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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Insira a sua foto aqui

Luiz Eduardo Soares

Foi secretário nacional de segurança pública,
subsecretário de segurança e coordenador de
segurança, justiça e cidadania do estado do Rio de
Janeiro, além de secretário municipal de prevenção da
violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu, escritor,
antropólogo, publicou 20 livros, entre eles "Elite da
Tropa", que deu origem ao filme Tropa de Elite.
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Apresentação do Curso
De que efetivamente estamos falando quando nos referimos a
“segurança pública”? Por que essa expressão diz respeito a muitas
dimensões da vida de indivíduos e coletividades? Por que
compreender essa multidimensionalidade seria importante para a
elaboração de políticas públicas preventivas? Mas se falamos em
prevenção, deveríamos de ser capazes de responder a pergunta:
prevenir o quê? Crimes? Violência? Mas o que exatamente seria o
crime? E a violência, como conceituá-la? A ausência de crime
configuraria a plena realização da segurança pública? Faz sentido falar
em segurança quando a sociedade está submetida a uma ditadura?
Estamos, realmente, diante de um fenômeno plenamente
mensurável? É aceitável tratar essa temática tão complexa e politizada
apenas por um viés técnico? Segurança é matéria exclusivamente das
polícias? É possível pensar polícias para uma democracia que mereça
esse nome? Em nosso país, essas indagações tornaram-se urgentes e
estratégicas e as respostas devem nos conduzir a análises críticas do
encarceramento em massa, da guerra às drogas e do seguinte
fenômeno dramático, aparentemente paradoxal: as instituições
inscritas no campo da Justiça criminal têm agravado as desigualdades,
em todas as suas manifestações, intensificando o racismo estrutural,
a exploração de classe e o patriarcalismo. Compreende-se como se dá
esse processo, examinando a história da transição política,
indissociável, evidentemente, das condições estruturais permanentes
que marcaram nossa formação social. O curso pretende responder às
perguntas e indicar alternativas que nos ajudem a construir um futuro
digno, menos iníquo e violento, compatível com os direitos humanos.
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

Como definir Segurança Pública

A (in)segurança pública no Brasil e a 
história de que somos feitos

O tempo do enclave, herança da 
ditadura

Da ordem ontológica à ordem pública 
e suas mediações

Respostas às perguntas

Políticas de segurança e políticas 
criminais. Quem está preso no Brasil e por quê

Arquitetura institucional da 
segurança pública e modelo policial

Vias alternativas nos âmbitos social e 
institucional para reduzir a 
insegurança e avançar em direção à 
democracia

Respostas às perguntas
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