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CAAF/UNIFESP PARTICIPA DE EVENTO NA UNIVERSIDADE DE OXFORD
PESQUISADORES APRESENTARAM OS RESULTADOS PARCIAIS DE PROJETO QUE ESTÁ SENDO
DESENVOLVIDO RELACIONADO AOS CRIMES DE MAIO DE 2006

Apresentação durante a conferência realizada na Universidade de Oxford (Foto: Maria Elizete Kunkel)

Os pesquisadores Javier Ama-

deo, Cláudia Plens, Maria Elizete
Kunkel, Raiane Patrícia Severino
Assumpção e Bruno Comparato,
membros do Centro de Antropologia
e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp, participaram, junto com a fundadora e coordenadora do movimento
Mães de Maio e pesquisadora Débora
Maria da Silva, da conferência Limits

of Transitional Justice: post-transition
disappearances and impunity for
business human rights violations. O
evento foi realizado entre os dias 26 e
28 de outubro no St. Antony’s College
da Universidade de Oxford (Inglaterra).
Os pesquisadores da Unifesp e a
representante do movimento Mães
de Maio apresentaram os resultados parciais do projeto Violência de
Estado no Brasil: uma análise dos
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Crimes de Maio de 2006 na perspectiva da antropologia forense e da
justiça de transição, que está sendo
desenvolvido em colaboração com
os pesquisadores do Centro Latino-americano da Universidade de
Oxford e que conta com financiamento do Fundo Newton da Inglaterra.
Na ocasião, foram discutidos os
limites da justiça de transição para
enfrentar graves violações de direitos
Apoio:

ANO 2/Nº7 - outubro/novembro - 2017 | www.unifesp.br/reitoria/caaf - caaf@unifesp.br

humanos em períodos pós-autoritários. No caso de países como
o Brasil e o México, os grupos da
sociedade civil têm buscado mecanismos de justiça de transição
para enfrentar as mortes e os desaparecimentos pós-autoritários.
Os trabalhos apresentados no
evento debateram sobre como os
mecanismos da justiça de transição
têm sido utilizados para responsabilizar atores econômicos não estatais
que se envolveram em violações dos
direitos humanos passadas durante
períodos de conflito autoritários e
armados. Estas exigências reconhecem que muitas das violações

cometidas pré-dataram o período
autoritário e continuaram após a
transição. Além disso, os instrumentos particulares utilizados para responsabilizar os atores estatais – leis
e tribunais internacionais de direitos
humanos – não se mostraram tão
efetivos nessas novas demandas
de justiça. A conferência explorou
igualmente se a justiça para as
vítimas seria mais adequada pela
adaptação dos mecanismos de
justiça de transição a esses tipos de
violações ou usando instrumentos
alternativos de direitos humanos.
No dia 26 de outubro, os pesquisadores da Unifesp participaram

de um workshop cujo objetivo foi o
compartilhamento de dados, métodos e análises dos projetos das
equipes do Brasil e do México que
foram contemplados com apoio do
Newton Fund. Durante os dias 27
e 28 de outubro, foi realizada uma
conferência pública sobre os desaparecimentos em períodos pós-autoritário e sobre a responsabilidade
por cumplicidade corporativa em
violações de direitos humanos durante ditaduras e conflitos armados.
O professor Javier Amadeo apresentou, junto com Debora Maria
da Silva, os resultados do projeto
sobre os crimes ocorridos em 2006.

Participação dos pesquisadores do CAAF/Unifesp durante workshop. (Foto: Maria Elizete Kunkel)
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WORKSHOP SOBRE MÉTODOS, DADOS E ANÁLISES DA VIOLÊNCIA NO
PERÍODO PÓS-AUTORITÁRIO

Equipe de pesquisadores da Unifesp e da universidade de Oxford. (Foto: Maria Elizete Kunkel)

No

primeiro dia da Conferência
foram discutidos os elementos
metodológicos (centrado em métodos, dados e análises) das investigações desenvolvidas pelos pesquisadores, Karina Ansolabehere,
Alvaro Martos, Sandra Serrano de
Flacso-México e Barbara Frey da
Universidade de Minnesota sobre
desaparecimentos no período pós-autoritário no México. Javier Amadeo, Claudia Plens, Bruno Comparato, Raiane Assumpção, Elizete
Kunkel e Débora Maria Silva da Unifesp apresentaram uma discussão sobre violência de Estado no

período pós-autoritário no Brasil.
Os pesquisadores responsáveis
pelo projeto sobre desaparecimentos no México no período
pós-autoritário apresentaram os
resultados de um levantamento de
548 casos, dos estados de Nuevo
León e Coahuila na região norte do
México, para tentar entender o padrão das desaparições e analisar
também a resposta estatal frente
a estas. Uma das questões destacas pelos pesquisadores foi que
em torno de 50% das desaparições
são atribuídas a agentes estatais, e
a outra metade teria sido cometida

por agentes privados, geralmente vinculados com o narcotráfico.
Algumas das dificuldades que os
pesquisadores ressaltaram foram
sobre o desafio teórico de trabalhar
com o conceito de desaparecimento e também sobre os desafios de
caráter metodológico com relação
a informação: falta de informação,
falta de arquivos, informações não
confiáveis e dificuldades para criar
séries estadísticas que dificultam
chegar a conclusões mais precisas.
da investigação do ponto de vista
metodológico: Em primeiro lugar foi
destacado a abordagem interdisciplinar, já que a pesquisa sobre vio-
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lência de Estado busca não só ver
os aspectos sociais e políticos da
violência, mas também incorporar duas áreas do conhecimento
importantes para a discussão, a
justiça de transição e a antropologia forense. O debate sobre justiça de transição coloca a questão
dos avanços nos processos de
democratização do país no período pós ditadura e a antropologia
forense, particularmente na América Latina, tem sido um campo do
conhecimento fundamental para

a defensa dos direitos humanos.
Um segundo elemento destacado
foi a estreita relação com o Movimento Mães de Maio que participa
diretamente de todos os aspectos
da pesquisa, desde a formulação
dos objetivos até a elaboração do
relatório final passando pela coleta e análises dos dados. Esta
colaboração tem tanto um papel
político como também epistemológico, sobre a forma de construção de um conhecimento acadêmico engajado e relevante do

ponto de vista social. Mães de
Maio que participa diretamente de
todos os aspectos da pesquisa,
desde a formulação dos objetivos
até a elaboração do relatório final
passando pela coleta e análises
dos dados. Esta colaboração tem
tanto um papel político como também epistemológico, sobre a forma de construção de um conhecimento acadêmico engajado e
relevante do ponto de vista social.

GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA NA BAIXADA SANTISTA
RODA DE CONVERSA SOBRE O GENOCIDIO DA JUVENTUDE NEGRA NA BAIXADA SANTISTA

Valéria, Vera, Jaime, Débora, Andrea James, Dina, Aline e Suellen da esquerda para direita. (Foto: Valéria
Aparecida de Oliveira)
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Nos dias 17, 18 e 19 de no-

vembro aconteceu o Fórum Social
da Baixada Santista, que reuniu
várias instituições e movimentos
sociais da região. O objetivo do
Fórum foi discutir as demandas
sociais existentes neste contexto e quais as formas de enfrentamento aos problemas debatidos.
Um documento coletivo foi criado
com possíveis propostas para serem levadas ao Fórum Social Mundial, que acontecerá em março de
2018, na cidade de Salvador/BA.
No sábado, dia 18 de novembro,
foram realizadas pelos movimentos e instituições sociais, atividades denominadas “autogeridas”,
dentre elas a Roda de Conversa
“Genocídio da Juventude Negra

na Baixada Santista” que contou com a participação do CAAF/
Unifesp – representado pelas pesquisadoras Débora Maria da Silva
(liderança do Movimento Mães de
Maio), Aline Rocco e Valéria A. de
Oliveira (do Movimento Mães de
Maio) – representado por Vera Lúcia Gonzaga, além de representantes do CEDH/Unifesp e UNEGRO.
Entre os participantes, estavam
presentes Andréa James (Representante do National Council for
Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls – Boston/
EUA) que estava em visita ao Brasil,
acompanhada pelo Prof. Jaime Amparo e a Dra. Dina Alves (Advogada
e doutoranda em Direito Penal), a
Doutoranda Suellen Guariento do
PPcis/UERJ e outros(as). O debate

transcorreu com uma abordagem
sobre o extermínio da juventude
negra no Brasil e no mundo. Com
dados alarmantes sobre o assunto,
Débora Maria disse que “(...) Precisamos entender que esse extermínio tem raça, cor e principalmente
classe. Não podemos nos limitar
a essa discussão somente na semana da Consciência Negra. Este
tema deve fazer parte das nossas discussões em sociedade, o
ano inteiro”. Dabora afirmou ainda
que a criminalização da pobreza é
crescente e “(...) Nossos jovens são
mortos todos os dias, em uma sociedade que não reconhece que a
morte de um jovem, significa também a morte de uma mãe, que fica
com a herança da dor e da saudade, além da busca por justiça”.

Roda de conversa sobre o Genocídio da Juventude Negra na Baixada Santista. (Foto: Valéria Aparecida de Oliveira)
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