
Entre os dias 17 e 26 de no-
vembro de 2017 o CAAF/UNIFESP 
organizou, dentro do âmbito do 
curso de especialização em Antro-
pologia Forense e Direitos Humanos, 
o simpósio “Avanços em métodos 
e técnicas no processo de Identifi-
cação em Antropologia Forense”.

O simpósio seguido de um 
workshop, organizados pelas pro-
fessoras Dra. Cláudia Regina Plens 
e Dra. Camila Diogo Souza (CAAF/
UNIFESP), com financiamento da 
FAPESP, se destacou pela vinda de 
dois dos mais renomados antropólo-
gos forenses mundiais, a Profa. Dra. 
Eugenia Cunha, da Universidade 

de Coimbra e o Prof. Dr. Douglas 
Ubelaker, do Smithsonian Institution.

Sendo a identificação de in-
divíduos a base da antropologia 
forense, o simpósio teve como 
objetivo compreender as conven-
ções internacionais de identifi-
cação em Antropologia Forense. 

A Profa. Cláudia ressalta que a 
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existência da convenção interna-
cional para a proteção de todas as 
pessoas contra os desaparecimen-
tos forçados, torna a identificação 
pela antropologia forense passo 
fundamental para dar respostas 
à sociedade acerca tanto de in-
divíduos mortos como de vivos, 
designadamente dos indivíduos 
“desconhecidos” (sem documen-
tos). Por essa razão, o emprego 
de técnicas e métodos apurados 
são essenciais na formação e na 
prática da antropologia forense.

A vinda dos especialistas inter-
nacionais, responsáveis pela forma-
ção de antropólogos forenses na 
Europa e Estados Unidos, com ex-

periência em campo e laboratórios 
mais influentes na área, é essencial 
para as discussões e formação dos 
antropólogos forenses no Brasil.

No workshop que se se -
guiu, os inscritos real izaram 
procedimentos práticos de an-
tropologia forense, para a iden-
tif icação do per f i l  biológico.

De acordo com a Profa. Ca-
mila, a antropologia forense tem 
por objetivo a identificação dos 
restos mortais de corpos humanos 
que, uma vez identificados, reco-
bram a sua humanidade e devem 
ser tratados com o respeito que 
merece todo ser humano ao ser 
levado a uma sepultura adequada. 

O Dr. Douglas Ubelaker, autor 
de métodos empregados como 
base para a identificação de indi-
víduos pela Antropologia Forense, 
mostrou a história do desenvol-
vimento das técnicas e mostrou 
estudos de casos e como as aná-
lises antropológicas ajudaram a 
desvendar crimes das décadas 
de 70 e 80 no Estados Unidos.

A Dra. Eugenia Cunha, outra 
autora de métodos para a iden-
tificação em Antropologia Foren-
se, discutiu o potencial e limites 
de diferentes métodos empre-
gados na Antropologia Forense.  
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Em outubro de 2017, o CAAF/
UNIFESP foi convidado a apresen-
tar os resultados preliminares do 
projeto que investiga os Crimes de 
Maio de 2006 na Baixada Santis-
ta no Departamento de Políticas 
da Escola de Ciências Sociais, 
da Universidade de Manchester.
Representando o grupo de pesqui-
sa, a arqueóloga Cláudia R. Plens 
mostrou que as origens da violência 
do Brasil são antigas e remontam 
o início da colonização do Brasil 
pelos europeus que, desde então, 
sistematizou uma série de genocí-
dio das populações mais vulnerá-
veis que perdura até os dias atuais. 
“Na contemporaneidade, embo-

ra a legislação tente coibir as di-
ferentes formas de violência, se 
vê que a partir da Ditadura Militar 
foi instituído um aparato buro-
crático para esconder as formas 
de violência cometida ou não 
devidamente apuradas pelo Es-
tado”, apontou a pesquisadora.
Dessa forma, os casos dos Crimes 
de Maio de 2006 são exemplos de 
como agentes do Estado, vingan-
do os ataques do PCC, perpetra-
ram a morte de inúmeras vítimas 
e alteraram as cenas dos crimes. 
Embora o Estado não tenha sido 
o perpetrador direto, ele susten-
ta e legitimiza a violência de seus 
agentes, ao não instituir devida-
mente as investigações e tampou-

co julgando e condenando os res-
ponsáveis, conforme os resultados 
do grupo de pesquisa do CAAF.
A pesquisadora ressalta que na 
plateia estavam presentes dife-
rentes pesquisadores que atuam 
com a questão de violência no 
Brasil, sem, contudo, conhece-
rem uns aos outros. A instituição 
do CAAF e a circulação de seus 
pesquisadores estão sendo im-
portante para começarmos a re-
conhecer as pessoas que traba-
lham com os mesmos temas, de 
modo a articular modos a curto 
prazo de agregar dados e avançar 
nas discussões acerca de Direito 
Humanos e Ciências Forenses.
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Universidade de Manchester, Reino Unido. (Fonte: www.manchester.ac.uk)

PESQUISADORA DO CAAF VISITA A UNIVERSIDADE DE MANCHESTER NO 
REINO UNIDO 
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PÓS-DOUTORAMENTO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/CAAF

O  CAAF, juntamente com 
o Programa de Pós-Graduação 
em História da UNIFESP, recebe 
em 2018 uma nova pesquisado-
ra de pós-doutorado. Vinda da 
Polônia, a Profa. Dra. Katarzyna 
Górka, antropóloga forense e pro-
fessora na Jagiellónica, Polônia.

De acordo com sua superviso-
ra, Dra. Cláudia R. Plens, a pes-
quisa de pós-doutorado ajudará 
a compreender a atuação dos 
antropólogos forenses no terri-
tório nacional e de que modo o 
CAAF poderá atuar em suas pes-
quisas, ensino e extensão com 
o objetivo de colaborar com a 
Antropologia Forense no Brasil.

“A procura de uma profissional 
estrangeira para seu pós-douto-
ramento em nossa universidade 
aponta que a Unifesp está sen-
do bem reconhecida na área de 
Antropologia Forense e Direitos 
Humanos”, relata a supervisora.

Já a coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em Histó-
ria UNIFESP), a Profa. Dra. Andréa 
Slemian, acredita que a presen-
ça de Katarzyna no programa é 
uma excelente possibilidade de 
interlocução acadêmica com sua 
pesquisa. Seu tema tanto permi-

te a atualíssima discussão inter-
disciplinar, como uma interface 
extremamente fundamental com 
a história recente do Brasil que, 
em diálogo com o CAAF, traz para 
a ordem do dia a necessidade 
de seu conhecimento e reflexão. 

“O meu nome é Katarzyna Gó-
rka, sou polonesa e doutora em 
Bioantropologia pela Universi-
dade de Barcelona, na Espanha. 
Minha pesquisa no doutorado foi 
no campo da Antropologia Físi-
ca, com enfoque na Antropologia 
Dental. Tanto durante o doutorado, 
como ao longo do meu mestrado 
na Universidade Jagiellónica, em 
Cracóvia, na Polônia, desenvolvi 
um grande interesse pelo cam-
po da Antropologia Forense. As-
sim, vim ao Brasil com o objetivo 
de realizar pesquisa nesta área. 

O Centro de Antropologia e Ar-
queologia Forense (CAAF) da Uni-
fesp constitui uma instituição pio-
neira e de enorme importância no 
campo da Antropologia Forense no 
Brasil. Por isso, entrei em contato 
com a prof. Dra. Cláudia Plens do 
CAAF e do Programa de Pós-Gra-
duação em História (UNIFESP) com 
a proposta desenvolver um projeto 
de pós-doutorado e fui recebida 

com muita abertura e vontade de 
fazer a pesquisa juntas. Ao refletir-
mos sobre a possível temática da 
nossa pesquisa, chegamos à con-
clusão de que praticamente não 
existem dados e pesquisas sobre 
o campo da Antropologia Foren-
se no Brasil. Ao mesmo tempo, o 
crescimento recente desta área e 
a sua abertura no Brasil constitui 
uma excelente oportunidade e jus-
tifica a análise sobre o estado da 
arte desta disciplina neste pais. A 
escassa produção científica nesta 
área, assim como a limitadíssima 
oferta de formação, legitima uma 
análise profunda e detalhada.

Neste contexto, o nosso projeto 
propõe uma pesquisa multidimen-
sional com enfoque tanto no as-
pecto acadêmico como no profis-
sional da Antropologia Forense no 
Brasil. Com esta proposta espe-
ra-se obter um conjunto de dados 
inéditos a respeito da Antropologia 
Forense no contexto brasileiro que 
permitirão formar um panorama 
amplo e profundo deste campo, o 
que contribuirá ao processo de de-
senvolvimento e consolidação da 
Antropologia Forense no Brasil.”


