
O objetivo do evento é apresentar 
os resultados do projeto “Vio-
lência do Estado no Brasil: um 

estudo dos crimes de maio de 2006 na 
perspectiva da antropologia forense e 
da justiça de transição” desenvolvido 
pelo Centro de Arqueologia e An-
tropologia Forense da Universidade 
Federal de São Paulo, em parceria 
com Centro Latino-americano Escola 
de Estudos Interdisciplinares e de 
Área da Universidade de Oxford, 
Inglaterra e financiado pelo Programa 

Institucional Links do Newton Fund 
no Brasil.
O projeto buscou desenvolver a pes-
quisa em forte articulação com os 
movimentos de direitos humanos que 
exigem o esclarecimento dos crimes 
e em particular com o Movimento 
Mães de Maio. A pesquisa analisou 
60 casos de pessoas assassinadas 
na região da Baixada Santista entre 
os dias 12 e 20 de maio de 2006 de 
forma a entender: a dinâmica da vio-
lência, o perfil das vítimas e analisar 

indícios de execução sumária. Desta 
forma esperamos que os resultados 
possam contribuir para o esclareci-
mento dos crimes e a demanda por 
justiça dos familiares das vítimas, 
e também colaborar com o debate 
sobre a violência de Estado no Brasil 
e com a construção de uma demo-
cracia verdadeira no país, conforme 
estabelecido pelos pilares da justiça 
de transição.
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Violência de Estado no Brasil: os Crimes de Maio de 2006 

M e s a  d e  au t o r i d a d e s :

• Vijay Rangarajan – Embaixador Britânico no Brasil
• Diana Daste – Representante do Conselho Britânico
• Nelson Sass – Vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo

Mesa de debate :

• Javier Amadeo – Coordenador do projeto Violência de Estado no Brasil
• Débora Maria da Silva – Movimento Mães de Maio e pesquisadora do projeto “Violência de Estado no Brasil”
• Francesca Lessa – Centro Latino-americano. Escola de Estudos Interdisciplinares e Universidade de Oxford
• Sandra Carvalho – Coordenadora de Justiça Global
• Rose Nogueira – ex presidenta do CONDEPE
• João Paulo de Godoy – Representante da Conectas Direitos Humanos
• Pedro Giberti – ex Defensor Público
• Emicida – Rapper, cantor e compositor

data: 
14 de maio de 2018, das 14 às 18 horas.

Inscrições:
https://goo.gl/VWvyNH

LocaL:
Anfiteatro Leitão da Cunha, localizado na Rua Botucatu, número 740, bairro Vila Clementino em São Paulo.

organização:

FinanciaMento :

apoio:
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Apesquisadora Dra. Maria 
Elizete Kunkel do CAAF  
participou do evento “Latin 

America and the Caribbean 
Scientific Data Management 
Workshop” organizado pela World 
Data System (WDS) realizado na 
Academia Brasileira de Ciências no 
Rio de Janeiro, de 17 a 18 de abril 
de 2018.
O evento visou discutir futuras 
tendências e perspectivas para 
sistemas abertos de dados 
científicos, assim como critérios 
e padrões para certificação de 
repositórios de dados. O objetivo 
principal do evento foi fomentar 
a discussão sobre boas práticas 
de gerenciamento de repositório 
de dados da América Latina 
e Caribe. Além disso foram 
mapeadas novas iniciativas e 
pesquisas em desenvolvimento 
e novas oportunidades de 
colaboração  foram apresentadas. 
A Professora Dra. Maria Elizete 
Kunkel representou o CAAF 
apresentando o artigo científico 

“Database Crimes_May2006: 
towards the establishment of forensic 
anthropology and transitional 
justice in human rights in Brazil”. 
Esta base de dados é uma coleção 
de dados de acesso aberto criada 
a partir de um projeto de pesquisa 
do Centro de Antropologia e 
Arqueologia Forense (CAAF) 
da Universidade Federal de 
São Paulo no Brasil e o Centro 
Latinoamericano da Universidade 
de Oxford na Inglaterra. A justiça 
de transição é um campo de 
conhecimento ainda em construção 
e é muito importante que se discuta 
questões relacionadas à violência 
de estado na área de direitos 
humanos. O objetivo do projeto foi 
fazer uma análise dos crimes de 
maio de 2006, quando um grande 
número de civis foram mortos na 
região da Baixada Santista, no 
estado de São Paulo, no Brasil. 
Para a criação do banco de dados 
foram  registrados  vários  documentos 
originais fornecidos por instituições 
oficiais e pelos familiares de 60 

vítimas fatais. Estudos anteriores 
têm apontado alguns agentes 
estaduais como potenciais 
perpetradores dos crimes. O 
banco de dados vai permitir uma 
análise das circunstâncias em que 
os crimes ocorreram colocando 
em evidência a questão da 
responsabilidade do Estado em 
investigar crimes e condenar seus 
executores. O banco de dados 
foi construído com a importante 
participação dos familiares das 
vítimas do Movimento Mães de 
Maio e irá facilitar a visualização e 
análise estatística desses crimes. 
Além disso, a análise dos dados 
permite que estudos futuros 
sobre a melhoria da democracia 
no Brasil e novas perspectivas 
postas pela justiça de transição, 
antropologia forense e investigação 
da violência sejam realizados. A 
disponibilização desses dados pode 
reduzir consideravelmente o custo 
de futuras pesquisas científicas. 
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CAAF PARTICIPOU DE UM EVENTO INTERNACIONAL SOBRE 
GERENCIAMENTO DE DADOS CIENTÍFICOS ABERTOS
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CURSO LATU SENSU DE ANTROPOLOGIA FORENSE E DIREITOS 
HUMANOS DO CAAF

CURSO COMPLETA UM ANO 

O curso de especialização 
em Antropologia Forense 
e Direitos Humanos (2017-

2018) do CAAF completou seu pri-
meiro ano, com procura e interesse 
elevados e contínuos de pesqui-
sadores de diversas áreas do co-
nhecimento e regiões do Brasil.  
Muitos dos alunos relatam como o 
curso tem ampliado seus conhe-
cimentos na área de maneira prá-
tica e efetiva. Entre eles, a perita 
criminal da Polícia Civil do Distrito 
Federal Heloisa Maria da Costa, 
discente do curso, relata que o co-
nhecimento na área de Antropolo-
gia e Arqueologia Forense adqui-
rido no curso, sobretudo técnicas 
e métodos para a investigação 

de locais de crimes relacionados 
às ossadas e corpos em estado 
avançado de decomposição, tem 
trazido subsídios práticos para 
sua atuação profissional, ajudan-
do a obter informações relevantes 
para o processo de identificação 
e das circunstâncias da morte.
A Profa. Dra. Cláudia R. Plens, re-
lata que o sucesso do curso ocorre 
pelos inúmeros colaboradores com 
diferentes e importantes atuações 
na área de Antropologia Forense e 
Direitos Humanos, vindos de uni-
versidades estrangeiras e brasilei-
ras, que estão juntando esforços e 
seus distintos conhecimentos para 
a formação e capacitação de pro-
fissionais altamente capacitados.

“O curso é um avanço significa-
tivo para a Antropologia Foren-
se no Brasil. Esperamos que em 
curto e médio prazo os pesqui-
sadores formados no curso pos-
sam melhor apurar os casos de 
violência por meio dos conheci-
mentos adquiridos no curso, de 
modo a colaborar para uma con-
vivência social mais justa e de-
mocrática”, diz Profa. Cláudia. 
No entanto, ressalta a professora 
que, embora haja grande procu-
ra pelo curso, a continuidade do 
curso e a abertura de novas tur-
mas dependerá da obtenção de 
verbas que possibilite custear as 
aulas e vinda dos professores.


