial
militar./ A polícia, agora, virou política.
Não é difícil entender que, frente às solicitações contraditórias que
chegam a esses profissionais, eles sejam tomados pela ausência de
referências e estejam confusos diante daquilo que se constitui no modo de ser
do policial. Com a perda dos referenciais e das orientações sedimentadas, a
atmosfera da angústia se pronuncia como ausência de determinações. A
tonalidade afetiva que parece tentar se instaurar como atmosfera própria a
muitos policiais que procuraram a Psicologia é, atualmente, a da angústia.
Essa, ao mesmo tempo, pode abrir outras possibilidades como mobilizar um
retorno imediato para o conforto das determinações sedimentadas no
impessoal. Assim, a conformidade aparece nas falas de lamentação, na busca
de culpados para a situação que vivenciam, na naturalização da violência ou,
ainda, na incorporação de alguém que só cumpre ordens – feitas para serem
executadas. É importante ressaltar que o recorte vertical da instituição, pela via
da hierarquia, reforça a muitos policiais a posição de seguirem tais ordens ou
de realizarem o que todos realizam, mas apenas alguns deles são punidos.
Disso resultam muitos discursos de vitimização e de automatização.
Diante disso, pode-se compreender a angústia que se abate na
existência desses policiais que procuram o serviço de Psicologia, já que as
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tonalidades afetivas – entre elas, a angústia – dão voz a uma crise radical. Ao
esvaziar as prescrições que o mundo de orientações sedimentadas destina aos
humanos, a angústia coloca “ser-aí” diante do caráter de “poder-ser” que é o
seu. Por isso, considera-se essa crise como crise do próprio horizonte epocal a
que pertence. Sobre o assunto, Feijoo (2011b) afirmou: “A tonalidade
fundamental da angústia, ao se pronunciar, sem que sua voz seja abafada,
acaba por suspender as prescrições do mundo, conclamando o ser-aí a
apropriar-se da sua existência mais própria” (p. 42).
Diante disso, conta-se a primeira situação ilustrativa em que a angústia
figura como tonalidade afetiva que propicia a suspensão das orientações
sedimentadas. Nessa atmosfera, em que há total e radical suspensão das
determinações naturalizadas pelo modo de ser do impessoal, abre-se um
espaço para que outras possibilidades apareçam como tais. É algo que se
aproxima dessa abertura para novas possibilidades que parece acontecer nos
pequenos trechos apresentados a seguir – considera-se PS = psicólogo e PM =
policial militar. Acredita-se que a maioria dos policiais naturalizou a violência e
o descarte de outros homens. No entanto, na medida em que passam por
situações em que se percebem vítimas da violência e do descarte e, portanto,
deparam-se com o caráter de vulnerabilidade e impotência, tomados pelo
desabar de suas referências, esses policiais despertam para a condição em
que se encontram. Assim, aparecem os seguintes discursos:

Situação 1
PM: – Doutora, eu vim aqui porque não consigo mais dormir. Não sei o
que acontece, mas eu não consigo. Fico horas rolando na cama e, quando
vejo, já amanheceu. Não sei se é por conta de excesso de trabalho, dessa
escala excessiva que essa polícia coloca pra nós... O que eu faço, doutora? Já
fui ao médico e estou tomando uma medicação, mas nem isso está adiantando
mais.
PS: – Você sabe dizer desde quando está sem conseguir dormir?
PM: – Olha, doutora, faz muito tempo já. Não faço ideia. Não sei... Quer
dizer... Eu lembro que começou a ficar complicado dormir na época em que fui
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preso, tem cerca de um ano. É, doutora... Eu fiquei preso por seis meses. Foi
horrível. Pior que eu não tinha nada a ver com aquela história toda e, mesmo
assim, me colocaram no meio da sujeira. E agora, eu estou aqui, não posso
mais trabalhar na rua, tenho que ficar aqui faxinando ou fazendo qualquer outra
coisa dentro do batalhão, com todo mundo achando que eu tenho um passado
que me condena, porque o processo ainda está correndo na Justiça. Minha
vida virou de cabeça pra baixo. Meus vizinhos olham torto pra mim, até minha
família mudou comigo. Eu não tenho vontade mais de sair ou encontrar
ninguém.
PS: – Você acha que você mudou também?
(Silêncio)
PM: – É... Acho que eu mudei, sim. Sabe o que eu pensava antes? Que
eu iria viver meus 30 anos aqui dentro, trabalhando na rua, subindo favela. Eu
adoro minha profissão. Mas, hoje, eu não consigo pensar como será isso.
Sabe, doutora? Deve ser por isso que não durmo. Não consigo parar de
pensar. Não entendo mais o que eu quero, como vai ser daqui pra frente. Tudo
culpa dessa maldita polícia que não protege mais seus policiais, que dá a gente
de bandeja para a sociedade ingrata.

É importante dizer que não se deseja, aqui, esvaziar a lamentação da
possibilidade que ela tem de reconhecimento da facticidade que se impõe e
das limitações que “ser-com” condicionam à própria tarefa de ter de ser. A
questão, porém, que se coloca em muitos casos atendidos é um esvaziamento
recorrente do cuidado com o seu “poder-ser” e o ter de ser si próprio. Segundo
Feijoo (2011b), o cuidado é o ser propriamente dito do “ser-aí”. Este sendo
constitutivamente cuidado sempre cuida de si, ou seja, tem de ser si mesmo a
cada modo de ser que é. Entretanto, “ser-aí” só é propriamente cuidado
quando consegue antecipar sua finitude, sua negatividade. Isso não significa
saber de sua morte ou conscientizar-se sobre sua condição existencial. De
acordo com Feijoo (2011b), o horizonte da finitude revela, exatamente, a
condição de cuidado na qual “ser-aí” se abre. Em outras palavras, ao se
deparar com a finitude, com seu caráter de indeterminação constitutivo, “ser-aí”
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recobra sua tutela sobre ter de ser si mesmo. E é por meio da angústia que
“ser-aí”

pode-se

encontrar

com

seu

caráter

de

finitude

essencial,

singularizando-se.
A questão, porém, é que, conforme foi colocado anteriormente, a
instituição policial militar aparece em uma época dando voz a intuitos de
normalização social. Há, assim, um destino técnico, em que essa instituição
opera, que encobre, na maioria das vezes, o que há de mais próprio ao “seraí”. No caso do policial, o apelo de ser “herói”, de “matar sem consequências”,
de “não temer a morte” ou do “ethos guerreiro”, conforme apontou Poncioni
(2005). Essa queda na impessoalidade do mundo técnico é exatamente uma
lida com a infinitude, com a falta de limites, na qual o homem aparece enquanto
vontade soberana e, como já foi destacado, tem uma série de modulações –
entre elas, a banalização da violência. No caso de policiais, o recorrente
contato com a violência em suas ações, com o matar e o morrer de pessoas
próximas ou não, não os coloca, necessariamente, conectados com a finitude
da existência – ser-para-a-morte. E este parece ser um ponto fundamental para
a presente análise: mesmo que a violência seja tomada como um ato de
maldade por parte do policial, essa maldade é, por si só, tardia. Afinal, antes
disso, o que parece estar em jogo é a morte como efeito do descarte,
banalizada como instrumental na era da técnica.
Diante do exposto, chega-se à segunda situação.

Situação 2
PM: – Doutora, eu sinto falta de matar.
PS: – Como assim?
PM: – É, doutora... Sinto falta do gosto de sangue na boca, de viver a
adrenalina do momento, de subir no camburão e ir pra guerra.
(Silêncio)
PM: – Sabe, doutora? Muita coisa mudou. Mas, antes, é que éramos
“PM” de verdade.
PS: – O que mudou?
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PM: – Agora, todo mundo tem uma câmera. Todo mundo filma tudo.
Todo mundo fica contra o policial. Parece até que todo mundo gosta de
bandido, agora.
PS: – Quando você sentiu que tudo mudou pra você?
PM: – Ah, teve uma vez que me machuquei numa ocorrência. Foi coisa
boba, não foi tiro, não. Eu tive que pular um muro durante um confronto numa
viela na favela e torci o joelho, mas de uma maneira que precisei de ajuda para
sair de lá do meu colega de guarnição. Fiquei no hospital, esperando cirurgia, e
você acredita que ninguém apareceu lá do meu batalhão? Ninguém! Eu me
machuquei em serviço, mas ninguém se dispôs a ir lá me ver. E se eu não
tivesse conseguido sair de lá? Já pensou nisso? Se eu tivesse ficado perdido
naquela favela sem ninguém me socorrer?
(Silêncio)
PS: – Como você se sentiu quando estava lá naquela favela e se
machucou?
PM: – Quer saber se eu senti medo? Sinto medo, não. Eu me senti
sozinho, mesmo. Lembrei dos meus filhos, da minha esposa, que eles podiam
estar se sentindo como eu. Sabe, doutora? Não vale nada dar o sangue pela
sociedade. Ninguém reconhece. E é só você e sua família. Agora, eu estou
aqui todo ferrado, e ninguém está preocupado com os meus direitos.

Na situação 2, vale fazer referência à atitude fenomenológica antinatural
que permite não enquadrar dentro de uma categoria de psicopatia antissocial o
comportamento do policial que diz sentir falta de matar. A fim de se aproximar
do fenômeno que se apresenta, a possibilidade de suspensão dessa
interpretação é o que permite surgir o círculo hermenêutico em que o “ser-aí”
se situa e deparar-se, conforme o caso, com uma condição de descarte em
que, hoje, o próprio policial se encontra. Essa circularidade hermenêutica
refere-se, segundo Feijoo (2011b), ao fato de “ser-aí já sempre compreender
ser a partir de um campo semântico sedimentado historicamente a partir das
decisões presentes na tradição” (p. 40). No caso da era da técnica, “ser-aí”
tem-se compreendido em meio ao descarte.
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O

reconhecimento

do

próprio

descarte

ou

da

condição

de

vulnerabilidade tem sido, por vezes, o caminho que interrompe, mesmo que
momentaneamente, a naturalização da atuação policial. Esse limite a tal figura
que tudo pode, acima de qualquer lei, não cai por vontade do psicólogo. É
diante de algum acontecimento mobilizador que esse profissional tem a
oportunidade de trabalhar junto com o cliente no sentido de dar espaço ao
questionamento que interrompe a naturalização do apelo técnico.
Em

alguns

momentos,

esse

reconhecimento

da

condição

de

vulnerabilidade chega ao atendimento individual, como é possível perceber na
terceira situação.

Situação 3
PM: – Doutora, estou recebendo reclamações pela escola do meu filho
de 6 anos, porque, segundo a professora, ele é muito ansioso e, às vezes, é
um pouco agressivo com os coleguinhas na sala de aula.
PS: – Você já conversou com ele sobre isso?
PM: – Já, já. Ele me disse que os colegas mexem com ele, fazem piada,
e, aí, ele fica nervoso e tem essas atitudes... Eu fico pensando se isso é normal
ou não, coisa de criança, sabe? Porque eu lembro que eu também era assim
quando criança: gostava de brincar de luta. Acho que ele é parecido comigo:
gosta de ver filme de guerra, fica querendo mexer na minha arma quando eu
chego em casa. Claro que eu não deixo. Mas eu acho que ele vai querer ser
como eu, PM. E, aí, eu penso: será que isso é o melhor pra ele? Outro dia, eu
atendi uma ocorrência com uma criança baleada de raspão. Pô, doutora, tinha
a idade do meu filho. Você já pensou nisso? Eu estou meio cansado disso
tudo, dessa vida que eu estou levando. Engordei. Olha como eu estou gordo?
É muito estresse, só problema. Eu já nem fico mais querendo sair de casa com
o garoto. Fico observando tudo ao redor, com medo de alguma coisa
acontecer.
PS: – O que você acha que pode acontecer?
PM: – Sei lá... Penso muito em como pode ficar a minha família se eu
não estiver mais aqui.
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Em outros momentos, a própria equipe de Psicologia do batalhão
procurou mobilizar um campo de abertura a questões de vulnerabilidade do
policial. Um exemplo foi uma reunião de policiais, que estavam na condição de
faxinar o local, em um grupo temático – por estarem afastados de suas funções
anteriores, já que respondiam a algum processo judicial por envolvimento em
situações criminais. Esse grupo se firmou por cerca de seis meses e trabalhou
por intermédio de poesias, de filmes e de escritas dos próprios policiais,
tematizando o momento em que viviam de uma decepção com a atuação
policial. O grupo funcionou como um espaço de abertura dentro do batalhão,
que permitiu uma quebra, mesmo que momentânea, no modo impessoal com o
qual se vive na maior parte do tempo. Muitos deles já envolvidos na atmosfera
da angústia estranhavam aquela espécie de pausa, de silenciamento do
falatório, conforme aponta Heidegger (2009a), onde o que se mencionava
podia se revelar em sua incompletude, provocando questionamentos. Os
policiais lamentavam o passado mas também questionavam o porvir e faziam
perguntas como: “Fiz o que fiz em nome de quem?”, “Como ser policial
agora?”, “O que é ser policial?”.
O fato de tudo isso acontecer dentro do espaço que apela pelo modelo
técnico creditava ainda mais a possibilidade de estranhamento ao grupo. Uma
fala que relembra o momento que este vivia pode ser contada da seguinte
forma, na quarta situação.

Situação 4
PM: – Doutora, eu pensei no que a senhora falou sobre as coisas
estarem mudando.
PS: – Ah, é?
PM: – É... Eu acho que eu estou mudando também. Ainda não entendo
muito bem, mas eu gosto de vir aqui conversar com a senhora. Tem me feito
pensar.
(Silêncio)
PM: – Eu ainda quero ser policial. Só ainda não sei como.
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O espaço que dá vazão ao pensamento que questiona e que interrompe
a naturalização com que se vive na maior parte da cotidianidade mediana é o
lugar possível para o psicólogo existencial habitar. Mais do que fazer imperar
esse espaço, já que esse poder não lhe cabe, o intuito desse profissional deve
ser resguardar sua possibilidade,

evitando as obstruções. Seja nas

particularidades apresentadas de uma instituição, seja no consultório particular,
o mundo compartilhado na época atual bem como a tradição de pensamento
são aliados para a tematização do “ser-aí”.
Cabe dizer, por fim, que, considerando o aspecto disciplinador e
prescritivo das instituições, o fazer do psicólogo existencial também pode
angariar uma faceta política. Na medida em que não obstrui o questionamento,
essa ação pode contribuir para a recolocação da própria prescrição
compartilhada que afeta usuários e profissionais da instituição. Além disso,
enquanto profissional, o psicólogo também tem a oportunidade de ocupar um
lugar de questionamento dentro dessa instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta monografia procurou apresentar uma possibilidade de clínica
psicológica para policiais militares, inspirando-se na ótica heideggeriana acerca
da existência. Assim, encontrou-se, em um primeiro momento, com o horizonte
histórico a que pertence essa instituição policial militar, que se revelou como
espaço para ocorrência de ações violentas. Essas práticas de violência foram
desconstruídas, porém, no que se refere à expectativa da cotidianidade
mediana de observar a violência policial como atributo de personalidades
perversas. Percebeu-se, desse modo, que a época atual – fundamentada por
um apelo técnico, que opera a totalidade como fundo de reserva – permite que
práticas violentas imperem nesse contexto. Mais do que tratar de uma
agressividade ou maldade, tal fenômeno de violência demonstra que, na era
técnica, o outro – ou a alteridade – é reificado no modo de uma fazeção. Esta,
por sua vez, é pensada como condição para a banalização da violência nas
ações policiais estudadas.
Essa interpretação da época atual e do modo pelo qual a ação policial
pode ser banal auxiliou o psicólogo existencial a tematizar – ou a dar espaço –
em sua clínica ao que poderia estar obstruindo o caráter de poder-ser de tantos
acontecimentos existenciais específicos à polícia. Pela análise do discurso
clínico

apresentada,

percebe-se

que

a

implicação

do

psicólogo

no

questionamento de seu destino epocal abre a clínica psicológica como espaço
de cuidado. No caso apresentado, a compreensão do apelo técnico de
descarte trouxe sentido à experiência da violência policial em questão, que se
apresenta, em muitos casos, como desmedida.
Essa falta de limites, porém, não pode ser questionada apenas por
decisão do psicólogo. A este somente cabe a atenção para a manutenção de
um espaço de abertura que não capture as questões e as obstrua. Foi, então,
por meio do acesso a existências em sofrimento que a clínica psicológica pôde
se realizar. De acordo com Feijoo (2011b), “os transtornos existenciais, na
visão heideggeriana, são comportamentos que promovem um estreitamento do
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horizonte existencial, de modo que acaba por enfraquecer e encurtar as
possibilidades existenciais” (p. 151). Esse estreitamento de horizontes de
sentido ocorre em meio ao modo impessoal, que prescreve as orientações
sedimentadas de uma época, tal como a técnica.
Dessa forma, a clínica fenomenológico-existencial, de inspiração
heideggeriana, precisa lidar com o desafio de fazer-se no questionamento, e
não na definição de respostas. Isso não significa, porém, uma posição
relativista do psicólogo existencial, mas, apenas, que, em meio à pergunta, é
possível ao homem encontrar-se com seu poder-ser.
De acordo com Poncioni (2005), o cotidiano dos policiais os defronta
com situações em que suas decisões perante uma ocorrência não estão
prescritas nas diretrizes – ordens gerais – ou mesmo nos processos formais da
legalidade, os quais lhe foram transmitidos. A indagação de como agir? não é,
assim,

totalizada

pelas

prescrições.

Isso

permite

o

surgimento

de

comportamentos obsessivos, por exemplo, como visto em policiais militares
que ficam sempre à espreita, em estado de estresse constante, buscando
controlar qualquer possibilidade de imprevisibilidade que, para eles, pode lhes
atingir mortalmente. O ponto fundamental dessa análise demonstra que, diante
da era da técnica moderna, a existência se abre, desafiando a totalidade, de
forma a buscar o controle sobre ela. A ação violenta policial parece, assim,
antes de tudo, um instrumento sempre à mão, banal.
Outra questão importante colocada pelo trabalho diz respeito à
percepção de que há um modo institucional ou um horizonte de orientações
compartilhadas que ratifica os sentidos que levam, por exemplo, a essa
banalização da violência. Pode caber, então, ao psicólogo existencial ocupar
um lugar crítico que tematize junto à instituição a necessidade de se manter
trabalhadores que naturalizam a violência em suas profissões.
Nesse sentido, o trabalho da clínica fenomenológico-existencial se
realiza no diálogo com seu tempo histórico. É preciso conhecê-lo, conforme
mencionado, com base em uma atitude antinatural, que permite escutá-lo em
seu mistério, reconhecendo sua retração. É essa indeterminação que garante a
abertura existencial, que dá ao homem a possibilidade de se encontrar com
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seu poder-ser mais próprio. O referido encontro não resolve o problema da
existência, posto que ter de ser a cada vez sempre caberá à tutela humana.
O problema maior está, assim, em ter de ser em uma época que apela
para a vontade soberana do homem. Portanto, querer realizar uma clínica em
outro tempo, fora do apelo técnico, pela própria vontade do analista existencial,
é continuar dando voz ao mundo técnico. A tarefa desse analista não é, pois,
estabelecer sua vontade, mas encarar a possibilidade de resguardar o espaço
que o próprio Ser desvela velando, ou seja, resguardar o espaço do
acontecimento.
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