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1. SUMÁRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA 2008
1.1.

Pesquisa

Para o ano de 2008 foram propostas atividades em duas linhas de pesquisa:

Linha I)- Democracia, estado de direito e direitos humanos

I a - Análise dos dados dos surveys - 1) Coleta de dados para o 4º survey: utilização dos dados do 4º
survey para concluir o período de coleta de informações que equivale a aproximadamente uma década.
2) Análises conjuntas dos resultados dos três surveys anteriores, que demandam a conclusão da síntese
de dados, a documentação do processo de definição da Escala de Exposição à Violência (EEV) e a
análise estatística dos efeitos da exposição à violência sobre o medo e atitudes em relação à punição e
aos direitos humanos; exposição à violência e a percepção sobre a vizinhança: desorganização social,
civilidade/incivilidade nas relações interpessoais e no capital social; exposição à violência e confiança
nas instituições, delegação de poder, aceitação ou rejeição do uso da força no controle social; exposição
à violência e uso de castigo físico; exposição à violência e representações compartilhadas sobre as
causas da violência e aceitação/rejeição do uso da violência. 3) Análises suplementares focadas em
variáveis como faixa etária, gênero, raça, escolaridade, nível de renda e local de residência, resultando
em um livro e em um conjunto de artigos escritos por vários membros do NEV. Simultaneamente às
análises dos surveys, análise dos dados qualitativos sobre direitos humanos, coletados no decorrer dos
anos 1990.

I b - Análise de conflitos cotidianos - 1) Análise dos dados disponíveis no NEV sobre representações
socialmente compartilhadas de conflitos cotidianos. Os dados foram coletados através da realização de
grupos focais com diferentes grupos sócio-econômicos e etários, com funcionários públicos
(professores, profissionais de saúde, oficiais de polícia, carteiros, trabalhadores sociais) que trabalham
em áreas de elevados índices de violência e pobreza, e com lideranças sociais nas mesmas áreas. 2)
Complementação da análise com dados dos surveys. 3) Identificação de padrões dos conflitos
cotidianos entre os moradores e de quais relações podem ser identificadas entre estes padrões e o
acesso (ou falta de) aos direitos humanos, assim como das interpretações feitas pelos entrevistados a
respeito das causas de tais conflitos e se estas indicam alguma consciência sobre a relação entre
conflitos interpessoais e o acesso (ou falta de) a direitos.

I c - O sistema de Justiça Criminal, democracia e direitos humanos - Continuação do projeto
Violência, impunidade e confiança na democracia: 1) encerramento da coleta de dados, 2) construção
do banco de dados, 3) refinamento e correção do banco de dados, 4) análise quantitativa dos dados
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(análise descritiva e de regressão), 5) produção e apresentação de artigos para publicação (análise
quantitativa), 6) início da análise qualitativa.

I d - Projeto de Pós-doutorado conduzido por Wânia Pasinato com o apoio da Fapesp: 1) revisão
bibliográfica sobre: a incorporação da categoria de gênero nos estudos brasileiros sobre violência contra
mulheres, particularmente aquela que analisa a ação do sistema de justiça criminal no caso de violência
contra a mulher; a produção teórica sobre a definição de gênero, intersecção de gênero, patriarcado e
violência no Brasil; os homicídios no Brasil e o novo uso da categoria de homicídios femininos
(feminicídios) na literatura nacional; 2) pesquisa empírica, coleta de dados; 3) apresentação dos
resultados das pesquisas empírica e bibliográfica em relatório final assim como em artigos a serem
apresentados em seminários nacionais e internacionais (ABA, Porto Seguro, Junho de 2008 e ANPOCs,
outubro de 2008).

I e - Pesquisa histórica - Análise integrada dos dados sobre políticas de segurança pública do século
XX, com objetivo de examinar o perfil dos membros da elite que eram ativos no campo da segurança
pública, e o impacto da ação governamental na eficácia das instituições de controle social. A análise é
focada na Primeira República (1889-1930), na década de 1950 e nas últimas décadas do século XX.

I f - Os mecanismos extrajudiciais de reparação para as vítimas de violação dos direitos
humanos: a Experiência na América Latina - Um projeto conjunto de pesquisa com a Unité Mixte de
Recherche en Droit Comparé (UMR – Sorbonne/Paris1) foi proposto, para comparar as Comissões de
Verdade na América Latina, e para analisar por que as comissões de verdade não progrediram na
Europa. No lado Europeu, o estudo será restrito à experiência na Bósnia e o papel do Conselho Europeu
da Assembléia Parlamentar, preocupado com o reconhecimento dos Estados Europeus dos crimes
passados e atuais como, por exemplo, uma nova Resolução adotada pela Assembléia Parlamentar, no
início de 2006, sobre a necessidade de uma condenação internacional para os crimes de regimes
comunistas totalitários. Continuação dos seminários semanais, com objetivo de discutir as contribuições
de Hannah Arendt, especialmente relacionadas a regimes totalitários, responsabilidade, julgamento e
perdão.

I g - Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Estudos de Teoria Crítica - Publicar papers,
organizar simpósios, estudar possibilidades de parcerias com Universidades estrangeiras e produzir
trabalhos teóricos baseados nos estudos empíricos do NEV.

I h - Projeto Ouvidorias de Polícia - O principal objetivo do projeto (parte de uma parceria entre
NEV/USP e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos) é definir a metodologia para coletar e analisar
dados sobre o uso da força letal pela polícia. A metodologia será transferida para as Ouvidorias de
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Polícia em diferentes estados brasileiros. Espera-se que uma metodologia uniforme para acompanhar os
casos de uso da força letal pela polícia fortaleça as Ouvidorias como uma forma de controle externo, e
contribua para reduzir a letalidade da ação da polícia através da institucionalização de um processo de
monitoramento transparente. Espera-se, ainda, que produza conhecimento em profundidade sobre o uso
da força letal pela polícia assim como possibilite comparações dentro do país, uma vez que a definição e
os métodos para medir a letalidade serão padronizados.

Linha II) Monitoramento das violações dos direitos humanos

II a - Monitoramento das Graves Violações de Direitos Humanos - 1) Refinar os indicadores de
direitos humanos, particularmente os indicadores de acesso a direitos, e o tratamento dos dados sobre
violações de direitos humanos, em particular aqueles sobre violência policial, execução e linchamento.
2) Promover o debate sobre a qualidade dos dados governamentais e não governamentais existentes
sobre o monitoramento de direitos humanos e sobre como isso é reportado pela mídia. 3) Refinar a
metodologia para medir a violência policial, explorar suas causas focando nas respostas do sistema de
justiça criminal. 4) Produzir boletins sobre os direitos humanos, mensalmente, quadrianual e bi-anual,
assim como preparar o 4º Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil (2006-2008) e do
Relatório sobre a Segurança do Cidadão e Direitos Humanos nas Américas.
II b - Análise dos homicídios de crianças de 10-14 anos no Brasil 1980-2005 - O homicídio era a 12ª
causa de morte na faixa etária dos 10-14 anos em 1980 (1,5% de todas as mortes) e em 2005 era a 4ª
causa da morte (9,5% de todas as mortes). Foi proposto um artigo em que se analisariam os dados de
mortalidade do Sistema Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, assim como do banco
de dados do NEV sobre linchamento, execução e violência policial a fim de identificar o perfil (gênero,
idade, tamanho das cidades, regiões do país) e os meios pelos quais estas crianças morrem, bem como
as medidas que podem ser tomadas em termos de prevenção. As causas do maior risco a que as
crianças de 13-14 estão sujeitas devem ser pesquisadas na literatura do desenvolvimento infantil e
juvenil.

II c - Violência, risco e vulnerabilidade: homicídios e violações de direitos humanos em São Paulo
- 1) preparação e envio de artigos baseados em análises multivariadas (análise logística de regressão);
2) coleta de dados qualitativos: através de contato com o Grupo de Apoio à Vítimas da Violência (um
grupo que dá suporte psicológico e legal a famílias de vítimas da violência), fazer entrevistas em
profundidade (histórias de vida) com parentes de vítimas, com objetivo de explorar sob sua perspectiva
o curso dos eventos que levaram à morte dos jovens e analisar as histórias de vida; 3) preparação e
envio de artigos a publicações especializadas, baseados em análises de histórias de vida; 4)
continuação dos seminários semanais deste grupo de pesquisa.
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II d - Promovendo o acesso a direitos: um projeto de visitação doméstica – 1) revisão dos
protocolos existentes para a visitação e dos instrumentos de avaliação; 2) adaptação e desenvolvimento
dos protocolos a serem usados no Brasil; 3) validação conceitual de protocolos por meio de discussões
com especialistas; 4) avaliação da linguagem usada e aceitação de protocolos por adolescentes e
membros de famílias por meio de discussões em grupo; 5) segunda reunião com especialistas
internacionais do grupo consultivo para discutir todos os protocolos produzidos; 6) revisão do projeto de
intervenção após discussão com os especialistas nacionais e internacionais assim como com base nas
consultas com os adolescentes e seus familiares.

1. 2. Transferência de conhecimento
1º Seminário Internacional sobre a Tortura: Programado para ser realizado entre 25 e 27 de fevereiro
de 2008 (programa anexado com todos os participantes confirmados). O objetivo do seminário foi
promover uma discussão ampla sobre tortura e seus mitos. O seminário foi motivado por dois fatores: o
retorno da discussão sobre a eficácia da tortura sob certas condições (ex. a "guerra contra o terror") e a
permanência da prática da tortura pelas policias e dentro do sistema prisional, vinte anos após o retorno
à democracia. Este seminário seria o primeiro de uma série de dois seminários com os seguintes
objetivos: 1 – promover um debate de qualidade sobre a tortura e sobre o impacto que o rebaixamento
das interdições morais contra a tortura pode ter em relação à democracia; 2 – promover intercâmbios
entre estudiosos e pesquisadores brasileiros e internacionais; 3 – encorajar a construção de redes de
relacionamentos entre estudiosos e pesquisadores nacionais e internacionais para melhorar a qualidade
da informação para o debate público com relação a estes temas.

Um livro foi previsto para ser editado pelo NEV baseado nas contribuições feitas para o seminário. O
segundo seminário deveria ter como tema "Prevenindo a tortura e outras formas de violência agindo
sobre suas causas econômicas, sociais e culturais", juntamente com a Organização Mundial Contra a
Tortura. O segundo seminário internacional sobre a tortura deveria acontecer em agosto de 2008 e
envolveria predominantemente ONGs e em particular ativistas dos direitos humanos.

Seminário Internacional “Medindo o progresso e avaliando o impacto nos direitos humanos: o
problema da violência policial” – Este seminário estava marcado para ocorrer nos dias 8 e 9 de maio
de 2008. Os objetivos eram: 1) Discutir a experiência nacional e internacional na construção e uso de
indicadores para monitorar direitos humanos; 2) Discutir o uso dos indicadores dos direitos humanos
para pesquisar a violência policial; 3) Debater o uso dos indicadores dos direitos humanos pelas
organizações governamentais e não-governamentais para o confronto da violência policial ilegal; 4)
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discutir o papel que os indicadores assumem informando a sociedade civil para confrontar violações de
direitos humanos.

Seminário sobre segurança pública e direitos humanos nas Américas. Março de 2008.
Participantes: especialistas, oficiais de polícias, autoridades governamentais e líderes de direitos
humanos da sociedade civil envolvidos com a reforma e melhoria de serviços das polícias e de políticas
públicas da segurança na região. Este seria o primeiro de uma série de cinco encontros sub-regionais
(andina, central, América do Norte e Caribe) no contexto do projeto da Segurança Cidadã e Direitos
Humanos nas Américas, desenvolvido pelo NEV-USP, em colaboração com Centro de Estudios Legales
y Sociales (Cels), para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O projeto tem o apoio do Open
Society Institute.

Série de livros sobre direitos humanos: Três publicações seriam lançadas em 2008: - DEVINE, Carol.
Direitos Humanos: referências essenciais. São Paulo: Edusp, 2008. - JABINE, Thomas P. (org.).
Direitos Humanos e estatística. São Paulo: Edusp, 2008. - CLAUDE, Richard P. (org.). Educação em
Direitos Humanos para o século XXI. São Paulo: Edusp, 2008.

Outros - Manual de policiamento comunitário - O objetivo do projeto (uma parceria entre NEV/USP e
Secretaria Especial dos Direitos Humanos) era produzir um manual de capacitação para o policiamento
comunitário. O público-alvo são policiais civis e militares e lideranças da sociedade civil. O objetivo do
manual é fornecer elementos teóricos e práticos para apoiar o treinamento das atividades do
policiamento comunitário. O projeto já estava em andamento com seguintes estágios completados:
revisão de materiais de capacitação em policiamento comunitário (nacional e internacional) e primeira
análise da literatura. Em 2008 estava previsto um primeiro esboço do manual, testado e avaliado em
grupos focais com diferentes participantes. Após esta avaliação as versões finais seriam produzidas.

Cruzamento de informações do Banco de dados de imprensa sobre linchamentos, esquadrões da
morte/execução e violência policial – Projeto piloto que permitiria o acesso interativo aos casos de
linchamento, de grupos de extermínio e de violência policial. Tornaria possível aos usuários obter dados
sobre o número de casos por estados e sobre o país, de acordo com crimes envolvidos e causas
atribuídas aos casos. Para o estado de São Paulo também seria possível obter o número total dos casos
por cidade e distrito, local, horário e a jurisdição das polícias onde o caso foi registrado. Esta seria a
primeira etapa para formar uma base de dados interativa.

NEV-CIDADÃO (guiadosdireitos) - Durante 2008 o site seria estendido para cobrir outras cidades na
região metropolitana, além de São Paulo. Também seriam mantidas as atualizações das informações já
existentes.
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Site sobre Segurança Pública: promoção da prevenção à violência e transparência no campo da
segurança pública – Estava previsto que um de nossos pesquisadores passaria um mês no Institut
Nacional de Santé Publique du Québec, instituição responsável pelo desenvolvimento do site Centre
québécois de ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité. O objetivo desta
missão seria conhecer o projeto em profundidade visando trasnferir conhecimento ao NEV. Os recursos
para este projeto seriam levantados com o governo canadense.

O periódico eletrônico do NEV-USP, Democracia, Direitos Humanos e Violência - A primeira edição
estaria disponível em fevereiro e o tema seria Hannah Arendt. Estavam previstas três edições até o fim
de 2008.

Conversão em texto das notícias do Banco de dados de graves violações de direitos humanos.
Em 2008, os clippings de textos completos, disponíveis como imagens, seriam transformados em
formato de texto para permitir buscas em sistemas como o "Google". Isto consome muito tempo porque
a qualidade das imagens dos jornais não permite uma transcrição automática para texto. Os primeiros
clippings a serem formatados seriam os editoriais e artigos analíticos que refletem como os formadores
de opinião pública entendem as graves violações dos direitos humanos no decorrer do tempo.

NEV – Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância - O
NEV deveria continuar trabalhando com a Cátedra Unesco, no Instituto de Estudos Avançados da
Universidade de São Paulo (IEA-USP).

1.3. Educação
Curso de Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal - O curso estava
previsto para começar em fevereiro de 2008 para dois grupos de 48 estudantes. Cada grupo seria
constituído por número igual de membros da polícia civil, da polícia militar, do ministério público e
magistratura. Pelo menos 30% das vagas seriam destinadas a mulheres. O curso consiste em 18 aulas
ministradas por professores da Universidade de São Paulo (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Faculdade de Economia e Administração, e Escola Politécnica), da Fundação Getulio Vargas,
da Escola do Ministério Público de São Paulo, da Universidade Candido Mendes, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista do
Banco Mundial, membro da Polícia de Segurança Pública de Setubal (Portugal) e pesquisador do Centre
National de la Recherche Scientifique (França).
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2. ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O
PERÍODO
Ao longo de 2008, diversas atividades que não haviam sido propostas interferiram no desenvolvimento
daquelas que o haviam sido. O objetivo principal era produzir artigos e três livros (resultantes dos
seminários “Como Estudar o Crime Organizado”, “Seminário Internacional sobre a Tortura” e o livro “A
Polícia que a Sociedade Deseja”). Esperava-se que ao fim do ano, um novo relatório e projeto para os
três anos seguintes também tivesse que ser feito. Essa programação, no entanto, sofreu interrupções já
no início do ano: em fevereiro, fomos informados que deveríamos escrever, até meados de abril e julho,
um relatório sobre os oito anos anteriores de pesquisa e um o novo projeto de pesquisa para os três
anos seguintes. Além disso, fomos informados que o CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico havia aberto edital de financiamento para a criação dos Intitutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCT) em diferentes áreas do conhecimento e que um requisito essencial para
concorrer era a formação de redes entre centros de pesquisa, organizadas em torno de uma agenda de
pesquisa comum.

Percebemos que o conceito para a criação de um INCT era muito similar àquele dos CEPIDs já que
ambos combinam pesquisa, educação e transferência de conhecimento, com a diferença que os
primeiros demandavam a expansão da instituição de pesquisa para incluir parceiros ao redor do país.
Participar do processo seletivo exigiu a realização de uma série de reuniões e seminários internos
durantes os quais a equipe inteira de pesquisadores compartilhou resultados de pesquisas e discutiu
revisões bibliográficas. Desse modo, por aproximadamente cinco meses, pesquisadores seniors
estiveram comprometidos com a produção de relatórios e a redação de novos projetos, com o apoio, em
diversos graus de intensidade, dos pesquisadores juniores. Em nosso entender essas atividades
levaram a melhorias substantivas no campo teórico, e ao refinamento das questões a que temos
buscado responder: que tipo de democracia pode se desenvolver no Brasil? O programa de pesquisas
explora o paradoxo da combinação instável de mudanças com permanência autoritária na democracia
brasileira através de três linhas de pesquisa: a) a implementação (ou falta) do estado de direito
democrático: segurança ou insegurança pública? b) Segurança pública, desempenho policial e
cultura política democrática – as pré-condições para uma cultura de direitos humanos e c)
Monitoramento dos Direitos Humanos – presente, passado e futuro. O estudo da qualidade da
administração pública tem como objetivo identificar em que medida os princípios básicos da democracia
estão sendo respeitados. O foco é a segurança pública e o acesso aos Direitos Humanos. A
administração pública precisa ser avaliada tanto pelos resultados que produz na segurança pública
quanto pela opinião pública a respeito de seu desempenho, bem como por seus efeitos no

desenvolvimento de uma cultura de Direitos Humanos e de apoio ao Estado de Direito. Especificamente,
pretendemos responder às seguintes questões:
•

Por que as melhorias nos direitos econômicos e sociais, em um contexto de diminuição da
violência, coexistem com a expansão do crime organizado, da corrupção e de graves violações
dos direitos humanos?

•

Por que, mesmo com essas melhorias, continuam a existir (e até a se expandir) territórios
dominados pelo crime organizado e a corrupção continua a infestar as esferas administrativa,
política e judicial?

•

Pode haver segurança pública sem o acesso universal a direitos civis, particularmente ao direito
à vida?

•

Qual o papel da impunidade no desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e no apoio
ao estado de direito democrático (Morlino, 2004)? Quais são as pré-condições para uma cultura
de Direitos Humanos?

•

Até que ponto graves violações dos direitos humanos continuam a ocorrer no Brasil e quais são
os grupos mais vulneráveis?

•

Em que medida, o não julgamento dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar
em função da lei de anistia – julgamento este que é pré-condição para a transição democrática -,
é um obstáculo para o estabelecimento de um estado de direito democrático? Em outras
palavras: pode haver estado de direito democrático negando as violações do passado?

•

Se a democracia e uma cultura de direitos humanos demandam um estado de direito
democrático efetivo, o que se pode esperar para o futuro da democracia no Brasil?

As questões que pretendemos responder partem de hipóteses a respeito de como o processo
civilizatório se desenrolou na sociedade brasileira. Estudaremos os casos extremos em que a
suspensão das leis resultou em “Estados temporariamente falidos” na aplicação não universal das leis,
no medo, na insegurança e na baixa confiança nas instituições por parte da população, para explorar o
que acontece ao processo civilizatório em tais contextos. Atenção especial será dada ao desempenho
policial. As forças policiais serão analisadas sob a perspectiva da qualidade de suas condições de
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trabalho e do impacto destas na saúde dos agentes policiais; mudanças que foram introduzidas nos
treinamentos como resultado da democratização e como estes fatores se relacionam com aqueles dos
países vizinhos e de países com democracias já consolidadas; inovações adotadas tanto nas práticas
policias quanto nos procedimentos de investigação e nas políticas de segurança pública. Também
iremos explorar de que modo a identidade e representações sociais da polícia afetam a performance de
seus membros, bem como analizar seu desempenho na investigação de casos de homicídios.

O paradoxo da queda dos homicídios concomitante ao crescimento do crime organizado, contra um
pano de fundo de contínuas violações aos direitos humanos, será analisado sob a perspecitiva de seus
efeitos no apoio da opinião pública ao estado de direito democrático. Isso significa que a avaliação da
qualidade da democracia enfatiza o papel desempenhado pela aplicação da lei, particularmente para
assegura o direito à vida.

É possível que parte da resistência contra a reforma policial manifestada pelas forças políticas esteja
enraizada no passado, particularmente na lei de anistia que definiu as condições para o retorno à
democracia. Desse modo, também iremos focar no papel que o passado não resolvido pode ter no
presente – o papel que a anistia e a falta de acesso aos arquivos históricos podem ter na permanência
das práticas de tortura, desaparecimentos e execuções extrajudiciais. Por fim iremos continuar a intervir
na promoção do acesso aos direitos: transferindo conhecimentos acumulados ao público em geral e
promovendo o desenvolvimento dos grupos mais vulneráveis.

Este programa de pesquisa será desenvolvido em parceria com: Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Fundação Osvaldo Cruz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Universidade Federal do
Ceará, Universidade de Brasília e Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Atividades que não haviam sido previstas afetaram, em algum nível, a análise e a produção de artigos
para publicação, mas de modo algum impediram a coleta de dados. Esta atividade continuou sendo
realizada a despeito das habituais dificuldades. Outras atividades programadas nas áreas de Educação
e Transferência de conhecimento, de um modo geral, seguiram o que havia sido programado para o
ano. Outro aspecto digno de ser mencionado é o aumento do papel dos jovens pesquisadores em
publicações, no campo da coordenação de pesquisa e na apresentação de seminários internacionais. O
papel destes na equipe tem crescido em importância e acreditamos que seu amadurecimento
profissional é uma conquista importante.

O Seminário Internacional sobre a Tortura teve grande sucesso: os papers apresentados foram uma
contribuição chave para o debate da tortura no Brasil; a discussão entre os participantes e destes com o
público foi bastante acalorada, mas ocorreram sem acidentes apesar do conteúdo altamente polêmico.
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O seminário atraiu atenção de público e da imprensa bem maior que o esperado para um evento
acadêmico. Seiscentas pessoas se inscreveram através da internet para participar do seminário e a taxa
de comparencimento foi bastante alta. A edição do livro sofreu atraso porque nem todos os autores
tiveram condições de atender o prazo solicitado, mas, no momento presente, todos os capítulos foram
entregues e estão sendo revisados de modo que a tradução para o português deve ser iniciada em
breve. Foi realizado um acordo com a Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP, para a
publicação de duas edições: uma em português e outra em inglês.

Os outros dois livros programados 2008: o resultado do seminário sobre o crime organizado e A polícia
que a sociedade deseja estão em fase de edição após atrasos de parte dos autores dos capítulos.
Ambos serão publicados pela EDUSP. O Quarto Relatório dos Direitos Humanos está em fase final de
edição também e será lançado em 2009.

O livro Violência nas Escolas: Um guia para pais e professores foi adotado pela Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo como bibliografia para professores, diretores e coordenadores e uma segunda
edição de 10 mil exemplares está sendo produzida atualmente.

2.1. Análise qualitativa das atividades de pesquisa
Houve progresso nas atividades de pesquisa em todos os projetos:
a) o 4º Survey (O estudo quasi-longitudinal: exposição à violência e representações socialmente
compartilhadas e atitudes em relação à justiça, punição e direitos humanos) foi feita de acordo com a
programação;
b) a coleta de dados do projeto sobre impunidade foi concluída (Violência, impunidade e confiança na
democracia) bem como o estudo sobre “feminicídio”;
c) as entrevistas com parentes de jovens mortos tiveram início (Violência, risco e vulnerabilidade:
homicídios e violações de direitos humanos em São Paulo);
d) o projeto sobre as Ouvidorias de Polícia no Brasil foi concluído e está sendo elaborado um relatório
sobre como padronizar definições, medições e procedimentos em caso de uso de força letal pela polícia;
e) a coleta de dados para o 4º Relatório Nacional de Direitos Humanos e um primeiro esboço do relatório
também foram concluídos;
f) o projeto sobre o papel que a lei de anistia desempenhou na democracia brasileira (Mecanismos extrajudiciais de reparação para vítimas de violações de direitos humanos: a experiência da América Latina)
também apresentou progressos, em um momento em que o debate público sobre o direito à memória
começa a crescer no país.
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A análise de dados também progrediu em todos os projetos: foram concentrados esforços nas análises
estatísticas das informações levantadas pelos surveys e pelo projeto sobre impunidade, assim como na
atualização bibliográfica nas diversas áreas contempladas pelos projetos, atividade que consome cada
vez mais tempo dos pesquisadores. Em termos de análise qualitativa, o projeto histórico produziu perfis
de três homens de negócios que foram figuras-chave na definição das políticas de segurança pública em
diferentes momentos do século passado.

Linha I) Democracia, Estado de Direito e Direitos Humanos

I a - Análise dos dados do survey - Estudo quasi-longitudinal: exposição à violência e representações
socialmente compartilhadas e atitudes em relação à justiça, punição e direitos humanos. A quarta onda
de coleta de dados ocorreu em agosto de 2008. Os quatro conjuntos de dados tiveram que ser
unificados para comparações entre as diferentes ondas. Embora o questionário tenha permanecido o
mesmo, a introdução (em 2006) de uma questão sobre a prevalência da vitimização (alguma vez em sua
vida?) causou algumas dificuldades. Análises fatoriais iniciais sobre a variável da exposição à violência
produziram resultados insatisfatórios. A variável é construída com base nas respostas dadas a três tipos
de exposição: vitimização direta no bairro e vitimização indireta (também no bairro) – assistir ou ouvir
falar sobre agressões violentas. O questionário também aborda vitimização direta nas escolas, quando
aplicável (isto é, quando os entrevistados freqüentam a escola), mas esta vitimização – que pode ou não
se justapor à do bairro – não foi incluída na escala. Em cada onda do survey cerca de 15% da amostra
ainda freqüenta a escola e, logo, respondeu sobre vitimização nas escolas.

Já que havia o risco de que, nessas circunstâncias, o entrevistado houvesse sido erroneamente
classificado, como não tendo tido experiências com vitimização violenta no ano anterior, quando isso
teria sido válido para sua experiência no seu bairro porém não em sua escola, revisamos o padrão de
respostas de cada indivíduo em todas as questões relevantes para re-elaborar esta variável. Esse
processo foi finalizado e agora novos testes estão sendo conduzidos. Durante esse ano, a atualização
da revisão bibliografica também foi uma atividade contínua, para todos os temas-chave da pesquisa:
atitudes, crenças e valores sobre direitos humanos, justiça, punição, órgãos policiais, confiança nas
instituições, uso da violência para resolução de conflitos, o papel desempenhado pelo capital social na
percepção da violência.

I b - Análise dos conflitos cotidianos - Foi feita uma revisão da literatura sobre justiça social, acesso
a direitos e conflitos sociais e teve início o treinamento para uso do software NVIVO na análise de
transcrições das discussões dos grupos focais.
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I c - O sistema de justiça criminal, democracia e direitos humanos - Em 2008, o projeto Violência,
impunidade e confiança na democracia concluiu a coleta de dados nos arquivos do Judiciário. Além
disso, o software para processar os dados e adaptá-los para serem exportados de SQL para SPSS foi
desenvolvido, testado e os dados foram inseridos nesse formato. Todas as entradas de dados foram
revisadas e corrigidas. Tabelas para a análise descritiva foram extraídas e um relatório preliminar
completo foi escrito com uma versão final prevista para março de 2009.

Novamente, o principal obstáculo encontrado foi cumprir os prazos programados. Isso de deveu a
problemas em nosso acesso aos arquivos do Judiciário e a problemas no desenvolvimento do software.
As dificuldades para localizar e recuperar documentos arquivados referentes aos casos de homicídio
que formavam a amostra foram numerosas e, no fim, foi impossível localizar todos os casos
selecionados para compor a amostra. Isso limitará a generalização dos resultados da pesquisa, pois é
impossível identificar quão representativos os casos selecionados são dos casos de homicídio em geral
e, caso não sejam, qual é o viés, pois dispomos de escassas informações sobre o perfil dos casos que
não puderam ser encontrados.

O objetivo do projeto de acompanhamento de casos de homicídio foi atingido: 197 casos de homicídio
foram recuperados, apresentando os seguintes resultados: 71 casos foram arquivados sem indiciamento
- em função de falta de clareza ou provas, enquanto 126 resultaram em denúncias, 243 pessoas foram
indiciadas e 234 foram as vítimas. O Ministério Público denunciou 65,4% daqueles indiciados pela
polícia, mas desistiu de processar outros 30,8%, arquivando os processos, enquanto que 3,7% foram
excluídos do rol de indiciados. Entre os denunciados, 72,3% foram pronunciados (a denúncia foi aceita
pelo juiz), enquanto que 11,9% foram impronunciados (a denúcia não foi aceita), e 5% foram absolvidos
sumariamente. Dos 65,4% denunciados, 86,1% foram a júri, sendo 67,7% condenados e 27,3%
inocentados. Em dois casos, houve desclassificação da denúncia de homicídio e em 14,5% dos casos
denunciados o processo foi encerrado em razão da morte do acusado antes de sua conclusão. A coleta
de dados nos permitiu alcançar metas específicas desta pesquisa: 1) identificar as características dos
casos de homicídio em termos de fatos, contextos e meios utilizados, atores envolvidos, intervenção das
forças policiais e do judiciário; 2) identificação comparativa do perfil dos acusados que são processados,
julgados e sentenciados vis-à-vis aqueles cujas acusações são retiradas ao longo do caso ou que
morrem antes do julgamento; 3) identificar o fluxo da justiça em cada etapa do sistema de justiça
criminal em termos de procedimentos legais adotados e da atuação de operadores técnicos e nãotécnicos em relação ao previsto nos estatutos legais que regulam o julgamento de crimes (em processo);
4) análise da distribuição das sentenças por tipo de homicídio (doloso, culposo, etc.).

I d - O projeto de pós-doutorado conduzido por Wânia Pasinato com uma bolsa da FAPESP resultou
em uma revisão da literatura sobre o uso da categoria gênero nos estudos brasileiros sobre violência
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contra a mulher, um relatório apresentado à FAPESP em janeiro de 2009 e dois artigos: 1 – Violência,
Gênero e Direitos Humanos: Uma análise sobre a distribuição da justiça criminal nos casos de
homicídios, 50 p.; 2 – “Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil: Reflexões sobre os fundamentos
e implicações políticas desta categoria para o caso brasileiro, 23 p.

I e - Pesquisa histórica - A análise do papel desempenhado pela elite na definição das políticas de
segurança pública do estado de São Paulo resultou na identificação de três atores-chave da primeira
metade do século XX: Cândido Motta, Paulo Duarte e Alfredo Issa Ássaly. A história de suas
intervenções foi reconstruída, especialmente o papel que tiveram na elaboração de legislação e suas
atividades na Assembléia Legislativa do estado. Os três personagens, com formação na área do direito,
também estabeleceram diálogos próximos com uma ampla gama de profissionais do sistema de justiça
criminal, inclusive de áreas como a medicina, a psiquiatria e a criminologia. Suas propostas de reforma
das políticas de segurança pública colocavam em evidência os conflitos e ambigüidades existentes na
sociedade em relação ao conceito de que direitos e proteções deveriam ser prerrogativas universais dos
cidadãos.

I f - Mecanismos extra-judiciais de reparação para vítimas de violações de direitos humanos: a
experiência da América Latina - Em 2008, a pesquisadora Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos iniciou
o Projeto de Pós-Doutorado: “Direitos Humanos e Justiça Restaurativa na América Latina”, com bolsa da
Fapesp. O projeto compreende: a) Estudo do tema das reparações no campo teórico, b) Análise
empírica da jurisprudência da Corte Interamericana e das recomendações da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos e dos relatórios das Comissões de Verdade abrangendo as formas de reparação
que foram aplicadas aos casos concretos de violações de direitos humanos, em especial, no contexto
brasileiro. O método utilizado é o da apreciação do contraste das jurisprudências, recomendações e
relatórios. Espera-se que essa análise revele os padrões de reparação que resultam das sentenças
proferidas: compensações, restituições, reparações simbólicas. Essa última etapa está quase completa
e agora é possível quantificar e estabelecer conexões entre os tipos de violações e as reparações e o
que explica as diferenças nos resultados dos casos apresentados à Corte Interamericana, à Comissão
Interamericana e às Comissões de Verdade.

I g - Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Estudos de Teoria Crítica – Coordenado pelo Prof.
Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar (professor da Faculdade de Direito da USP), esse projeto aborda os
temas da democracia, da justiça social e dos direitos humanos sob o enfoque da teoria crítica,
particularmente aquela trabalhada pelas “três gerações” da Escola de Frankfurt. Esse projeto também
tem como objetivo oferecer contribuições complementares aos diferentes projetos de pesquisa em curso
no NEV. Em 2008, foram organizados seis seminários abrangendo as contribuições que diferentes
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disciplinas, como, por exemplo, a psicanálise e a estética, dão à teoria crítica. Diversos artigos foram
publicados e foram feitas apresentações em seminários e congressos nacionais e internacionais.

I h - Projeto Ouvidorias de Polícia - O principal objetivo do projeto (parte de uma parceria entre
NEV/USP e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos) é definir uma metodologia para coleta e
análise de dados sobre o uso da força letal pela polícia. A metodologia será transferida para as
Ouvidorias de Polícia em diferentes estados brasileiros. Isso aumentará a força desta instituição (que
atua como forma de controle externo) e deverá facilitar uma revisão do relacionamento com as
corregedorias de polícia (que atuam como mecanismos de controle interno). Espera-se que este projeto
contribua para a redução da letalidade da ação da polícia, através da institucionalização de um processo
de monitoramento independente. Isso estenderá, ao mesmo tempo, a produção de conhecimento em
profundidade sobre o uso da força letal da polícia, o que poderá encorajar mais comparações dentro do
país, uma vez que as definições e métodos de medição serão padronizados.

O estudo cobriu todas as ouvidorias de polícia existentes no Brasil – 14 no total: São Paulo, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Informações foram coletadas, em cada um
dos estados, por duplas de pesquisadores do NEV. Em cada local visitado, as seguintes informações
foram coletadas: definição utilizada do termo letalidade policial, procedimentos adotados em casos de
uso de força letal bem como dados sobre a história da ouvidoria, resultados (relatórios), carga de
trabalho, grau de autonomia e independência da ouvidoria em relação a pressões externas. Também foi
possível à equipe acompanhar três reuniões do Fórum Nacional de Ouvidores, duas delas realizadas em
São Paulo e uma em Recife.

A análise dos dados coletados nos 14 estados e uma revisão dos procedimentos adotados em países de
economias desenvolvidas permitiram a elaboração de uma primeira versão da metodologia. Esse
documento preliminar foi então apresentado aos 14 ouvidores de polícia em dezembro de 2008. Suas
contribuições foram incorporadas e está sendo elaborada a versão final das definições e metodologia
para medir e acompanhar casos de uso de força letal. A equipe também está finalizando um guia de
orientações para auxiliar os ouvidores e suas equipes a implementar essa metodologia.

Linha II - Monitoramento das Violações de Direitos Humanos

II a - O Quarto Relatório Nacional de Direitos Humanos no Brasil (2006-2008) – O quarto Relatório
Nacional de Direitos Humanos no Brasil está em sua versão final. Governos estaduais novamente foram
muito relutantes no fornecimento de informações e isso atrasou o processo, visto que tivemos de contar
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com inúmeras fontes para formar uma imagem mais completa de cada estado, certificando que os dados
dos anos anteriores pudessem ser comparados com os mais recentes.

No ano passado também tivemos como expectativas: 1) Refinar o tratamento dos dados sobre violações
de diretos humanos e as análises de violência policial, execuções sumárias e linchamentos, melhorar a
metodologia para o monitoramento de direitos humanos com a elaboração de indicadores de direitos
humanos (incluindo indicadores de violações de direitos humanos e de acesso a direitos humanos); 2)
promover debate sobre a qualidade de dados governamentais, não-governamentais e da imprensa no
monitoramento de direitos humanos; 3) refinar a metodologia para medir violência policial, explorar as
causas dessa violência, com foco nas respostas do sistema de justiça criminal; 4) produzir boletins de
Direitos Humanos do NEV: mensal, quadrianual e bi-anualmente; bem como preparar o Quarto Relatório
Nacional de Direitos Humanos no Brasil e 5) trabalhar no Relatório sobre Segurança Cidadã e Direitos
Humanos nas Américas. De todos esses objetivos supracitados, realizamos: uma revisão da literatura
sobre polícia e uso da força; identificamos as respostas que o sistema de justiça criminal oferece para o
uso dessa força, nos estados com ouvidorias de polícia, e, portanto, exploramos as ligações entre esse
tratamento e as causas por um uso continuado da força letal pela polícia; escrevemos o Quarto Relatório
e contribuímos com o Relatório sobre Segurança Cidadã nas Américas. Nós não progredimos no debate
sobre a qualidade da informação oficial no monitoramento dos direitos humanos e no desenvolvimento
de indicadores mais refinados de violações e acesso a direitos. Essa ausência de progresso nas duas
áreas se deve, em larga escala, ao falecimento de Paulo de Mesquita Neto, que foi coordenador de
ambas. Sua ausência afetou os Boletins, além dele ter sido o mentor e maior entusiasta deste projeto.

II b - Análise do homicídio das crianças de 10-14 anos no Brasil 1980-2005 – Homicídio como uma
causa de morte de recém-adolescentes tem crescido no Brasil nas últimas duas décadas, mas
permanece um problema largamente ignorado. O artigo descreve em âmbito nacional o crescimento do
problema do homicídio de pré-adolescentes e explora causas potenciais e fontes de risco e vitimização
violenta nesta faixa etária, utilizando literatura nacional e internacional de saúde pública,
desenvolvimento infantil e criminologia. O artigo está sendo revisado e editado para submissão a uma
revista científica internacional.

II c - Violência, Risco e Vulnerabilidade: homicídios e violações de direitos humanos em São
Paulo – O projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo
(ligado à Secretaria de Saúde do Estado) e recebeu aprovação oficial em julho de 2008. Ele também foi
apresentado ao Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania para aprovação, sem a qual não se poderia
ter acesso ao grupo oficial de Apoio à Vítima: CRAVI (Centro de Referência e Apoio à Vítima). Depois da
aprovação de ambas as fontes, iniciaram-se contatos com parentes e amigos das vítimas jovens. Ao
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final de 2008, três estudos de caso foram finalizados. Foi realizada extensa revisão de literatura sobre
riscos da juventude, violência e victimização.

Atrasos se deram em virtude da burocracia da Secretaria de Justiça e do Comitê de Ética. Contatos com
pais e amigos de jovens mortos tem sido difíceis: os funcionários do CRAVI nem sempre são de grande
ajuda para intermediar o contato entre a equipe de pesquisa e os amigos e parentes das vítimas que
procuram seus serviços; selecionar as famílias que satisfazem os critérios para as entrevistas é um
processo longo, e a recusa de famílias em fazer parte do projeto se dá em função da gravidade do caso,
medo ou mesmo ausência de condições emocionais para falar sobre o acontecido. Um artigo baseado
na análise dos dados quantitativos e das graves violações de direitos humanos das bases de dados do
NEV foi aprovado para publicação na Revista de Saúde Pública: “Graves violações de direitos humanos
e desigualdade em São Paulo: uma análise exploratória”. Este artigo será publicado em português e
inglês.

II d - Promovendo o acesso a direitos – um projeto de visitações domésticas – Este projeto foi
submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e aprovado em
maio de 2009. Protocolos preliminares para visitações domésticas foram desenvolvidos, e iniciou-se o
processo de teste e adequação às condições atuais de vida de adolescentes grávidas vivendo em áreas
de alto risco em São Paulo. Foram realizados contatos com a Secretaria de Saúde do Estado para
apresentar o projeto ao governo do estado e então tomar as primeiras medidas para chamar a atenção à
necessidade e oportunidade de intervenção precoce para a prevenção de abuso e maltrato a menores.
No momento, estão sendo elaborados protocolos para treinamento de visitadores domésticos.

Foram realizadas revisões de literatura sobre visitações domésticas, comportamento dos pais,
desenvolvimento inicial da criança e prevenção de abuso e maus tratos. Outras atividades incluíram a
identificação de legislação que protege crianças e adolescentes; programas que tem como alvos
adolescentes e crianças para melhorar seu acesso a direitos e serviços de saúde destinados às
necessidades de adolescentes.Observação de campo foi realizada em serviços existentes para
adolescentes com o objetivo de identificar como profissionais se relacionam com adolescentes grávidas,
qual tipo de informação é oferecida e qual a linguagem utilizada. Os lugares visitados foram : Casas do
Adolescente, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECAs), e ONGs.

Foi realizado um workshop com o Dr. Jon Korfmacher (Instituto Erickson-Chicago) sobre
desenvolvimento infantil e visitação doméstica. Os protocolos de visita estão sendo pré-testados com um
grupo de adolescentes grávidas residentes da comunidade de Heliopolis (protocolos preliminares
disponíveis em www.nevusp.org/infanciasaudavel). Visitas de estudo foram realizadas ao Rio Grande do
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Sul para coletar informações sobre seu programa de desenvolvimento infantil – PIM (Programa Infância
Melhor) sendo parceiro no pré-teste do programa de visitação doméstica.

A avaliação do programa piloto utilizará dados quantitativos e qualitativos e se iniciará assim que o
modelo de intervenção for selecionado e os visitantes treinados. Durante o ano passado, os protocolos
para avaliação foram elaborados: indicadores foram selecionados; ferramentas foram selecionadas após
consultas com parceiros (Estudos Mundiais sobre Abuso em Ambientes Familiares – WHO; Edinburgh,
Escala de depressão pós-parto); questionários foram elaborados para serem utilizados com
mães/adolescentes e suas crianças; workshop com especialistas brasileiros para definir ferramentas de
coleta de dados [Dra. Simone Gonçalves Assis (Claves/Fiocruz), Prof. Lilia Blima Schraiber (USP),
Profa. Anna Chiesa (USP), Dra. Maria Sallum (SES-SP), Prof. Alexandre Ferrari (USP), Profa. Cristiane
Silvestre de Paula (Unifesp/McKenzie)]; ferramentas qualitativas foram elaboradas; workshop com a Dra.
Magdalena Cerda (Univ. New York) para refinar a estrutura da avaliação, e o desenvolvimento de
ferramentas e indicadores.

2.2. Transferência de Conhecimento – Atividades de disseminação em 2008
1º Seminário Internacional sobre Tortura – Como descrito acima, este seminário foi realizado entre os
dias 25 e 27 de fevereiro (programa anexado). Os resultados estão sendo publicados em duas línguas,
também como descrito acima. O seminário teve três objetivos: 1 – promover um debate qualificado
sobre tortura e o impacto que a diminuição de condenações morais contra a tortura pode ter em relação
à democracia – nesse sentido, o seminário recebeu muita atenção do público e da mídia (ver anexos 03
e 08) e espera-se que os livros oferecerão material para um debate mais extensivo; 2 – promover trocas
entre estudiosos e pesquisadores brasileiros e internacionais – os contatos foram muito profícuos mas
não duraram o suficiente para que projetos comuns se desenvolvessem; talvez no futuro estes se
realizem; 3 – estimular a formação de redes de estudiosos nacionais e internacionais para informar de
modo mais direto o debate público sobre essas questões – não há dúvida de que nós temos identificado
um número de fontes muito importantes, tanto para nosso trabalho quanto para o setor público (aqueles
envolvidos na formulação de programas para a prevenção da tortura) e a mídia.

Seminário Internacional “Medindo o progresso e avaliando o impacto nos direitos humanos: o
problema da violência policial” - Foi adiado para 2010 em virtude do falecimento de Paulo de
Mesquita Neto.

Segundo Seminário Internacional sobre Tortura - Marcado para se realizar no segundo semestre de
2008 com atenção a estratégias de ONGs na prevenção da tortura. Este seminário foi cancelado pois a
Organização Mundial Contra a Tortura, um parceiro na organização, alterou a natureza do encontro, ao
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optar pela realização de diversas consultas em regiões diferentes: África, Ásia e América Latina, ao
invés de um grande e único encontro.

Seminário sobre segurança pública e direitos humanos nas Américas - O projeto Segurança
Cidadã nas Américas foi desenvolvido pelo NEV-USP, em colaboração com o Centro de Estúdios
Legales y Sociales (Cels), para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Instituto Open
Society. O objetivo é a publicação de dois relatórios: uma revisão da natureza da crise da segurança
cidadã nas Américas e outra sobre justiça e adolescente na mesma região. Esses relatórios irão propor
recomendações claras para a melhoria das instituições, leis, políticas, programas e especialmente em
relação às práticas para a melhoria da segurança pública, a prevenção e respostas à delinqüência,
violença e insegurança nas Américas, com o devido respeito aos direitos humanos e à justiça juvenil.
Duas questões foram lançadas, em dezembro de 2007, para todos os 35 Estados da reguião, um para
cada relatório. As respostas dadas pelos governos podem ser consultadas no endereço eletrônico
www.oas.org e, em breve, também no website do NEV.

Além dos pronunciamentos oficiais dos governos, dados estão sendo coletados pela sociedade civil
organizada (ONGs) e pelos acadêmicos. Como resultado, oito consultas regionais foram agendadas,
três das quais no último ano: em Santa Fé (Argentina), em Assunción (Paraguay), e em Quito (Equador).
Em Santa Fé representantes do Chile, Argentina, Brasil e Equador, após deliberarem sobre
preocupações comuns sobre segurança pública, formaram o Fórum Iberoamericano de Segurança
Cidadã. Um mês depois, este Fórum foi formalmente criado com a participação de representantes da
Bolívia, México, Nicarágua, Brasil, Argentina, Chile, Honduras, Colômbia e Espanha, que se
organizaram para discutir “Governos Locais e Segurança Cidadã”. Em Assunção, uma consulta sobre
justiça juvenil foi realizada na região do Cone Sul: Subregional Consultation for countries in the South
Cone on Citizen Security and Human Rights. Esta consulta foi patrocinada pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, UNICEF e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos. Os participantes foram: especialistas acadêmicos, especialistas em justiça juvenil,
membros do judiciário, oficiais de polícia, oficiais e lideranças da sociedade civil e dos direitos humanos.

Cinco consultas estão agendadas para 2009 envolvendo representantes da administração pública,
ONGs, acadêmicos e especialistas: em março, consultorias para a América Central e região andina; e,
em um futuro próximo, em datas ainda não definidas, consultas para o Caribe, Estados Unidos e
Canadá e uma consulta sobre justiça juvenil.

Séries de livros sobre Direitos Humanos – Educação para os Direitos Humanos - os títulos
seguintes foram lançados em 2008:
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Jelin, Elizabeth; Hershberger, Eric (org.) Construindo a democracia: Direitos Humanos, Cidadania e
Sociedade na América Latina. São Paulo: EDUSP / NEV, 2006. (Série Direitos Humanos, v. 1)

Isahy, Micheline R. (org.) Direitos Humanos: uma antologia: principais escritos políticos, ensaios e
documentos desde a Bíblia até o presente. São Paulo: EDUSP / NEV, 2006. (Série Direitos Humanos,
v. 2.)

Devine, Carol.; Hansen, Carol R.; Wilde, Ralph. (org.) Direitos Humanos: referências essenciais.
São Paulo: EDUSP / NEV, 2007. (Série Direitos Humanos, v. 3.)

Jabine, Thomas P.; Claude, Richard P. (org.) Direitos Humanos e estatística: O arquivo posto a Nú.
São Paulo: EDUSP / NEV, 2007. (Série Direitos Humanos, v. 4.)

Claude Richard P.; Andreopoulos, George (org.) Educação em Direitos Humanos para o século XXI.
São Paulo: EDUSP / NEV, 2007. (Série Direitos Humanos, v. 5.)

Outros:

Manuais de policiamento comunitário - Este projeto (uma pareceria entre NEV-USP e Secretaria
Especial de Direitos Humanos e a União Européia) produziu um manual para treinar policiais e cidadão
interessados em delinear e implementar o policiamento comunitário. Um rascunho do manual foi
apresentado a grupos focais em 6 capitais de estados: São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Manaus,
Campo Grande e Cuiabá para discussões com representantes da sociedade civil e policiais civis e
militares. O manual foi revisado como resultado das discussões dos grupos focais e uma versão final
estará disponível em breve através da Internet.

Banco de dados sobre linchamentos, grupos de execução e violência policial - Um projeto piloto
para permitir o acesso interativo a casos de linchamento, grupos de execução e violência policial para
ficar disponível ao público geral. Neste momento, pesquisadores do NEV têm acesso aos dados e
podem realizar pesquisas sobre o número de casos por estados e para o Brasil segundo o tipo de
violação envolvida e causas atribuídas aos casos. Para São Paulo, usuários podem recuperar o número
total de casos por cidade, distrito, localização, hora do dia e departamento de polícia onde o caso foi
registrado. Este é o primeiro passo para um uso interativo da base de dados. O sistema em breve será
aberto a usuários externos.

Site NEV-Cidadão (Guia de direitos) - Em 2008 este website foi programado para ser expandido à
Região Metropolitana de São Paulo. Um acordo foi feito com a Cátedra da Unesco de Gestão de
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Cidades, da Universidade Metodista de São Paulo, e estagiários foram alocados para coleta de dados
dos municípios do Grande ABC para expandir o website: São Bernardo, Santo André, São Caetano,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os dados foram coletados e padronizados ao
modelo usado para São Paulo e estão no processo de serem inseridos no website existente.

Em termos de impacto do site em 2008, o número de visitantes foi registrado como expressado no
gráfico abaixo:
Site NEV-Cidadão
Visitas

2006
2007
2008

997.375
1.777.741
2.563.988

Fonte: http://nev.incubadora.fapesp.br/stats / Software: AWStats / Número de visitas - Número de usuários que
visitam o site incluindo os que retornam.

Migração: No fim de 2007 a incubadora virtual que hospedou o site apresentou um número de
problemas técnicos resultando na lentidão dos serviços prestados, como também caiu em qualidade. A
decisão foi fazer a migração do site para um servidor privado, e adotar Joomla como uma fonte aberta
de apoio à gestão. Isto conduziu um número de mudanças para o site. A nova versão estará acessível
em março de 2009, com os dados expandidos para os municípios no Grande ABC.
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Web-Site Institucional do NEV

Dados de acesso do web-site institucional:

Web-Site Institucional
413.541
330.094

134.915

112.860

94.182

62.496

2007

2008

Visitantes

2007

2008
Visitas

2007

2008

Downloads

2007

2008

94.182

330.094

112.860

413.541

62.496

134.915

Visitantes*
Visitas**
Downloads***

Fonte: Software AWStats
* Visitantes: Número de computadores (IPs) que acessaram o site
** Visitas: Número de visitas recebidas pelo site.
*** Downloads: Número de vezes que os documentos da sessão publicações foram
baixados pelos visitantes.

Ao longo de 2008 a atualização do website foi uma atividade contínua, com inserção de áudio visual, de
dados de seminários, de palestras, de entrevistas com a imprensa.

Lista das 10 publicações mais baixadas
Downloads Publicação
7249

MESQUITA NETO, Paulo de; ALVES, Renato. Terceiro Relatório Nacional
sobre Direitos Humanos no Brasil (2002-2005) São Paulo: Universidade de
São Paulo, Núcleo de Estudos da Violência, 2007.

5322

MESQUITA NETO, Paulo de. Violência Policial no Brasil: Abordagens
Teóricas e Práticas de Controle. Dulce Chaves Pandolfi; José Murilo de
Carvalho; Leandro Piquet Carneiro; Mario Grynszpan. (Org.). Cidadania,
Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.

4553

ADORNO, Sérgio. Os Primeiros 50 Anos da Declaração Universal dos
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Direitos Humanos da ONU. Material Didático, 2003.
4101

DAHER, Marcelo; ALVES, Renato; HILSDORF, Cristina. Relatório da
Cidadania III: os Jovens e os Direitos Humanos. Projeto Rede de
Observatórios de Direitos Humanos, 2002.

2669

ADORNO, Sérgio. O Monopólio estatal da violência na sociedade brasileira
contemporânea “Sociedad sin Violencia”, promovido pelo PNUD - El
Salvador, 2002.

2580

IZUMINO, Wânia Pasinato; SANTOS, Cecília Macdowell. Violência contra as
Mulheres e Violência de Gênero: Notas sobre Estudos Feministas no Brasil.
Revista Estudios Interdisciplinários de America Latina y El Caribe. Israel:
Universidade de Tel Aviv, VOL.16 – Nº 1, 2005, PAG.147-164).

2494

CARDIA, Nancy;

ADORNO, Sérgio; PINHEIRO, Paulo Sérgio. Pesquisa

Direitos Humanos e Democracia : Proposta de Intervenção na Formação de
Profissionais do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia no Estado de
São Paulo, Núcleo de Estudos da Violência, 1998.
2437

SALLA, Fernando. A Crise na Segurança Pública no Brasil.Tópicos, Berlim:
Revista da Sociedade Brasil - Alemanha, ano 45, nº 3, p.24-5, 2006.

2257

SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore. Controlando o poder de matar uma
leitura antropológica do Tribunal do Júri - ritual lúdico e teatralizado - Tese de
doutorado apresentada ao Departamento de Antropologia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Dezembro de 2001.

2229

ADORNO, Sérgio. FSL0608 - Sociologia da Violência - Teoria e Pesquisa,
Material Didático, 2003.

Site Segurança e Cidadania: promoção da prevenção à violência e transparência no setor de
segurança pública - Em setembro de 2008 um dos pesquisadores do NEV despendeu uma semana no
Instituto Nacional de Santé Publique de Quebec, no Canadá, responsável pelo desenvolvimento do
website Centre québécois de ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminal, para
identificar as oportunidades de transferir ao Brasil esta experiência. Esta missão resultou na seleção de
temas e materiais relevantes à realidade do Brasil e para a identificação de potenciais fontes de
financiamento, para intercâmbio (Missão Canadense à São Paulo para treinar a equipe local, tradução
de documentos, produção de documentos, edição e desenvolvimento e manutenção do website). O NEV
apresentou um projeto para a Organização Pan Americana em fevereiro de 2009.
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Periódico eletrônico do NEV-USP, Democracia, Direitos Humanos e Violência - O layout e estrutura
básica do website periódico estão prontos e disponíveis no endereço: www.nevusp.org/revista. Foi
estabelecido o quadro editorial e os artigos para as primeiras questões foram submetidos a pareceristas.
Foi organizada uma lista com contatos de grupos de pesquisadores e universitários.

Digitalização do Banco de dados de graves violações de direitos humanos a partir de recortes de
textos completos de jornais - Durante o último ano todos os 76.662 novos recortes, escaneados como
imagens, foram incluídos em uma base de dados. As imagens tiveram de ser: montadas em uma
moldura padrão e foram anexadas palavras-chave para identificar os recortes bem como o número do
caso na base de dados de violações dos direitos humanos. A próxima fase do trabalho foi traduzir
imagens escaneadas para arquivos de texto. O primeiro software usado para isso se revelou com
objetivo insatisfatório e nós tivemos que alternar para o FineReader 9.0. Todos os novos recortes
referentes ao uso de abuso da força policial pelo estado de São Paulo entre 1999 e 2008 estão em
forma de texto e ensaios estão sendo feitos para usar o google como mecanismo de pesquisa sobre
este material.

Articulação com o programa Cátedra UNESCO de Educação para Paz, Direitos Humanos,
Democracia e Tolerância – IEA – USP/NEV - NEV organizou em 2008 um número de atividades com a
Cátedra UNESCO em Direitos Humanos: 1 – Seminário Internacional sobre a Tortura, (também com o
apoio da FAU/USP, IEA, CNPQ, FAPESP, Conselho Regional de Psicologia (SP), Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-graduação em Direitos Humanos- Andhep) e três palestras: a) Direitos Humanos e
Saúde por Prof. Sofia Gruskin, Universidade de Harvard, b) A promoção dos Direitos Humanos no
Brasil: navegando em contradições, por Prof Paulo Sérgio Pinheiro e c) Direitos Humanos e a
Constituição Brasileira: Avanços e Desafios, por Prof. Sérgio Adorno.

Outros seminários e palestras para o público interno e externo

Seminários:

A cidade e práticas usbanas: nas fronteiras incertas entre o ilegal, o informal e o ilícito - Profa.
Vera Telles (USP) – 08/05/2008
Mensurando a Efetividade de Campanhas de Direitos Humanos na América Latina: Uma História
da Organização dos Estados Americanos Comissão Inter-Americana dos Direitos Humanos,
1970-1985. Prof. James Green (Brown University) - 29/05/2008
Encurralado: vivendo em guerra – A Militarização da Segurança Pública. Prof. Maria Helena Alves
(UFRJ) – 16/06/2008
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Profissionalismo, dominação e resistência: a magistratura e a reforma do judiciário – Prof. Maria da
Glória Bonelli (UFScar) – 19/06/2008
Cidades e Estudos Urbanos. Prof Tereza Caldeira (University of Califórnia at Berkeley) – 11/08/2008
A Anistia e o Esforço Reparatório do Estado Brasileiro Analisados sob o Arcabouço da Justiça
de Transição - Dr. Glenda Mezarobba (UNICAMP) - 10/10/2008
Seminário Nacional das Ouvidorias de Polícia – 01/12/2008
Vinte e Cinco anos da Comissão Teotônio Vilela – 17/11/208

Audiência Pública
Os Direitos da população nas Metrópoles Brasileiras: a violência letal e as execuções sumárias
pelas policias nas comunidades populares, o crime organizado e as milícias – com o Presidente da
Comissão de Segurança Pública na Câmara Federal dos Deputados, Dep. Raul Jungmann -24/06/2008.

2.3. Atividades Educacionais em 2008
Curso de Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal - O curso foi
originalmente agendado para começar em fevereiro de 2008 para dois grupos de 48 estudantes cada. O
curso consiste de 18 palestras para serem apresentadas pelos conferencistas da Universidade de São
Paulo (a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a escola de Economia e Administração, e a
Escola Politécnica), da Fundação Getúlio Vargas, da Escola do Ministério Público de São Paulo, da
Universidade Cândido Mendes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, do Banco Mundial, da Polícia de Segurança Pública de Setubal
(Portugal) e do Centre National de la Recherche Scientifique (França).

Os 96 estudantes envolvidos foram selecionados pelo NEV-USP depois de uma análise o currículo vitae
e declaração na qual eles descreveram quais eram suas expectativas e necessidades. Envolvidos
quarenta (40) oficiais da Policia Militar, 40 policiais civis, 15 procuradores e 1 (um) juiz. Vagas restantes
foram atribuídas a policiais que representaram maior demanda para o curso. Em outubro os estudantes
foram submetidos a uma prova escrita no Campus da Universidade. Dos 96 estudantes originalmente
envolvidos, 87 concluiram o curso: 9 abandonaram por diferentes razões: trabalho ou problema de
saúde. Os estudantes que finalizaram o curso foram: 37 oficiais da polícia militar, 36 policiais civis, 13
procuradores e um juiz.
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3. MAIORES OBSTÁCULOS/DESAFIOS CIENTÍFICOS
Em 2008, enquanto relatávamos as atividades de 2007, afirmamos que alguns dos desafios enfrentados
eram conseqüências diretas do trabalho de campo e da falta de investigações sistemáticas.
Identificamos os seguintes desafios:
a) refinar os indicadores e a metodologia para medir direitos humanos e desenvolver indicadores
para comparar o Brasil a outros países.
b) aumentar conhecimento sobre mecanismos para a proteção e promoção do acesso a direitos
humanos (civis, politicos, sociais e culturais) em novas democracies. Identificar quais fatores
enfraquecem e quais fortalecem os direitos humanos nas novas democracias e o impacto que
políticas para assegurar acesso universal aos direitos humanos têm no Estado de Direito e na
democracia.
c) aumentar o conhecimento sobre o processo de resocialização política que deve ocorrer quando
os processos de transição para a democracia têm início: heranças do período autoritário e qual é
o seu impacto no Estado de Direito, na democracia e nos direitos humanos.
d) comunicar, de maneira persuasiva, com a sociedade civil. Como foi apontado pelos Consultores
Internacionais, nós precisamos oferecer uma visão mais positiva dos direitos humanos. Até o
momento, o que nós tivemos que comunicar foi, em sua maioria, más notícias. O desafio é
oferecer exemplos positivos para realizar um exercício de como a sociedade deveria ser caso os
direitos humanos fossem universalmente aplicados.
e) Identificar as relações entre violência e violações de direitos huamnos: quando e/ou que tipo de
violência está relacionada (causada por?) violações de direitos humanos. Outro desafio é
explorar as conexões entre o medo da violência e direitos civis e políticos; que tipos de medo
impedem o exercício de quais direitos.
No ano passado, o duplo exercício de preparar o plano de pesquisa, educação e transferência de
conhecimento para os três anos seguintes e a elaboração da proposta para o Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia permitiram identificar nosso progresso nos itens b, c e d e planejar um programa
de pesquisa que nos ajudará a responder o item e. A oportunidade apresentada pelo Instituto Nacional
também contém desafios, pois teremos que aprender a trabalhar em rede, com colegas localizados em
regiões distantes e com diferentes, ainda que complementares, histórias de pesquisa e intervenção.
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4. POTENCIAIS PROBLEMAS/GARGALOS
Em 2008, novamente ao relatar o ano de 2007, destacamos como um de nossos maiores problemas da
democracia era o acesso dos cidadãos às informações procedentes de fontes oficiais. Não se trata de
informação estratégica em termos de segurança nacional, mas arquivos públicos que teoricamente
deveriam estar disponíveis a todos: isso continua a ser um problema, visto que o acesso é irregular.
Como conseqüência, temos percebido que anos de esforço em coleta de dados podem ser colocados
em risco e a generalização das descobertas limitada pelo pobre acesso à informação ou falta de rigor
por parte de instituições em proteger a recuperação de dados de arquivos. Com isso, pesquisadores
ficam sujeitos a dois tipos de pressão: de um lado, há uma dificuldade de abertura por parte das
autoridades em disponibilizar dados, teoricamente para proteger a privacidade dos envolvidos, e por
outro lado, quando se garante o acesso, descobre-se que o sistema de controla o fluxo de documentos
(inquéritos policiais e processos judiciais) é tamanho que documentos desaparecem sem deixar
vestígios.

O caráter ambivalente dos dados secundários foi, e continua a ser, um problema que agora
exploraremos em profundidade nos níveis local, estadual e federal no caso de homicídio. Dados sobre
atos violentos são muito sensíveis: eles podem ser utilizados para indicar sucesso ou ineficácia de
políticas governamentais.

Outro problema apontado no ano passado que continua é baixa capacidade que temos de prever quanto
tempo a disseminação ou transferência de conhecimento pela mídia exigirão dos pesquisadores.
Continuamos a ter pouco controle sobre a demanda externa, já que esta é conseqüência de eventos da
sociedade como um todo. Temos maior controle sobre demandas externas provenientes de seminários
ou workshops promovidos por outros grupos e para aqueles aos quais somos convidados. Para lidar
com isso, aproveitamos tais oportunidades para que pesquisadores iniciantes adquiriram maior
experiência em apresentações a públicos externos, incluindo internacionais.

No aspecto gerencial, temos apontado que em 2008 houve a necessidade de institucionalização do
Núcleo para oferecer aos pesquisadores estruturas de carreira profissional. Adotamos providências
para iniciar o processo de criação de um Instituto próprio da USP, mediante negociações com a Reitora
as quais já estão em estágio avançado.

Ausência de um espaço próprio continua a ser um desafio, e novamente, temos negociado uma
extensão da área construída para podermos acomodar as atividades tanto do novo programa de
pesquisa quanto do Instituto Nacional. Mesmo assim, não há dúvida de que, apesar da visibilidade e da
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capacidade de trazer benefícios de pesquisa à Universidade, o NEV é o Núcleo que menos receber
apoio da universidade, e isso fica claro em suas instalações quase primitivas.
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5. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS EM 2009

5.1.Pesquisa
O programa da pesquisa é organizado em torno de três linhas de investigação. Propõe-se explorar o
paradoxo da instável combinação de mudanças e continuidades autoritárias, fundadas na transição e
consolidação democrática brasileira. No nível mais amplo, procuramos contribuir para a responder à
pergunta sobre que tipo de democracia pode se desenvolver em contextos complexos, tais como do
Brasil. Isto implica no estudo do próprio processo de governança para identificar em que medida
princípios básicos da democracia estão sendo respeitados. O foco será sobre a segurança pública, mas
também iremos continuar a monitorar os direitos humanos no seu sentido pleno, dando prioridade ao
direito à integridade física: a ser protegida contra a violência, quer por agentes do Estado ou por outros,
como elemento-chave para desfrutar outros direitos. Governança deve ser avaliada tanto pelos
resultados reais que ela produz na segurança pública, mas também, o modo como esse desempenho é
avaliado pelo público e os seus efeitos sobre o desenvolvimento de uma cultura dos direitos humanos e
no apoio ao Estado de Direito.

Linha 1) A implementação (ou falta de) do Estado Democrático de Direito: segurança pública ou
insegurança?

Um grupo de questões fundamentais refere-se à sobrevivência de um não Estado de direito, ou o oposto
do Estado de direito, em um outro contexto democrático. Isto pode ser interpretado como um sintoma de
debilidade das instituições e é visível na presença de corrupção sistêmica nos setores do serviço
público, nos partidos políticos e nos tribunais e através do crescimento do crime organizado e também
na resistência das instituições às mudanças. Mais recentemente alguns estados têm sido o foco de
investigações em todos os níveis de governo, devido a indícios de que a corrupção, fraude e má gestão
dos fundos públicos foram tendo lugar em meio à violência por agentes estatais contra a população e
coação de eleitores durante as eleições. Em dois desses estados, Comissões Parlamentares de
Inquérito e investigações da Polícia Federal relataram esse desarranjo no respeito às leis promovidas
pelas autoridades locais, como constatado nos casos de "Estados falidos". Representando casos de
extrema condição de não-Estado de Direito, abrangendo dois períodos diferentes da história recente,
eles constituem um privilegiado ponto de partida para analisar o impacto que tais condições extremas
têm sobre o apoio do cidadão para a democracia e para o Estado de Direito. Eles podem nos ensinar
sobre se o dano causado, pelo estado de quase anarquia no governo local, podem ser solucionados
quando surgem investigações e algumas punições ocorram. Os casos dos estados do Acre e Rondônia
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serão estudados através do projeto Violência e Fronteiras. A análise irá utilizar múltiplas fontes:
documentos oficiais, relatórios parlamentares, documentos judiciais, a cobertura dada pela imprensa, a
base de dados do NEV, ONG's, entrevistas com informantes significativos e survey com residentes. Para
2009, a investigação vai começar com os resultados dos inquéritos Parlamentares que, focados nesses
estados, permitirão identificar os principais processos políticos e econômicos que alimentaram o não
Estado de Direito, bem como permitirão documentar a evolução das violações dos direitos humanos nos
últimos 30 anos em ambos os estados como relatadas nos relatórios dos direitos humanos (incluindo
aqueles do NEV) e pela mídia no banco de dados sobre graves violações de direitos humanos.

Linha 2) Segurança pública, desempenho policial e cultura política democrática - as condições
para uma cultura dos direitos humanos

Inquérito policial e o processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios - Uma das principais
instituições para garantir a proteção dos direitos, e um ator estatal chave no seu oposto - a violação dos
direitos humanos - é a polícia. O bom funcionamento desta instituição é fundamental para promover a
segurança, reduzir o medo e assegurar o direito à vida. Qual é o papel que desempenha a impunidade
no desenvolvimento da cultura dos direitos humanos e no apoio público para o Estado Democrático de
Direito? Esta pergunta deve ser respondida pelo Projeto: Investigação Policial e o Processo Judicial do
Crime de Homicídio no município de São Paulo. Os objetivos deste projeto são avaliar: 1 – condições do
trabalho policial (recursos humanos e materiais) na investigação dos casos de homicídio; 2) carga de
trabalho e rotinas; 3) cultura organizacional (valores, percepções dos perpetradores e vítimas, a
percepção de como leis devem ser executadas, as prioridades de investigação, o significado de
homicídio, de processos de inquérito, os critérios para a seleção dos casos a serem investigados, etc.)
A análise dos fatores que afetam o desempenho institucional do sistema de justiça penal, no caso dos
homicídios, será baseada em relatórios técnicos, documentos de avaliação institucional, documentos
históricos disponíveis no banco de dados do NEV (leis, normas, procedimentos, inquéritos e decretos
que orientam o processo judicial) e os dados qualitativos,de entrevistas com membros do sistema de
justiça penal, relativos ao mesmo período a que se referem os casos de homicídio (1991-1997).

Nessa etapa será elaborada uma análise qualitativa de 197 casos de homicídio selecionados para
amostra tão logo a análise estatística seja concluída. A análise estatística em curso visa identificar que
fatores explicam os diferentes desfechos (judiciais) para os casos de homicídio : o papel que os
contextos social e judicial bem como os perfis judicial e biográfico desempenham nos desfechos. Esta
análise ajudará a identificar os fatores legais e extralegais que contribuem para a impunidade. Neste
mesmo ano prevê-se iniciar análise qualitativa dos dados disponíveis (inquéritos policiais e processos
judiciais). Tal análise requererá a digitalização dos documentos existentes. Também serão analisados
dados de entrevistas com oficiais da polícia, promotores públicos e juízes sobre suas percepções de
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como os casos de homicídios devem ser processados também (originalmente coletadas para o projeto
Continuidade Autoritária e Construção de Democracia, NEV-USP entre 1994-1998, - www.nevusp.org).
Por fim, será feita análise das normas e legislação que regulamentam o uso de recursos no sistema de
justiça criminal.

Os resultados esperados para esse ano são: relatório a ser disseminado através do website
institucional do NEV e através de papers a serem enviados para periódicos no Brasil e no exterior. Tais
resultados serão utilizados em cursos regulares (graduação e pós-graduação) da USP bem como em
cursos de e-learning especialmente desenvolvidos para membros do sistema de justiça criminal.

Sentimentos de impunidade são originados não só da percepção de que os casos não são investigados
adequadamente, mas também pelo espaço de tempo entre o inquérito policial e a sentença final. O
projeto Investigação policial e processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios também focará o
espaço de tempo entre o inquérito policial e a sentença final. Este é um tema muito negligenciado em
estudos sobre o sitema judicial criminal no Brasil. O tempo da justiça: seu impacto na produção de
impunidade penal mensurará o tempo que as diferentes fases do inquérito policial e do processo penal
levam para serem concluídas. Nesse primeiro ano a pesquisa compreenderá: a) uma atualização da
literatura sobre fluxo de justiça e sobre morosidade judicial; b) desenvolvimento do quadro analítico; c)
organização dos dados qualitativos (inquéritos policiais e processos judiciais) para análise.

II a - Obstáculos para a cultura de direitos humanos

Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Grupo de Estudo da Teoria Crítica - O grupo está para
apresentar uma proposta de pesquisa para o Ministério da Justiça do Brasil para avaliar novas propostas
de instrumentos legislativos da democracia participativa. O resultado esperado é a publicação de papers
em periódicos nacionais e internacionais, baseados na análise de dados coletados e do material de
pesquisa produzido no NEV. Este Grupo também participará na publicação de livros; participará de
seminários e congressos da área e na organização de seminários externos e internos. Democracia,
Justiça e Direitos Humanos: Grupo de Estudo da Teoria Crítica (DJDH) dedicará dois semestres para
estudar: a) Democracia, Meio-Ambiente e Dignidade Humana. and b) Democracia, Educação para os
Direitos Humanos. Em cada semestre serão realizadas três atividades: discussão da bibliografia,
definição dos papers para discussão e um semnário aberto com apresentação dos resultados da
pesquisa realizada durante o semestre.

Survey Quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes socialmente
compartilhadas com relação a justiça, direitos e punição e direitos humanos.
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O impacto que o desempenho das agências encarregadas de aplicar leis tem na confiança pública em
tais instituições, na estrutura legal como impedimento ao uso da violência bem como no apoio público ao
Estado de Direito, e em especial nas reações frente à impunidade será mensurado no subprojeto Survey
de estudo quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes socialmente
compartilhadas com relação a justiça, direitos e punição e direitos humanos.

Muitos ainda acreditam que suspeitos de crimes não tem direito a qualquer proteção, incluindo contra a
tortura. Consideram que a força é justificável para conter o crime a qualquer custo. Este é um sinal de
problemas para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, assim como um efetivo Estado
de Direito democrático é essencial para essa cultura. Apoio público ao Estado de Direito é um obstáculo
poderoso ao retorno de arbitrariedades na aplicação de medidas repressivas. Esse apoio é também um
indicador de que está em curso um processo civilizador. A capacidade de autoridades de cumprirem leis
"não-retroativas e de conhecimento público universal, portanto leis previsíveis e não-ambíguas" tal como
no estado de direito. constitui pré-requisito para uma sociedade pacífica.

Se a democracia e cultura de direitos humanos requerem a existência de um Estado de Direito
democrático efetivo, o que pode ser esperado para o futuro da democracia no Brasil? Que papel a
impunidade desempenha no desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e do apoio do Estado
de Direito democrático? Que apoio encontramos ao Estado de Direito na população - quais são as pré
condições para uma cultura de direitos humanos? Tentaremos responder tais questões através de uma
série de surveys, aplicados regularmente pelo NEV desde 2001 a residentes em São Paulo, que nos
permitem responder as questões relacionadas aos obstáculos ao desenvolvimento de uma cultura de
direitos humanos, e a explorar o papel que o medo e a insegurança desempenham na resistência ao
conceito de acesso universal aos direitos humanos.

Nesse projeto o foco está no papel que a exposição à violência (vitimização) desempenha nas
representações, atitudes e valores socialmente compartilhados sobre justiça, punição e direitos
humanos; como tal exposição afeta a percepção que entrevistados revelam do bairro onde moram e dos
serviços públicos - em particular, a qualidade das experiências que eles tiveram com órgãos
governamentais encarregados do cumprimento da lei e as expectativas que eles tem com relação a
futuros contatos, à capital social e à civilidade no interior da comunidade, das causas da violência a da
aceitação ou rejeição ao uso da violência como meio legítimo para resolver conflitos e disciplinar
crianças.

Uma vez que jovens são o grupo mais vitimado, e também o grupo com as piores experiências com as
instituições encarregadas de aplicação das leis, uma parte da pesquisa explora os valores desse grupo,
suas expectativas de futuro bem como as experiências de seus pares como vítimas de violência. Em
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2009, iremos nos concentrar nesta análise estatística dos dados coletados até o momento visando
preparar um livro sobre violência e direitos humanos e também uma série de papers abordando a
relação entre experiências com violência e atitudes em relação aos direitos humanos.

O crescimento dos homicídios é interpretado como indicador da falha do Estado e da democracia em
reduzir as privações existentes, em melhorar o acesso a direitos (no tocante à prevenção) e em punir os
responsáveis por um crime com o devido respeito aos direitos e proteções legais (no tocante à
detenção).Qual a causa da queda nos homicídios, especialmente no estado de São Paulo? Por que e
como, em um contexto de expansão do crime organizado, corrupção e graves violações dos direitos
humanos, os casos de homicídio vêm diminuindo? “A queda dos homicídios no estado de São Paulo:
um diagnóstico da magnitude e causas” e “ Análise da queda das taxas de homicídio entre os
jovens na cidade de São Paulo, 2000 – 2008”: são projetos complementares que se dirigem às
questões listadas acima. O primeiro irá identificar a extensão da queda nos homicídios no estado e suas
causas e irá comparar regiões econômicas chave no estado: Campinhas, Ribeirão Preto, Franca, São
José do Rio Preto, Votuporanga e Presidente Prudente enquanto um outro projeto irá focar em uma
faixa-etária específica na cidade de São Paulo.

Números oficiais de homicídios serão coletados em diversas fontes: agencias aplicadoras da lei e
Ministério da Saúde. As variáveis a serem examinadas são: perfil sócio-econômico, idade, gênero,
eficácia da legislação do desarmamento (número de armas apreendidas), investimentos em segurança
pública, educação, renda, condições de moradia (qualidade e número de pessoas), trabalho (empregos
por 100 mil habitantes), taxa de emprego/desemprego, políticas públicas para populações vulneráveis
como: fechamento de bares mais cedo; melhorias em comunidades que apresentam diversas privações
e assim por diante. Dados sobre graves violações de direitos humanos do banco de dados do NEV
também serão usados para caracterizar comunidades (linchamento, execuções e uso da força por parte
da polícia). Além disso, dados de iniciativas de prevenção da violência por parte de ONGs serão
coletados pelo Inventário das Iniciativas de Prevenção da Violência no estado de São Paulo, realizado
pelo Organização Mundial de Saúde. Dados sobre variáveis independentes serão coletados por um
período maior: 1980 a 2007 uma vez que a atual queda nas taxas de homicídio pode ser resultado de
mudanças acumuladas ao longo do tempo. Em 2009 todos os dados secundários necessários para
testar esta hipótese serão coletados das fontes oficiais e organizados em bases de dados. Análise
descritiva baseada em testes correntes prepará o terreno para análises multivariáveis, bem como
geoestatísticas.

Linha II) Monitoramento dos Direitos Humanos

II a - Presente
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Uma vez que nos propusemos a explorar o paradoxo da instável combinação de mudanças e
continuidades da democracia brasileira, o estudo do processo de governança é um elemento chave para
identificar o quanto os princípios básicos da democracia são respeitados. A governança será avaliada
tanto pelos resultados que produz na segurança pública, como também na sua avaliação pelo público e
seus efeitos no desenvolvimento de uma cultura de Direitos Humanos e no apoio ao Estado de direito.
Ainda que o foco seja a segurança pública, continuaremos a monitorar os Direitos Humanos em seu
sentido amplo, pois o acesso universal aos direitos civis continua a ser um desafio para a democracia no
Brasil. A relação entre a proteção aos Direitos Humanos e políticas de segurança pública são ainda
fracas, visto que continuam sendo percebidas como esferas autônomas da ação governamental.

Em que medida as violações dos Direitos Humanos continuam a ocorrer no Brasil e quem são os grupos
de maior risco? Tentaremos responder essa pergunta através do projeto "Monitoramento das Violações
de Direitos Humanos". Desde 1987 o NEV monitora as violações de Direitos Humanos no Brasil através
da coleta sistemática de dados provenientes de fontes oficiais: o censo demográfico -IBGE, em suas
pesquisas domiciliares (PNADs), dados de registro público (nascimento e óbito), Ministério da Saúde,
Ministério da Educação, Ministério da Habitação, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), CIMI (Conselho
Indigenista Missionário), ONGs que atuam na área dos Direitos Humanos, relatórios sobre a perfil do
sistema de justiça criminal, sobre o desenvolvimento humano, as informações sobre ameaças à
liberdade de imprensa através da International Press Association, em graves violações dos direitos
humanos utilizando como fonte os jornais nacionais (violência policial, linchamento e execuções), e
assim por diante.

Em 2009 este projeto produzirá o 4º Relatório Nacional de Direitos Humanos, um balanço da violência
policial no Brasil, 20 anos após os primeiros estudos sobre o uso abusivo da força se tornarem públicos.
Através deste balanço, esperamos começar a responder algumas questões relativas à qualidade da
democracia no Brasil considerando, tal como sugerido por Bayley, que "atividades policiais são um
barômetro do caráter de um regime".

Iremos identificar: o que mudou em termos do uso da força letal pela polícia, o envolvimento em
assassinatos extrajudiciais e tortura, e realizar uma avaliação preliminar da eficácia das medidas
adotadas até agora para prevenir o uso abusivo da força pela polícia: a transferência da jurisdição dos
policiais militares acusados de homicídio dos tribunais militares para tribunais civis, a introdução das
ouvidorias para melhorar controle externo sobre a polícia, a legislação para punir a tortura, as mudanças
na formação dos policiais, a introdução do tema dos Direitos Humanos na formação policial nas
academias etc. Ao fazê-lo, tentaremos medir a forma como as forças policiais reagem à reforma e à
democracia. Isso resultará em um livro e uma série papers.
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III b - O passado

Até que ponto o esquecimento do passado promovido pela anistia geral, uma pré-condição para que a
transição para a democracia ocorresse, é um obstáculo à eficácia do Estado de direito democrático? Em
outras palavras, podemos ter um Estado de direito democrático enquanto negamos as violações
passadas? Esta questão será respondida pelo projeto: Mecanismos de reparação extrajudiciais para
as vítimas de violações dos Direitos Humanos: a experiência latino-americana. Durante 2009
faremos um estudo comparativo das mais representativas Comissões da Verdade nos Estados latinoamericanos: Argentina, Chile e Peru. A análise deverá incluir: (i) os aspectos históricos, (ii) a
legitimidade e a representação popular e (iii) a aplicação dos mecanismos de verdade, justiça,
reconciliação e reparação. Cada uma das Comissões da Verdade será analisada para identificar: a) a
extensão do mandato dos membros das comissões para investigar os crimes de guerra, tortura e
terrorismo cometidos por agentes públicos, de acordo com sua posição na hierarquia militar e no poder;
b) se crimes contra a humanidade e de genocídio cometidos foram ou serão investigados por um
Tribunal Judicial; c) se foram abertas audiências ao público em geral; d) se os membros das comissões
tinham mandato para investigar as causas dos conflitos em seus aspectos social, político, ideológico e
histórico, a fim de contribuir para a construção da memória pública e nacional e, e) se os membros da
Comissão tinham mandato para oferecer reparações às vítimas, bem como desculpas públicas em nome
do Estado.

Medindo a eficácia das campanhas de Direitos Humanos na América Latina: o papel da
Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 19701985. Em 1959, a OEA estabeleceu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Primeiramente, a CIDH promoveu os Direitos Humanos, através de recomendações aos governos dos
Estados-Membros, de estudos ou relatórios, estimulando os Estados-Membros a fornecer informações
sobre as medidas por eles adotadas em matéria de Direitos Humanos. Esse papel mudou drasticamente
após 1970 quando a CIDH recebeu petições sobre violações de Direitos Humanos cometidos pela
ditadura militar brasileira (1964-85). Os processos sobre a tortura de presos políticos brasileiros eram
tão completos e constrangedores que a CIDH modificou a sua prática anterior de apenas aconselhar
países e considerou que o governo brasileiro estava envolvido em "graves violações de Direitos
Humanos." Este novo fórum para a denúncia de tortura na América Latina se tornou especialmente
importante após 1973, quando os militares chegaram ao poder no Uruguai e Chile. Entusiasmado com
os resultados das petições brasileiras, ativistas de Direitos Humanos desses países apelaram à
Comissão. Centenas de casos foram arquivados, estabelecendo precedentes para a Comissão dos
Direitos Humanos das Nações Unidas que, até ao final dos anos 1970, havia sido lenta para responder a
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tais casos. Este padrão foi o modelo de estratégias das Organizações de Direitos Humanos formadas na
década de 1980.

Este estudo propõe documentar a eficácia de peticionar tais instituições através da análise da história
das respostas da CIDH ao aumento dramático de denúncias de direitos humanos na década de 1970.
Vamos medir a eficácia desta abordagem através da pesquisa nos arquivos e entrevistas com exmembros das Comissões, advogados, e ex-presos políticos. O quanto a CIDH foi bem sucedida em
diminuir a tortura na América Latina? Em que medida estes casos afetam a atmosfera dos direitos
humanos onde essas violações ocorreram? A supervisão internacional fez alguma diferença? Quais são
as implicações para os atuais debates sobre o uso de tortura? No primeiro ano do projeto, a equipe irá
analisar os casos brasileiros arquivados em Washington, DC e realizar entrevistas com ex-presos
políticos no Brasil. Este projeto aguarda esclarecimento da CIDH para ter acesso aos documentos
arquivados.

Nossa participação em dois relatórios: Segurança Cidadã e os Direitos Humanos nas Américas e
Justiça Juvenil nas Américas continuará com as consultas reginais em curso e com a análise das
respostas dos governos aos questionários. Os relatórios estão agendados para serem lançados no início
de 2010 e estão sob a coordenação e supervisão do professor Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador do
CEPID/NEV/USP, com a cooperação e apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do
escritório regional da UNICEF TACRO e escritório regional do Alto Comissariado para os Direitos
Humanos da ONU.

III c - O futuro

Promovendo o desenvolvimento saudável precoce
Este projeto visa a redução da violência através da melhoria do acesso de adolescentes grávidas aos
direitos. É baseado na suposição de que a melhoria no acesso aos direitos (para esta faixa etária: 0 a 18
anos), aumenta as suas chances de um desenvolvimento saudável (físico, mental e emocional), e é uma
pedra angular para a confiança para o desenvolvimento. Isso significa confiança não apenas nos outros,
mas confiança também no sistema: em leis, em direitos e deveres e, conseqüentemente, em regras, e
esses fatores são, em contrapartida, pré-condições para uma cultura de respeito aos Direitos Humanos
e de parte do processo civilizatório. O Estado brasileiro ainda não consegue garantir o acesso pleno, dos
grupos mais carentes, aos direitos fundamentais. Nem mesmo o direito de cidadania está garantido,
uma vez que entre 30% a 35% das crianças nascidas por ano no país não são oficialmente registradas.
Sem uma certidão de nascimento, são excluídas de qualquer acesso aos direitos. Os grupos mais
pobres e menos instruídos são os mais afetados pela falta de acesso universal aos direitos e gestantes
adolescentes apresentam um grande risco de transmitir esta exclusão para uma nova geração.
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Em 2009, o desenvolvimento de protocolos de visitação doméstica vai continuar com: a) pré-teste dos
protocolos com adolescentes e suas famílias em São Paulo e em Porto Alegre, b) refinamento e préteste dos protocolos para treinar as visitadoras, c) avanço nas negociações com as secretarias
estaduais de Saúde de São Paulo e do Rio Grande do Sul para a futura transferência da metodologia e
avançar no desenvolvimento de ferramentas para avaliar a experiência-piloto. Um pré-teste da
metodologia será realizado com 10 adolescentes grávidas em São Paulo e 10 em Porto Alegre.

Avaliação do programa Promovendo o desenvolvimento saudável precoce - Protocolos para a
avaliação quantitativa da experiência-piloto estão quase finalizados, ao longo 2009 a equipe irá
desenvolver as ferramentas qualitativas que serão utilizadas. Ambos os instrumentos, quantitativos e
qualitativos, serão pré-testados em campo junto com o pré-piloto que será realizado.

5.2. Transferência de conhecimento
5.2.1. Websites

Site institucional do NEV - A nova versão do site estará disponível junto com o site para o Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia. Relatórios e manuscritos não publicados do NEV estão sendo
digitalizados para que fiquem disponíveis para download no novo site. Uma nova área para videos e
arquivos de audio estará disponível este ano.

NEV-Cidadão (guiadosdireitos) - Será lançado um site, desenvolvido no Joomla, com um novo design
e com dados sobre a região metropolitana de São Paulo. A área com informações sobre direitos e
serviços públicos será expandida. Haverá uma ênfase maior na disseminação de informações sobre o
site em locais como areas de uso de internet em centros comunitários e escolas públicas. Também
serão aprimoradas a acessibilidade e a facilidade de uso do site através de uma pesquisa de satisfação
dos usuários.

Site Guia de Direitos dos Jovens - Será desenvolvido um site sobre direitos da criança e do cidadão
em parceria com estudantes do ensino médio e fundamental de escolas públicas, para ser utilizado em
suas atividades diárias. Esse site será construído, inicialmente, com quatro escolas de ensino
fundamental em São Paulo. O público-alvo são todos os jovens com acesso à internet. O
desenvolvimento do site será in situ, utilizando a infra-estrutura das escolas. O Instituto coordenará o
projeto e treinará os estudantes no uso das ferramentas necessárias. A partir da experiência do NEV
com o Observatório e Relatórios de Direitos Humanos dos Jovens, encorajaremos os jovens a traduzir
direitos humanos e de cidadania em informações úteis para seu cotidiano e o de suas comunidades.
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Espera-se que esse projeto: 1 – aumente a conscientização dos jovens sobre democracia e direitos
humanos; 2 – encoraje o senso crítico; 3 – encoraje envolvimento com questões da comunidade e
aumente a conscientização sobre a esfera pública; 4 – aumente a civilidade; 5 – melhore o acesso às
proteções sociais presentes no estatuto da Criança e do Adolescente; 6 – forneça a eles habilidades em
mída eletrônica; 7 – promova um ativismo social maior entre os jovens e 8 – encoraje o exercício da
cidadania.

Site Segurança e Cidadania: promovendo a prevenção da violência e a transparência na
segurança pública – Em 2009, iremos: a) atualizar a literature brasileira sobre os temas abordados pelo
site; b) selecionar, traduzir e adaptar a literatura internacional; c) preparer textos sobre temas
selecionados; d) continuar o desenvolvimento da estrutura e do conteúdo do site; e) implementar e
manter o site.

Site do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: Violência, Deocracia e Segurança Cidadã –
Site com informações sobre a composição do Instituto, pesquisas, educação e programa de
transferência de conhecimento está sendo elaborado e estará disponível em março de 2009.

Banco de dados digital sobre graves violações dos direitos humanos Em 2009, abriremos ao
público o acesso ao nosso banco de dados de imagens digitalizadas de clippings de notícias (65334
clippings). Espera-se que 40.000 clippings sejam transformados em texto nos próximos meses e que os
20.000 restantes estarão prontos no primeiro semestre de 2010. O software que permite pesquisas mais
complexas do material em formato de texto está pronto e sera aberto para usuários internos nos
próximos três meses. Os pesquisadores terão acesso aos casos no banco de dados assim que eles
forem transcritos em arquivos de texto.

e.journal – Duas edições serão preparadas esse ano.

5.2.2 Seminários

Junto com o CEM (Centro de Estudos da Metrópole), o NEV sediará uma série de seminários para
discutir o papel do Mercado de trabalho – informal/ilegal/legal na violência e na criminalidade,
particularmente as conexões com e oportunidades para o crime organizado.

Comissões de Verdade, Anistias e Transparência: o que a recente história da América Latina pode
ensinar ao Brasil. Um seminário internacional para debater: o papel da anistia no direito à memória e
justiça transicional.
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5.2.3 Outros:
NEV-Cátedra Unesco de Educação em Direitos Humanos – O NEV irá continuar a colaboração com a
Cátedra Unesco para Educação em Direitos Humanos para otimizar os esforços das duas instituições.

5.3. Educação
Conforme programado nas atividades do Instituto Nacional o ensino e a coorientação serão
consolidados através: a) cursos conjuntos in situ e através da internet (e-learning); b) intercâmbio de
palestrantes e pesquisadores para aplicarem cursos de curta duração entre as instituições parceiras,
também como meio para aumentar a interação e o dialógo entre pesquisadores, palestrantes e
estudantes; c) intercâmbio de estudantes pós-graduados entre as instituições parceiras para diversificar
e enriquecer a experiência em capacitação de tais estudantes, tanto para participar em trabalho de
campo quanto assistir cursos; d) vídeo-conferência mensal seguida de debate entre pesquisadores e
estudantes pós-graduados a serem apresentadas a todos os parceiros. Tais vídeo-conferências serão
gravadas para serem resgatadas e revistas pelos parceiros, bem como estará disponível para o público
em geral através do website dos parceiros.

Os cursos a serem divididos pelos parceiros oferecerão disciplinas explorando os seguintes conteúdos:
democracia, direitos humando e Estado de Direito: democratização, globalização e crime organizado;
modelos teóricos para explicar a violência e o crime em sociedades contemporâneas (crime organizado,
violência interpessoal, violência familiar com ênfase especial em questões de gênero, raça e idade);
democracia, linchamento, execuções extrajudiciais e assassinatos por encomenda; reforma das políticas
de segurança pública e de justiça criminal – em particular justiça juvenil; reforma do aparato policial e da
cultura organizacional (em particular o impacto sobre identidades profissionais); e direitos humanos
(história e evolução). Outra linha de cursos será destinada a questões metodológicas tais como: a)
fontes para o estudo da democracia, violência e crime, Estado de Direito, e mudanças culturais
(arquivístico, histórico, séries de dados, memórias coletivas e institucionais, relatórios governamentais e
não-governamentais); métodos para estudar direitos humanos, Estado de Direito, mudanças culturais,
violência e crime, em especial crime organizado – desenvolvendo bases de dados, utilizando técnicas
computadorizadas para análises de dados qualitativos, análises de séries de dados, e dados
longitudinais, geoestatítica, técnicas de coleta de dados, surveys, entrevistas, grupos focais, métodos
observacionais. Um curso especial de linguagem científica aplicada a ciências sociais será desenvolvido
para melhorar a performance de estudantes pós-graduados na redação de artigos para publicação.

Cursos de curta duração sobre monitoramente de direitos humanos: cursos com duração de
uma semana para refinar métodos e indicadores para o monitoramento de direitos humanos, para
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promover o diálogo entre funcionários públicos encarregados de produzir indicadores sociais e
acadêmicos e ativistas de direitos humanos sobre métodos e indicadores para mensurar o estado dos
direitos humanos e ao fim desenvolver ferramentas de ensino a serem utilizadas em cursos em
formato virtual. Estão incluídos nos objetivos secundários: atualizar o debate sobre meios de
monitoramento de direitos humanos, melhorar os métodos e indicadores existentes, promover o
intercâmbio internacional de expertise em monitoramento e pesquisa de direitos humanos.
Estatísticos e pesquisadores serão convidados a palestrar por uma semana para um público de
pesquisadores brasileiros e funcionários públicos municipais, estaduais e federais de repartições
encarregadas de dados socioeconômicos, culturais e ambientais bem como de repartições
relacionadas ao sistema de justiça criminal, outras organizações de direitos humanos e pesquisadores
acadêmicos deste campo. Os cursos com duração de uma semana serão distribuídos ao longo dos
próximos três anos. Os palestrantes serão convidados a apresentar um paper para publicação e as
palestras serão gravadas para futura adapatação ao e-format.

Cursos de curta duração para revisar a Personalidade Autoritária: A Escola de Frankfurt e
Habermas: Obstáculos ao desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos – que ferramentas
pode a educação fornecer para reforçar uma maior aceitação dos direitos humanos? Como pode a
educação nutrir a tolerância, o respeito pelo pluralismo e a participação cidadã na vida política? Que
papel podem as artes, educação e mídia desenvolver na transformação da cultura? Baseado nas
contribuições de J. Habermas e A. Honneth esta série de seminários para estudantes de Direito terá
como foco os obstáculos para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos. Tais seminários
serão realizados em parceria com o Grupo Internacional para o Estudo de Teoria Crítica do Instituto de
Pesquisa Social coordenado por Axel Honneth.

Curso sobre Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal: Este curso foi
selecionado para ser regularmente aplicado através da Universidade Virtual do Estado de São Paulo –
UNIVESP, direcionado ao mesmo público: oficiais da polícia civil e militar, promotores públicos e juízes.
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ANEXO 2 – ATIVIDADES EDUCATIVAS

1. Curso Organizado pelo NEV
Curso: Curso de Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal
Coordenadores: Paulo de Mesquita Neto e Nancy Cardia
Pesquisdor Responsável: Viviane Cubas
Organização: NEV/USP
Local: e.learning
Data/duração: 19 de março a 19 de setembro de 2008
Público: 87 estudantes

2. Participação em cursos externos [Aulas e palestras]
Título/Tema: “Interdição, como fazer”
Pesquisador(a): Marília de Oliveira Campos e Telles
Curso: Palestra para a Associação Brasileira de Alzheimer
Organização: Associação Brasileira de Alzheimer – Regional São Paulo, Grupo de Apoio do Hospital
Santa Catarina, São Paulo (Alzheimer Brazilian Association – São Paulo Section, Support Group of
Santa Catarina Hospital).
Local: Auditório da Associação Brasileira de Alzheimer – Regional São Paulo, Grupo de Apoio do
Hospital Santa Catarina, São Paulo.
Data/Duração: 04 de Dezembro de 2008
Público: Advogados, psicólogos e assistentes sociais.

Título/Tema: “A rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Minas Gerais – reflexões sobre o
trabalho em rede”
Pesquisador(a): Wânia Pasinato
Curso: Curso de Capacitação em Gênero para as Equipes de Profissionais da Rede de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres e do Consórcio ‘Mulheres das Gerais´
Organização: COMDIM - Coordenadoria de Direitos da Mulher/Prefeitura de Belo Horizonte.
Local: Belo Horizonte
Data/Duração: 01 de Dezembro de 2008.
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Público: gestores públicos e servidores da rede de atendimento ás mulheres em situação de violência da
região metropolitana de Belo Horizonte.

Título/Tema: Integração entre políticas preventivas e repressivas de segurança (disciplina).
Pesquisador(a): Cristina Neme
Curso: Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública.
Organização: Fundação Escola de Sociologia e Política.
Local: São Paulo
Data/Duração: De outubro a novembro de 2008 (16 horas)
Público: Oficiais das polícias militar, civil e da guarda municipal.

Título/Tema: Sistema brasileiro de segurança pública.
Pesquisador(a): Cristina Neme
Curso: Políticas de Gestão em Segurança Pública
Organização: Pontifícia Universidade Católica
Local: São Paulo
Data/Duração: De outubro a novembro de 2008 (20 horas)
Público: Oficiais das polícias militar, civil e da guarda municipal e membros de ONGs

Título/Tema: A teoria geral do Direito e o Marxismo; a atualidade de Pasukanis.
Pesquisador(a): Oswaldo Akamine
Curso: Direito
Organização: UNINOVE
Local: UNINOVE – São Paulo
Data/Duração: 29 de novembro de 2008 (2 horas).
Público: advogados e estudantes de direito.

Título/Tema: “Lei Maria da Penha. Uma leitura sociológica sobre os avanços e obstáculos para sua
implementação”.
Pesquisador(a): Wânia Pasinato
Curso: Palestra
Organização: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social / Itapetinga
Local: Auditório da Câmara Municipal de Itapetininga – São Paulo.
Data/Duração: 25 de novembro de 2008 (3 horas)
Público: Vereadores, gestores públicos e servidores da rede de atendimento às mulheres em situação
de violência do município.
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Título/Tema: "Os 20 anos da Constituição Federal Brasileira: reflexões sobre a eficácia e os desafios dos
Direitos Humanos no Brasil".
Pesquisador(a): Oswaldo Akamine
Curso: Direito
Organização: UNINOVE
Local: UNINOVE – São Paulo
Data/Duração: 06 e 07 de novembro de 2008 (2 horas).
Público: advogados e estudantes de direito.

Título/Tema: A Evolução Histórica dos Direitos Humanos
Pesquisador(a): Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Organização: Cátedra UNESCO/USP sobre Educação para Paz, Direitos Humanos, Democracia e
Tolerância; Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina
Local: Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina
Data/Duração: De 21 a 24 de outubro de 2008 (4 horas)
Público: estudantes de medicina

Título/Tema: 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: produção acadêmica e reflexões sobre o
tema. Pesquisador(a): Vitor Blotta
Curso: Ciclo de Palestras sobre os 18 do ECA.
Organização: Faculdade de Direito do Mackenzie.
Local: Auditório Rui Barbosa Mackenzie
Data/duração: 01 de outubro de 2008 (1 hora).
Público: estudadentes da universidade Mackenzie

Título/ Tema: Estrutura Social e Sistema Punitivo
Pesquisador(a)s: Fernando Salla
Curso: Curso de Gestão para Diretores das Unidades Penais do Paraná
Organização: Governo do estado do Paraná (Parana state government)
Local: Curitiba - PR
Data/duração: 27 de agosto de 2008.
Público: 30 administradores penitenciários do estado do Paraná

Título/Tema: Guarda compartilhada de filhos, aspectos práticos
Pesquisador(a): Marília de Oliveira Campos e Telles
Curso: Guarda compartilhada de filhos, aspectos práticos - Prof. Ms. Gustavo Rene Nicolau
Organização: Associação dos Advogados de São Paulo (AASP)
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Local: Auditório da AASP
Data/Duração: 18 de agosto de 2008 (2 horas).
Público: advogados, psicólogos e público em geral.

Título/ Tema: Sistema Penitenciário e Crime Organizado no Brasil
Pesquisador(a)s: Fernando Salla
Curso: II Curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania
Organização: Universidade de Brasília
Local: Universidade de Brasília
Data/duração: 04 de junho de 2008.
Público: oficiais de polícia, administradores penitenciários, professores e estudantes.

Título/Tema: Treinamento de Conciliadores
Pesquisador(a): Marília de Oliveira Campos e Telles
Curso: Treinamento de Conciliadores - Dr. Ricardo da Cunha Chimenti
Organização: Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo
Local: Auditório do TJSP
Data/Duração: 05 de Maio de 2008 (2 horas).
Público: advogados, psicólogos, e assistentes sociais.

Título/Tema: Direito Internacional Penal
Pesquisador(a): Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Curso: Laboratório de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
Organização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM
Local: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), São Paulo - SP
Data/Duração: 05 de maio de 2008 (2 horas).
Público: estudantes de direito

Título/Tema: Experiências Internacionais em Segurança Pública
Pesquisador(a): Cristina Neme
Curso: Gestão Local em Segurança Pública
Organização: Oficina Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Local
Local: São Paulo
Data/Duração: 18 de Abril de 2008 (4 horas).
Público: policiais militares, civis, da guarda metropolitana e representantes de diferentes ONGs.

Título/Tema: Arte e Cidadania: metodologias alternativas para a educação em direitos humanos.
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Pesquisador(a): Vitor Blotta
Curso: Ciclo de Palestras 2008 do Curso de Pedagogia da Faculdade IESCAMP
Organização: Universidade IESCAMP
Local: Auditório da Faculdade IESCAMP
Data/Duração: 09 de abril de 2008 (3 horas).
Público: estudantes de pedagogia

Título/Tema: O processo civil ambiental
Pesquisador(a): Mario Attanasio Jr.
Curso: Curso de Especialização em Direito Ambiental
Organização: Unicep – Centro Universitário Central Paulista
Local: Unicep
Data/duração: 2008 (um ano)
Público: advogados e estudantes.

Título/Tema: O direito ambiental no âmbito do poder judiciário
Pesquisador(a): Mario Attanasio Jr.
Curso: Curso de Especialização em Direito Ambiental
Organização: Unicep – Centro Universitário Central Paulista
Local: Unicep
Data/duração: 2008 (um ano)
Público: advogados e estudantes.

Título/Tema: “Urban Violence and youth victimization”
Pesquisador(a): Nancy Cardia
Curso: CITIES IN THE 21ST CENTURY- SPRING 2008
Organização: Universidade Mackenzie
Local: Universidade Mackenzie
Data/duração: 13 de Março de 2008
Público: estudantes de diferentes países americanos.
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ANEXO 3 – ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
1. Apresentações em Seminários, Congressos e Workshops

1.1. Seminários Internacionais
Título/Tema: What should a future human rights agenda cover and what are the major challenges in
addressing this?
Data: 20 a 24 de Janeiro de 2009
Pesquisador(a)s: Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Protecting Human Dignity: An Agenda for Human Rights
Local: Londres

Título/Tema: Child Maltreatment and the World Report on Violence against Children
Data: Dezembro de 2008
Pesquisador(a)s: Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Launching The Lancet "Child Maltreatment" series
Local: Londres (Inglaterra)

Título/Tema: An agenda for Human Rights
Data: 5 de Dezembro de 2008
Pesquisador(a)s: Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Swiss Initiative’s Commemoration of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights and Launching of the Agenda for Human Rights, 2008.
Local: Geneva (Suiça)

Título/Tema: Opportunities and obstacles for violence prevention
Datas: 2 e 3 de Dezembro de 2008
Pesquisador(a): Nancy Cardia
Evento: Violence Prevention Alliance Meeting
Local: OPAS - Washington DC (EUA)
Público: representantes das organizaçãoes financiadoras de prevenção da violência e organizações não
governamentais de prevenção a violência.
Título/Tema: A extradição de Fujimori
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Data: Dezembro de 2008
Pesquisador(a): Cláudia Perrone-Moisés
Evento: Réseau ID (Internationalisation du Droit) Franco-Brésilien.
Local: Unité Mixte de Recherche (UMR) – Paris (França)
Público: professors, juízes e pesquisadores do direito internacional.

Título/ Tema: Mudança Social e Cidadania
Data: 17 a 23 de novembro de 2008.
Organização: Universidade de Salamanca
Pesquisador Sergio Adorno
Evento: I Congresso de Estudiosos Europeus sobre o Brasil
Local: Espanha

Título/Tema: Atenção à Primeira Infância e o Impacto na Redução da Pobreza e a Violência.
Data: 24 e 25 de novembero de 2008.
Pesquisador(a): Renato Alves
Evento: V Seminário internacional da primeira infância - Organizado pela Secretaria Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul e UNICEF.
Local: Pontifícia Universidade Católica do RS (PUC/RS)
Público: gestores públicos, profissionais da saúde, especialista sobre o tema, visitadores domésticos,
estudantes e professores.

Título/Tema: Seguridad ciudadana y derechos humanos en las Américas
Data: 20 e 21 de novembero de 2008.
Pesquisador(a): Renato Alves
Evento: Seguridad ciudadana Organizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (DIDH), o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e alto Comissariado de Direitos Humanos das
Nações Unidas (OACNUDH)
Local: Assunción, Paraguay
Público: especialistas sobre o tema de segurança e justiça juvenil dos países da América do Sul.

Título/Tema: Descentralización y Seguridad Ciudadana: un análisis desde la teoria crítica de la sociedad.
Data: 21 de Novembro de 2008.
Pesquisador(a): Vitor Blotta
Evento: Gobiernos Locales y Seguridad Ciudadana
Local: Facultades Latino-americanas de Ciencias Sociales (FLACSO). Quito (Equador)
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Público: representantes dos governos de vários países latino-americanos, policiais, pesquisadores e
estudantes.

Título/Tema: State of the art of Juvenile Justice
Data: 20 e 21 de Novembro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Consulta Cono Sur - Estudios Seguridad Ciudadana y Justicia Penal Juvenil
Local: Asunción (Paraguai)

Título/ Tema: Violência Urbana.
Data: 07 a 10 de novembro de 2008
Organização: Universidad Nacional de Colombia
Pesquisador Sergio Adorno
Evento: Seminário Internacionalo La Violencia em La sociedad actual: contextos, impactos y respuestas
Local: Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo - Bogotá, Colombia

Título/Tema:
Data: 6 e 7 de Novembro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: International Conference on Systematic Work for Human Rights Implementation
Local: Estocolmo (Suécia)

Título/Tema:
Data: Novembro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: UNESCO/Bilbao Prize for the Promotion of a Culture of Human Rights
Local: Bilbao (Espanha)

Título/Tema: A Atuação do NEV no estudo e prevenção da Violência
Datas: 27 e 28 de Outubro de 2008.
Pesquisador(a): Nancy Cardia
Evento: 18th Annual meeting of Heads of WHO Collaborating Centers on Injuries and Violence Prevention
Local: OMS – Genebra (Suiça)
Público: pesquisadores dos Centros ciolaboradores da OMS
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Título/Tema: Violencia y Estrategias de Control del Delicto en America Latina / Teoría y Practica de Tres
Experiencias de Seguridad Ciudadana en Brasil: policiamento comunitario, ouvidorias de policía y
centros de integración y ciudadania.
Data: 14 de Outubro de 2008.
Pesquisador(a): Vitor Blotta
Evento: Consulta regional para o Relatório de Segurança Cidadã nas Américas
Local: Universidad del Litoral, Santa Fé (Argentina).
Público: representantes dos governos de diferetens países da América do Sul pesquisadores e
estudantes.

Título/Tema: Ending Violence against Children in Juvenile Justice Systems
Data: 1a 3 de Outubro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: From Words to Action 2008
Local: Bruxelas (Bélgica)

Título/Tema: Reading Burma
Data: 23 de Setembro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: A Benefit for Cyclone Relief and Freedom of Expression in Burma/Myanmar
Local: New York (EUA)

Título/Tema:
Data: 14 a 19 de Setembro de 2008.
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Segunda reunión de expertos para la elaboración del estudio sobre seguridad ciudadana e
derechos humanos en las Américas, 2008.
Local: Bogotá (Colômbia)

Título/Tema: The Myanmar’s Road Map to the consolidation of military authoritarianism
Data: 7 a 9 de Setembro de 2008.
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Asia-Pacific Security Challenges: Implications for Europe and the Atlantic Alliance
Local: Praga (República Checa)
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Título/ Tema: Estado, Legitimidad y impunidad.
Data: 5 a 8 de setembro de 2008
Organização: ISA- International Sociological Association
Pesquisador Sergio Adorno
Evento: First ISA Forum of Sociology
Local: Barcelona, Espanha

Título/Tema:
Data: 30 de Agosto de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Swiss Initiative to Commemorate the 60th Anniversary of the UDHR Meeting
Local: Viena (Áustria)

Título/Tema: Global Standards - Local Action
Data: 28 e 29 de Agosto de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: 15 Years Vienna World Conference on Human Rights
Local: Viena (Áustria)

Título/Tema: Desafíos para el cumplimiento pleno y efectivo en el hemisferio del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de los niños en la pornografía.
Data: 21 e22 de Agosto de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Reunión preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, 2008.
Local: Buenos Aires (Argentina) and Montevidéu (Uruguay)

Título/Tema:
Data: Agosto de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Save the Children’s Nordic Summer Festival
Local: Estocolmo (Suécia)

Título/Tema: La violence à l’égard des enfants
Data: 1 de julho de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
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Evento : 3º Forum Mondial des Droits de l’Homme - Les droits de l’enfant, les situations Nord-Sud
Local: Nantes (França)

Título/Tema:
Data: 11e 12 de Junho de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Swiss Initiative to Commemorate the 60th Anniversary of the UDHR Meeting
Local: Oslo (Noruega)
Título/Tema: The problem of crime in the Americas: Implications for Democratic Institutions over the next
decade
Data: 3 de Abril de 2008
Pesquisador(a): Nancy Cardia
Evento: Confronting Crime in the Americas: Implications for Democratic Institutions - Sponsored by the
Bureau of Western Hemisphere Affairs and the Office of External Research, Bureau of Intelligence &
Research (INR) U.S. Department of State.
Local: Washington, DC. (EUA)
Público: servidores do departamento de estado norte-americano e outras agencies interessadas em
questões de segurança e/ou América Latina.

Título/ Tema: Estado e Segurança Pública no Brasil.
Data: 19 a 26 de abril de 2008
Organização: Fundação Konrad Adenauer
Pesquisador Sergio Adorno
Evento: IX Simpósio Brasil – Alemanha
Local: Berlim, Alemanha

Título/Tema: Protection of the Rights of the Child
Data: Abril de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: European Parliament Hearing on the EU Guidelines for the Promotion and Protection of the
Rights of the Child
Local: Bruxelas (Bélgica)

Título/Tema: National inventory of interpersonnal violence prevention program in Brazil
Data: 15 e 18 de Março de 2008
Pesquisador(a)s: Maria Fernanda Tourinho Peres, Caren Ruotti, Aline Galafassi, Tais Viudes Freitas,
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Juliana Feliciano de Almeida, Vanessa Orban, Diego Vicentin, Tatiana Bellucci, Guilhereme Ieno.
Evento: Conferencia mundial sobre prevención de lesiones y promoción de la seguridad
Local: Mérida, México
Público: estudantes, pesquisadores e publico em geral

Título/Tema: O acolhimento de Crianças e Jovens em instituição: perspectivas, desafios e paradigmas.
Data: 27 e 28 de março de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento:
Local: Porto (Portugal)

Título/Tema: Bacharéis, Médicos e Criminologistas: os criminosos e seus “cientistas” no Brasil
republicano
Data: 27 a 29 de março de 2008
Pesquisador(a): Marcos César Alvarez
Evento: IX Congresso da BRASA – Brazilian Studies Association
Local: Tulane University, New Orleans, Louisiana
Público: Estudantes, pesquisadores e público em geral

Título/Tema: Table ronde sur la Birmaine
Data: 14 de março de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: VI Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains
Local: Genebra (Suíça)

Título/Tema: The (un)rule of law in Brazil today: two decades after the transition from authoritarianism
Data: 7 de Março de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Right to Identity in the Americas: The Role of Civil Society
Local: Permanent Council of the OAS
Público: Embaixadores de 34 estados membros da OAS

Título/Tema: Panorama da situação da Tortura no Brasil
Data: 27 de Feveriero de 2008
Pesquisador(a): Fernando Salla
Evento: I Seminário Internacional sobre a Tortura, promovido pelo Núcleo de Estudos da Violência.
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
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Público: policiais militares, civis, oficiais, representantes so sistema de justice (juizes, promotores etc),
representates do governo, ONGs, pesquisadores estudantes e público em geral

Título/Tema: Rights of the Child
Data: Fevereiro de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Jamaica’s Peace Month
Local: Kingston (Jamaica)

Título/Tema: Medo e tortura: Ética, valores e crueldade nos dias atuais
Data: 25 a 27 de fevereiro de 2008
Pesquisador: Marcos César Alvarez
Evento: I Seminário Internacional sobre a Tortura, do Núcleo de Estudos da Violência / USP
Local: Universidade de São Paulo
Público: Pesquisadores, especialistas, estudantes, representates do governo e ONGs e público em geral

1.2. Seminários Nacionais
Título/ Tema: 60 Anos da Declaração dos Direitos Humanos.
Data: 18 de dezembro de 2008.
Organização: UFRGS
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Seminário 35 Anos do programa de Pós-Graduação Sociologia da UFRGS
Local: Porto Alegre- RS

Título/ Tema: O papel da Democracia na Consolidação dos Direitos Humanos: a Experiência Brasileira
após a Ditadura Militar.
Data: 10 de dezembro de 2008
Organização: Faculdade de Direito, USP
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Congresso Nacional de Celebração dos 60 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
Local: Faculdade de Direito, USP

Título/Tema:
Data: 8 a10 de Dezembro de 2008
Pesquisador(a): Vanessa Orban, Elisa Pires da Cruz, Vitor Blotta, Arthur Gianattasio (Organization)
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Evento: Congresso Nacional de Celebração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos: sonhos e realidades da Comissão de Direitos Humanos da USP - São Paulo-SP.
Local: Faculdade de Direito da USP
Público:autoridades públicas, pesquisadores, estudantes e público em geral

Título/Tema: Balanço da Pesquisa do NEV sobre as Ouvidorias de Polícia e Redução da Letalidade em
Ações Policiais no Brasil
Data: 1 de Dezembro de 2008.
Pesquisador(a): Fernando Salla
Evento: Seminário Nacional Ouvidorias de Polícia e Redução da Letalidade em Ações Policiais no Brasil.
Local: USP
Público: ouvidores de polícia dos váriso esstados do Brasil e pesquiasodres.

Título/Tema: Linguagem e liberdade
Data: 30 de Novembro de 2008
Pesquisador(a): Camila Akemi Perruso
Evento: Colóquio Dominação ou Liberdade
Local: Faculdade de Saúde Pública USP
Público: estudantes da faculdade de Saúde pública USP

Título/Tema: A atualidade de E. B. Pasukanis para o direito contemporâneo
Data: 29 de novembro de 2008.
Pesquisador(a): Celso Kashiura
Evento: Mesa redonda: A teoria geral do direito e o marxismo
Local: UNINOVE
Data: 29 de Novembro de 2008.
Público: advogados e estudantes de direito

Título/Tema: Políticas de Segurança Pública: Passado e Presente
Data: 19 de novembro de 2008.
Pesquisador(a): Fernando Salla
Evento: I Seminário Estadual Segurança Pública, Justiça e Cidadania.
Local: Auditório Luis de Queiroz do Ministério Público de São Paulo
Público: representantes de ONGs, procuradores, juízes, e sindicalistas

Título/Tema: A situação do sitema prisional em São Paulo
Data: 17 de Novembro de 2008
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Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: 25 anos da Comissão Teotônio Villela, 2008.
Local: São Paulo
Público: representantes de ONGs, representantes do governo do estado de São Paulo, pesquisadores e
público em geral.

Título/ Tema: Suicídio, um ritual de sacrifício moderno?
Data: 14 de novembro
Organização: Programa de Pós-Graduação em Sociologia – FFLCH - USP
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Seminário Internacional em Comemoração aos 150 anos de nascimento de Émile Durkheim
Local: Universtiy of São Paulo.

Título/ Tema: Dimensões dos Direitos Humanos na Atualidade.
Data: 11 de novembro de 2008.
Organização: UFRJ
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Seminário Declaração Universal dos Direitos Humanos: 60 Anos
Local: Campus Praia Vermelha, Rio de Janeiro-RJ

Título/Tema: Segurança Pública: a importância das ações integradas
Data: 10 de novembro de 2008
Pesquisador: Marcelo Batista Nery
Evento: Curso de Extensão em Jornalismo de Políticas Públicas, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro
Público: Servidores públicos, representantes do governo, sociedade civil e público em geral.

Título/Tema:
Data: 10 de Novembro de 2008
Evento: VII Colóquio Internacional de Direitos Humanos - CONECTAS, 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Local: São Paulo

Título/Tema: Intervenções Humanitárias
Data: 10 de novembro de 2008
Pesquisador(a): Cláudia Perrone-Moisés
Evento: V Simpósio dos Pós-Graduandos em Ciência Política da USP.
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Local: São Paulo
Público: estudantes da faculdade de direito da USP
Título/Tema: A Lei de Anistia face ao Direito Internacional – O Caso brasileiro
Data: 7 de Novembro de 2008
Pesquisador(a): Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Evento: Palestra única
Local: UNINOVE
Público: estudantes da faculdade de direito

Título/Tema: Democracia, Violência e Segurança Pública
Data: 03 de Novembro de 2008.
Pesquisador(a): Cristina Neme
Evento: Palestra única
Local: Laboratório de Ciências Criminais (IBCCRIM)
Público: estudantes do curso de especialização do direito

Tema/ título: Vitimização fatal e não fatal: um panorama sobre violência contra crianças e adolescentes
Data: Novembro de 2008
Pesquisador(a): Caren Ruotti
Evento: I Fórum de Capacitação para a Rede de Atendimento à Violência contra crianças e
adolescentes
Local: Hospital Universitário
Público: servidores públicos de instituições de proteção à criança (saúde, educação e justiça)

Título/ Tema: Crime, violência e punição
Data: 27 a 31 de Outubro de 2008.
Organização: ANPOCS
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: 32º Encontro Anual da ANPOCS
Local: Caxambu – MG

Tema/título: Apresentação do relatório “Estudo de caso sobre Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. A experiência de Cuiabá”
Data: 22 a 24 de Outubro de 2008.
Pesquisador(a): Wânia Pasinato
Evento: 1ª Reunião Geral do Observatório da LEi Maria da Penha
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Local: Observatório Lei Maria da Penha/UFBA, Salvador.
Público: servidores públicos e pesquisadores

Título/Tema: A Letalidade da polícia brasileira
Data: 15 de outubro de 2008.
Pesquisador(a): Ariadne Natal
Evento: XXIII Reunião do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia
Local: Brasília
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/Tema: Violência urbana
Data: 21 de outubro de 2008
Pesquisador: Cristina Neme
Evento: Palestra no curso de Bases Humanísticas da Medicina
Local: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Público: Estudantes do curso de medicina

Título/Tema: Política Criminal, Direito Penal e Direitos Humanos
Data: 09 de Outubro de 2008
Pesquisador(a): Cristina Neme
Evento: IV Encontro Anual da Associação Nacional de Direitos Humanos (ANDHEP)
Local: Faculdade de Direito de Vitória.
Público: estudantes de graduação e pós graducação pesquisadores

Título/Tema:
Data: 8 de Outubro de 2008
Pesquisador(a)s: Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: IV Encontro da Associação Nacional de Direitos Humanos Pesquisa e Pós-Graduação
ANDHEP.
Local: Vitória

Título/Tema:
Data: 8 a 10 de Outubro de 2008
Pesquisador(a): Eduardo Bittar, Vitor Blotta, Vanessa Orban, Wilson Levy, Elisa Pires da Cruz Caçapava
Evento: IV Encontro da Associação Nacional de Direitos Humanos Pesquisa e Pós-Graduação
ANDHEP.
Local: Faculdade de Direito de Vitória
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Público: estudantes de direito, ciências sociais, representanrtes de ONGs e público em geral

Título/Tema: A Letalidade da polícia brasileira
Data: 26 de setembro de 2008
Pesquisador(a): Ariadne Natal
Evento: Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia
Local: - São Paulo
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/Tema: A Letalidade da polícia brasileira
Data: 26 de setembro de 2008
Pesquisador(a): Moisés Baptista
Evento: Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia
Local: São Paulo
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/ Tema: A administração da Justiça Penal no Brasil – dilemas e perspectivas
Data: 23 e 24 de setembro de 2008
Organização: PUC-RS
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: I Jornada de Estudos Avançados em Criminologia e Controle Social
Local: Porto Alegre-RS

Título/Tema: A Letalidade da polícia brasileira
Pesquisador(a): Viviane Cubas
Data: 18 de Setembro de 2008.
Evento: Forum Nacional dos Ouvidores de Polícia – Ministério da Justiça
Local: Brasília
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/Tema: Família e patrimônio: um novo olhar
Data: 04 a 06 de Setembro de 2008
Pesquisador(a): Marília de Oliveira Campos e Telles
Evento: II Congresso Paulista de Direito de Família
Local: Renaissance Hotel – São Paulo
Público: membros do Instituto Brasileiro de Direito de Família
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Título/Tema: O pensamento de Pachukanis
Data: 30 de Agosto de 2008
Pesquisador(a): Celso Kashiura
Evento: Palestra única
Local: Faculdades Integradas Padre Albino, Catanduva-SP
Público: estudantes de direito e público em geral

Título/ Tema: A violência na sociedade contemporânea brasileira.
Data: 28 de agosto de 2008
Organização: UNESP SP
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Palestra
Local: Reitoria da UNESP-SP

Título/ Tema: O Suicídio, de Durkheim
Data: 21 de Agosto de 2008.
Organização: Instituto de Psiquiatria USP
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Palestra para estudantes e residentes
Local: Instituto de Psiquiatria São Paulo – SP

Título/ Tema: Violência: ela veio para ficar?
Data: 20 de agosto de 2008
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: 20ª Bienal do Livro de São Paulo – Ciclo de Palestras
Local: Centro de Exposições Anhembi, Espaço Universitário. São Paulo

Título/ Tema: A violência na sociedade atual
Data: 13 de agosto de 2008.
Organização: Coordenação de Eventos Culturais e PPG da UFSCar
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Fórum de Debates - Conferência ministrada aos alunos do Programa de Pós-Graduação
Sociologia da UFSCar
Local: São Carlos-SP
Título/Tema: Monges Budistas e Sociedade civil: a luta pela democracia na Birmânia.
Data: 18t de Agosto de 2008
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Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro
Evento: Palestra única
Local: Itaú Cultura, São Paulo

Título/Tema: Programas de Segurança Pública
Data: 08 de Agosto de 2008
Pesquisador(a): Cristina Neme
Local: Seminário Segurança Pública e Promoção da Igualdade: Direito e Responsabilidade de Todos
(as) Nós. Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade, Salvador.
Público: representantes da sociedade civil e autoridades públicas.

Título/Tema: A internacionalização dos direitos humanos
Data: 11 de agosto de 2008
Pesquisador(a): Cláudia Perrone-Moisés
Evento: Filosofia, Sociedade e Direitos Humanos - homenagem a Goffredo Telles Júnior.
Local: São Paulo
Público: estudantes da faculdade de direito da USP

Título/ Tema: Do Crime à Punição: Estudos Sociológicos sobre crimes no fluxo do sistema de justiça
criminal e Inserção da Ciência na vida do País.
Data: 14 a 17 de julho de 2008
Organização: SBPC
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: 60ª Reunião Anual da SBPC
Local: Unicamp, Campinas-SP

Título/ Tema: Inserção social da pós-graduação: impacto propriamente social.
Data: 10 de julho de 2008.
Organização: CAPES
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Seminário O impacto social da CAPES
Local: Brasília- DF

Título/Tema: As Ouvidorias de polícia e a redução da letalidade policial.
Data: 13 de Julho de 2008.
Pesquisador(a): Ariadne Natal
Evento: Forum Nacional dos Ouvidores de Polícia
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Local: Recife
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/Tema: As: Ouvidorias de polícia e a redução da letalidade policial.
Data: 13 de Julho de 2008.
Pesquisador(a): Viviane Cubas
Evento: Forum Nacional dos Ouvidores de Polícia
Local: Recife
Público: ouvidores de polícia dos diferentes estados brasileiros

Título/Tema: Execuções sumárias no Brasil
Data: 24 de Junho de 2008
Pesquisador(a): Paulo Sérgio Pinheiro/Nancy Cardia
Evento: Audiência Pública com Deputado Federal Raul Jungmann sobre os relatórios dos Relatores
Especiais das Nações Unidas sobre as execuções sumárias ou extra judiciais
Local: São Paulo
Público: autoridades públicas, representanntes de ONGS estudantes, pesquisadores e público em geral

Título/Tema: Uso das técnicas de geoinformação aplicadas ao estudo da violência e da criminalidade
Data: 13 a 18 de junho de 2008
Pesquisador: Marcelo Batista Nery
Evento: 60 anos da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Local: Unicamp
Audiência: pesquisadores, estudantes e público em geral

Título/Tema: Comemorar os 60 anos da Declaração?
Data: 9 de junho de 2008
Pesquisador(a): Cláudia Perrone-Moisés
Evento: 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Local: São Paulo
Público: estudantes da faculdade de direito da USP

Título/Tema: A Polícia Judiciária e a Constituição: passado, presente e futuro.
Data: 04 de junho de 2008.
Pesquisador(a): Renato Alves
Evento: 20 Anos de constituição e polícias cidadãs: diálogos entre a polícia e a comunidade no Estado
Democrático de Direito
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Local: Casa do Advogado de Sorocaba
Público: policias civis militares e da guarda civil, advogados e estudantes de direito.

Título/Tema: Mitos e Realidades sobre a Violência em São Paulo
Data: 13 de Maio de 2008
Pesquisador(a): Cristina Neme
Evento: Palestra única
Local: Universidade Mackenzie, São Paulo
Público: público em geral

Título/ Tema: Direitos Humanos no Brasil
Data: 07 de maio de 2008.
Organização: PUC-SP
Pesquisador: Sergio Adorno
Evento: Seminário sobre Relações Internacional de Direitos Humanos
Local: Teatro TUCA, PUC-SP

Título/Tema: O Núcleo de Estudos da Violência e as reformas na segurança pública no Brasil
Data: 03 de Abril de 2008
Pesquisador(a): Cristina Neme
Evento: Reunião Plenária da Polícia Comunitária do Estado de São Paulo
Local: Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, São Paulo
Público: membros da comissão de Policiamento Comunitário

Título/Tema: Educação e Trabalho, desafios da integração
Data: 25 de Março de 2008
Pesquisador(a): Fernando Salla
Evento: Seminário sobre Educação e Trabalho, os (des)caminhos da Integração
Local: Fundação Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), São Paulo
Público: juíses, officiais da polícia, procuradores, estudantes , pesquisadores e representantes de
ONGs.

Título/Tema: O que a Literatura tem a dizer sobre a Educação em Direitos Humanos?
Data: 08 de Março de 2008
Pesquisador(a): Cristina Neme
Evento: Seminário Educação e Metodologia para os Direitos Humanos
Local: Faculdade de Direito de Vitória, Vitória
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Público: estudantes, pesquisadores

Tema/ título: Conflito e violência escolar
Data: Março de 2008
Pesquisador(a): Caren Ruotti
Evento: V Simpósio de Segurança Escolar do 28º BPM/M
Local: São Paulo
Público: policiais militarers

Tema/ título: Conflito e violência escolar
Data: Março de 2008
Pesquisador(a): Renato Alves
Evento: V Simpósio de Segurança Escolar do 28º BPM/M
Local: São Paulo
Público: policiais militarers

2. Intervenções através da Mídia
Sumários das intervenções através da mídia por meio:
Televisão
Jornais impressos
Rádio
Internet (sites)
Internet (agencias de notícia)
Revistas/Periódicos
Outros
Total

1. Data: Janeiro
Tema: Sistema carcerário
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Revista “Com Ciência”
2. Data: 16 de janeiro
Tema: Presídios
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal do Comércio – Recife
3. Data: 17 de janeiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência USP
4. Data: 18 de janeiro de 2008
Tema: Cultura do medo

21
72
15
29
14
14
6
171
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: O Povo Online
5. Data: 18 de janeiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Portal de notícias Fator Brasil
6. Data: 22 de janeiro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Portal de notícias “G1”
7. Data: 22 de janeiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Portal de notícias Fator Brasil
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8. Data: 23 de janeiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência FAPESP
9. Data: 23 de janeiro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Citando NEV

19. Data: 18 de fevereiro
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Rádio USP

Veículo: Jornal “Diário da Notícia”

20. Data: 19 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Rádio “Bandeirantes”

10. Data: 29 de janeiro de 2008
Tema: Segurança pública
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Portal de notícias “G1”

21. Data: 22 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Diário do Nordeste

11. Data: 31 de janeiro de 2008
Tema: Estatísticas de homicídios
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

22. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Estatísticas de homicídio
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Jornal “Diário de São Paulo”

12. Data: 31 de janeiro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Portal de notícias “G1”

23. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Estatísticas de homicídio
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Jornal “O Globo”

13. Data: 31 de janeiro
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Agência USP

24. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Violência na escola
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Rede Globo de Televisão

14. Data: Fevereiro de 2008
Tema: Democracia e segurança pública
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Swisscam Magazine

25. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Portal de notícias “O Globo Online”

15. Data: 07 de fevereiro de 2008
Tema: Segurança pública e segurança privada
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Rede Globo de Televisão

26. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”

16. Data: 08 de fevereiro de 2008
Tema: Segurança pública e segurança privada
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Portal de Notícias O Globo Online

27. Data: 25 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência Brasil de notícias

17. Data: 13 de fevereiro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Citando NEV
Veículo: Portal de notícias “G1”

28. Data: 26 de fevereiro de 2008
Tema: Estatísticas homicídio
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Jornal de Itupeva

18. Data: 15 de fevereiro
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: TV Record

29. Data: 26 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência Estado
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30. Data: 27 de fevereiro de 2007
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: O Povo
31. Data: 27 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência Estado
32. Data: 28 de fevereiro de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência FAPESP
33. Data: 03 a 09 de março de 2008
Tema: Tortura
Nome: Citando NEV
Veículo: Jornal da USP
34. Data: 07 de março de 2008
Tema: Segurança pública
Nome: Sérgio Adorno e Fernando Salla
Veículo: Revista Com Ciência
35. Data: 07 de março
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Revista Caros Amigos
36. Data: 09 de março de 2008
Tema: Polícia
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: Portal de notícias “Paraná Online”
37. Data: 11 de março de 2008
Tema: Segurança pública
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Revista Desafios
38. Data: 11 de março
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: TV Gazeta
39. Data: março 2008
Tema: Autoritarismo e literatura
Nome: Eduardo Brito
Veículo: Revista “Pesquisa”
40. Data: Março-abril de 2008
Tema: Situação carcerária
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Revista Problemas Brasileiros

41. Data: 12 de março de 2008
Tema: Regime semi-aberto e taxas de
criminalidade
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”
42. Data: 14 de março de 2008
Tema: Polícia
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal Gazeta do Povo
43. Data: 16 de março de 2008
Tema: Estatísticas de ocorrências criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”
44. Data: 23 de março de 2008
Tema: Segurança pública
Citando NEV
Veículo: Jornal de Jundiaí
45. Data: 23 de março de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Viviane de Oliveira Cubas
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”
46. Data: 26 de março de 2008
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Repórter Brasil
47. Data: 26 de março de 2008
Tema: Homenagem
Nome: Paulo Mesquita Neto
Veículo: Agência Senado
48. Data: 27 de março de 2008
Tema: Homenagem
Nome: Paulo Mesquita Neto
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”
49. Data: 30 de março de 2008
Tema: Segurança Pública
Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”
50. Data: Abril de 2008
Tema: Tortura
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Revista Ciência Hoje
51. Data: 02 de abril de 2008
Tema: Segurança pública
Nome: Marcelo Batista Nery
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Veículo: Rede RBS de televisão

Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”

52. Data: 03 de abril de 2008
Tema: Segurança pública
Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”

63. Data: Junho de 2008
Tema: Taxa de impunidade penal
Nome: Wania Pasinato
Veículo: Rádio CBN

53. Data: 06 de abril de 2008
Tema: Violência contra criança
Nome: Maria Fernanda Tourinho Peres
Veículo: Jornal “Diário do Nordeste”

64. Data: 01 de junho de 2008
Tema: Estatísticas de ocorrências criminais
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Agência de notícias “Bom dia”

54. Data: 14 de abril de 2008
Tema: Violência contra criança
Nome: Sérgio Adorno e Nancy Cardia
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

65. Data: 02 de junho de 2008
Tema: Polícia comunitária
Nome: Eduardo Brito
Veículo: Portal “voz”

55. Data: 16 de abril de 2008
Tema: Estatísticas de ocorrências criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”

66. Data: 03 de junho de 2008
Tema: Violência
Nome: Maria Fernanda Tourinho Peres
Veículo: Portal do sindicato dos professores

56. Data: abril de 2008
Tema: Pesquisa em segurança pública
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Rede Globo de Televisão

67. Data: 03 de junho de 2008
Tema: Relatório sobre execuções sumárias no
Brasil lançado pelo Relator Especial da ONU
Philip Alston
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Rádio CBN

57. Data: 25 de abril de 2008
Tema: Homenagem
Nome: Paulo de Mesquita Neto
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”
58. Data: 30 de abril de 2008
Tema: Violência urbana e saúde pública
Nome: Maria Fernanda Tourinho Peres
Veículo: Jornal “A Tarde”
59. Data: 04 de maio de 2008
Tema: Legislação penal (artigo)
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
60. Data: 06 de maio de 2008
Tema: Direitos Humanos internacional
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Corriere Della Sierra (Itália)
61. Data: 08 de maio de 2008
Tema: Amento população encarcerada no Brasil
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Revista Época
62. Data: 26 de maio de 2008
Tema: Taxas de homicídios
Nome: Sérgio Adorno

68. Data: 04 de junho de 2008
Tema: Chacinas na cidade de São Paulo
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Rádio CBN
69. Data: 09 de junho de 2008
Tema: Violência nas Escolas
Nome: Renato Alves
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
70. Data: 10 de junho
Tema: Violência nas escolas
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: TV Aparecida
71. Data: 11 de junho de 2008
Tema: Violência nas escolas municipais de São
Paulo – câmeras de vigilância
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: Jornal da Tarde
72. Data: 13 de junho de 2008
Tema: Relatório sobre execuções sumárias no
Brasil lançado pelo Relator Especial da ONU
Philip Alston (Artigo)
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
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Veículo: Folha de São Paulo
73. Data: 19 de junho de 2008
Tema: Violência policial (Artigo)
Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal da Tarde
74. Data: 27 de junho de 2008
Tema: Ruth Cardoso
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal Valor Econômico
75. Data: 29 de junho de 2008
Tema: Conseqüências psicológicas da Violência
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Portal de notícias “Folha Online”
76. Data: 30 de junho de 2008
Tema: A violência nas escolas
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: Rádio Nacional
77. Data: junho de 2008
Tema: Jovens, violência e tráfico
Nome: Paula Ballesteros
Veículo: Jornal do Cursinho da Poli
78. Data: julho de 2008
Tema: Medos e convívio social nos espaços
urbanos (Artigo)
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Revista E – SESC/SP
79. Data: Julho de 2008
Tema: Taxar de impunidade penal
Nome: Wânia Pasinato
Veículo: Canal Brasil
80. Data: 02 de julho de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Maria Fernanda Tourinho Peres
Veículo: Agência de notícias FAPESP
81. Data: 06 de julho de 2008
Tema: Taxa de impunidade penal
Nome: Wânia Pasinato
Veículo: Jornal Diário de São Paulo, republicado
no portal “Globo On-line”
82. Data: 08 de julho de 2008
Tema: Assunto: mapa de homicídios 2008
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Financial Times
83. Data: 10 de julho

Tema: Violência policial no Rio de Janeiro
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Revista Época
84. Data: 11 de julho
Tema: Direitos Humanos e exército
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Agência de notícias "BBC Brasil”
85. Data: 12 de julho de 2008
Tema: Violência urbana, medo e convivência
social
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Rádio CBN
86. Data: 13 de julho de 2008
Tema: Impunidade penal
Nome: Citando NEV
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
87. Data: 16 de julho de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Cristina Neme
Veículo: Folha de São Paulo
88. Data: 16 de julho de 2008
Tema: Pesquisa NEV
Nome: Citando NEV
Veículo: Agência FAPESP
89. Data: 17 de julho de 2008
Tema: Violência urbana e social
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Reuters
90. Data: 22 de julho de 2008
Tema: Por que alguns crimes têm muita
repercussão e por que outros não? Como é o
tratamento na imprensa.
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Jornal “A Tarde” – Salvador
91. Data: 26 de julho de 2008
Tema: Encontro da SBPC – Direitos Humanos
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: TV Globo
92. Data: 28 de julho de 2008
Tema: Violência urbana, medo e convivência
social
Nome: Nancy Cardia
Veículo: TV Globo
93. Data: 01 de agosto de 2008
Tema: Segurança pública
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Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal da Tarde
94. Data: 05 de agosto de 2008
Tema: Segurança pública e segurança privada
Nome: Viviane de Oliveira Cubas
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”
95. Data: 06 de agosto de 2008
Tema: Estatísticas de homicídios
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
96. Data: 07 de agosto de 2008
Tema: Estatísticas de homicídios
Nome: Citando NEV
Veículo: Portal de Notícias “G1”
97. Data: 12 de agosto de 2008
Tema: Estatísticas criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal da Tarde

Tema: Estatísticas de homicídios
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: “Economist”
105. Data: 22 de agosto de 2008
Tema: Estatísticas de homicídios
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Rádio CBN
106. Data: 24 de agosto de 2008
Tema: Estatísticas criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
107. Data: 25 de agosto de 2008
Tema: Eleições municipais e segurança pública
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
108. Data: 25 de agosto de 2008
Tema: Ouvidorias de polícia
Nome: Viviane Cubas
Veículo: Jornal “Diário de Natal”

98. Data: 12 de agosto de 2008
Tema: Violência contra a mulher, lei Maria da
Penha
Nome: Wânia Pasinato
Veículo: Rede TV

109. Data: agosto de 2008
Tema: Ouvidorias de polícia
Nome: Viviane Cubas
Veículo: TV Globo – retransmissora local

99. Data: 12 de agosto de 2008
Tema: Furtos
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Rádio Bandeirantes

110. Data: 27 de agosto de 2008
Tema: Violência Policial
Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal Correio Brasiliense

100. Data: 12 de agosto de 2008
Tema: Furtos
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Correio da Bahia”

111. Data: 28 de agosto de 2008
Tema: Violência contra criança
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Der Standard

101. Data: 12 de agosto de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Viviane de Oliveira Cubas
Veículo: Portal Folha Universal

112. Data: 31 de agosto de 2008
Tema: Violência contra crianças
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal “O Popular” (Goiânia)

102. Data: 18 de agosto de 2008
Tema: Segurança pública e segurança privada
Nome: Vanessa Orban
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo” - Curitiba

113. Data: 31 de agosto de 2008
Tema: Estatística ocorrências criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

103. Data: 19 de agosto de 2008
Tema: Comunicação social e polícia civil (Artigo)
Nome: Vitor Blotta
Veículo: Portal Observatório da Imprensa

114. Data: 01 setembro de 2008
Tema: Direitos Humanos na Birmânia
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

104. Data: 21 de agosto de 2008

115. Data: 04 de setembro de 2008
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Tema: Crianças e jovens em conflito com a lei
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Portal de notícias “O Globo”
116. Data: 05 de setembro de 2008
Tema: Eleições municipais e segurança pública
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Portal “Folha on-line”
117. Data: 05 de setembro de 2008
Tema: Eleições municipais e segurança pública
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: Jornal “O São Paulo”
118. Data: 06 de setembro de 2008
Tema: Eleições municipais e segurança pública
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: Jornal “Diário do Grande ABC”
119. Data: 09 de setembro de 2008
Tema: Direitos Humanos
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Democratic Voice of Burma
120. Data: 12 de setembro de 2008
Tema: Estatísticas ocorrências crimes
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: O Estado de São Paulo

126. Data: 02 de outubro de 2008
Tema: Estatística homicídios
Nome: Maria Fernanda Tourinho Peres
Veículo: Jornal da Tarde
127. Data: 05 de outubro de 2008
Tema: Estatística ocorrências criminais
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Jornal “Correio Braziliense”
128. Data: 13 de outubro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Eduardo Bittar
Veículo: Portal “IG – Último Segundo”
129. Data: 16 de outubro de 2008
Tema: Confrontos entre polícia civil e militar, por
ocasião da greve
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Canal de Notícias GloboNews
130. Data: 16 de outubro de 2008
Tema: Confrontos entre polícia civil e militar, por
ocasião da greve
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Rádio CBN

121. Data: 16 de setembro de 2008
Tema: Ataques PCC maio de 2006
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal Valor Econômico

131. Data: 17 de outubro de 2008
Tema: Confrontos entre polícia civil e militar, por
ocasião da greve
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Portal “UOL”

122. Data: 18 de setembro de 2008
Tema: Prisão provisória
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal “Gazeta do Povo”

132. Data: 17 e 18 de outubro de 2008
Tema: Seqüestro
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: TV Globo

123. Data: 25 e 29 de setembro de 2008
Tema: Estatísticas de mortes violentas por
gênero
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Rádio USP

133. Data: 18 de outubro de 2008
Tema: Seqüestro
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Portal de notícias “G1”

124. Data: 28 de setembro de 2008
Tema: Percepção de segurança
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Jornal Folha de São Paulo

134. Data: 18 de outubro de 2008
Tema: Confrontos entre polícia civil e militar, por
ocasião da greve
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Rádio CBN Rio de Janeiro

125. Data: 01 de outubro de 2008
Tema: Violência urbana fora das capitais
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Rádio CBN

135. Data: 22 de outubro de 2008
Tema: Armas e policiamento guarda municipal
Nome: Paula Ballesteros
Veículo: Jornal da Tarde
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136. Data: 23 de outubro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Portal “IG – Último Segundo”
137. Data: 25 de outubro de 2008
Tema: Greve da polícia civil (Artigo)
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
138. Data: 26 de outubro de 2008
Tema: Eleições municipais e segurança pública
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
139. Data: 01 de novembro de 2008
Tema: Mídia, violência e direitos humanos
Nome: Vitor Lima Blotta
Veículo: Revista Perspectiva - Revista
Laboratório da Universidade Braz Cubas
140. Data: 04 de novembro
Tema: Direitos humanos e violência
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: TV Assembléia
141. Data: 04 de novembro de 2008
Tema: Segurança pública e segurança privada –
seguro seqüestro
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: TV Globo
142. Data: novembro de 2008
Tema: Geoinformação e criminalidade
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Revista Espaço Aberto (USP)
143. Data: 07 de novembro de 2008
Tema: Comunicação social e violência
Nome: Vitor Blotta
Veículo: Jornal Vale Paraibano
144. Data: 11 de novembro de 2008
Tema: Greve polícia civil
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Canal de notícias GloboNews
145. Data: 12 de novembro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Rádio Jovem Pan
146. Data: 13 de novembro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti

Veículo: Diário da Região – São José do Rio
Preto
147. Data: 13 de novembro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Renato Antonio Alves
Veículo: TV Cultura
148. Data: 13 de novembro de 2008
Tema: Violência na escola
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Portal de notícias “Vermelho”
149. Data: 14 de novembro de 2008
Tema: Violência nas escolas
Nome: Caren Ruotti
Veículo: Rádio Eldorado
150. Data: 17 de novembro de 2008
Tema: Direitos Humanos
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Agência FAPESP
151. Data: 23 de novembro de 2008
Tema: Sistema prisional
Nome: Fernando Afonso Salla
Veículo: Jornal Vale Paraibano
152. Data: 23 de novembro de 2008
Tema: Consciência negra e fluxo de justiça
Nome: Jaqueline Signoreto
Veículo: Portal “JB on-line”
153. Data: 26 de novembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Canal de Notícias GloboNews
154. Data: 26 de novembro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Sérgio Adorno, Nancy Cardia e outros
Veículo: Portal de Notícias Repórter Diário
155. Data: 29 de novembro de 2008
Tema: História e autoritarismo
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
156. Data: 04 de dezembro de 2008
Tema: Policiamento Comunitário
Nome: Citando NEV
Veículo: Jornal “Diário de Cuiabá”
157. Data: 04 de dezembro de 2008
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Tema: Pesquisa Científica e Direitos Humanos
Nome: Eduardo Bittar e Vitor Blotta
Veículo: Revista Espaço Aberto Online

Tema: Violência doméstica
Nome: Nancy Cardia
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

158. Data: 05 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Renato Alves
Veículo: TV PUC

168. Data: 15 de dezembro de 2008
Tema: Autoritarismo e polícia
Nome: Cristina Neme
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”

159. Data: 06 de dezembro de 2008
Tema: Lei de Anistia
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal “O Estado de São Paulo”
160. Data: 06 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Vitor Blotta
Veículo: Revista Brasil Seiko
161. Data: 07 de dezembro de 2008
Tema: Reserva Raposa Serra do Sol (Artigo)
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Folha de São Paulo

169. Data: 16 de dezembro de 2008
Tema: Violência contra a criança
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Corriere Della Serra (Itália)
170. Data: 17 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Portal UOL/Mix Brasil
171. Data: 22 de dezembro de 2008
Tema: estatísticas latrocínio
Nome: Marcelo Batista Nery
Veículo: Portal “O Globo On-line”

162. Data: 09 de dezembro de 2008
Tema: Violência policial
Nome: Sérgio Adorno e Nancy Cardia
Veículo: Jornal da Tarde
163. Data: 10 de dezembro de 2008
Tema: Impunidade
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: TV Globo
164. Data: 10 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”
165. Data: 10 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Sérgio Adorno
Veículo: Jornal “Folha de São Paulo”
165. Data: 10 de dezembro de 2008
Tema: 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos
Nome: Eduardo Bittar
Veículo: Portal Folha de São Paulo On-line
167. Data: 12 de dezembro de 2008
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3. Outras atividades de transferência de conhecimento - Consultorias etc.
3.1. Consultorias
Paulo Sérgio Pinheiro
Consultaria para o gabinete do Alto Comissariado de Direitos Humanos: Misssão de Direitos humanos
para a China entre 9 a16 de Dezembro de 2008.
Wânia Pasinato
Março a Junho de 2008 – Consultoria para o Estudo de Caso sobre as Varas Especiais de Violência
Doméstica e Familiar em Cuiabá, MT. Observatório da Lei Maria da Penha. Agende/CEPIA/NEIM.
Julho de 2008 – Consultoria para o projeto de desenvolvimento e implementação de metodologia de
monitoramento e avaliação do Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, para o
estado de São Paulo. Secretaria Especial de Políticas para Mulheres/Presidência da República.
Cristina Neme
Grupo de trabalho para estabelecer as diretrizes para o uso da força: Secretaria Especial de Direitos
Humanos, Ministério da Justiça.
Membro do conselho para s seleção de candidatos para o programa de Bolsas do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.

3.2. Reuniõpes com representantes extrangeiros
Paulo Sérgio Pinheiro
Paulo Sérgio Pinheiro se reuniu com as seguintes autoridades em Genebra em 05 de dezembro de
2008, em uma iniciativa do governo suiço para comemorar o 60º aniversário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos: Micheline Calmy-Rey (Swiss Federal Councillor), Manuel Tornare (prefeito da
cidade de Geneva), Anne Herdt (Presidente da Força Tarefa – Projeto Eleanor Rossevelt), David
Rossevelt (neto de Eleanor Rossevelt), Embaixador Martin I. Uhomoibhi (Presidente do conselho de
Direitos Humanos), Laurent Moutinot (Conselheiro de Estado da República e do Cantão de Genebra).
Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Reunião com representantes da Universidade de Utrecht (Hoalnda), em Dezembro de 2008, da
Comissão para Cooperação Internacional – USP (CCInt/USP), para doscutir os projetos de pesquisa
sobre as Comisões de Verdade.
Cristina Neme
Missão para transferência de conhecimento: website de Segurnaça e Cidadania: promovendo a
prevenção da violência e a transparência na segurnaça pública, setembro de 2008, Instituto de Saúde
Pública do Québec (Canadá)

3.3. Participação em Comites Externos
Paulo Sérgio Pinheiro
Co-peresidencia do Eminent Persons Panel, com Mary Robinson e indicado pelo governo suíço para
preparar e disseminar uma agenda para os Direitos Humanos, Protegendo a Dignidade. Iniciou esta
atividade em dezembro de 2008.
O Núcleo de Estudos da Violência da USP está representado no conselho deliberativo do Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. A representação do NEV nesta comissão está sob a
responsabilidade da secretária executiva da Comissão Teotônio Vilela.
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Nancy Cardia
Membro do Comitê Consultivo da 9ª Conferência sobre Trauma e Prevenção à Violência, Pesquisa e
Treinamento, México 2008.

3.4. Participação em Comitês Consultivos e Conselhos Editoriais
Paulo Sérgio Pinheiro
Membro do Conselho das seguintes instituições:
Instituto São Paulo contra a Violência - Brasil
Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE, Switzerland
Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Buenos Aires
Realizing Rights, Ethical Global Initiative, EGI, New York.
Membro do conselho editorial da Revista Direitos Humanos, editada pela Secretaria de Estado de
Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil.
Sergio Adorno
CAPES – Coordenador da area de Sociologia, responsável pela avaliação dos cursos de graduação de
sociologia no Brasil e membro do Conselho Científico (2005-2007).
Membro do conselho editorial do periódico Análise Social, uma publicação científica do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (2006).
Membro do conselho editorial do peródico Sociologias, uma publicação científica do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).
Nancy Cardia
Representa o NEV como centro colaborador do depertamento de Trauma e Prevenção da Violência da
Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2002.
Vice-presidente do Instituto São Paulo Contra a Violência, desde 1997.
Membro do conselho editorial do periódico Injury Control and Violence Prevention, desde 2002.
Membro do comitê consultivo international do Groupe d’Études, de Recherche et d’Intervention sur les
Politiques Publiques et la Sécurité (GÉRIPPS) in Canada.
Membro do grupo consultivo sobre violência e prevenção de trauma da OMS, desde 2008.
Membro do comitê consultivo internacionaç para a 18º Conferência International sobre Comunidades
Seguras “Community safety polices as an axis for development”.
Renato Alves
Representate do Conselho Federal de Psicologia na sub-comissão de violencia e trauma no Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Cristina Neme
Membro da Comissão Especial para Redução da Letalidade em Ações Envolvendo Policiais. Secretaria
de Estado da Segurança Pública, São Paulo - SP.
Ariadne Natal
Membro do Comitê Executivo da Biblioteca Virtual em Saúde e Violência, gerenciada pelo Claves e pelo
ICICT-FioCruz, com apoio tecnológico da Bireme. Site: http://www.bvsvs.cict.fiocruz.br
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Viviane Cubas
Membro da Comissão Estadual de Polícia Comunitária do Estado de São Paulo.
Marcelo Batista Nery
Membro da Comissão Estadual de Polícia Comunitária do Estado de São Paulo
Membro da Comissão Especial para Redução da Letalidade em Ações Envolvendo Policiais. Secretaria
de Estado da Segurança Pública, São Paulo - SP.
Eduardo Bittar
Membro do conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Vitor Blotta
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Wilson Levy
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Jaqueline Sena
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Elisa Pires da Cruz Caçapava
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Marcos Braga Jr.
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622
Mariana Pacheco Fischer.
Membro do Conselho editorial da Revista Jurídica da PUC-Campinas. ISSN: 0103-5622

3.5. Outras Atividades externas
Paulo Sérgio Pinheiro
Attendance to the yearly sessions of the Inter-American Commission on Human Rights of the
Organization of American States, since 2003 as Commissioner for Brazil and the Rapporteur for the
Rights of Children.
Universidade de Brown - The Choices Program - http://www.choices.edu/
Membro do grupo de referência no III Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, Rio de Janeiro, Novembro de 2008.
Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Pedagogic guidance for the development of teaching material for middle and high schools: The
Interamerican Court for human rights: The case of Nogueira de Carvalho against Brazil [Orientação
Acadêmica para o desenvolvimento de material didático (Guia de Estudos para estudantes do 2° Grau
de Escolas Públicas do Estado de São Paulo), denominado “Corte Interamericana de Direitos Humanos
– Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil]”, developed by NASCIMENTO, Jefferson Rodrigo;
LIMA, Raquel da Cruz; ARNEIRO, Alexandre Cardeal de Oliveira; MUSUMECI, Martino Gabriel &
PIESCO, Juliana, in 2008.
Elisa Pires da Cruz Caçapava
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Workshop on Police and Human Rights (Oficina sobre Polícia e Direitos Humanos) - video and debate.
2008. IV Encontro Nacional da ANDHEP - Vitória-ES (National Human Rights Association).

3.6. Prêmios recebidos
Paulo Sérgio Pinheiro
“Faz a diferença” Prize, Cathegory: World, 2008, given by “O Globo” Newspaper.
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ANEXO 4 – LISTA COMPLETA DE PESQUISADORES
PESQUISADORES, TEMPO DEDICADO AO PROJETO E LINHA DE
PESQUISA
Pesquisador

Prof. Dr. Sergio Adorno

Dedicaçã
o
semana
40h

Dra. Nancy Cardia

40h

Prof. Dr. Paulo Sergio
Pinheiro

3h

Drª Maria Fernanda
Tourinho Peres
Profª Drª Claudia PerroneMoisés
Prof. Dr. Eduardo Carlos
Bianca Bittar
Prof. Dr. Fernando Afonso
Salla

40h

Prof. Dr. Marcos César
Alvarez

8h

Drª Wânia Pasinato

20h

Dr. Eduardo Manoel de
Brito
(up to July)
Dra. Lucia Elena Arantes
Ferreira Bastos
Diego Jair Vicentin (MsC)

35h

30h

Caren Ruotti (MsC)

30h

Cássia Garcia (MsC)

5h

3h
3h
40h

3h

Linha de pesquisa / Difusão /
Transferência de conhecimento
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Coordenador de Educação
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Coordenadora da Transferência de
Conhecimento
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Transferência de conhecimento: base de
dados na internet sobre os debates
parlamentares
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Transferência de conhecimento: base de
dados na internet sobre os debates
parlamentares
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Difusão: Revista eletrônica NEV
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
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Cristina Neme (MsC)

40h

Edney dos Santos
Gualberto (MsC)

30h

Jessica Domingues

20h

Marcelo Batista Nery
(MsC)

20h

Renato Antonio Alves
(MsC)

40h

Vitor Souza Lima Blotta
(MsC)
Viviane de Oliveira Cubas
(MsC)

30h

Alex da Silva Martire

20h

Aline Morais Mizutani

30h

Ariadne Lima Natal

40h

Bianca Boggiani Cruz

20h

Bruna Augusta
(até julho)
Bruna Charifker
(até abril)

20h

Bruno Bueno Quirino de
Souza
(até março)

30h

Cleonice Elias da Silva

40h

40h

40h

Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Transferência de conhecimento: website
Segurnaça e cidadania
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
direitos humanos)
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Atividades Educacionais: Curso sobre
Gestão Organizacional em Segurança
Pública e Justiça Criminal
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Difusão: Website do NEV e revista eletrônica
do NEV
Line II) Monitoring Human Rights Violations
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Atividades Educacionais: Curso sobre
Gestão Organizacional em Segurança
Pública e Justiça Criminal
Difusão: Mídia

Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
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Denise Carvalho da Silva

20h

Fabio Alex
(até julho)
Flavia Valle Vernaschi

20h
30h

Giana Guelfi

30h

Glaucia Gajardoni de
Lemos

20h

Iraci Oliveira Rodrigues

30h

Helio Querino de Moraes
Jr.
(até setembro)
João Carlos Nascimento
Bruder

20h

João Rafael Ersina
Navarro
(até março)

20h

Juliana Feliciano de
Almeida
(até agosto)
Marcela Boni Evangelista

20h

Maria Carolina Moraes

20h

Maria Cecília França de
Abreu
Maria Rosalina Rodrigues
Gomes

40h

Marcus Vinicius Oestmann

20h

20h

20h

30h

direitos humanos)
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Atividades Educacionais: Curso sobre
Gestão Organizacional em Segurança
Pública e Justiça Criminal
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
direitos humanos)
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
direitos humanos)
Difusão: Biblioteca

Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
direitos humanos)
Difusão: website NEV
Atividades Educacionais: Curso sobre
Gestão Organizacional em Segurança
Pública e Justiça Criminal
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Transferência de conhecimento: base de
dados na internet sobre os debates
parlamentares
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
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Moisés Baptista

30h

Nathalia Santo Suosso
Soares
Patrícia Carla dos Santos
(até setembro)

20h

Paula Karina Rodriguez
Ballesteros
Roberta Barreto

40h

Roberta Corradi Astolfi
Sirley Alencar

30h
20h

Taís Rodrigues Pereira
Magalhães
Taís Viudes Freitas

30h

Thaís de Souza Ferreira
Narciso
(até abril)
Thaís Moret Maraccini

30h

Vanessa Orban Aragão
Santos

30h

Viviane Coutinho Massa

20h

40h

20h

40h

20h

Direitos Humanos
Transferência de conhecimento: base de
dados na internet sobre os debates
parlamentares
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Difusão: Website do NEV e revista eletrônica
do NEV
Difusão: mídia
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Linha I) Democracia, Estado de Direito e
Direitos Humanos
Difusão: Website do NEV e revista eletrônica
do NEV
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
Transferência de Conhecimento:
digitalização dos clippings das notícias (base
de dados sobre as graves violações de
direitos humanos)
Linha II) Monitoramento das Violações de
Direitos Humanos
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ANEXO 5 – LISTA DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E TESES DE
DOUTORADO CONCLUÍDAS
Ana Carolina da Matta Chasin
Mestrado em Sociologia
“Uma simples formalidade: estudo sobre a experiência dos juizados Especiais Cíveis em São Paulo”.
Universidade de São Paulo – FFLCH- Departamento de Sociologia – 13/02/2008
Orientador: Prof. Dr. Sergio Adorno

Alexandre Zarias
Doutorado em Sociologia
“Das leis ao avesso: desigualdade social, direito de família e intervenção judicial”.
Universidade de São Paulo – FFLCH- Departamento de Sociologia – 21/08/2008
Orientador: Prof. Dr. Sergio Adorno

Osvaldina dos Santos Araújo
Mestrado em Sociologia
"O controle da atividade policial - um olhar sobre a Ouvidoria”
do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará"
Universidade de São Paulo - FFLCH - Departamento de Sociologia - Agosto/2008
Orientador: Prof. Dr. Marcos Cesar Alvarez

Vitor Souza Lima Blotta
Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito
“A Razão Comunicativa de Jürgen Habermas na Produção de Normatividade do Direito”.
Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito – Setembro de 2008
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar

Edney dos Santos Gualberto
Mestrado em História Econômica
“Vanguarda Sindical: União dos trabalhadores gráficos de São Paulo (1919-1935)”.
Universidade de São Paulo – FFLCH – Departamento de História Econômica – 15/12/2008
Orientador: Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco

Diego Jair Vicentin
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Mestrado em Sociologia
“A Mobilidade como Artigo de Consumo: apontamento sobre as relações com o aparelho celular”.
UNICAMP – IFCH – Departamento de Sociologia - 25/08/2008
Orientador: Prof. Dr. Laymert Garcia dos Santos

Celso Naoto Kashiura
Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito
"Crítica da igualdade jurídica"
Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito – 26/08/2008
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar

Rosa Maria Soto Riva
Mestrado em Direitos Humanos
"Direito à educação: condição para a realização da plena cidadania"
UNIFIEO – 24/04/2008
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar
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ANEXO 6 – LISTA DE ESTUDANTES

Pesquisador

Graduaçã
o

Pós-Graduação

Mestrado
Alex da Silva Martire

Pós
Do
c

Linha de Pesquisa

Doutorad
o
Democracia,

Estado

de

direito

e

Direitos Humanos
Aline Morais Mizutani

Monitoramento

das

violações

aos

violações

aos

Direitos Humanos
Bianca Boggiani

Monitoramento

das

Cruz

Direitos Humanos

Camila Akemi

Democracia,

Perruso

Direitos Humanos

Cassia Santos

Democracia,

Garcia

Direitos Humanos

Cleonice Elias da

Monitoramento

Silva

Direitos Humanos

Denise Carvalho da

Democracia,

Silva

Direitos Humanos

Flavia Valle

Monitoramento

Vernaschi

Direitos Humanos

Glaucia Gajardoni de

Monitoramento

Lemos

Direitos Humanos

João Carlos N.

Monitoramento das violações aos

Bruder

Direitos Humanos

Lucia Elena A.

Democracia,

Ferreira Bastos

Direitos Humanos

Nathalia Santo

Monitoramento

Suosso Soares

Direitos Humanos

Paula Karina R.

Monitoramento

Ballesteros

Direitos Humanos

Renato Antonio

Democracia,

Estado

Estado

das

Estado

das

das

Estado

das

das

Estado

de

direito

e

de

direito

e

violações

de

direito

aos

e

violações

aos

violações

aos

de

direito

e

violações

aos

violações

aos

de

direito

e
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Alves

Roberta Barreto

Direitos Humanos
Monitoramento das violações aos
Direitos Humanos
Democracia, Estado de direito e
Direitos Humanos

Sirley Alencar

Democracia,

Estado

de

direito

e

Direitos Humanos
Taís Rodrigues P.

Monitoramento

das

Magalhães

Direitos Humanos

Vanessa Orban

Monitoramento

Aragão Santos

Direitos Humanos

Vitor Souza Lima

Democracia,

Blotta Blotta

Direitos Humanos

Viviane de Oliveira

Democracia,

Cubas

Direitos Humanos

Wânia Pasinato

Democracia,

das

Estado

Estado

Estado

violações

aos

violações

aos

de

direito

e

de

direito

e

de

direito

e

Direitos Humanos
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ANEXO 7 – CONSULTORIA INTERNACIONAL

Os Consultores internacionais do Núcleo de Estudos da Violência são:

1. Prof. Dr. James Mercy. Centers for Disease Control and Prevention, Estados Unidos da América.
Sociólogo com larga experiência em epidemiologia, especialista em estudos da violência e
prevenção da violência.

2. Prof. Dr. Ignacy Sachs. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Centre de
recherches sur le Brésil contemporain. O Prof. Sachs é um economista com extensor
conhecimento sobre o Brasil com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento.

3. Prof. Dr. Alfred Stepan. Cientista politico com profundos conhecimentos sobre o Brasil,
especialmente em democracias em transição.
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ANEXO 8 - 1º. SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE TORTURA

1. Programação
25/02 – Segunda-feira
19:00 Abertura oficial do evento:
Paulo Montenegro - Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)/ Presidência da República; Luis
Antonio Marrey - Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo; Carlos Vogt Secretário do Ensino Superior do Estado de São Paulo; José Gregori - Comissão Municipal de Direitos
Humanos (CMDH); Celso Lafer - Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP); Henry
Shue - Universidade de Oxford.
26/02 – Terça-feira
9:00 às 12:30 Painel I – Medo e Tortura: Ética, valores e crueldade nos dias atuais
Dinah PoKempner - Human Rights Watch; Jean Maria Arrigo - Psicóloga Social, Pesquisadora
Independente e co-fundadora da International Intelligence Ethics Association; Yuval Ginbar - Anistia
Internacional; Moderador: Marcos César Alvarez - Núcleo de Estudos da Violência (USP).
14:00 às 17:30 Painel II – Tortura e a guerra contra o terror: o mundo depois de 11 de Setembro
Fritz Allhoff - Western Michigan University; Jessica Wolfendale - University of Melbourne; William
Scheuerman - Indiana University; Moderadora: Zilda Márcia Grícoli Iokoi - Universidade de São Paulo
(USP).
27/02 – Quarta-feira
9:00 às 12:30 Painel III - Tortura e justiça criminal
Roy King - Institute of Criminology at the University of Cambridge; David DeBatto - Agente especial do
departamento Contra-Terrorismo do exército Americano; David Rodin - Diretor do departamento de
Pesquisa de Uehiro Centre for Practical Ehtics da Oxford University; Moderadora: Julita Lemgruber Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC).
14:00 às 17:30 Painel IV – O legado da tortura para a democracia
Sergio Adorno apresentando o trabalho de Martha Huggins - Tulane University; Fernando Salla - Núcleo
de Estudos da Violência (USP); Mariana Joffily - Universidade de São Paulo (USP)
Moderador: Emílio Dellasoppa - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
17:30 às 18:30 Encerramento
Sérgio Adorno - Núcleo de Estudos da Violência (USP); Nancy Cardia - Núcleo de Estudos da Violência
(USP); Fernando Salla - Núcleo de Estudos da Violência (USP); Eduardo Bittar – Faculdade de Direito
(USP).
2. Impacto na Mídia do I Seminário Internacional sobre a Tortura
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Resumo das intervenções nos meios de comunicação, por tipo de veículo:
Televisão
Jornais impressos
Rádios
Portais de notícias
Agências de notícias
Revistas
Others
Total

05
04
03
05
05
04
04
30

Televisão
Data: 22/01/08 - Veículo: TV Cultura
Data: 07/02/08 - Veículo: OAB TV
Data: 15/02/08 - Veículo: TV Globo
Data: 18/02/08 - Veículo: TV Record News
Data: 11/03/2008 - Veículo: TV Gazeta
Jornais impressos
Data: 07/02/08 - Veículo: Jornal Público (Portugal)
Data: 22/02/2008 - Veículo: Jornal impresso “Diário do Nordeste”
Data: 27/02/2008 - Veículo: Jornal Impresso “O Povo”
Data: 3a9/03/2008 - Veículo: Jornal da USP
Rádio
Data: 23/01/08 - Veículo: Rádio Nacional
Data: 19/02/08 - Veículo: Rádio Bandeirantes
Data: 09/03/2008 - Veículo: Rádio CBN
Portal de Notícias
Data: 21/02/2008 - Veículo: Portal de Notícias “Farol Comunitário”
Data: 18/01/2008 - Veículo: Portal de Notícias “Fator Brasil”
Data: 29/01/2008 - Veículo: Portal de Notícias “Vermelho”
Data: 22/02/2008 - Veículo: Portal der notícias “Fator Brasil”
Data: 26/02/2008 - Veículo: Portal de notícias UOL
Data: Março de 2008 - Veículo: Folha Universal
Agências de notícias
Data: 17/01/2008 - Veículo: Agência USP
Data: 23/01/2008 - Veículo: Agência FAPESP
Data: 27/02/2008 - Veículo: Agência Estado
Data: 28/02/2008 - Veículo: Agência FAPESP
Data: 25/02/2008 - Veículo Agência Brasil
Revistas
Data: 18/02/08 - Veículo: Revista Isto É
Data: abril de 2008 - Veículo: Revista Caros Amigos
Data: Março - Abril de 2008 - Veículo: Revista “Problemas Brasileiros”
Data: 26/03/2008 - Veículo: Repórter Brasil
Outros
Data: 22/02/2008 - Veículo: Portal institucional do Ibase
Data: 27/02/2008 Veículo: Portal institucional do “MNDH – Movimento Nacional dos Direitos Humanos”
Data: 27/02/2008 - Veículo: Portal do Governo do Estado de SP
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ANEXO 9 – PROGRAMAÇÃO DE WORKSHOPS E SEMINÁRIOS
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: Violência, Democracia e Segurança Cidadã

Workshop 1 – Articulação da rede de pesquisa e alinhamento metodológico
Local: Universidade de São Paulo, USP
Data: 9 e 10 de março de 2009 (de quarta à sexta-feira)

Objetivos:
Objetivos gerais:
Consolidar organograma geral dos subprojetos indicando fluxo de troca de dados e construção de
linhas interpretativas comuns aos subprojetos
Objetivos específicos:
Identificar:
- Questões comuns aos diferentes projetos;
- Questões específicas que tem função complementar entre os projetos;
- Padronizar a abordagem metodológica, quando possível de modo a se otimizar as coletas de
dados;
- Definir papers a serem redigidos em co-autoria
Participantes:
1. Prof. Dr. Sérgio Adorno (NEV/USP)
2. Prof. Dr. Paulo Sérgio Pinheiro (NEV/USP)
3. Dra. Nancy Cardia (NEV/USP)
4. Profa. Dra. Cláudia Perrone-Moisés (FD/USP e NEV/USP)
5. Prof. Dr. Eduardo Bittar (FD/USP e NEV/USP)
6. Dr. Fernando Salla (NEV/USP)
7. Dra. Maria Fernanda Peres (NEV/USP)
8. Dr. Marcelo Nery (NEV/USP)
9. Prof. Dr. Michel Misse (NECVU/IFCS/UFRJ)
10. Profa. Dra. Maria Cecília de Souza Minayo (CLAVES/Fiocruz)
11. Profa. Dra. Simone Assis (CLAVES/Fiocruz)
12. Profa. Dra. Edinilsa Ramos (CLAVES/Fiocruz)
13. Prof. Dr. José Vicente Tavares (UFRS)
14. Profa. Dra. Stella Grossi Porto (UNB)
15. Dr. Renato Sérgio de Lima (Fórum Brasileiro de Segurança Pública)
16. Prof. Dr. César Barreira (UFC)
17. Consultore(s) internacionai(s)
Dia 5/03, das 9:00 às 12:30 hrs
9:00 – 10:30 hrs.
Breve apresentação dos subprojetos
10:30 às 11:00 – Intervalo
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11:00 às 11:30 hrs.
Apresentação de organograma geral dos subprojetos indicando fluxo de troca de dados e
construção de linhas interpretativas comuns aos subprojetos.
Prof. Dr. Sérgio Adorno (NEV/USP)
11:30 às 12:30 hrs.
Discussão e consolidação final do organograma

Dia 5/03, das 14:00 às 17:30 hrs
14:00 às 15:30hrs
Relações entre o lícito e o ilícito: estudos de caso
Subprojetos:
1) Mercados Ilegais, Mercadorias Políticas e Organização Social do Crime no Rio de Janeiro
(Coordenador: Prof. Dr. Michel Misse)
2) Violência e Fronteiras (Coordenadores: Prof. Dr. Fernando Salla e Prof. Dr. Marcos
Alvarez)
3) Cidadania, direitos humanos e segurança pública: paradoxos entre controle e auto-controle
da violência nas cidades de Fortaleza e Medellín. (Coordenador: Prof. Dr. Cesar Barreira)
15:30 às 16:00 – Intervalo
16:00 às 17:30 hs.
Estudos sobre a polícia: mapeamento das ações inovadoras, impunidade, auto-imagem,
cultura política, qualidade de vida e saúde e avaliação.
Subprojects:
1) A Investigação Policial e o Processo Judicial do Crime de Homicídio no Município de São
Paulo (Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Adorno)
2) O tempo da justiça: seu impacto na produção da impunidade penal (Coordenadora:
Wânia Izumino)
3) Monitorando a Eficácia Democrática das Políticas de Segurança Pública no Brasil.
(Coordenador: Renato Lima)
4) Construção identitária e auto-reconhecimento: pré-requisito para a constituição da
atividade policial como profissão e diminuição da violência?(Coordenadora: Profa. Dra.
Stela Grossi Porto)
5) Saúde, Trabalho e Qualidade de Vida dos Policiais Civis da Baixada Fluminense
(Coordenadora: Maria Cecília Minayo, Simone Assis e Edinilsa Ramos)
6) Desigualdade Social, Violência e e Cultura Política nas Organizações de Ensino Policial
(Coordenador: Prof. Dr. José Vicente Tavares)
7) Cidadania, direitos humanos e segurança pública: paradoxos entre controle e auto-controle
da violência nas cidades de Fortaleza e Medellín. (Coordenador: Prof. Dr. Cesar Barreira)
8) Mercados Ilegais, Mercadorias Políticas e Organização Social do Crime no Rio de Janeiro
(Coordenador: Prof. Dr. Michel Misse)
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Dia 6/03, das 10:00 às 12:30 hrs

Dia 6/03, das 10:00 às 12:30 hrs

10: 00 às 11:00 hrs.
Estudos sobre homicídios: análise de tendência e estudos de caso
Subprojetos:
1) Estudo Multicêntrico da Mortalidade por Homicídios em Países da América Latina
(Coordenadora: Profa. Dra. Edinilsa Ramos)
2) A Queda dos Homicídios em São Paulo: Um diagnóstico de Magnitude e Condicionantes
(Coordenador: Marcelo Nery)
3) Análise da queda nas taxas de mortalidade por homicídio de jovens no município de São
Paulo, 2000 a 2008 (Coordenadora: Profa. Dra. Maria Fernanda Peres)

11:00 às 11:30 hs. – Intervalo
11:30 às 12:30 hs
Monitorando a democracia e os direitos humanos: dados de imprensa, survey e mapeamento
nacional de práticas inovadoras
Subprojetos:
1) Estudo quasi-longitudinal: exposição à violência, representações e atitudes compartilhadas sobre
justiça, direitos, punição e direitos humanos (Coordenadora: Dra. Nancy Cardia)
2) Monitoramento das Violações de Direitos Humanos (Coordenador: Prof. Dr. Fernando Salla)
3) Monitorando a Eficácia Democrática das Políticas de Segurança Pública no Brasil.
(Coordenador: Renato Lima)
4) Cidadania, direitos humanos e segurança pública: paradoxos entre controle e auto-controle da
violência nas cidades de Fortaleza e Medellín. (Coordenador: Prof. Dr. Cesar Barreira)
5) Mercados Ilegais, Mercadorias Políticas e Organização Social do Crime no Rio de Janeiro
(Coordenador: Prof. Dr. Michel Misse)
Dia 6/03, das 14:00 às 17:30 hrs
Dia 6/03, das 14:00 às 17:30hrs
2pm to 3:30pm
14:00 às 15:30 hs
O estudo do passado e a consolidação democrática
Subprojetos:
1) Os mecanismos extra-judiciais de reparações às vítimas de violações aos direitos humanos:
as experiências latino-americanas (Profa. Dra. Cláudia Perrone-Moisés)
2) Medindo a eficácia das campanhas pelos direitos humanos na América Latina: o papel da
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Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americano
(Coordenador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Pinheiro e Prof. Dr. James Green),
15:30 às 16:00 hs – Intervalo
16:00 às 17:30 hs.

Workshop 2 – Monitorando atividades de integração
Como os diferentes subprojetos contribuem para análise da qualidade da democracia
brasileira?
Local: Universidade de São Paulo, USP
Data: 17 de junho de 2009 (quarta-feira)
Horário: 9:00 às 18:00 hrs

Objetivos:
1)
2)
3)
4)

Avaliar os mecanismos de troca e compartilhamento de trabalho entre as equipes
Refinar estratégias metodológicas comuns
Planejar continuidade do processo de trabalho conjunto
Consolidar parcerias para redação de papers

Participantes:
1) Prof. Dr. Sérgio Adorno (NEV/USP)
2) Prof. Dr. Paulo Sérgio Pinheiro (NEV/USP)
3) Dra. Nancy Cardia (NEV/USP)
4) Profa. Dra. Cláudia Perrone-Moisés (FD/USP e NEV/USP)
5) Prof. Dr. Eduardo Bittar (FD/USP e NEV/USP)
6) Dr. Fernando Salla (NEV/USP)
7) Dra. Maria Fernanda Peres (NEV/USP)
8) Marcelo Nery (NEV/USP)
9) Prof. Dr. Michel Misse (NECVU/IFCS/UFRJ)
10) Profa. Dra. Maria Cecília de Souza Minayo (CLAVES/Fiocruz)
11) Profa. Dra. Simone Assis (CLAVES/Fiocruz)
12) Profa. Dra. Edinilsa Ramos (CLAVES/Fiocruz)
13) Prof. Dr. José Vicente Tavares (UFRS)
14) Profa. Dra. Stella Grossi Porto (UNB)
15) Dr. Renato Sérgio de Lima (Fórum Brasileiro de Segurança Pública)
16) Prof. Dr. César Barreira (UFC)
17) Michel Wieviorka
18) James Green (Brown)
19) Tereza Caldeira (Berkeley)
20) Goran Therborn (Cambridge)
21) Gustavo Palmieri (CELS)

9:00 às 12:00 – Reunião de trabalho 1
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1) Avaliar os mecanismos de troca e compartilhamento de trabalho entre as equipes
2) Refinar estratégias metodológicas comuns
14:00 às 18:00 – Reunião de trabalho 2
14:00 às 18:00 – Reunião de trabalho 2
1) Planejar continuidade do processo de trabalho conjunto
2) Consolidar parcerias para redação de papers

Seminário 1 – Violência, Democracia e Segurança Pública: aspectos metodológicos para
estudos em rede
Local: Universidade de São Paulo, USP
Data: 18 e 19 de junho 2009 (quinta e sexta-feira)
Programa:
Dia 18/06, das 9:00 às 12:30 hrs
Dia 18/06, das 9:00 às 13:00hrs

9:00 às 9:30 horas
Abertura
9:30 – 10:15 hrs
Conferência de abertura: Violência, democracia e segurança pública como objeto de investigação
científica no Brasil
Prof. Dr. Sérgio Adorno (NEV/USP), Coordenador do Instituto de Estudos sobre violência,
democracia e Segurança Pública (CNPq)
10:15 às 10:45hrs - Intervalo
10:45 às 13:00 hrs
Mesa-redonda 1: A democracia como objeto de análise: aspectos metodológicos dos estudos de
caso
1. Porque e como estudar “casos extremos”
2. Porque e como estudar “casos do possível”
3. Porque e como estudar as fronteiras entre o lícito e o ilícito
Debatedor:

Dia 18/06, das 14:00 às 18:00hrs

Mesa-redonda 2: Passado e presente como alvo de análise para o estudo da consolidação
democrática brasileira
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1. Persistência de graves violações de direitos humanos: indicadores para monitoria
2. Survey sobre Atitudes, valores e normas: uma via possível para uma “avaliação” do presente?
3. O passado através do estudo dos mecanismos extra-judiciais de reparações às vítimas de
violações aos direitos humanos
4. Medindo a eficácia das campanhas pelos direitos humanos na América Latina - Prof. Dr. Paulo
Sérgio Pinheiro (NEV/USP)
Debatedor:
16:30 – Intervalo
17:00 – 18:00 – Conferência com Consultor Internacional
Dia 19/06, das 9:00 às 12:30 hrs
Dia 19/06, das 9:00 às 12:30 hrs
Mesa-redonda 3: Estudos sobre a polícia: implicações para a democracia
1 - Mapeamento de iniciativas em Segurança Pública
2 - Identidade profissional e práticas policiais
3 - Cultura política e formação policial
10:30 – 11:00 – Intervalo
Continuidade da mesa-redonda 3:
4 - Condições de Trabalho e Saúde na atividade policial
5 – Avaliação das iniciativas em segurança Pública
Debatedor:

Dia 19/06, das 14:00 às 18:00 hrs

Mesa-redonda 4: Estudos sobre homicídios
1 – Aspectos metodológicos dos estudos multicêntricos: Brasil Argentina e Colômbia
2 – Análise de dados espaciais: os homicídios no Etado de São Paulo
3 – Uso de métodos quantitativos e qualitativos para estudos de caso: a queda dos homicídios no
município de São Paulo
Debatedor:
16:30 – 17:00 – Intervalo
17:00 às 18:00 hs - Conferência com Consultor Internacional
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