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Existe é homem humano.
(Guimarães Rosa)

	O emblemático clássico do cinema sinteticamente relatado a seguir ajuda a refletir sobre aspectos cruciais da questão que encabeça o texto. No momento da grave crise política e econômica abordado em M, o Vampiro de Dusseldorf, um dos primeiros filmes falados do cinema no Século XX Diretor: Fritz Lang. Ator principal: Peter Lorre. , vê-se: de um lado, uma população amedrontada por um criminoso que age praticamente livre de qualquer constrangimento; de outro, um aparato de segurança estatal ineficiente, corrupto e cúmplice do denominado crime organizado. 
A narrativa se desenrola em torno de um senhor de meia idade, bom funcionário, solteiro, bonachão e calmo. Quando tomado por fantasias persecutórias, ele sai ao encalço da multidão de seres que o aterrorizam: crianças do sexo feminino. Segundo suas próprias palavras, esse senhor de meia idade estupra e mata as meninas para que parem de atormentá-lo até à loucura. 
A crueldade e a sanguinolência dos crimes faz com que a atemorizada população e autoridades da cidade alemã chamada Dusseldorf passem a denominá-lo Vampiro. O lugar onde o Vampiro atua é um parque público repleto de crianças e circunvizinhanças. Sua tática para ganhar confiança consiste em oferecer doces ou outro tipo de presente a meninas que, por um pequeno período de tempo, escaparam ao olhar de suas mães. 
O bairro em que o criminoso sexual atua é também o local predileto da ação de quadrilhas de ladrões. Há um acordo entre esses últimos e policiais: a região é pouco policiada. A pressão social impõe às autoridades intensificação da segurança pública na localidade, o que passa a atrapalhar os negócios das quadrilhas: nem a elas nem às autoridades interessa que o cruel Vampiro continue a agir. Polícia e ladrões saem ao encalço do incômodo personagem. 
Os ladrões o pegam e detém primeiro. No tribunal, composto de integrantes das quadrilhas, o réu faz a própria defesa e diz que o fazer da acusação e dos jurados é tão criminoso quanto o seu. Os integrantes das quadrilhas se defendem dizendo que aquele é o trabalho deles. Já no final do julgamento a Polícia chega, o tribunal de quadrilhas foge e o Vampiro é preso. 
	No Brasil contemporâneo, a recorrência criminal, para ficar no campo conceitual dos juristas, transformou-se em um dos temas cruciais para as autoridades. Antes mais restrito a regiões centrais decadentes, à periferia e favelas das grandes cidades, o fenômeno se estendeu aos bairros de classe média e de classe alta; dos assaltos a bancos e roubo de automóveis, migrou para seqüestros seqüenciais; dos grandes centros urbanos se estendeu para o interior; das cidades se estendeu para as estradas; do cidadão comum se estendeu ao cidadão notório. Segundo avaliam autoridades, a criminalidade das ruas ramificou-se para os campi de universidades públicas. 
Conforme tem sido noticiado, não há mais lugar seguro para se viver e trabalhar. O medo — do furto, do assalto, do estupro, do seqüestro, da perda da vida —, intensificado pela recorrência criminal e por abordagens espetaculares dos veículos de comunicação, virou pânico, histeria coletiva Cf. Freud, 1921, v. XVIII, p. 87-179.. Planos e mais planos de segurança pública vêm sendo anunciados por autoridades federais, estaduais e municipais.
	No Estado mais rico da Federação, também emblemático da questão em foco, a verba aplicada em segurança duplicou entre 1995 e 2001: de R$ 2,04 bilhões saltou para R$ 4,20 bilhões (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, A-1). Tal investimento, proporcionalmente maior do que aquele empreendido por cada um dos quatro governos de São Paulo anteriores, privilegiou: mais policiais militares nas ruas e mais equipamentos de alta tecnologia. 
Foram mudados o Regulamento Disciplinar, a farda da PM e as cores das viaturas. Foi implantado seguro de vida para os policiais. Também foi implantado o pagamento de um adicional de risco nos salários. Os Boletins de Ocorrência (BOs), feitos pelos policiais, passaram a ser controlados eletronicamente. Diploma de Ensino Médio e Teste de Integridade passaram a ser exigidos para o ingresso na Corporação. Foi alterado o treinamento dos PMs: o tempo inicial de formação passou de oito meses para dois anos; implantou-se cursos de qualificação com policiais estrangeiros        hiper-especializados; os alvos preferenciais dos disparos com armas de fogo deixaram de ser a cabeça e o coração. 
Aulas de direitos humanos e de polícia comunitária foram implementadas. O policiamento de rua passou a contar com equipamentos considerados não letais, tais como armas com projéteis de borracha, cassetetes elétricos e sprays químicos. Helicópteros altamente equipados — com computadores, radares, rastreadores eletrônicos, dentre outros —, passaram a fazer ronda aérea. Implantou-se, ainda, o denominado policiamento comunitário, que inclui as chamadas Bases Comunitárias Móveis. Foi feita a integração física entre os comandos das polícias Civil e Militar e a divisão dos territórios de ação foi alterada. Foram criados a Ouvidoria de Polícia. e o serviço telefônico Disque Denúncia (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-1).
Conforme avalia o especialista criminal Luiz Flávio Gomes, juiz aposentado e Doutor em Direito Penal: "Não adianta prender 100 mil enquanto a fábrica de bandidos prepara o triplo de pessoas para o crime" (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-1). O pesquisador universitário do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Adorno, considera que também falta às polícias reforço no trabalho de inteligência investigativa (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-1). 
Foi noticiado que a denominada "fábrica de bandidos" recrutou sua "força de trabalho" em várias frentes. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo em que o índice de desemprego foi 19,3% em 1999. Na desativação de políticas públicas voltadas a projetos sócio-educativos, que atendiam aproximadamente 2,7 milhões de pessoas, tais como: escolas, circos-escola (referência internacional para a ONU), oficinas de cultura, creches e escolas de futebol para crianças e adolescentes, cujo abandono social pode tornar vulneráveis ao recrutamento por criminosos. A desativação desses projetos foi seguida da dispensa de 5.000 funcionários (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-3). 
A "fábrica" também recrutou sua "força de trabalho" nas próprias polícias, principalmente para atuação no narcotráfico e no roubo de cargas em estradas, conforme mostraram as Comissões Parlamentares de Inquérito Federal e Estadual (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-1 e C-3). 
É digno de menção que após o término da greve dos PMs na Bahia, ocorrida em julho de 2001 durante a 53ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência, o governador do Estado tenha declarado à imprensa sua suspeita de que os saques e arrastões do período partiram "deliberadamente" de policiais aquartelados (Folha de S. Paulo, 19/07/2001, C-3).
Levantamento realizado por alunos de Direito da Universidade de São Paulo — nas 29 varas criminais do foro central da capital, em 2.901 dos processos criminais que deram entrada entre 1991 e 1999 —, sugere o seguinte perfil para agentes de roubos e furtos na cidade de São Paulo: 57% brancos, 31% pardos, 12% negros. Nesse universo, 97% integram o sexo masculino. No universo total, quase metade dos delitos é cometida por jovens, na faixa etária entre 18 e 21 anos. Segundo é sugerido, o jovem transgressor é majoritariamente solteiro, desempregado e tem baixa escolaridade (Folha de S. Paulo, 04/03/2001, C-1).
Autoridades do Estado de São Paulo argumentaram que o portentoso investimento em segurança descrito contribuiu para o aumento da eficiência policial na realização de prisões. A argumentação é relativizada pelo especialista criminal Luiz Flávio Gomes, já mencionado: "A Polícia prende principalmente os que cometeram pequenos delitos, os chamados crimes de bagatela" (Folha de S. Paulo, 27/01/2002,     C-1). 
	A Ouvidoria de Polícia de São Paulo divulgou que, em 1999, o número de pessoas mortas pelas polícias Civil e Militar subiu 23,8 % com relação ao ano anterior. À Polícia Civil são imputadas aproximadamente 80 mortes. À Polícia Militar são imputadas aproximadamente 570 mortes (Folha de S. Paulo, 27/01/2000, C-3). Em cada um dos anos seguintes a 1999, o índice de mortes cujo agente é o policial só não foi superior às 1.421 mortes ocorridas em 1992, quando, a pretexto de conter uma rebelião, 120 PMs e 1 policial Civil executaram 111 presidiários na Casa de Detenção de São Paulo (Folha de S. Paulo, 03/10/1992, 3-4; 04/10/1992, 1-14; 05/10/1992, 1-11 a 1-13; 06/10/1992, 1-13 a 1-15; 08/10/1992, 1-10 a 1-13). 
Os dados da Ouvidoria de Polícia também mostram que 137 PMs morreram por causa violenta no ano de 2000: 27 deles durante o serviço e 110 durante a folga (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-3). Comparativamente, em 2000 a PM paulista matou o dobro de civis que todas as polícias dos Estados Unidos da América juntas. Acompanhando a alta consecutiva ocorrida desde 1999, o número de mortos pela PM de São Paulo em 2002 subiu para 610 civis (Folha de S. Paulo, 01/02/2003, A-2). 
O NEV divulgou que o assassinato de crianças e adolescentes brasileiros, entre 10 e 19 anos, aumentou 21,95% de 1995 a 1998. Para Sérgio Adorno, Coordenador do Núcleo, a redução desse índice demandaria "uma grande mudança na polícia e no Poder Judiciário" (Folha de S. Paulo 11/06/2000, C-5). Estudos realizados entre 1991 e 1996 mostram que a probabilidade de punição do adulto que mata uma criança ou um adolescente é de 1,72% (Folha de S. Paulo, 11/06/2000, C-5). 
Outros levantamentos nacionais apontam homens, entre 15 e 29 anos, como principais alvos das mortes por causas violentas, cuja maioria é produzida por armas de fogo. No universo geral, essas mortes reduzem em 2,7 anos a expectativa de vida dos brasileiros de sexo masculino (Folha de S. Paulo, 01/02/2000, C-1).
	Relatórios internacionais e nacionais colocam a execução de civis por policiais militares como o mais grave problema brasileiro relativo aos direitos humanos. Do Relatório do Departamento dos Estados Unidos da América, foi divulgado: "O sistema de tribunais específicos para policiais militares contribui para um clima de impunidade" (Folha de S. Paulo, 26/02/2000, 1-9). 
Informações coletadas pelo NEV, em 22 Estados, também indicam a violência policial brasileira como a mais comum forma de desrespeito aos direitos humanos: mais freqüente que as disputas de terra, que as pendências políticas — como seqüestros e assassinatos de integrantes do Executivo e Legislativo — e que as denúncias de trabalho escravo (Folha de S. Paulo, 12/01/2000, C-7). Portanto, os dados fartamente apresentados sobre a PM paulista são exemplares das práticas convencionais da Corporação no país.
Relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU, relativo ao ano de 2000, conclui que o descaso do Estado brasileiro com a lei estimula a continuidade da prática de tortura policial. Nas 31 recomendações feitas pelo relator Nigel Rodley, é recorrentemente enfatizada a necessidade das autoridades cumprirem a lei. Uma dessas recomendações sugere o fim dos tribunais militares no julgamento de crimes cometidos por PMs durante o serviço de policiamento (Folha de São Paulo, 11/04/2001, C-1 e     C-3). 
Na mesma direção que o relator da ONU, o criminalista José Carlos Dias Ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. considera: "Somente uma polícia estruturada sobre valores democráticos poderá reproduzir tais valores em sua relação com a sociedade. A pauta do dia deveria ser, pois, a desmilitarização da polícia. (...). O momento que o país atravessa é delicadíssimo (...), pasto ideal para apetites ditatoriais. Urge prudência, inteligência e coragem" (Folha de São Paulo, 29/07/2001, A-3). 
Esse protagonista do processo de redemocratização pede "prudência, inteligência e coragem". A quem? Talvez, a parcelas da geração que combateu o totalitarismo Expressão utilizada no mesmo sentido que lhe é conferido por Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo. militar de 1964. Como se sabe, muitos jovens foram vitimados por prisões políticas, tortura, tribunais militares, execuções, banimento do país, dentre outros crimes do Estado Cf. Arquidiocese de São Paulo, 1985.. Presentemente, integrantes dessa geração jovem que se insurgiu contra o regime de exceção ocupam lugares estratégicos nos vários escalões do aparelho estatal. 
José Genoino, expoente da juventude vitimada pelo estado totalitário implantado em 1964, diversas vezes deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), candidato ao governo de São Paulo em 2002, propôs a presença mais ostensiva da ROTA Batalhão da PM de São Paulo ao qual é atribuído o maior número das mortes no Massacre na Casa de Detenção, ocorrido em 02 de outubro de 1992, quando 111 presidiários foram executados (cf. Folha de S. Paulo, 04/11/92, 3-1 e 3-3). nas ruas em seu programa de segurança e posicionou-se contrariamente ao histórico projeto de emenda constitucional pela desmilitarização da Polícia Militar (Folha de S. Paulo, 13/01/2002, A-10). 
O jurista Hélio Bicudo — que sistematicamente denunciou os esquadrões da morte e a tortura do totalitarismo de 1964, deputado federal pelo PT-SP por dois mandatos — considera: "a reforma da polícia passa pela desmilitarização". Entende que propostas como a de José Genoino pretendem captar votos na "área" da "direita". Avalia que, partindo do campo da denominada esquerda, tais propostas "são mais eleitorais do que qualquer outra coisa. Tentar entrar no eleitorado conservador é um erro (...) um equívoco desastroso" (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, A-6).
Nos dias anteriores à votação do segundo turno de 2002 para o governo de São Paulo, o candidato José Genoino enfrentou protestos do Grupo Tortura Nunca Mais ao propor uma atuação “linha dura” para a Polícia Militar (Folha de S. Paulo, 15/10/2002, C-2). A mesma estratégia de propaganda eleitoral foi utilizada pelo candidato derrotado no primeiro turno, Paulo Maluf, e pelo candidato vitorioso no segundo turno, Geraldo Alckimin.
O criminalista Márcio Thomaz Bastos, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil nacional (OAB) e da OAB-SP, em artigo da sua autoria critica projetos e propostas que enfocam a polícia como agente privilegiado da segurança pública: "Um país com um terrível regime de distribuição de renda como o Brasil, com a intolerável promiscuidade entre os muito ricos e os miseráveis, não pode esperar que os seus níveis de violência sejam semelhantes aos daquelas nações em que a riqueza é distribuída  menos desigualmente" (Folha de S. Paulo, 22/01/2002, A-3). 
O criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ex-presidente da OAB-SP, argumenta que a criminalidade vem sendo tratada de maneira superficial e não preventiva nos planos e ações governamentais: "O fenômeno criminal está presente no âmago do corpo social, por ele é gerado, dele nasce e nele produz os seus efeitos. Estudar e pensar a violência implica estudar e pensar a sociedade" (Folha de S. Paulo, 22/01/2002, A-3).
O mencionado especialista Hélio Bicudo, vice-prefeito da cidade de São Paulo no governo Marta Suplicy, integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA — Organização dos Estados Americanos —, vê os planos de segurança existentes, nas esferas federal e estadual, como "uma leve maquiagem". No artigo de sua autoria, enumera recomendações:
"A primeira atitude a adotar é, pois, a de extirpar a corrupção que apodrece a polícia por dentro. (...). A unificação das polícias é a segunda medida a adotar. Não haverá polícia na rua sem unificação. Há 20 anos foi apresentado um projeto de emenda constitucional com esse objetivo O jurista refere-se a seu projeto de desmilitarização da PM, ao qual foi juntado, em 1977, projeto de emenda do mesmo teor encaminhado pelo então governador de São Paulo Mário Covas. O trâmite do projeto está paralisado no Ministério da Justiça (cf. Bicudo, 2002).. (...) Também há 20 anos buscou-se retirar da competência da Justiça Militar o processo e o julgamento dos chamados crimes de policiamento. Muito pouco foi conseguido O jurista refere-se a seu projeto para que todos os crimes cometidos por policiais militares fossem a julgamento na Justiça Criminal Comum. No substitutivo a seu texto original, aprovado como emenda à Constituição, transformada na Lei 9.299, de 07 de agosto de 1996, está estabelecido que policiais militares serão processados pela esfera de competência da Justiça Criminal Comum somente nos casos em que protagonizarem crimes dolosos contra a vida. Cabe ao Inquérito Policial Militar caracterizar a existência ou a inexistência de dolo — intenção de matar (cf. Bicudo, 2002).. E o projeto que busca maior abrangência da competência civil está nas gavetas do senador José Fogaça. (...) Pois bem, limpar, reformar e pôr a polícia na rua é fundamental para a prevenção do crime. A repressão vem depois, como confissão de incompetência" (Folha de São Paulo, 25/01/2002, A-3.).
Do vultuoso investimento em segurança feito no Estado São Paulo, entre 1995 e 2001, também consta a retirada dos chamados guardas escolares da porta de escolas da Rede Estadual de Ensino, que foram substituídos por aproximadamente 4.500 PMs (Folha de S. Paulo, 27/01/2002, C-3). 
Os dados e perspectivas de análise a que se teve acesso indicam que é temerário tratar a segurança como uma questão de opinião. Para além da aparência fenomênica, o complexo fato requer observação sistemática e elaboração teórico-crítica. Dito de outro modo, o tema exige que seja estabelecida a diferença substantiva entre a doxa e a ephisteme, como já recomendava Platão. Para abordagem das suas múltiplas facetas, o evento social também requer explicitação do posicionamento político do observador. 
	Sendo assim, recorrente estratégia do Estado brasileiro merece reflexão: enquanto sociedade política Cf. Bottomore, p.351, 1988. é ele próprio que tem apresentado à sociedade civil planos de segurança pública com supostas inovações, como a propagandeada Polícia Militar Comunitária. É isso o que se tem podido verificar em manifestações de autoridades estatais: de ministros da Justiça, a secretários de Segurança, a governadores, a prefeitos, a parlamentares — nas esferas federal, estadual e municipal —, a autoridades policiais e reitores simpáticos a convênios entre Universidade Pública e Polícia Militar. 
Na Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, a segurança do patrimônio universitário é realizada por funcionários do próprio quadro e a segurança pública é realizada pela Polícia Militar. Na Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, também foi assinado convênio para que a segurança seja feita de modo similar, com a participação da Polícia Militar Comunitária. Na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, o mesmo tipo de convênio foi celebrado.
	Numa primeira visada, a expressão comunitária parece surtir o efeito de obliterar a memória: do arbítrio, da brutalidade, da tortura, da letalidade, da corrupção e da impunidade, vinculados à polícia brasileira, em geral, e à Polícia Militar, em particular. Esse enraizamento histórico constituiu-se como parte indissociável da natureza do aparato de segurança pública do Estado brasileiro Cf. Bicudo, 1994..
Em termos políticos clássicos, como seria possível a existência de uma polícia comunitária na sociedade burguesa dividida em duas classes fundamentais, uma dominante, outra dominada, onde a primeira se vale dos aparatos repressivo e ideológico para conter e conseguir a adesão política da segunda Cf. Marx, 1982; e Bottomore, 1988.? Na sociedade brasileira contemporânea, o aparato de segurança é expressão dessa natureza repressiva: o monopólio estatal da força tem sido recorrentemente exercido como violência contra a população Cf. Morgado, 2001..
A vertente anarquista do pensamento político entende por comunitária "uma sociedade auto-regulada de indivíduos e de grupos livremente formados. (...) o Estado seria abolido e substituído por comunas autônomas" (Bottomore, 1988, p.11). A vertente marxista entende por comunitária a sociedade em que, restabelecendo controle sobre as forças materiais, os indivíduos abolem a propriedade privada, as classes e a divisão do trabalho. Marx e Engels argumentam: 
"Isso não é possível sem uma comunidade (...). A ilusória comunidade na qual, até o presente, os indivíduos se têm combinado sempre adquiriu uma existência independente, à parte desses mesmos indivíduos, e, já que era uma união de uma classe contra a outra, representava, para a classe dominada, não só uma comunidade completamente ilusória como também uma nova algema. Numa comunidade genuína, os indivíduos conquistam sua liberdade na/e através de sua associação" (Bottomore, 1988, p.72; grifos meus).
	Conseqüentemente, as vertentes, anarquista e marxista do pensamento político moderno parecem concordar que a sociedade comunitária concebida por ambas é uma sociedade sem classes e sem Estado (Bottomore, 1988, p. 12).
	Em termos filosóficos, a junção do conceito comunitária à polícia é, no mínimo, problemática (Abbagnano, 1982, p. 149-150). Em termos lingüísticos, a atribuição dessa qualidade — comunitária — à polícia é, para dizer o mínimo, polêmica Cf. Ferreira, 1994.: renderia muitas teses e antíteses acadêmicas. Em termos históricos, como pode o Estado da sociedade burguesa produzir uma polícia comunitária?
	Portanto, a proposta de uma polícia comunitária expressa uma contradição de termos e uma impossibilidade histórica. Argumenta-se, entretanto, que a objeção é improcedente, que é plenamente possível substituir o arbítrio e a violência por uma atuação policial cidadã, pautada no respeito aos direitos e à lei Cf. Guimarães, 2002.. Vejamos a contrapartida empírica da proposta.
	Mesmo antes da sociedade comunitária, autogestionária, sem Estado, integrada pela comunidade de indivíduos livres para definirem seus destinos e o modo de uso da própria força, a sociedade brasileira teria de conquistar avanço democrático sem precedentes dentro da própria ordem burguesa. Para começar, a Polícia teria de ser democrática. Isso demandaria que ela estivesse inscrita nos códigos do contemporâneo Estado Democrático de Direito, submetida o princípio fundamental "todos são iguais perante a lei" Constituição da República Federativa do Brasil, 1988..	
No caso da Polícia Militar, isso é impossível! O princípio "todos são iguais perante a lei" não a alcança. Nem em termos jurídicos, pois conta com legislação e tribunais militares próprios. Nem em termos políticos: o Congresso Nacional não tem levado adiante o projeto de emenda constitucional para desmilitarização da Corporação. A aprovação desse projeto traria as seguintes conseqüências práticas: extinção das prerrogativas excepcionais e transformação da PM em Polícia Civil, submetida à esfera de competência da Justiça Criminal Comum Cf. Bicudo, 2002..
.	Uma Polícia que sequer está inscrita nas normas da democracia burguesa contemporânea, também não está inscrita nos códigos da civilização burguesa. Não sustenta a convivência democrática e civilizada e está totalmente à margem do campo político da cidadania. Em síntese, não é possível à Polícia Militar ser democrática, nem civilizada e, menos ainda, cidadã. Nem democrática, nem civilizada e nem cidadã. Comunitária? Uma ficção!
Mesmo se considerada autenticidade da intenção reformadora Cf. Guimarães, 2002., o acréscimo do adjetivo comunitária não pode produzir alteração substantiva na Polícia cuja estrutura e legislação permanecem as mesmas. A duplicação inglória dos gastos do governo do Estado de São Paulo com a PM nos últimos anos mostra, mais claro que mil sóis, que não há medida pontual que resolva o problema cuja sua origem está na raiz. 
Conforme Hannah Arendt Cf. Arendt, 1994., poder e violência são termos opostos. Para a autora, o poder resulta da capacidade humana de agir em conjunto, o que requer o consenso de muitos quanto a um curso comum de ação. Portanto, a afirmação absoluta de um termo significa a ausência do outro. Em última instância, a grande pensadora da vida social contemporânea entende que a desintegração do poder é que enseja a violência: quando os comandos deixam de ser acatados por falta do consenso favorável de muitos, os meios violentos para os quais se apela são inúteis e reiteram o ciclo vicioso em que a violência destrói o poder Sobre o conceito de poder, também pode ser consultado: Habermas, 1993, p.100-118..
	A sociedade brasileira pode ser tomada com caso exemplar do núcleo da questão posta por Hannah Arendt desde Origens do totalitarismo Cf. Arendt, 1979.: à sociedade civil falta poder e à sociedade política — Estado — sobra força. Dito de outro modo: onde a atividade política está amesquinhada, o monopólio estatal da força é exercido como violência.
Essa diretriz argumentativa permite uma primeira aproximação: não é casual que na década do denominado enxugamento das políticas públicas sociais e do concomitante aprofundamento da concentração de renda, os índices mostrem ascensão de práticas letais de policias, em geral, e de policiais militares, em particular.
Qual tem sido o contingente populacional mais atingido por esse processo que, conforme a perspectiva arendtiana, pode ser entendido como desintegração do poder? Como sugere o levantamento apresentado acima, as prisões de São Paulo estão repletas de jovens desempregados e com baixa escolaridade. Considerados os índices divulgados, os jovens integram o contingente populacional brasileiro mais atingido pelas recorrentes ações letais de policiais.
A quantas andam os investimentos governamentais na Universidade Pública brasileira, cuja população estudantil é predominantemente integrada por jovens? Qual é o montante do investimento destinado à contratação de professores-pesquisadores? Como está a qualidade do ensino? Como se dá a imprescindível interação ensino-pesquisa na Universidade Pública, campeã de programas de extensão? 
Qual é o projeto civilizatório da Universidade Pública brasileira? Formação de mão-de-obra? Superficialidade no ensino? Reprodução de pesquisas do interesse de organismos internacionais? Ativismo pedagógico? Assistencialismo e propaganda na extensão?
Em que e como têm sido gastos os recursos governamentais destinados à Universidade Pública? Em importação rápida do modismo político-intelectual da potência militar dominante? Em pagamento de salários cujo contrato de trabalho não é cumprido? Em infindáveis seminários sobre violência? Em inumeráveis seminários sobre tudo, nada ao mesmo tempo? Em convênios e mais convênios com As academias de Sião Cf. Machado de Assis, 1909, p.163-171.?
Qual é o projeto da sociedade brasileira para a educação das gerações mais novas? Permissivas na aparência e despóticas na raiz, o que as suas instituições têm feito quando as pretensas intervenções educativas falham? Nos anos 50 do Século XX, apelou-se para a moral e os bons costumes piedosos. Depois, apelou-se para o psicólogo. Isso, nos segmentos médios. Dos segmentos empobrecidos e dos miseráveis, sempre se soube o destino social: não houve projeto civilizatório que os incluísse.
Presentemente, o mesmo destino parece estar sendo construído para jovens de classe média. Filhos da omissão, os jovens vestibulandos da Universidade Pública são candidatos a quê? Filhos da permissividade autoritária Cf. Snyders, 1978., os jovens universitários são formados para quê? Filhos da despótica razão embrutecida, são candidatos a quê Cf. Horkheimer, 1976.? A um suposto lugar no mercado, do qual são excluídos mesmo antes da colação de grau Cf. Ponce, 1979.?
Os levantamentos acima indicam que esses jovens vêm sendo progressivamente incluídos nas estatísticas de mortes cujo agente é o policial. Esse contexto problemático escapa ao desejo individual de quem ora o apresenta. Ele se impõe à vida social, em geral. À vida universitária, em particular: como foi mencionado, reitores de universidades públicas vêm firmando convênios para que a Polícia Militar faça a segurança das pessoas nos campi.
Para quê Polícia na Escola? Uma polícia mais centrada no ativismo espetacular que no paciente labor da investigação preventiva, repressora dos pequenos delitos e protagonista dos grandes, desorganizada, brutalizada, homicida, pode tomar conta das pessoas na Universidade Pública?
Como conciliar obediência militaresca à hierarquia com liberdade de expressão do pensamento? Como conciliar o mundo da obediência incondicional ao mundo da pergunta metódica Cf. Descartes, 1983. — razão de ser do ensino, fundamento da pesquisa? Como conciliar autonomia universitária com policiamento na Universidade?
Segurança para quem? Repressão para quem? Para os jovens? Para os estudantes? Em 20 de abril de 2001, sessenta e nove estudantes foram presos e mais de cem foram feridos por policiais militares durante a manifestação ocorrida na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a criação da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas (Caros Amigos, maio de 2001, p. 18-20). O capitão PM, responsável pelo policiamento da manifestação, tinha a defesa de sua dissertação sobre a implantação da Polícia Militar Comunitária marcada para o mês seguinte (Diário Popular, 22/05/2001, C-5; Folha de S. Paulo, 23/05/2002, C-3).
O campo problemático apresentado permite uma certeza. Esse tipo de convênio entre Universidade e Polícia Militar é um retrocesso. Um equívoco revelador de desapreço pela frágil democracia que a sociedade brasileira pôde conquistar até aqui. Os fatos desautorizam qualquer expectativa otimista de que o experimento vá prosperar. Some-se a isso que a repressão policial ao Movimento Estudantil é histórica. 
Segurança é um tema crucial em nossos dias, mas não pode ser enfrentado às custas da democracia. Não podemos, mais movidos pelo temor que pela esperança Cf. Freire, 1999., escolher o sedutoramente enganoso caminho das soluções imediatistas, finalistas e militarizantes Cf. Arendt, 1994.. Em nome disso muitos crimes contra a humanidade, como o recente genocídio de afegãos, foram cometidos. 
Após o advento da Primeira Guerra Mundial do Século XX, algum tempo antes da Segunda, o criador da Psicanálise, grande conhecedor dos efeitos do sofrimento social na subjetividade individual e na intersubjetividade, fez notar:
"A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor de um indivíduo" (Freud, 1930, v. XXI, p. 115-116).
Democracia dá trabalho, requer paciência histórica, exaustivo debate de posições divergentes para construir o consenso político Cf. Bobbio, 1996; e Rossiaud & Scherer-Warren, 2000., mas é sempre o melhor, mais educativo e mais fecundo dos caminhos. Isso deve ter entendido o 21º Congresso do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ao aprovar a seguinte Resolução: 
“Diante do histórico de resistência a todas as formas que atacam a democracia e diante do progressivo processo de militarização dos campi universitários, o ANDES-SN, por meio de suas VPRs, deverá promover debates políticos sobre esses tipos de convênios que começam a se alastrar pelo país” (Relatório Final, 2002, p. 332).
No cenário de dificuldades financeiras pelo qual passam as universidades públicas brasileiras, o projeto de segurança que vem sendo implementado na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, situada ao lado da movimentada Rodovia Washington Luiz, pode representar um promissor exemplo. A Universidade se incumbe da própria segurança, associando o pessoal técnico existente à tecnologia.
	Com inteligência, observação metódica, pesquisa de experiências diferenciadas, criatividade, maturidade e espírito democrático, aquela coletividade está construindo sua prática de enfrentamento da difícil questão. Com otimização de recursos humanos, tecnológicos e financeiros — para usar expressões preferidas por alguns — e, sobretudo, com meios não brutalizados e nem espalhafatosos de contenção do fenômeno que se convencionou denominar violência, a UFSCar pode estar ensinado que segurança começa por mudança de hábitos.
	Consciência pessoal e consciência política não se separam. Temos a responsabilidade de educar as gerações mais jovens. Disso já nos advertiu Adorno, em seguida ao advento do holocausto, bem retratado no filme Arquitetura da Destruição Documentário de Peter Cohen sobre a concepção de sociedade nazista, inscrita no mundo arquitetônico então produzido.:
"Para a educação, a exigência de que Auschwitz não se repita é primordial. Precede de tal modo quaisquer outras, que, creio, não deva nem precise ser justificada.(...). Todo debate sobre parâmetros educacionais é nulo e indiferente em face deste — que Auschwitz não se repita" (Adorno, 1969, p.33-45).
	A sistematização dos dados disponíveis e a tecitura da argumentação pretendem colaborar para que o debate já iniciado pelo Movimento Docente seja também assumido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Certamente a ANPEd, responsável pela abordagem dos grandes temas educacionais, muito tem a contribuir para dar a essa questão político-pedagógica a relevância acadêmica que ela merece.
Muitos dos pesquisadores e alunos que participam de cada Reunião Anual provêm do ensino superior público. Outros tantos provêm do ensino superior privado que jamais recorre à Polícia para resolver suas questões de segurança. Justamente no momento em que a ansiedade social vem concorrendo para facilitar a violação dos direitos humanos pelo aparato policial, é imprescindível que a coletividade científica aponte no sentido inverso ao do senso comum e do irracionalismo travestido em razão Cf. Rouanet, 1987.. Que a democracia seja o nosso começo e limite.
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