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1. SUMÁRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
PARA 2011

1.1. Pesquisa

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



L1.1. Projeto Violência e Fronteiras: Para 2011, os principais objetivos propostos foram:

a) análise de dados do Relatório Nacional de Direitos Humanos sobre os dois estados (Rondônia
e Acre), cobrindo o período de 2000 a 2009 tendo como pano de fundo as mudanças na
representação política e dados sobre crimes violentos nesses estados, em particular, homicídios;
b) publicação de dois papers; c) realização de quatro seminários no âmbito do NEV sobre o
projeto, d) relatório de pesquisa com os principais resultados alcançados entre 2009 e 2010,
editado e divulgado via site NEV USP.

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



L2.1. Inquérito policial e o processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios: Os

objetivos a serem alcançados compreenderam: a) encerramento da análise qualitativa dos
inquéritos e processos penais; b) organização de todas as fontes documentais já levantadas e
disponíveis (e parcialmente analisadas), consulta a fontes complementares e realização de
entrevistas com operadores técnicos do sistema de justiça criminal (caso as entrevistas
realizadas para o projeto “Continuidade Autoritária e Construção da Democracia”, com os
mesmos atores e referidas ao mesmo período da pesquisa – 1980/1999 não fossem suficientes
para responder às indagações da pesquisa); c) análise dos dados e elaboração do relatório final.
Este relatório é a base para a organização de um livro sobre impunidade penal e confiança na
polícia e no sistema de justiça criminal. A análise do papel que diferentes instituições do sistema
de justiça criminal têm em assegurar que as investigações procedam de acordo com os preceitos
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legais e que produzam punição será fundamental para responder algumas das questões
colocadas pelo programa de pesquisa.

O tempo da justiça: seu impacto na produção de impunidade penal: O objetivo proposta foi:
desenvolver “réguas do tempo”, aplicá-las aos casos inseridos no banco e extrair resultados.
Esses resultados integraram a análise do projeto “Investigação Policial e o Processo Judicial do
Crime de Homicídio no município de S. Paulo”, constituindo ao menos um capítulo do livro
noticiado.

Obstáculos para a cultura de direitos humanos


L2.2. Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Grupo de Estudo da Teoria Crítica: No

primeiro semestre de 2010, o grupo se propôs estudar o tema da teoria e prática da radicalização
da democracia, por meio de três encontros presenciais com convidados. O segundo semestre de
2010 seria dedicado aos temas da democracia, direitos humanos e educação. Negociações para
estreitar a parceria do NEV com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt
foram continuadas. Financiamento para seminário conjuntos, intercâmbio e estágio de alunos foi
solicitado. Estágios já foram realizados em um pós-doutorado na universidade de Frankfurt e no
Instituto de Pesquisa Social e espera-se que outros mais possam ser realizados.


L2.3. Survey Quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes

socialmente compartilhadas com relação à justiça, direitos e punição e direitos humanos: Em
2011 a proposta era: a)integrar os dados das quatro ondas realizadas em São Paulo (2001-2008)
com os dados coletados em 2010; b) comparar os dados com dados da América Latina que
sejam compatíveis, como “World Values Survey” e “Latinobarometro”. Desta análise devem
resultar um livro e vários artigos sobre como os elementos de uma cultura de direitos humanos e
o estado de direito evoluem através do tempo. Outras análises do mesmo conjunto de dados
incluem: c) análise da imagem da polícia em São Paulo ao longo do tempo; d) atitudes
relacionadas à punição ao longo do tempo; e) imagem da polícia e delegação do uso da força; e)
vitimização de jovens e vulnerabilidade ao longo do tempo.


L2.4. A queda dos homicídios no estado de São Paulo: um diagnóstico da magnitude

e causas: Objetivos da pesquisa: atualizar a análise dos indicadores criminais e sócio
demográficos em nível intra-urbano, com os dados do Censo de 2010; integração desses novos
dados em SIGs (Sistemas de Informações Geográficas) e em pacotes estatísticos; identificação
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de dados desviantes; analisar a aevolução dos assassinatos e suas especificidades locais;
ampliar as análises para a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Santos. Outros
objetivos: estabelecer termos de cooperação técnica com a Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade) e com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA
(Emplasa), com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) e com a Coordenadoria de
Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
(CAP/SSP).
Identificar áreas para estudo qualitativo sobre a queda dos homicídios em São Paulo, produzir
paper que indique os principais condicionantes da queda dos homicídios entre 2000 e 2008;
produção de documentos técnicos e científicos em parceria com as instituições mencionadas
acima.


L2.5. Análise da queda das taxas de homicídio entre os jovens na cidade de São

Paulo, 2000 – 2008: Objetivos: concluir a análise quantitativa sobre a queda nas taxas de
homicídio na cidade de São Paulo, incorporando os dados do CENSO2010. refinar as hipóteses
explicativas através de análises multivariadas. Os produtos esperados são: a) produção de um
relatório final com os resultados encontrados; 2) publicação de pelo menos mais um artigo
acadêmico; c) levantamento de dados qualitativos por meio de grupos focais para complementar
o estudo quantitativo sobre as percepções dos moradores a respeito das caudas na queda dos
homicídios: a queda dos homicídios é percebida pela população e, em caso afirmativo, quais
fatores e significados são atribuídos a isso. Os grupos focais serão formados por moradores e
profissionais que atuam nas áreas selecionadas (que apresentem diferentes dinâmicas de queda
do homicídio). Os resultados serão apresentados em um paper. Este estudo contribuirá também
para o entendimento da relação entre Estado, cidadãos e criminalidade em São Paulo e
contribuir para o conhecimento sobre o papel qie as garantias democráticas têm (ou não têm) na
vida cotidiana das pessoas.

Linha 3. Monitoramento dos Direitos Humanos

Direitos Humanos: O Presente


L3.1. 5º Relatório de Direitos Humanos: Objetivos: a) finalização da coleta dos dados

em Julho de 2011; b) finalização da análise dos dados em Outubro de 2011 e c) redação do
texto. Identificação de colaboradores para escreverem capítulos específicos: violência policial,
prisões, tortura, criança e adolescente, etc. O texto final englobará tanto essas análises dos
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temas específicos, quanto às reflexões mais globais que envolvem, entre outras coisas, o
problema da coleta de dados sobre violações de direitos humanos, as legislações aprovadas na
área dos direitos humanos no Brasil, as respostas dadas às decisões dos casos brasileiros
levados às cortes internacionais etc.

Direitos Humanos: O Passado


L3.2. Mecanismos de reparação extrajudiciais para as vítimas de violações dos

Direitos Humanos: a experiência latino-americana: Para 2011, para fins de conclusão desta
pesquisa, o projeto deve contemplar a análise de eventos mais recentes do cenário brasileiro,
como o projeto de lei da Comissão de Verdade e a condenação do Brasil pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos pelo caso Araguaia. Esses dois eventos apontam pata a
fraqueza dos fundamentos de uma justiça restaurativa (ou de transição) no Estado brasileiro. Um
estudo comparado destes instrumentos legais e judiciais será aplicado em outros Estados, como
Argentina, Chile e Peru.

Direitos Humanos: O Futuro


L3.3. Promovendo o desenvolvimento saudável precoce: Objetivos: selecionar e treinar

equipe para realizar um piloto, em São Paulo, para acompanhar 200 adolescentes e seus filhos
(100 em um grupo de intervenção e 100 em um grupo de controle); treinar a equipe Primeira
Infância Melhor (PIM) da Secretaria de Saúde do estado do Rio Grande do Sul para implementar
o programa de visitação e acompanhar 200 adolescentes e seus filhos (100 em grupo de
intervenção e 100 em grupo controle); continuar a assessorar o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha (CICV) para implementar, junto com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, um programa de visitação para a promoção do desenvolvimento saudável das crianças,
filhas de adolescentes moradoras de áreas de grande vulnerabilidade da cidade do Rio de
Janeiro.


L3.4. Avaliação do programa Promovendo o desenvolvimento saudável precoce:

finalização do pré-teste dos instrumentos e da avaliação quantitativa e qualitativa do programa.


L3.5. Projeto Fetzer sobre Prontidão à Prevenção da Violência Contra a Criança: Para

o ano de 2011, estão previstos: traduzir e aplicar a versão final do roteiro de entrevista; testar os
programas de tratamento de dados padronizados, realizar análises estatísticas, desenvolver as
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ferramentas para a realização de análise qualitativa, escrever o relatório preliminar, revisões,
escrever o projeto de relatório final, revisão de análise de dados e escrever sobre o estudo de
caso no país.

Outras Pesquisas


Mapeamento da Implementação das Recomendações do Relatório Mundial sobre

Violência contra Crianças da ONU na América do Sul: Objetivos: fazer uma análise
comparativa das políticas de países da América do Sul voltadas para a prevenção da violência
contra a criança após o UN World Report on Violence Against Children e produzir
recomendações par ao monitoramento.


Prisão preventiva e Lei Anti-Drogas no Brasil: a identificação dos obstáculos e

oportunidades para uma maior eficácia: Objetivos: finalizar a coleta de dados com policiais e os
operadores da justiça criminal. Analisar os dados para identificar padrões de sentenças de prisão
preventiva e perfil dos detentos. Casos serão selecionados para serem acompanhados no
sistema de justiça criminal, em todas as fases do processo judicial, identificando as rotinas e os
argumentos utilizados, comparando-os com as normas que regulam os atos. Realizar análise
final dos dados coletados em campo: entrevistas, observação e dados coletados a partir de
arquivos digitais, integrados com a revisão da literatura. Apresentar resultados de investigação
para policiais civis, policiais militares, defensores públicos, promotores para discutir resultados e
sugestões colhidas e recomendações. Este será o primeiro passo para promover mudanças,
visando a melhoria do seu desempenho.

1.2. Transferência de Conhecimento
1.2.1. Websites


Site institucional do NEV: No ano de 2011 o site institucional em português deverá migrar
para a versão mais recente do software Joomla, o que permitirá tanto implantação do
banco de dados baseado no trabalho de Recuperação do Histórico e Acervo do NEV,
quanto a navegação e classificação por palavras-chave. Também investiremos da
divulgação de informações sobre eventos, publicações e pesquisas por meio de redes
sociais.
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NEV Cidadão (Guia dos Direitos): atualização da informação e desenvolvimento de uma
sessão sobre infra-estrutura urbana como transportes, moradia, acesso a água,
eletricidade etc. Investiremos também na disseminação de informação por meio de redes
sociais.



Site Guia de Direitos dos Jovens: Projeto será implantado.



Site Segurança e Cidadania: promovendo a prevenção da violência e a transparência
na segurança pública: Nessa próxima etapa para a implementação desse site será
realizada a seleção dos documentos de referência sobre instrumentos de formação,
instrumentos diagnósticos, instrumentos de intervenção, instrumentos de avaliação,
exemplos de programas de intervenção. Alguns desses documentos terão que ser
traduzidos e adaptados.



Site INCT-CNPq Violência, Democracia e Segurança Cidadã: Em parceria com Fórum
Brasileiro de Segurança Pública e a agência SeePix o site será reformulado para que
desenvolva as potencialidades e atenda as necessidades da rede.



Site Infância Saudável: Site será mantido no ar e atualizado.



Site Observatório de Direitos Humanos: O web-site será mantido no ar sem novas
alterações.



Site de Mapas: Todos os mapas serão atualizados assim que os microdados oriundos do
Censo 2010 (IBGE) estiverem disponíveis.



Hot-Site da Conferencia Internacional sobre o direito à verdade: O web-site será
mantido no ar sem alterações.



Hot-Site Mostra de Cinema: O web-site será mantido no ar sem alterações.



Hot-Site 60th Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UDHR60):
O web-site será mantido no ar sem alterações.
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Hot- Site Direito à Saúde: O web-site será mantido no ar sem alterações.



Banco de dados digital sobre graves violações dos direitos humanos: todos os casos
de violência policial estarão digitalizados (Brasil, décadas de 1990 e 2000), bem como os
casos de Execução Sumária (Rio de Janeiro décadas de 1990 e 2000). No primeiro
trimestre de 2011, o sistema de busca estará disponível na rede do NEV para acesso
presencial a pesquisadores cadastrados.

1.2.2. Seminários
Público Externo


Seminário Internacional Programas de visitação para promoção do desenvolvimento
na primeira infância: os desafios para a prevenção à violência: Seminário
Internacional, com a participação de gestores de programas e pesquisadores para discutir
os grandes desafios que os programas de visitação doméstica enfrentam na promoção do
desenvolvimento infantil saudável, identificar as boas práticas já desenvolvidas em países
de médio e baixo desenvolvimento econômico e os meios de superação de desafios, tais
como - a presença de violência doméstica, abuso de substâncias, problemas de saúde
mental e/ou deficiência mental na família, nos pais ou encarregados da educação infantil.
O seminário foi programado na Universidade de São Paulo, no primeiro semestre de 2011.

Público Interno


Seminário de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Violência,
Democracia e Segurança Cidadã: Um seminário de pesquisa do Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia Violência, Democracia e Segurança Cidadã deverá ser realizado no
mês de junho.

1.2.3. Outros


NEV - Cátedra Unesco de Educação em Direitos Humanos: Manter a parceria com a
Cátedra Unesco de Educação em Direitos Humanos.
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1.2.4. Outras atividades de transferência


Biblioteca: elaboração de informativo aberto ao público e com periodicidade definida
(mensal ou bimensal); e a criação de um Tesauro (vocabulário controlado) sobre Violência
e Direitos Humanos, que contribuirá tanto para a classificação de conteúdo da produção no
site institucional do NEV quanto para a inserção de nosso acervo na Biblioteca Virtual
sobre Violência e Saúde (BVS-VS/ CLAVES/FIOCRUZ).



Recuperação do Histórico e Acervo do NEV/USP: organização do acervo dos projetos

de pesquisa desenvolvidos no NEV-USP.

1.3. Atividades Educacionais
Levando-se em consideração que 2011 será o ano de conclusão do projeto CEPID, o foco será
dado às atividades de pesquisa e nenhuma atividade educacional foi planejada para este período.
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2. ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
PARA O PERÍODO

2.1. Análise qualitativa das atividades de pesquisa
Conforme mencionado nos relatórios anteriores o foco do programa de pesquisa é a
qualidade da democracia em construção no país, em particular a qualidade da governança, com
prioridade para dois temas: segurança pública e acesso a direitos. Embora o foco seja a
segurança pública, o monitoramento de direitos humanos em seu pleno significado, continua a ser
indispensável para responder às questões propostas. Primeiro porque hoje, mais do que nunca, é
evidente que democracia e direitos humanos são inseparáveis (Bobbio, 1990) 1 . Em segundo
lugar, porque o acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais estão sendo cada vez mais
entendidos como elementos fundamentais para o exercício dos direitos democráticos, pois se as
pessoas não têm acesso à saúde e educação e à vida segura, não pode gozar dos seus direitos
civis e políticos (Beetham, 2002) 2 . Em terceiro lugar, a democracia exige controle popular e
igualdade política. Traduzido em direitos significa o direito de expressar opiniões, de ser
informado, de liberdade de associação, de circular livremente dentro e entre países. Além disso,
estes direitos só podem ser exercidos se as pessoas se sentirem livres e seguras e se prevalecer
o devido processo legal. Desse modo, ainda que seja dada prioridade ao direito à integridade
física - de ser protegido da violência, quer por agentes do Estado ou por outros, como elemento
chave para desfrutar de outros direitos, o acesso aos demais direitos não pode ser ignorado.
O governo é avaliado tanto pelos resultados reais que ele produz na segurança pública
quanto pela avaliação que o público faz do seu desempenho e por seus efeitos no
desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e apoio ao Estado de Direito. A questão
mais ampla que norteia o programa de pesquisa é sobre a relação entre Estado democrático de
direito efetivo e uma cultura de direitos humanos no Brasil: "Se a democracia e a cultura de
Direitos Humanos demandam a existência do Estado democrático de direito efetivo, o que pode
ser esperado para o futuro da democracia no Brasil?"
Para responder esta questão, propomos em primeiro lugar identificar as continuidades e as
mudanças - o que muda e o que não muda, na sociedade e no Estado: que Estado de Direito
1

BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1990, 3ª ed.

2

Beetham, D. “Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence”, paper presented at the Seminar on the
Interdependence between Democracy and Human Rights, OHCHR, Geneva, November 2002
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emerge; como são a accountability e responsiveness do governo e como estes aspectos afetam
as percepções do público e os eu apoio a um regime de direitos humanos; em que medida os
direitos humanos tornaram-se normas de conduta, moralmente e juridicamente vinculadas, num
contexto de crescente violência urbana. As questões norteadoras do estudo, como mencionado
anteriormente, são:


Por que melhorias no acesso a direitos sociais e econômicos, em um contexto de queda
da violência fatal, co-existem com a expansão do crime organizado, da corrupção e das
violações de direitos humanos?



Por que, a despeito de melhorias, territórios dominados pelo crime organizado continuam a
existir, e até a crescer, e a corrupção sistêmica continua a contaminar esferas do
legislativo, executivo e judiciário?



Pode haver segurança pública sem acesso universal aos direitos civis, em particular ao
direito à vida?



Qual é o papel que a impunidade desempenha 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?



Qual é o grau de continuidade de violações de direitos humanos no Brasil e quais grupos
têm maior risco de terem seus direitos violados?



Em que medida a falta de acesso à verdade sobre o que ocorreu durante o regime militar,
em decorrência da anistia ampla exigida para a transição para a democracia, é um
obstáculo para um Estado de Direito Democrático efetivo? Em suma, pode haver Estado
de Direito enquanto se nega que violações ocorreram no passado?

Diferentes projetos de pesquisa contribuem para responder a essas perguntas, os quais
estão organizados em três linhas de pesquisa: a) A implementação (ou falta de) do Estado
democrático de direito: segurança pública ou insegurança? b) Segurança pública, desempenho da
polícia e da cultura política democrática - as condições prévias para uma cultura de direitos
humanos, e c) Monitoramento de Direitos Humanos - o presente, passado e futuro.
Os projetos de pesquisa variam na amplitude do território coberto: alguns abrangem o
país, outros abrangem alguns estados, outros abrangem algumas das principais cidades do país e
alguns abrangem a região metropolitana da cidade e de São Paulo. Alguns dos projetos de nível
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nacional envolvem nossos parceiros do INCT Violência, Democracia e Segurança Cidadã (CNPqFAPESP). A grande maioria dos projetos analisa dados do final de 1990 até o presente, o que
cobre a primeira década deste século. Desta forma, eles mostram uma democracia que poderia
ser considerada posterior aos estágios iniciais da transição para a consolidação.
Foi dada prioridade ao estudo de um tipo de violência: os crimes contra a vida, mais
especificamente os homicídios, pelos motivos listados acima e por causa da grande queda de
suas taxas, observada na última década em São Paulo e, mais recentemente, em outros estados
chave no Brasil. A transição para a democracia tornou visível o crescimento da criminalidade
violenta no país, com taxas dobrando a cada década. O medo do crime tornou-se generalizado e
penetrou todas as esferas da vida, afetando as atitudes das pessoas em relação à punição e
direitos humanos, até mesmo reduzindo as inibições contra a violação dos direitos fundamentais
em caso de suspeitos ou daqueles que cumprem sentença por crimes violentos. Em suma, o
crescimento da violência urbana não era propício para uma cultura de respeito aos direitos
humanos ou para o forte apoio ao Estado democrático de direito.
A violência se tornou uma questão fundamental para os cidadãos. O debate público sobre
as causas estruturais da violência se intensificou e foi destacado pela maioria dos acadêmicos. As
raízes desta violência estavam nas desigualdades que se acumularam durante a ditadura militar e
que a democracia, até agora, não tinha conseguido reduzir. Embora essa interpretação tenha
encontrado apoio nos meios de comunicação, não era um consenso universal entre o público.
Esperava-se que a redução das desigualdades e maior acesso aos direitos sociais, econômicos e
culturais levaria a uma redução da violência, combinado com um melhor desempenho da polícia e
do sistema de justiça criminal, enquanto o respeito ao Estado de Direito reduziria o crime violento.
As conexões entre as causas estruturais, como o acesso ou a falta de acesso aos direitos,
tornaram-se mais pungente para este programa de investigação, uma vez que a estabilidade e
crescimento econômico, combinados com amplas políticas sociais, começaram a reduzir algumas
desigualdades acumuladas no passado. A redução das desigualdades ocorreu em todo o país, o
crescimento econômico foi diverso, com as regiões mais pobres apresentando taxas mais
elevadas do que as áreas consolidadas, mas a evolução da criminalidade violenta não seguiu o
que era esperado: uma queda generalizada em todo o país 3 . Pelo contrário, a conjuntura é muito
mais heterogênea. Esta diversidade ainda proporciona ao estudo grandes oportunidades para
explorar as conexões entre o acesso aos direitos e crimes violentos.
Os três projetos de pesquisa em São Paulo sobre o homicídio estão fornecendo respostas
a algumas dessas questões: a) o acesso aos direitos e a redução dos homicídios, b) o
desempenho da polícia e do sistema de justiça criminal e a redução de homicídios, c) o
3

Esse padrão de redução da desigualdade é apresentado no 4º e 5º Relatório Nacional de Direitos Humanos.
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desempenho da polícia e do sistema de justiça criminal e o Estado de Direito, d) o impacto desse
desempenho no apoio a uma cultura de respeito aos direitos humanos. Os estudos que os nossos
parceiros no INCT estão realizando em seus respectivos estados irão enriquecer as respostas a
estas questões, em particular o estudo comparativo sobre homicídio no Brasil, Argentina,
Colômbia e México (Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro), que vai ampliar a análise sobre as
relações entre o acesso aos direitos e a violação do direito à vida. Esperamos que os resultados
também contribuam como e por que enquanto o homicídio reduz, outras formas de crimes
violentos continuam a crescer (assaltos à mão armada, latrocínios, explosões de caixas
eletrônicos e assim por diante). Também é surpreendente que o uso da força letal pela polícia
tenha permanecido em níveis elevados ao longo da primeira década do século 21 4 .
Os resultados até agora indicam que há alguma relação de causalidade entre a melhoria
nas taxas de emprego, a redução das desigualdades e queda dos homicídios, mais do que um
maior investimento feito em segurança pública 5 . O medo não foi reduzido como se esperava,
embora os surveys 6 tenham mostrado que houve uma pequena redução e que a vitimização direta
caiu. Uma possível explicação é que a violência (testemunhas) indireta cresceu e isso pode estar
alimentando o medo. Os resultados até agora indicam que as relações entre vitimização e atitudes
em relação aos direitos humanos, direito, sistema de justiça criminal, o uso da força, delegação de
poder às autoridades e assim por diante, não são tão claros como o esperado.
A experiência de vitimização parece ser muito mais complexa e duradoura do que as
escalas de exposição à violência têm revelando. O uso de padrões de intervalos de tempo (12
meses ou 3 meses anteriores) não parece suficiente quando as pessoas tiveram várias
exposições à violência ao longo da vida, sobretudo quando essa violência envolveu situações de
ameaça à vida da própria pessoa ou de um parente próximo. Até agora, os dados dos surveys
sugerem que os efeitos da exposição continuada à violência precisam ser mais explorados, com o
uso de novos procedimentos estatísticos, assim como a seleção de diferentes médias para o
grupo de variáveis, e a utilização de dados complementares obtidos em entrevistas abertas e que
também estão disponíveis. Os dados do survey (nacional e local) mostram um quadro
preocupante em termos de desenvolvimento de uma cultura de respeito aos direitos humanos:
após 27 anos de democracia o apoio aos direitos civis e políticos ainda não é tão forte o quanto
seria de se esperar.

4

5.205 suspeitos foram mortos pela Polícia Militar no Estado de São Paulo entre janeiro de 2001 e dezembro de 2011.
Os números mais altos estão em 2003, quando 756 suspeitos foram mortos e os menores estão em 2005 quando 278
suspeitos foram mortos. (Fonte: SSP/SP).

5

Análise da queda dos homicídios entre os jovens na cidade de São Paulo, 2000-2008.

6

“Estudo quase-longitudinal: exposição à violência e as representações e atitudes socialmente compartilhadas de
justiça, punição de Direitos Humanos”.
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Os dados do survey revelam também que semelhante ao que tem sido identificado em
outras culturas e contextos, a imagem que o público tem da polícia é determinada pela qualidade
dos contatos que o público tem com a polícia. Desse modo, o desempenho da polícia não é
neutro, mas sim a base na qual a sua imagem é construída. O desempenho real da polícia,
medido a partir dos casos de homicídios 7 , está revelando que não somente a impunidade é muito
alta, mas que não há razão discernível sobre por que os casos são sumariamente descartados ou
levados a julgamento, ou ainda porque os acusados são julgados como culpados ou são
absolvidos. Omissões e erros flagrantes foram encontrados em todas as fases do inquérito
policial, da denúncia do Ministério Público e durante o julgamento. As análises até agora não
indicam que as instituições envolvidas exerçam seus poderes constitucionais de fiscalização:
Ministério Público e Judiciário não parecem estar supervisionando as investigações da polícia. As
análises até agora não indicam que nenhuma das instituições envolvidas exerçam seus poderes
constitucionais de fiscalização: o Ministério Público parece não fiscalizar as investigações
policiais, nem o Judiciário. Assim, a accountability horizontal parece ser um tanto quanto fraca.
Pode-se argumentar que, pelo fato dos dados deste projeto se referirem a casos que ocorreram
na década de 1990 (1990-1997), eles refletem o passado.
Infelizmente, há forte evidência em sentido contrário, de que eles representam uma
tendência inalterada. O estudo sobre como a polícia e o sistema de justiça criminal estão
aplicando a nova lei anti-drogas em São Paulo e o seu impacto na prisão preventiva 8 chegou a
conclusão semelhante. Esta nova legislação tinha como objetivo distinguir as penalidades a serem
aplicadas aos usuários de drogas daquelas usadas para pessoas acusadas de tráfico de drogas.
O uso de drogas deve ser tratado como um problema de saúde pública e, como tal, está sujeito a
multas e a tratamento compulsório. Penas de prisão e, em particular a prisão provisória, devem
ser aplicadas apenas para os acusados de tráfico de drogas. O estudo, que acompanhou vários
casos registrados pela polícia durante 2010 e 2011, chegou a conclusões semelhantes às do
estudo sobre a impunidade nos casos de homicídio: as prisões preventivas e as sentenças de
prisão são aplicadas aos usuários de drogas, omissões e erros são claramente comuns, o acesso
à defesa gratuita não funciona adequadamente e, novamente, não há sinais de accountability
horizontal.
Os dois estudos apontam para as continuidades ao longo do tempo nas práticas adotadas
pela polícia e pela justiça penal, independentemente do período e do tipo de delito. Considerando
que há mais visibilidade e interesse público para o modo de funcionamento do sistema de justiça
penal e mais preocupação da mídia para o desempenho da polícia, essa estabilidade merece um
7

Investigação policial e processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios.

8

Prisão preventiva e a lei anti-drogas no Brasil: identificação dos obstáculos e oportunidades para uma maior eficácia.
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exame mais analítico, uma vez que sugere uma profunda resistência em dar respostas à
sociedade e em prestar contas de seu desempenho.
A análise de dados secundários foi prejudicada pelo atraso no acesso aos dados do Censo
2010. Originalmente programado para estar disponível aos pesquisadores no início de 2011, esse
acesso foi postergado para 2012. Isso impede a análise por áreas menores do território, os
setores censitários, o que no caso de infrações penais, que tendem a ser distribuídas de forma
heterogênea pela cidade, é absolutamente vital. Os dados do Censo 2000 têm sido utilizados com
as projeções feitas para os dados populacionais, mas estes estão repletos de erros.
Diversos papers, baseados nas análises preliminares estão em curso, atualmente
passando por tradução e edição para a submissão à periódicos nacionais e internacionais,
incluindo os artigos sobre o medo e a mobilidade na cidade (a serem submetido à Health & Place),
o paper sobre o comparecimento dos eleitores às votações e violência, e outro sobre confiança na
polícia e desempenho policial.

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


L1.1. Projeto Violência e Fronteiras: A análise dos dados secundários foi ampliada e

consolidada no relatório publicado no site do NEV. Artigos acadêmicos foram apresentados em
eventos acadêmicos relevantes no país – CERU, SBS e ANPOCS – com os respectivos papers
também disponíveis para o público. Os resultados reforçam a importância da fronteira como lócus
de análise, com especificidades no que diz respeito às formas de violência, às formas de gestão
governamental e às condições de afirmação do Estado de Direito e da Cidadania no país.

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


L2.1. Inquérito policial e o processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios: A

análise qualitativa dos inquéritos e processos penais ainda está em fase de andamento. Do total
de inquéritos e processos penais que compõem a amostra (= 197), todos foram lidos, fichados,
discutidos em reuniões de pesquisa, inseridos em arquivos eletrônicos. Compreendem inquéritos
arquivados e processos denunciados, estes subdivididos nos seguintes grupos: impronunciados,
absolvidos sumariamente, absolvidos e condenados.
Dado o enorme volume de material documental, optou-se por selecionar casos cujas
singularidades melhor permitissem responder às indagações da pesquisa. Os critérios gerais de
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seleção possibilitaram agrupar processos segundo: a) casos de autoria desconhecida; b) casos
com flagrantes indícios de execução sumária ou produção violenta de morte; c) casos em que a
intensidade dos conflitos familiares conduz ao desfecho fatal de um ou mais participantes; d)
casos de vítima não identificada (vítimas “sem história”); e) casos nos quais fortes evidências não
foram exploradas tanto na fase policial quanto judicial, como convocação de testemunhas ou
inclusão de provas técnicas; f) casos com flagrantes deficiências técnicas, como ausência de
laudos ou não utilização de provas técnicas incluídas nos inquéritos ou processos penais; g)
casos em que as vítimas são policiais (pois verificamos maior empenho na apuração da
responsabilidade penal); h) casos em que, apesar de arquivados, foram observadas todas as
exigências legais e processuais-penais. Para os casos de condenados e absolvidos foram ainda
incluídos critérios adicionais.
Os inquéritos e processos penais selecionados foram inseridos, na íntegra, com todas as peças
processuais, em pastas eletrônicas. Esta etapa foi concluída. Sua execução demandou tempo
além do originalmente planejado, principalmente porque não poucos processos penais
selecionados são extensos em demasia, compreendendo mais de um volume. A organização das
fontes documentais está em fase de conclusão.
As consultas complementares ainda estão em andamento. Compreendem informações de difícil
acesso, como tamanho de quadro funcional, rotinas de serviço, distribuição e divisão interna de
tarefas, condições materiais e humanas de trabalho, orientações para desempenho dos
profissionais (operadores técnicos e não-técnicos do direito), avaliações de resultados. Essas
informações são necessárias para que se possa avaliar com maior cuidado o ambiente de
trabalho dos operadores do sistema de justiça criminal e suas relações com as elevadas taxas de
impunidade, conforme apontado em relatórios anteriores.
Não foram feitas entrevistas complementares. Optou-se por aproveitar as entrevistas já
disponíveis, realizadas para projeto anteriormente concluído (Continuidade Autoritária e
Construção da Democracia, disponível em www.nevusp.org). Essas entrevistas cobrem o mesmo
período desta investigação (1990-1997), foram realizadas com operadores técnicos do sistema de
justiça criminal (delegados de polícia, promotores públicos, juízes e advogados de defesa) e
tratam do funcionamento do sistema de justiça criminal.
Está em andamento a preparação de um draft de relatório final. Esse draft contem, além dos
objetivos e fundamentos teórico-metodológicos, súmula dos resultados alcançados com o estudo
do fluxo dos homicídios observados (tentativas e atos consumados) no sistema de justiça criminal.
Paralelamente, foram realizados seminários de leituras com o propósito de melhor fundamentar as
contribuições da pesquisa para a literatura especializada no estudo das relações entre impunidade
e confiança nas instituições de justiça criminal. A equipe participou de um evento científico (II
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Encontro do Núcleo de Antropologia Jurídica (ENADIR/USP, agosto 2011) e produziu um paper
(Adorno et all, Embaralhando fronteiras entre condenados e absolvidos: estudo sobre decisões
judiciais e impunidade). Esse paper está em fase de revisão final para publicação.
Resultados preliminares: a análise qualitativa já aponta algumas direções: maior preferência por
investigar e instaurar processos nos casos de autoria conhecida; peso das provas testemunhais
em detrimento das provas técnicas, algumas das quais com flagrantes erros ou falhas; presença
frequente de “lei de silêncio” entre testemunhas, o que agrava a precariedade da produção de
provas; baixo aproveitamento e/ou exploração de evidências descritas nos inquéritos e processos
penais; existência de fundamentações jurídicas frágeis, sem identificação das motivações e
circunstâncias em que os homicídios ocorreram; frequente inversão do ônus da prova
(responsabilidade recai sobre o réu e não sobre o Estado); problemas relacionados à
interpretação das leis penais e processuais penais, não raro em flagrante desrespeito às normas
constitucionais, à hermenêutica jurídica ou à cultura judicial.
A principal conclusão coloca sob suspeição os princípios de universalidade, neutralidade e
autonomia (Bourdieu), que devem reger os julgamentos e todas as operações judiciais. Foi
constado que casos semelhantes acabam tendo desfechos processuais diferentes, embaralhando
as fronteiras entre inquéritos arquivados e processos impronunciados, entre impronunciados e
absolvidos sumariamente, entre condenações e absolvições.
Papers sendo escritos: a) que trata da influência do capital social na disposição para a
investigação policial dos homicídios está sendo inteiramente reescrito para melhor fundamentar a
metodologia adotada. O estudo sobre as relações entre impunidade e confiança nas agências de
justiça penal demandou rigoroso refinamento metodológico, inclusive estatístico. Verificou-se que
as 16 delegacias que compõem o universo empírico apresentavam desempenho (conversão de
ocorrências em inquéritos policiais) muito variado. Foi necessário construir uma tipologia que
possibilitasse analisar a influência de diferentes padrões de desempenho na crença dos cidadãos
(dados dos surveys) na capacidade do poder público proporcionar segurança e exercer o controle
legal da lei e da ordem. Está em fase de análise estatística conclusiva, após o que será redigido
paper para publicação em periódico internacional.

Obstáculos para a cultura de direitos humanos


L2.2. Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Grupo de Estudos sobre a Teoria

Crítica: Os seminários continuaram com discussões e apresentações durante o primeiro
semestre, acerca do tema "teoria e prática da radicalização da democracia". No segundo
semestre, o tema principal foi democracia, direitos humanos e cidades. O grupo de estudo editou

11º Relatório do Núcleo de Estudos da Violência / Universidade de São Paulo 16

um livro publicado que estava com o título Cidades Impossíveis. Além de papers (saiba mais no
Apêndice 1) o grupo continuou a parceria entre NEV e do Instituto de Pesquisa Social da
Universidade de Frankfurt, com a primeira reunião realizada em Frankfurt, em julho de 2010. Após
uma revisão das prioridades do grupo, decidiu-se concentrar em atividades de seminários a fim de
obter financiamento. O estágio de doutorado do aluno foi bem sucedido e Vitor Blotta e o de
Brunela Vincenzi, foi interrompida, por motivos particulares.


L2.3. Survey Quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes

socialmente compartilhadas com relação à justiça, direitos e punição e direitos humanos: O
relatório comparativo nacional sobre as 11 capitais estaduais em 2010 e 10 capitais em 1999 foi
revisto e ampliado. Os dados de São Paulo para as cinco ondas do survey foram o foco da análise
conjunta preliminar sobre: a imagem da polícia, sobre a exposição à violência e atitudes para com
os direitos humanos, capital social e confiança nas instituições, o medo e a mobilidade na cidade;
medo, capital social e comparecimento de eleitores, a experiência de punição corporal, vitimização
e uso da violência como forma de disciplinar as crianças, o direito à informação e à dissidência e
exposição à violência; atitudes para com a democracia como identificado nas pesquisas e no
Latinobarômetro. Papers foram elaborados e estão sob revisão final sobre todos os tópicos
listados acima.
Os resultados até agora indicam um cenário instável em termos de atitudes e valores conducentes
a uma cultura de apoio aos direitos humanos e a democracia, em particular entre aqueles que
foram vítimas de violência grave em um ponto no tempo. A análise da ligação entre a vitimização
e o apoio de punições mais duras, ou o desrespeito pela proteção contra o uso abusivo do poder
do Estado, não é tão clara como inicialmente esperado, como por exemplo, no caso da
experiência de punição corporal, como as crianças, e o suporte para o uso da força a fim de
disciplinar as crianças ou para punir suspeitos ou autores de crimes graves. O campo de estudos
sobre os efeitos da exposição às graves violências tem se concentrado nos efeitos dessa violência
em crianças e adolescentes e sobre os efeitos em curto prazo, deixando intocada a questão dos
efeitos sobre os adultos e mais, efeitos de longo prazo, com exceção de trauma e síndromes pós
traumáticas. O que está sendo explorado é um terreno bastante novo em que, por exemplo, a
violência indireta (testemunho) em ocasiões parece ser produzida como efeito colateral grave,
como tendo sido vítima direta de violência grave (por exemplo, vítima de assalto à mão armada).
Novos tratamentos estatísticos dos dados estão sendo exploradas para provocar os efeitos
potenciais dos diferentes tipos de vitimização. Os dados da pesquisa nacional foram
contextualizados, quando compatíveis com os do Latinobarômetro, e isso resultou em um trabalho
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sobre o direito à informação e demonstração e atitudes do público a liberdade de informação e de
oposição.


L2.4. A queda dos homicídios no estado de São Paulo: um diagnóstico da magnitude

e causas: Um estudo ecológico de série temporal caracteriza o Estado de São Paulo de acordo
com a distribuição espacial de certos tipos de crimes violentos de acordo com os perfis sócios
demográficos. Esta foi a etapa inicial para testar a existência de padrões espaço-temporais na
distribuição dos homicídios na cidade de São Paulo (MSP). Diferentes padrões de distribuição e
taxas de concentração de mortalidade por homicídio (TMH) foram identificados entre os setores
censitários e setor censitário e sua vizinhança imediata, revelando que o grau de continuidade de
homicídio varia de intensidade na cidade de São Paulo. O estudo indica que embora tenha havido
um declínio aparentemente homogêneo e sistemático no número de homicídios na última década,
ao passo que este fenômeno é analisado a partir da perspectiva de territórios menores (setores
censitários) uma série de padrões emergem, incluindo o crescimento de homicídios em alguns
setores. Este estudo preliminar demonstrou também a importância de incorporar análises intraurbanas dinâmicas durante a tentativa de identificar fatores associados com a incidência de
homicídios.
Essa análise também orientou a seleção das áreas de estudo para a abordagem qualitativa sobre
a queda de homicídios em São Paulo, 2000 - 2008 com o objetivo de explorar as concepções que
a população tem da violência urbana e, mais especificamente, a queda dos homicídios.
Além disso, após um longo processo de avaliações e negociações, foram firmadas parcerias com
a da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e com a Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano (Emplasa) que permitirá, respectivamente, acesso aos dados de
óbitos por homicídio (considerados aqui os óbitos por agressão, por intencionalidade
indeterminada, com arma de fogo, por acidentes com armas de fogo e por intervenção legal),
suicídios e acidentes de transporte (trauma, morte etc.) e acesso a representações digitais de
diversas unidades territoriais do Município de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo,
Campinas e Santos, associada a um banco de dados com dados socioeconômicos, físicoambientais e de mobilidade.
Igualmente, está prestes a ser firmado convênio com a COVISA que dará acesso aos dados do
SIVVA (Sistema de Informação para a Vigilância de Violências e Acidentes) sobre o atendimento
as vítimas, a caracterização das circunstâncias em que ocorreu a violência ou acidente, a
evolução do caso e a descrição sumária do ocorrido. Outro convênio esta sendo assinado, assim
como com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, fornecendo acesso aos registros criminais
presentes no Infocrim (Sistema de Informações Criminais).
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L2.5. Análise da queda das taxas de homicídio entre os jovens na cidade de São

Paulo, 2000 – 2008: A conclusão da análise quantitativa, prevista para 2011, não foi possível uma
vez que os dados do Censo do IBGE referentes ao ano de 2010 ainda não foram divulgados.
Apesar deste obstáculo, análises adicionais (embora parciais) foram realizadas com o objetivo de
refinar as hipóteses e iniciar o teste de algumas hipóteses específicas. Após uma análise
descritiva da redução dos homicídios no município de São Paulo, observou-se que a tendência de
queda está presente em diversas áreas do município (classificadas segundo o grau de inclusãoexclusão social) assim como nas diversas faixas etárias, grupos de sexo e raça. Entretanto,
percebe-se, com base nos dados analisados, que a redução foi maior em áreas caracterizadas
por um alto grau de exclusão social, na população jovem e do sexo masculino.

Observou-se ainda que a queda na TMH vem contribuindo para uma redução na desigualdade do
risco de morte por agressão, embora ainda persista a sobremortalidade nas áreas com piores
condições de vida.
Análises de correlação exploratória demonstraram que a evolução na TMH no MSP associa-se à
redução na proporção de jovens na população, na taxa de desemprego, e na apreensão de armas
de fogo, assim como ao aumento na taxa de encarceramento-aprisionamento. Encontramos ainda
correlações significativas com o percentual do orçamento Estadual e Municipal em Segurança
Pública e com o percentual do orçamento Estadual investido nas pastas de Educação e Cultura, e
Saúde e Saneamento.
Esses achados iniciais, embora não conclusivos, apontam para a importância de múltiplos fatores
como determinantes da redução das mortes violentas no município de São Paulo. Análises
adicionais, com a construção de modelos multivariados, fazem-se necessárias e já foram
iniciadas. Como primeiro passo para o teste de hipóteses específicas foram analisadas as
associações entre a queda nos homicídios e indicadores de segurança pública (taxa de
aprisionamento-encarceramento - TAE), acesso a armas de fogo (AAF) e atividade policial (ATP),
ajustando para alterações na proporção de jovens e na taxa de desemprego.
Para esta análise, realizamos modelos de regressão binomial negativa. A análise univariada
demonstrou haver associação entre óbitos por homicídio e TAE e entre óbitos e ATP. O AAF não
se mostrou associado à redução no número de óbitos por homicídios (p>0,05). Após esse ajuste
houve perda da significância na associação com ambos indicadores de Segurança Pública. Na
cidade de São Paulo o papel das ações de segurança pública perdem importância como fatores
explicativos para a redução nos níveis de homicídios após controle para taxa de desemprego e
redução na proporção de jovens. Os resultados reforçam a importância dos fatores sócio-
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econômicos e demográficos para a mudança no cenário da segurança em São Paulo. Ainda em
relação a este projeto, foi dado início à vertente qualitativa, que objetiva explorar as concepções
da população sobre a violência urbana e, mais especificamente, sobre a queda dos homicídios.
Este componente está sendo realizado em três distritos do MSP, que apresentam padrões
diferenciados na evolução dos homicídios ao longo do tempo: Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e
Cambuci.

Linha 3. Monitoramento dos Direitos Humanos

Direitos Humanos: O Presente


L3.1. 5º Relatório Nacional de Direitos Humanos: A coleta dos dados existentes sobre

graves violações de direitos humanos foi concluída. A maior parte da análise dos dados foi
realizada e o texto do relatório está sendo preparado. Analistas internos e externos ao NEV (por
volta de 30 no total) foram convidados para escreverem sobre os tópicos que lhe são familiares e
a fazerem uma análise da evolução das violações durante a última década. Nem todos os
analistas entregaram suas partes, de forma que o texto final do Relatório ficará pronto no início do
próximo ano (2012) e será encaminhado para a gráfica ainda no primeiro semestre. A pesquisa
indica que as violações de direitos humanos no Brasil ainda permanecem, possivelmente em
grande escala, mas sua quantificação exata é ainda impossível de ser feita por conta da
insuficiência de dados existentes. Os grupos mais vulneráveis a essas violações continuam
sendo: jovens, de classes menos privilegiadas (homicídios, violência policial), mulheres (violência
doméstica), crianças (abusos físicos), negros (preconceitos raciais), etc.


L3.2. Trinta anos de violência policial: uma revisão da literatura nacional e internacional

foi realizada cobrindo as raízes históricas da violência policial no Brasil, o que foi central no
desenvolvimento da análise dos dados sobre a imagem da Polícia e sua legitimidade.

Direitos Humanos: O Passado


L3.3. Mecanismos de reparação extrajudiciais para as vítimas de violações dos

Direitos Humanos: a experiência latino-americana: Em 2011, foi elaborada uma análise a
respeito do julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que versa Sobre a lei
de anistia brasileira, face à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a
respeito do Caso Araguaia. A análise demonstrou as dissonâncias entre a aplicação da justiça de
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transição no Brasil e sua respectiva compreensão pelo Sistema interamericano de direitos
humanos.


L3.4. Mensurando a efetividade das campanhas de Direitos Humanos na América

Latina: o papel da Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, 1970-1985: o projeto foi suspenso devido à falta de acesso aos documentos.


L3.5. Segurança Cidadã e Direitos Humanos nas Américas, e Justiça Juvenil nas

Américas: o Relatório Segurança do cidadão e Direitos Humanos foi lançado pela Comissão
Inter-Americana de Direitos Humanos. O relatório mostra que as políticas de segurança públicas
implementadas em muitos Estados da região, em termos gerais, discordam de normas
internacionais de direitos humanos, e que muitas vezes as autoridades têm recorrido ao uso ilegal
e arbitrário da força em nome da prevenção da criminalidade e controle. O relatório destaca que
essas políticas não conseguiram atender às demandas da sociedade para a segurança pública
quando baseada em punições mais severas e menos garantias processuais, assim como quando
adolescentes acusados de crimes recebem tratamento de adultos.

Direitos Humanos: O Futuro


L3.6. Promovendo o desenvolvimento saudável precoce: Durante o ano de 2011, foi

realizado, entre os dias 09 e 10 de maio, o Seminário Internacional sobre Visitação Domiciliar:
Prevenção da Violência e Promoção do Desenvolvimento Infantil que, contando com a presença
de renomados conferencistas internacionais, reuniu mais de 250 pessoas. Além disso, recursos
repassados pela OMS têm permitido pré-testar o programa utilizando visitadoras leigas. Estes
recursos também viabilizaram pré-testar e realizar os ajustes necessários no plano de capacitação
e supervisão das visitadoras leigas. O site Infância Saudável continua on-line e é periodicamente
atualizado. Durante 2011, mesmo sem grande divulgação, houve 3272 visitas ao site com 20.715
páginas visitadas. Além do site, os conteúdos desenvolvidos pelo programa foram adaptados para
uma versão em CD-ROM e diagramados para publicação física. Continuamos a troca de
experiências com a equipe do Programa Primeira Infância Melhor (PIM), no Rio Grande do Sul e a
assessorar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na cidade do Rio de Janeiro.


L3.7. Avaliação do programa “Promovendo o desenvolvimento saudável precoce”:

No primeiro semestre de 2011, finalizou-se o pré-teste dos instrumentos de avaliação. Essa
finalização ocorreu no Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa, localizado na região do
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Butantã (após autorização formal). Foi feito o contato e aplicação dos instrumentos previstos com
oito adolescentes e seus filhos em diferentes momentos de vida: a) 2 adolescentes durante a
gestação (a partir da 13 semana de gestação); b) 2 adolescentes no pós-parto (30 dias de pósparto); c) 2 adolescentes com filhos de 12 meses. A partir do pré-teste foram realizadas as
adequações necessárias aos instrumentos.
A implementação do programa na escala inicialmente prevista de 100 adolescentes,
imprescindível para viabilizar a avaliação de efetividade do programa, não foi iniciada. As
atividades de implementação continuam, porém numa escala reduzida (dada a insuficiência de
recursos para implementação em escala maior) e insuficiente para execução da avaliação
proposta.


L3.8. Projeto Fetzer sobre Prontidão à Prevenção da Violência Contra a Criança:

Todos os itens previstos em 2011 foram cumpridos ou estão em andamento. Foram entrevistados
61 profissionais das três esferas de governo, bem como do setor privado, para a produção de um
estudo de caso acerca da prontidão a prevenção dos maus-tratos no Brasil. O relatório final deste
estudo está em sua fase final e, considerando que depende de colaboração internacional e esta
sempre toma tempo, deve ficar pronto no final de dezembro de 2011 ou janeiro de 2012. A partir
do relatório final, um sumário executivo será enviado às autoridades competentes e profissionais
do campo para disseminação dos resultados.
Tal pesquisa colabora apenas em parte com o programa de pesquisa do Núcleo. É sabido que as
crianças são um grupo da população extremamente vulnerável e que o ambiente familiar é
responsável, muitas vezes, por graves violações de seus direitos, pondo em risco sua integridade
física e seu direito a um desenvolvimento saudável. Sabe-se também que as consequências da
exposição à violência nesta fase de desenvolvimento tem sérios impactos em longo prazo, o que
inevitavelmente acaba tendo custos financeiros para o Estado (seja com atenção em saúde à esta
população vulnerável, seja assistência social, seja com questões jurídicas) e custos sociais em
geral (como deliquência juvenil, mais violência familiar, abuso de drogas, prejuízos à saúde
mental, entre outros).
A violência contra a criança é, portanto, uma questão relevante para regimes democráticos e tem
tido grande atenção de agências internacionais. Tendo isto em vista, o projeto Fetzer teve como
objetivo ver quais recursos (sejam financeiros, técnicos ou humanos) e quais as políticas públicas
em andamento para evitar tal fenômeno, o que foi chamado de prontidão à prevenção, ou seja,
quais medidas são tomadas para proteger uma das parcelas mais vulneráveis da população. A
resposta é alarmante: mesmo sendo consenso o prejuízo social causado pelos maus-tratos, muito
pouco está sendo feito para contornar o problema. Sabe-se, mesmo sem nenhum estudo preciso,
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que o Brasil tem altas taxas de violência contra a criança, porém não apresenta estratégia ou
política de combate à altura. Sem dúvida, enquanto negligenciadas, crianças têm sua plena
cidadania negada, seja pelas consequências imediatas da violência, seja pelas consequências em
longo prazo, e, dessa forma, cria um ambiente social propício a novas violações, como num ciclo
que se auto-alimenta. Trabalhos comparativos estão sendo preparados para divulgar os dados de
todos os seis países (Brasil, Macedônia, Arábia Saudita, África do Sul, Malásia e China)
abordados neste estudo.

Outras Pesquisas


Mapeamento da Implementação das Recomendações do Relatório Mundial sobre

Violência contra Crianças da ONU na América do Sul: Desenvolveram-se ferramentas de
coleta de dados a serem aplicadas especificamente a cada um dos grupos pesquisados, a saber:
governo, organizações da sociedade civil e especialistas, além de grupos de crianças e
adolescentes, nos dez países pesquisados (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela). Além destes, construiu-se uma base de dados bibliográfica
e documental sobre o tema da infância e juventude na região. Com os resultados, elaborou-se um
relatório (no prelo) sobre os marcos legais e político-administrativos para garantia dos direitos das
crianças e adolescentes no continente que será divulgado pelo Movimento Mundial pela Infância e
pela Oficina da Representante Especial do Secretário Geral da ONU para o tema da Violência
contra Crianças, Marta Santos Pais.


Prisão preventiva e Lei Anti-Drogas no Brasil: a identificação dos obstáculos e

oportunidades para uma maior eficácia: Em 2011 foram realizadas: 70 entrevistas com
operadores da justiça criminal; sistematização dos dados coletados junto ao Departamento de
Inquéritos Policiais – DIPO; análise de casos emblemáticos; Workshop com os operadores do
sistema de justiça criminal (cujos relatos foram transcritos e inseridos na análise da pesquisa);
elaboração do Relatório final de pesquisa.
A partir dos resultados da pesquisa, nota-se certo padrão nos flagrantes de tráfico de drogas,
sendo que, em sua maioria: os flagrantes são realizados pela Polícia Militar, em via pública e em
patrulhamento de rotina; apreende-se apenas uma pessoa por ocorrência e há apenas a
testemunha da autoridade policial que efetuou a prisão; a média das apreensões comuns foi de
66,5 gramas de droga; os acusados não possuem defesa na fase policial; a pessoa apreendida
não estava portando consigo a droga; as ocorrências de flagrantes de tráfico de drogas não
envolvem violência; os acusados representam uma parcela específica da população, ou seja,
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homens, jovens entre 18 e 19 anos, pardos e negros, com escolaridade até o primeiro grau
completo e sem antecedentes criminais; os reús são defendidos pela Defensoria Pública;
respondem ao processo privados de liberdade; os acusados são condenados à pena inferior a
cinco anos; aos condenados não é dado o direito de recorrer em liberdade.
As entrevistas revelaram que: há constantes conflitos entre Polícia Civil e Polícia Militar, assim
como é comum a insatisfação mútua entre o trabalho desenvolvido por todas as instituições que
compõem o Sistema de Justiça Criminal; os entrevistados atribuem grande responsabilidade aos
usuários de drogas no que diz respeito ao crescimento do tráfico de drogas; não há consenso em
relação ao que significa cada critério previsto na lei para a distinção entre o art. 28 e art. 33; a
maioria dos operadores entende que a prisão provisória é necessária nos crimes de tráfico; há a
compreensão do crime de tráfico de drogas como crime grave e hediondo por natureza.
A principal consequência dessa política de combate é a geração de uma grande massa de jovens
com passagem pela polícia, registros criminais e com os estigmas produzidos pela prisão. O
sistema de justiça não pode ignorar as consequências sociais e culturais que ele mesmo produz.
Além disso, os dados indicam que não houve grandes mudanças no padrão de atuação da polícia
no combate ao tráfico de drogas com relação ao período em que vigorava a lei de drogas anterior
(Lei 6.368/76).
No que diz respeito à prisão provisória, é possível abordar o tema sob a ótica do direito de defesa,
já que em certos casos sequer é formulado o pedido de liberdade provisória. A dinâmica
estabelecida – na qual se percebe que apenas alguns crimes são passíveis de provocação pela
Defensoria Pública – no Fórum acaba por determinar, de forma discricionária, quem terá direito a
ter sua prisão colocada em discussão e quem está condenado à “pena de prisão provisória”.
Entretanto, é direito do réu e dever de sua defesa questionar as motivações que acarretam na
privação da liberdade de um indivíduo antes dele ser declarado culpado. Nesse sentido, unem-se
duas garantias constitucionais – o direito de defesa e a presunção de inocência – para evidenciar
que há problemas no que tange o respeito aos direitos e garantias individuais.

Apesar de os conflitos e insatisfações entre os operadores das instituições terem sido
identificados, suas práticas reais indicam o oposto: há pouca discordância sobre o trabalho das
organizações quando se trata de apreciar e julgar um crime. O que se verifica, desde a
performance policial até o julgamento por parte de juízes de direito, é uma continuidade na
maneira como compreendem os fatos, pautada pela falta de questionamentos e baixa qualidade
das provas. Quando considerados os aspectos necessários para um julgamento pautado na Lei, é
que tal tema toma relevância, uma vez que é possível concluir que as instituições responsáveis
pela aplicação da lei não se fiscalizam mutuamente, o que permite a convivência com excessos
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do aparato repressivo do Estado e violações a direitos fundamentais, aos quais não foi dada a
devida atenção. Se a não punição gera impunidade e descrédito na Justiça, é preciso reforçar o
argumento de que a punição injusta, desarazoada ou desproporcional também gera descrédito na
Justiça e enfraquecimento dos valores basilares do Estado Democrático de Direito e da
legitimidade de suas instituições.


Justiça Juvenil na democracia brasileira: estudo antropológico dos jovens

encarcerados: O objetivo principal da pesquisa de pós-doutorado é realizar uma análise crítica da
pesquisa empírica realizada em quase três anos de trabalho de campo antropológico em uma
instituição de internação de adolescentes infratores no nordeste do Brasil. No início, serão
analisadas as práticas institucionais de manutenção de registros e de que maneira tais práticas
contribuem para a construção dos internos e o respectivo potencial percebido para a
ressocialização e, em seguida, analisar criticamente as formas que os processos de
neoliberalismo econômico e social dentro do projeto brasileiro para consolidação da governança
democrática pode ter participado na atribuição de valores para a vida dos cidadãos.
Nesse sentido, um artigo contemplando a relação entre crime e crianças de rua no nordeste do
Brasil foi submetido a revista Cultural Anthropology. Um novo artigo “Death and the Confirmation
of Social Life” foi escrito e está atualmente em processo de revisão. Um ensaio provisoriamente
intitulado "Almost Killed for a Few Small Bills" foi submetido à revista Granta para revisão.
Atualmente, está sendo elaborado um novo artigo que examina em maior profundidade a
formação de sistemas de accountability social e político em que para algumas vidas é concedido
maior valor do que para outras, e a disjunção nas maneiras que os membros de diferentes classes
sociais atribuem valor à vida humana e a bens de consumo.

2.2. Transferência de Conhecimento
2.2.1. Websites

2.2.1.1. Sites Institucionais


Site institucional do NEV (www.nevusp.org): Os dados foram migrados para a versão
2.5 do Joomla. Investimos em atualizações constantes de nossos perfis nas redes sociais,
com informações a respeito do trabalho do NEV e notícias relacionadas a sua área de
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atuação. Atualmente contamos com mais de 1100 seguidores no Facebook e mais de 200
no Twitter.


Site

INCT-CNPq

Violência,

Democracia

e

Segurança

Cidadã

(www.inctviolenciaedemocracia.org.br): O projeto ainda está em andamento.

2.2.1.2 Sites de Projetos


NEV Cidadão (www.guiadedireitos.org): Foram inauguradas duas novas seções no site:
uma seção só com informações a respeito de direitos políticos e outra com dados
relacionados aos direitos no transporte. Nas redes sociais realizamos uma estratégia para
divulgar o conteúdo do site, relacionando-o aos temas de notícias de grande repercussão.
Como resultado, atualmente temos 900 seguidores no Facebook e 354 no Twitter.



Site Guia de Direitos dos Jovens: o Projeto foi descontinuado. O desenvolvimento do
projeto dependia da captação de recursos externos e foi descontinuado em razão da
dificuldade em conseguir financiamento para sua execução.



Site Segurança e Cidadania: promovendo a prevenção da violência e a transparência
na segurança pública (www.segurancaecidadania.org.br): : tradução e diagramação
dos textos: "Mensurando a vitimização e a perpetração da violência entre parceiros: um
compêndio de ferramentas de avaliação" e "Viver em segurança, oferencendo meios",
elaboração do "Guia sobre a análise da criminalidade realizada a partir de estatísticas
oficiais" e levantamento de programas de intervenção que sirvam como exemplo de boas
práticas.



Site Infância Saudável (http://infanciasaudavel.net): Foi atualizado com novas
informações.



Site de Mapas (www.mapas.nevusp.org): A atualização dos mapas está condicionada à
disponibilização dos microdados do Censo 2010, que ainda não foram divulgados.



Site Observatório (www.observatorio.nevusp.org): O web-site foi mantido no ar sem
alterações.
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Banco de dados digital sobre graves violações dos direitos humanos: O sistema de
busca do Banco de dados digital foi concluído e está disponível na rede do NEV. O Banco
de dados digital conta atualmente com 40 mil notícias de casos de Violência Policial,
Execução Sumária e Linchamento. A atividade de inserção das notícias é permanente com
a finalidade de mantê-lo atualizado. O sistema de busca do Banco de dados digital tem
sido utilizado por pesquisadores visitantes no próprio NEV.

2.2.1.3. Hot-Sites


Site da Conferencia Internacional sobre o direito à verdade (está temporariamente
fora do ar: www.direitoaverdade.nevusp.org): O web-site foi mantido no ar sem
alterações.



Mostra de Cinema (www.mostra.nevusp.org): O web-site foi mantido no ar sem
alterações.



UDHR60 (www.udhr60.nevusp.org): O web-site foi mantido no ar sem alterações.



Direito à Saúde (www.direitoasaude.nevusp.org): O web-site foi mantido no ar sem
alterações.



Primeira Infância: foi elaborado um web-site para a divulgação do web-site
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2.2.1.4. Estatísticas de Acesso

Visitantes
únicos

Numero de
visitas

114.783

170.315

656.731

INCT

2.431

3.062

12.217

Institucional Inglês

1.567

1.936

16.120

Institucional Espanhol

1.117

1.275

7.191

119.898

176.588

692.259

796.155

998.273

6.172.551

Observatório

4.656

4.913

9.338

Mapas

1.176

1.378

6.113

239

270

1.873

802.226

1.004.834

6.189.875

Primeira Infância

2.442

3.272

20.715

Sociologia

1.780

3.987

48.315

Direito a Verdade

749

1.643

7.805

Curso de Gestão

657

762

2.432

Direito à Saude

614

965

2.847

Pos

288

571

3.951

Mostra de Cinema

269

307

3.223

UDHR60

156

182

3.006

6.955

11.689

92.294

929.079

1.193.111

6.974.428

Páginas

Institucional
Institucional Português

INSTITUCIONAL TOTAL

Sites de Projetos
Guia de Direitos

Infância Saudável
SITE DE PROJETOS TOTAL

Hot Sites

TOTAL

TOTAL GERAL

* Todas as estatísticas se referem ao período entre 1º de janeiro e 30 de dezembro de 201, exceto os site
Primeira Infância (criado em abril de 2011) e o site Infância Saudável (estatísticas contabilizados a partir de
agosto de 2011).
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Total de Visitas aos sites do NEV 2010-2011

* O grande crescimento de visitas aos sites institucionais no ano de 2011 se justifica que recuperação da
indexação do Guia de Direitos no Google após a queda ocorrida em conseqüência da saída do site da
Incubadora Virtual da FAPESP em 2009

Publicações mais baixadas – 2011
Downloads Publicação
5.877

Violência contra as mulheres e violência de gênero: notas sobre estudos
feministas no Brasil - Cecília Macdowell Santos e Wânia Pasinato Izumino

2.713

O monopólio estatal da violência na sociedade brasileira contemporânea Sergio Adorno

2.666

Delegacias de defesa da mulher e juizados especiais criminais: mulheres,
violência e acesso à justiça - Wânia Pasinato

2.566

Manual de policiamento comunitário: polícia e comunidade na construção da
segurança - Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo

2.477

A sociedade e a lei: o código penal de 1890 e as novas tendências penais
na primeira república - Marcos César Alvarez, Fernando Salla e Luís
Antônio F. Souza
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2.2.2. Seminários
i) Público interno


Seminário com parceiros nacionais e internacionais para planejamento - Projeto

CEPID 2011
Local: Sede do NEV-CEPID/USP
Expositores: Arturo Alvarado Mendoza, Edgar Pieterse, Fernando Carrion, Francisco Foot
Hardman, Gautam Bhan, Hugo van der Merwe, Jaime Ginzburg, Teresa Caldeira, Sérgio Adorno,
Nancy Cardia.
Data: 22 e 23 de dezembro de 2011


III Seminário de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Violência,

Democracia e Segurança Cidadã
Local: Auditório Professor Manoel Maurício de Albuquerque. Universidade Federal do Rio de
Janeiro
Expositores: Alex Niche Teixeira (Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania – UFRGS); Ana
Paula Miranda, Antonio Rafael, Daniel Simião, José Maria Nóbrega, Lana Lage, Luis Roberto
Cardoso de Oliveira, Roberto Kant de Lima, Rodrigo Azevedo, Stella Amorim (Instituto de Estudos
Comparados em Administração Institucional de Conflitos – InEAC); Edinilza Ramos de Souza
(Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde – CLAVES/FIOCRUZ); Jania Perla
Diógenes de Aquino, Leonardo Damasceno (Laboratório de Estudos da Violência – LEV/UFC);
Frederico Castelo Branco, Maria Fernanda Tourinho Peres, Sérgio Adorno (Núcleo de Estudos da
Violência – NEVUSP); Michel Misse (Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana
- NECVU/ UFRJ); Maria Stela Grossi Porto (Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança –
NEVIS/UNB); Luiz Cesar Q. Ribeiro (Observatório das Metrópoles); Renato Sérgio de Lima
(Fórum Brasileiro de Segurança Pública);
Data: 7 e 8 de novembro de 2011


Seminário sobre Michel Foucault, livro “Segurança, Território e População”

Local: Sede do NEV-CEPID/USP
Expositores: Fernando Salla e Marcos César Alvarez
Datas: 23 de março à 29 de novembro de 2011
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Workshop Prisão Provisória e Lei de Drogas: identificando os obstáculos e

oportunidades para maior eficácia
Coordenação: Maria Gorete Marques de Jesus


Seminário sobre o conceito de “Legitimidade”

Local: Sede do NEV-CEPID/USP
Expositores: Prof. Dr. Sérgio Adorno
Data: 19 de dezembro de 2011

Local: Auditório IX de Agosto, Faculdade de Law School da USP – Largo São Francisco
Expositores: Maria Gorete Marques de Jesus, Amanda Oi, Pedro Lagatta e Thiago Tadeu da
Rocha
Data: 5 de agosto de 2011

ii) Público externo


Seminário de apresentação de resultados do projeto “Prisão preventiva e Lei Anti-

Drogas no Brasil: a identificação dos obstáculos e oportunidades para uma maior eficácia”
Coordenação: Maria Gorete Marques de Jesus
Local: Sede do NEV-CEPID/USP
Expositores: Maria Gorete Marcos de Jesus, Amanda Oi e Thiago Rocha
Data: 16 de dezembro de 2011


Ciclo Roger Casement “Fronteiras, Violência Escravismo e Direitos humanos do

Trabalho”
Coordenação: Sergio Adorno
Local: Centro Maria Antônia/USP, Brazil
Expositores: Prof. Dr. Jose de Souza Martins, Fernando Salla, Fernando Carrión, Celia Lucena,
Marcelo Carneiro, Francisco Foot Hardman e Jorge Bodansky
Data: de 2 à 30 de setembro de 2011
•

La juridicité comme catégorie interculturelle dans le contexte de mondialisation -

conference with Étienne Le Roy (Universidade de Paris 1 Panthéon — Sorbonne, França)
Coordenação: Sergio Adorno e Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer
Local: IEA/USP
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Expositor: Étienne Le Roy
Data: 29 de agosto de 2011
•

Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela Hoje

Coordenação: NEV-USP, IRI-USP and IEA-USP
Expositores: Pedro Nikken, Belisario dos Santos Junior, Maria Herminia Tavares de Almeida,
Paulo Sergio Pinheiro
Local: FEA-USP, Brazil
Data: 1º de junho de 2011


Seminário Internacional Programas de visitação para promoção do desenvolvimento

na primeira infância: os desafios para a prevenção à violência
Local: Auditório FEA 5 – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade/ USP-SP
Expositores: Paulo Sérgio Pinheiro, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Eloísa de Sousa Arruda,
Cassie Landers, Dedorah Daro, Cecilia Moraga, Liese Serpa, Milagros Rios, Renato Alves,
Martha Julia Sellers, Mark Sigurjon Innocenti, William McGuigan, Lu-Anne Swart, Jon
Kofmarcher, Ariela Simonsohn, S. Darius Tandon, Venecia Barries, Lori Roggmann, Monica L.
Rodriguez, Maria Fernanda Tourinho Peres, Isabel Rios, Vicente Claudio Giumarra e Susan
Branker.
Data: 9 e 10 de maio de 2011

2.2.3. Outras atividades de transferência


Biblioteca: O informativo aberto ao público, assim como o tesauro não puderam ser

realizados, pois a biblioteca não se encontrava organizada, apresentando outras prioridades,
como terminar os cadastros dos livros recentemente recebidos e realizar o remanejamento do
novo espaço físico relativo à recente mudança de sede do Núcleo.


Recuperação do Histórico e Acervo do NEV/USP: Além de recuperar os projetos de

pesquisas desenvolvidos no Núcleo de Estudos da Violência, seus relatórios e produtos
resultantes dessas atividades, também foram sistematizadas informações sobre os eventos
promovidos, staff e publicações.


Atendimento à imprensa:
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Solicitações
Recebidas

Atendimentos
Efetivados

Reproduções
de reportagens
e citações*

159

40

7

Rádio

53

43

5

Revista

43

15

20

Jornal

146

78

152

4

12

92

Web-Site

64

81

497

Agências de Notícias

16

12

31

Estudantes

54

54

0

539

335

804

Televisão

Blog

Total

* Este número diz respeito apenas às reproduções e citações mais significativas dentro do
contexto midiático. O número real é impossível de ser dimensionado devido ao excesso
de replicações.

2.2.4 Parcerias Internacionais

2.2.4.1 Parcerias Institucionais


Desde 2002, o NEV-USP é um dos Centros Colaboradores do Departamento de Violência,
Traumatismos e Prevenção de Deficiências da Organização Mundial da Saúde.



O NEV-USP é também membro da Aliança para a Prevenção da Violência da Organização
Mundial de Saúde.

2.2.4.2 Parcerias Técnicas


Organização Panamenricana de Saúde (OPAS, Washington, DC), Centro para o Controle
de Doenças (CDC, Prevenção da Violência, Washington, DC), Instituto Erikson (Chicago)
Centro para Estudos Epidemiológicos Urbanos da Faculdade de Medicina de Neva York
(Nova York), Instituto de Saúde Pública do México (México), Instituto Nacional de Saúde
Pública de Quebéc (Quebéc).



Trabalho colaborativo com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso,
Equador).
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Participante do grupo de pesquisa multicêntrico da Fetzer sobre maus tratos infantis com
universidades e centros de pesquisa da África do Sul, Malasia, China, Arábia Saudita e
Macedônia.



Participante da pesquisa coordenada pelo Colégio de México sobre Violência Juvenil e o
acesso a Justiça, envolvendo México, Colômbia, Guatemala e Brasil.



O projeto Prisão Provisória e Lei de Drogas foi financiado pela Open Society Institute (OSI)
que possui programas voltados tanto para o combate ao uso excessivo da prisão
provisória e quanto na promoção do acesso à justiça. OSI financia organizações da
sociedade civil em diversos países do mundo, entre eles México, Argentina, Chile e Brasil
e o NEV é parte de uma rede de organizações cuja atuação está focada no debate e
promoção de melhorias no sistema de justiça criminal do país.

2.3. Atividades Educacionais
Nada foi planejado para 2011.
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3. MAIORES OBSTÁCULOS/DESAFIOS CIENTÍFICOS

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


L1.1. Projeto Violência e Fronteiras: Nada a reportar.

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


L2.1. Inquérito policial e o processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios:

Nada a reportar

Obstáculos para a cultura de direitos humanos


L2.2. Democracia, Justiça e Direitos Humanos: Grupom de Estudos sobre a Teoria

Crítica: Nada a declarar


L2.3. Survey Quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes

socialmente compartilhadas com relação à justiça, direitos e punição e direitos humanos:
As dificuldades referem-se à natureza complexa dos efeitos da exposição a violência, a escassa
literatura sobre os efeitos dessa exposição em adultos ao longo da vida e da natureza transversal
dos dados, os quais limitam a identificação de relações causais.


L2.4. A queda dos homicídios no estado de São Paulo: um diagnóstico da magnitude

e causas: A impossibilidade de obter os dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa
constituiu o principal obstáculo à realização dos objetivos propostos em 2011. Contudo, as
parcerias firmadas permitem vislumbrar a viabilidade de êxito nos objetivos a serem alcançados
em 2012.


L.2.5. Análise da queda das taxas de homicídio entre os jovens na cidade de São

Paulo, 2000 – 2008: Não divulgação dos dados do Censo do IBGE referentes ao ano de 2010,
limitando a realização das análises quantitativas do projeto.
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Linha 3. Monitoramento dos Direitos Humanos
Direitos Humanos: O Presente


L3.1. 5º Relatório Nacional de Direitos Humanos: O grande desafio hoje para a

realização de pesquisa na área de violações de direitos humanos permanece sendo a falta de
dados. E isso inclui tanto a não publicização de dados existentes, mas principalmente, a não
produção e sistematização de informações sobre temas fundamentais. Um exemplo muito
evidente é o da violência policial, cuja magnitude no Brasil, ainda hoje, é de impossível aferição,
com exceção, talvez do Estado de São Paulo.

Direitos Humanos: O Passado


L3.2. Mecanismos de reparação extrajudiciais para as vítimas de violações dos

Direitos Humanos: a experiência latino-americana: Um obstáculo foram as diferenças no
entendimento dado ao direito à verdade e, em particular, os conflitos entre as leis nacionais e
internacionais relacionadas a isso.

Direitos Humanos: O Futuro


L3.5. Projeto Fetzer sobre Prontidão à Prevenção da Violência Contra a Criança:

nada a reportar.

Outras Pesquisas


Mapeamento da Implementação das Recomendações do Relatório Mundial sobre

Violência contra Crianças da ONU na América do Sul: Identificação de fontes primárias e
secundárias de dados em cada um dos países pesquisados, bem como elaboração de
instrumentos-padrão que se aplicassem a todos os países, de forma a garantir a obtenção de
informações que permitissem a análise regional comparativa.


Prisão preventiva e Lei Anti-Drogas no Brasil: a identificação dos obstáculos e

oportunidades para uma maior eficácia: O acesso aos dados do sistema de justiça criminal foi um
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dos desafios encontrados pela pesquisa, além da dificuldade em acessar determinados
operadores.
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4. POTENCIAIS PROBLEMAS/GARGALOS
A sede do NEV foi transferida em meados de 2011 como resultado da necessidade de atualização
da área onde se encontrava. Apesar de a presente instalação ser melhor que a antiga, a mudança
foi definida em curto prazo, o que veio a afetar o dia a dia de trabalho. Além disso, o edifício que é
atualmente ocupado, requereu adaptações e durante um tempo a equipe teve que trabalhar se
sobrepor com construtores e fornecedores, mais uma vez em condições menos que ideais.
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5. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS EM 2012

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


L1.1. Projeto Violência e Fronteiras: a) identificação das formas de gestão

governamental na faixa de fronteira usando o modelo sugerido por Hagopian (2005) para
identificar a qualidade da democracia:

I –Liberdade e direitos: indicadores de graus de liberdades civil e política, liberdade de imprensa:
censura econômica, ameaças aos jornalistas, assassinatos de jornalista; o acesso à informação:
direito efetivo de acesso a dados públicos e habeas data; e os direitos dos presos: taxa de
encarceramento, taxas de prisão provisória, proporção de presos provisórios em relação com
aqueles cumprindo sentenças e superlotação prisional.
II- Acesso ao Estado de Direito: indicadores - taxa de homicídios, taxa de governança
comparativa; opinião pública sobre o Estado de Direito; taxa de juízes por 100.000 habitantes,
taxa de defensores públicos por 100.000 habitantes; punição para o assassinato de camponeses
e trabalhadores rurais, dirigentes sindicais, advogados e líderes religiosos em conflitos rurais e
urbanos, igualdade de gênero e justiça do sistema jurídico em relação à população indígena;
III- Accountability Horizontal: análise qualitativa prestação de contas das relações entre o
Executivo, o Legislativo e ramos do Judiciário, a presença de agências de controle e Ministério
Público independentes, em níveis estadual e federal. Aqui a análise se concentrará em dois
eventos: o rescaldo do Parlamentar de Inquérito sobre o Tráfico de Drogas para o Acre e
Rondônia e a investigação da Polícia Federal sobre corrupção envolvendo o Judiciário, Legislativo
e do governo estadual em Rondônia.
IV- Igualdade e Desigualdade: indicadores - nível de desigualdade de renda (coeficiente de Gini,
divisão da renda entre o topo da pirâmide e aqueles vivem abaixo da pobreza); oportunidades
educacionais e de desigualdade educacional (taxa de conclusão do ensino primário, taxa de
conclusão do ensino secundário, e média de anos de educação para 20 a 25 anos de idade, de
acordo com nível de renda; e adultos [15 +] analfabetismo); desigualdade em saúde (taxa de
mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos; sub-nutrição infantil; expectativa de vida),
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mortalidade materna e desigualdade de gênero na representação política (percentagem das
mulheres no Legislativo).
V- Competição: medido pelo financiamento público para campanhas políticas, distribuição de
assentos no Legislativo para os diferentes partidos políticos, a concorrência entre partidos
políticos.
VI- Responsividade: confiança no governo; confiança nos partidos, a confiança na democracia;
importância do voto, a credibilidade dos políticos, satisfação com a forma como o Estado é
governado a partir de pesquisas de opinião nacionais.
VII- Participação: indicadores: os eleitores registrados como percentagem da população em idade
de votar; comparecimento dos eleitores as urnas em relação a eleitores registrados e renda per
capita do produto interno bruto.
VIII- Representação política: a competitividade entre partidos políticos; formação do governo
segue as preferências dos cidadãos, expressar a ideologia e a opinião do eleitorado na definição
de políticas públicas e legislação; e capacidade de resposta (responsiviness); e programas
políticos dos partidos expressam as preferências dos cidadãos.

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


L2.1. Inquérito policial e o processo judicial em São Paulo: o caso dos homicídios: O

plano de continuidade prevê: a) encerramento da análise qualitativa; b) prosseguimento dos
seminários internos para refinamento da análise dos resultados; c) elaboração do relatório final
com todos os resultados alcançados em todas as etapas do fluxo do sistema de justiça criminal; d)
conclusão e preparação de papers: (i) impunidade e confiança nas instituições de justiça criminal
(ver descrição mais adiante); (ii) capital social e impunidade; (iii) Estudo sobre decisões judiciais e
impunidade (primeira versão concluída, em fase de revisão); (iv) Law, order and impunity in
contemporary Brazil (proposta aprovada para coletânea internacional); (v) paper sobre questões
metodológicas decorrentes do processo de investigação.

Obstáculos para a cultura de direitos humanos


L2.2. Democracia, Justiça and Direitos Humanos: Grupo de estudo de Teoria Crítica:

O projeto foi encerrado.
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L2.3. Survey Quasi-longitudinal: exposição à violência e representações e atitudes

socialmente compartilhadas com relação à justiça, direitos e punição e direitos humanos:


Continuar e ampliar o tratamento estatístico dos dados sobre a pesquisa nacional, bem

como sobre as quatro ondas em São Paulo, bem como o tratamento de dados secundários.
Contextualizar esses dados em relação aos dados qualitativos recolhidos ao longo da década de
1990 para identificar continuidades e mudanças no apoio à democracia e direitos humanos em um
contexto de crescimento da violência urbana, uma vez que se de homicídios cairam em São
Paulo, outros crimes violentos continuaram a crescer.


L2.4. A queda dos homicídios no estado de São Paulo: um diagnóstico da magnitude

e causas: Digitalizar, consistir, sistematizar e compatibilizar as bases de dados de morbidade,
mortalidade e criminalidade obtidas com os parceiros. Integrar as novas bases de dados com as
representações digitais das áreas de estudo e com as informações oriundas do Censo de 2010
(micro dados). Identificar técnicas estatísticas e geoestatisticas robustas, adequadas e eficientes
para analisar a variabilidade das mortes por homicídios e suas condicionantes, entre e intraregiões. Descrever e interpretar os resultados, bem como confrontá-los com a literatura
especializada.


L2.5. Análise da queda das taxas de homicídio entre os jovens na cidade de São

Paulo, 2000 – 2008: Eixo quantitativo: concluir as análises estatísticas após divulgação dos dados
do CENSO 2010 pelo IBGE. Eixo qualitativo: concluir o trabalho de campo nos três distritos
selecionados para a pesquisa; analisar o material coletado; redigir um relatório final, a ser
divulgado no site do NEV, reunindo as análises quantitativas e qualitativas; e redigir artigos
específicos com os resultados obtidos.

Linha 3. Monitoramento dos Direitos Humanos
Direitos Humanos: O Presente


L3.1. 5º Relatório de Direitos Humanos: Em 2012 vamos recolher todos os textos de

análise que estão sendo produzidos, escrever o texto final do relatório, fazer a revisão e enviar
para a gráfica. O conteúdo do Relatório também será disponibilizado na internet, no site do NEV.

Direitos Humanos: O Passado
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L3.2. Mecanismos de reparação extrajudiciais para as vítimas de violações dos

Direitos Humanos: a experiência latino-americana: O projeto se encerra em 2011.

Direitos Humanos: O Futuro


L3.3. Promovendo o desenvolvimento saudável precoce: Em 2012, continuaremos os

pré-testes das visitas realizadas por visitadoras leigas para analisar a viabilidade e os resultados
alcançados por meio desta abordagem. Serão também concentrados esforços para levantar
recursos para realização do piloto e o grupo controle.


L3.4. Avaliação do programa Promovendo o desenvolvimento saudável precoce:

Aguardando a implementação do projeto piloto.


L3.5. Projeto Fetzer sobre Prontidão à Prevenção da Violência Contra a Criança:

Preparação de artigos para divulgação internacional e nacional: publicações conjuntas (todas as
equipas de investigação): a) publicação mundial sobre projeto; b) edição especial ou seção
especial no jornal nos relatórios de seis países, com introdução e conclusão (talvez na OMS
Boletim Abuso e Negligência de Crianças); c) publicação a respeito da dificuldade em mudar o
pensamento das pessoas sobre a proteção para prevenção; d) sobre a prontidão e as atitudes de
representantes de diferentes setores governamentais e não-governamentais; e) prevenção aos
maus tratos de gênero e de crianças; f) desconexão entre o campo de maus tratos à criança e
suas conseqüências e do campo do desenvolvimento saudável; g) os programas atuais em seis
países e suas características; h) "Especialistas sem conhecimento".

Outras Pesquisas


Prisão preventiva e Lei Anti-Drogas no Brasil: a identificação dos obstáculos e

oportunidades para uma maior eficácia: Divulgação dos dados da pesquisa, tentativa de
conscientização sobre a questão abordada pela pesquisa, realização de um Seminário junto à
Rede de Justiça Criminal, composta por várias organizações de direitos humanos, cujo tema será
a prisão preventiva.


Justiça Juvenil na democracia brasileira: estudo antropológico dos jovens

encarcerados: Para o ano que vem, está previsto o término deste segundo artigo agora em
andamento, sobre as maneiras que os valores são atribuídos aos bens de consumo e vidas
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humanas dentro da economia neoliberal contemporânea do Brasil, particularmente dentro do
contexto da criminalidade juvenil no Nordeste do país. Então, será finalizado um artigo
contemplando as maneiras que os aparatos burocráticos encarregados da administração da
justiça juvenil no Brasil contribuem para a produção das realidades do crime e criminalidade que
eles visam ostensivamente meramente registrar.

5.2. Transferência de Conhecimento
5.2.1. Websites

5.2.1.2. Web-sites institucionais


Site institucional do NEV (www.nevusp.org): Elaboração de template e customização
de componentes para publicação de dados com base em palavras-chave e publicação de
novo site. Além de atualização contínua, será deixada à disposição dos usuários uma base
de dados com livros disponíveis para consulta na biblioteca do NEV.



Site do Instituto nacional de Ciência e Tecnologia (INCT-CNPq): Violência,
Democracia e Segurança Cidadã (www.inctviolenciaedemocracia.org.br): Publicação
de nova versão do site com maior participação dos parceiros.

5.2.1.3. Sites de Projetos


NEV Cidadão (www.guiadedireitos.org): No ano de 2012 deve-se completar a seção de
infra-estrutura urbana com dados relacionados à moradia e acesso a serviços essenciais.



Site Infância Saudável (http://infanciasaudavel.net): Inserção de novos conteúdos e
atualização do site.



Site Segurança e Cidadania: promovendo a prevenção da violência e a transparência
na segurança pública (www.segurancaecidadania.org.br): Adaptação de conteúdo
para web.



Site de Mapas (www.mapas.nevusp.org): A atualização dos mapas assim que os
microdados do Censo 2010 forem divulgados.
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Site Observatório de Direitos Humanos (www.observatorio.nevusp.org): O web-site
será mantido no ar sem alterações.



Banco de dados digital sobre graves violações dos direitos humanos: Atualização
dos casos de Violência Policial, Execução Sumária e Linchamento. Organização e
tratamento das imagens para inserção no Banco de Dados digital. Manutenção dos
Dossiês no site e inserção de novos tópicos dentro dos temas trabalhados no Banco de
Dados da Imprensa.

5.2.1.4. Hot-Sites


Site da Conferencia Internacional sobre o direito à verdade (está temporariamente
fora do ar: www.direitoaverdade.nevusp.org): O web-site será mantido no ar sem
alterações.



Site Mostra de Cinema (www.mostra.nevusp.org): O web-site será mantido no ar sem
alterações.



Site

da

Conferência

Internacional

de

Direitos

Humanos

UDHR60

(www.udhr60.nevusp.org): O web-site será mantido no ar sem alterações.


Site Direito à Saúde (www.direitoasaude.nevusp.org): O web-site será mantido no ar
sem alterações.



Primeira Infância: serão inseridos vídeos do seminário.
5.2.2. Seminários
Um seminário principal, com a participação do Conselho Consultivo Internacional, do

Conselho Consultivo Nacional e dos nossos parceiros INCT será realizado em novembro. Terá
como objetivo debater o projeto do livro a ser escrito com base nas conclusões dos projetos de
pesquisa, dentro das três linhas de investigação, como uma tentativa de responder às questões
que nortearam as investigações. Espera-se que este seminário informe e oriente as revisões a
serem feitas para a preparação da versão final do livro, bem como das diversas outras
publicações.
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Os seminários internos contarão com a participação de todos os grupos de pesquisa para
a elaboração dos capítulos do livro.

5.2.4. Outras atividades de transferência


Biblioteca: Para o ano de 2012 os trabalhos da biblioteca compreenderão: o atendimento
cotidiano às solicitações internas e externas; a criação de um Tesauro (vocabulário
controlado) sobre Violência e Direitos Humanos, que contribuirá tanto para a classificação
de conteúdo da produção no site institucional do NEV, quanto para a inserção de nosso
acervo na Biblioteca Virtual em Saúde sobre Violência e Saúde (BVS-VS /
CLAVES/FIOCRUZ), atividade a ser no próximo ano.



Recuperação do Histórico e Acervo do NEV/USP: Revisão final do relatório.

5.3. Atividades Educacionais
A fim de satisfazer a crescente demanda de alunos (de outros departamentos ou escolas
da Universidade de São Paulo, ou externos à USP) para participarem como Ouvintes do curso de
Sociologia da Violência, ministrado pelo professor Sérgio Adorno, será elaborada uma versão on
line deste curso, que deverá estar disponível no segundo semestre de 2012.
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11º RELATÓRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA
PROGRAMA CEPID FAPESP - 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro 2011

ANEXO 1 – PUBLICAÇÕES
Lista de referência de publicações, livros, manuscritos ou publicações no prelo

1.1. Livros
PINHEIRO, P. S., JILANI, H. “Human Dignity 2011 Report”, 2011.
PINHEIRO, P. S. “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”. Washington: IACHR,
2011.
PINHEIRO, P. S. “Juvenile Justice and Human Rights in the Americas”. Washington: IACHR,
2011.
PINHEIRO, P. S. “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian
Arab Republic”. Genebra: ONU, 2011.
PINHEIRO, P. S. “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian
Arab Republic” - Arabic Version. Genebra: ONU, 2011.

1.2. Capítulos de livros
ADORNO, S. Entrevista, por Renato Sérgio de Lima. In: Lima, R.S.; Ratton, J.L. (orgs). As
ciências sociais e os pioneiros nos estudos sobre crime, violência e direitos humanos no Brasil.
São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Urbania e ANPOCS, 2011, pp. 76-97.
ADORNO, S. "Violência e crime: sob o domínio do medo na sociedade brasileira". In: Botelho, A.;
Schwarcz, L. (Org.). Agenda brasileira. Temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Cia.
das Letras, 2011, pp. 554-564.
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11º RELATÓRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA
PROGRAMA CEPID FAPESP - 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro 2011

ANEXO 2 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

2.1. Seminários organizados pelo NEV
Ver página 32.

2.2. Participações em seminários externos, workshops e Congressos
2.2.1. Eventos internacionais
Sérgio Adorno
Título da Conferência: Loucura, Dor e Sofrimento
Evento: IV Colóquio Internacional Michel Foucault
Local: São Paulo, PUC/SP
Data: 25 e 26 de outubro de 2011

Título da Conferência: Violência, Desigualdades Sociais e Segurança Cidadã
Evento: V Reunião Ciencia, Tecnologia y Sociedad. Promoção do Programa Argentino Brasileño
de C&T y Sociedad e SBPC
Local: Buenos Aires
Data: 14 a 16 de outubro de 2011

Título da Conferência: A banalidade da Violência contemporânea: o problema da anestesia moral
Evento: Colóquio Internacional Eichman em Jerusalém: 50 anos depois; anti-semitismo e
genocídio, entre memória e história
Local: Curitiba, UFPR
Data: 11 de novembro de 2011

Título da Conferência: Chronologies du Crime Organisé à S. Paulo. Régulations de la Mort,
Contrôle de la Vie
Evento: Coloque Cerisy – Entre le licite et l’illicite: migrations, travail, marchés
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Local: CCI de Cerisy
Data: 13 a 16 de setembro de 2011

Título da Conferência: La violencia en el Brasil contemporáneo y su impacto en las instituciones
de justiça. El caso de la impunidad
Evento: Seguridad Ciudadaña e Violencia. Desafios para la Consolidación Democratica en
America Latina
Local: Centro de Estudios Brasileños. Salamanca (Espanha)
Data: 11 a 13 de maio de 2011

Título da Conferência: Developing together a new partnership for strengthened cooperation
Evento: Symposium of UNESCO Chairs in Human Rights, Peace, Democracy and Bioethics
Local: Bergamo (Italy)
Data: 3 e 4 de março 2011

Paulo Sérgio Pinheiro
Título da Conferência: Banindo el castigo corporal infantil
Evento: Panel: Los medios de comunicación y su impacto en la violencia contra NNA, la violencia
en las escuelas y el castigo corporal
Local: Asunción, Paraguai
Data: 2011

Título da Conferencia: El sistema interamericano y el caso de las hermanas Serrano Cruz
Evento: Seminário “Reescribiendo nuestra historia: niñas y niños desaparecidos, memoria
histórica y consolidación de la paz”
Local: San Salvador, El Salvador
Data: 2011

Título da Conferência: Hacia la elminación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y
confrontando el autoritarismo
Evento: Conferência Magistral abierta al Público
Local: Asunción, Paraguai
Data: 2011

Título da Conferência: Justicia Penal Juvenil: Avances y desafios en Sudamérica.
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Evento: Mesa Redonda: Justicia Penal Juvenil: Avances y desafios en Sudamérica
Local: Buenos Aires, Argentina
Data: 2011

Título da Conferência: La justice pour mineurs
Evento: Le procès de l'enfermenent des enfants étrangers
Local: Paris, França
Data: 2011

Título da Conferência: Outline for action on Detention.
Evento: Launch of the Panel on Human Dignity 2011 Report
Local: Genebra, Suíça
Data: 2011

Título da Conferência: O Relatório Mundial sobre Violência contra criança
Evento: Seminário Internacional sobre Visitação Domiciliar
Local: São Paulo, Brasil
Data: 2011

Título da Conferência: ¿Por qué el combate a la violencia contra los niños es una prioridad
principal para los sistemas de protección internacional de los derechos humanos?
Evento: Encuentro Sudamericano de seguimiento al estudio de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra niñas, niños y adolescentes
Local: Lima, Peru
Data: 2011

Título da Conferência: Seguridad Ciudadana e Derechos Humanos
Evento: XIX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR
Local: Asunción, Paraguay
Data: 2011

Título da Conferência: The creation of the Brazilian Truth Commission
Evento: Brazil's Truth Commission
Local: Washington, EUA
Data: 2011
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Título da Conferência: The feasibility of a Human Rights Court
Evento: “Improving Enforcement, Accountability and Redress in the 21st Century: Towards an
International Court of Human Rights?”
Local: Genebra, Suíça
Data: 2011

Título da Conferência: The Human Rights Imperative to End Violence Against Children
Evento: Understanding and Preventing Child Sexual Abuse and HIV Risk: Presentation of
Research Findings and Intervention
Local: Port of Spain, Trinidad e Tobago
Data: 2011

Título da Conferência: The Report on the Situation of Children in Institutions: the way forward.
Evento: Consultation on Juvenile Justice
Local: Port of Spain, Trinidad e Tobago
Data: 2011

Título da Conferência: The Human Rights Situation in the Syrian Arab Republic.
Evento: 18th Special Session of the Human Rights Council
Local: Genebra, Suíça
Data: 2011

Título da Conferência: Outline for action on Detention
Evento: Launch of the Panel on Human Dignity 2011 Report
Local: Geneva, Switzerland
Data: 2011

Título da Conferência: As Nações Unidas e a Primavera Árabe.
Evento: XI Colóquio Internacional de Direitos Humanos
Local: São Paulo, Brasil
Data: 2011

Nancy Cardia
Título da Conferência: Readiness to prevent child maltreatment in Brazil, first draft.
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Evento: Project on Child Maltreatment Prevention Readiness Workshop
Local: WHO, Geneva
Data: 2011

Título da Conferência: NEV’s activities in violence studies and in violence prevention
Evento: 21 st Annual meeting of Heads of WHO Collaborating Centers on Injuries and Violence
Prevention
Local: WHO, Geneva
Data: 2011

Título da Conferência: La victimización de jóvenes: sin saber ¿cómo tratar la violencia juvenil?
Evento: Primer coloquio internacional: Violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina El
Colegio de Mexico
Local: El Colegio de Mexico, Mexico
Data: 2011

Mariana T. Possas, Roberta Astolfi, Silvana Monteiro, Denise Carvalho
Título da Conferência: Qualidade da democracia e monitoramento de direitos humanos na
América Latina
Evento: XXVIII Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Sociologia.
Local: Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE.
Data: 6 a 11 de setembro de 2011

Wânia Pasinato
Título da Conferência: Acesso à Justiça, gênero e violência numa perspectiva comparativa. Fórum
Temático - Contribuições dos estudos sociojurídicos para a análise das relações sociais no âmbito
da Justiça
Evento: XXVIII Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Sociologia
Local: Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE
Data: 2011

Maria Fernanda T. Peres
Título da Conferência: Uma proposta de avaliação do programa Infância Saudável
Evento: Seminário Internacional sobre Visitação Domiciliar - Prevenção a Violência e Promoção
do Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância.
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Local: NEV/USP
Data: 10 de maio de 2011

Título da Conferência: Vitimização de jovens em São Paulo: entre o risco e a vulnerabilidade.
Evento: Primero Coloquio Internacional de Violencia Juvenil y Acceso a la Justicia
Local: El Colegio de México
Data: 14 a 16 de março de 2011

Maria Fernanda T. Peres, Arturo Alvarado, Alberto Concha-Eastman
Título da Conferência: Violencia juvenil - factores de riesgo y vulnerabilidad en México, Brasil y
Colômbia
Evento: Medición de Grupos Sociales Vulnerables
Local: Auditorio de la Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Cidade do México
Data: 18 e 19 de outubro de 2011

Juliana Feliciano de Almeida, Caren Ruotti, Viviane Massa, Maria Fernanda T. Peres
Título da Conferência: A disseminação da insegurança: um estudo de caso no contexto das
“mortes de maio” em São Paulo. GT04 - Controle social, legitimidade e seguridade cidadã.
Evento: XXVIII Congresso Internacional da ALAS.
Local: Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE.
Data: 6 a 11 de setembro de 2011

Amanda Oi e Maria Gorete Marques de Jesus
Título da Conferência: Abordajes desde distintas disciplinas y experiencias comparadas en la
región
Evento: Taller Latino Americano sobre prisión preventiva y funcionamiento de La justicia penal
Local: Auditório Del IDES, Buenos Aires, Argentina
Data: 18 e 19 de agosto de 2011

Marcos Alvarez e Fernando Salla
Título da Conferência: État-Nation, frontières et marges: redessiner les espaces frontaliers du
Brésil contemporain
Evento: Entre le licite et l´illicite: migrations, travail, marchés. Colóquio internacional
Local: Cerisy-la-Salle
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Data: 2011

Vitor Blotta
Título da Conferência: The Fascination of Authority and the Authority of Fascination.
Rationalization and Legal Theory in Habermas Revised
Evento: 25º Congresso Mundial de Filosofia do Direito – IVR
Local: Universidade Goethe de Frankfurt
Data: 2011

Título da Conferência: Public Hearings as Institutionalization of the Political Public Sphere Policies.
An Intersubjective Approach
Evento: 25º Congresso Mundial de Filosofia do Direito – IVR
Local: Universidade Goethe de Frankfurt
Data: 2011

Título da Conferência: The Fascination of Authority and the Authority of Fascination.
Rationalization and Legal Theory in Habermas Revised
Evento: Conferência Philosophy and the Social Sciences
Local: Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles University, Praga
Data: 2011

Título da Conferência: Esfera Pública Política e Mídia: elementos para uma nova epistemologia
dos direitos humanos
Evento: II Congresso Internacional de Filosofia Política e Teoria
Local: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Minho
Data: 2011

Renato Alves
Título da Conferência: Developing Professional Capacity: Teacher Training in Preschool and Early
Primary
Evento: Uniting to Promote the Development of Children aged 0 - 8 in Timor-Leste
Local: Ministry of Education - Dili, Timor-Leste
Data: 2011

Título da Conferência: Fostering Healthy Early Development: The Healthy Childhood Project
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Evento: The 5th Milestones in a Global Campaign for Violence Prevention Meeting
Local: WHO – Cape Town, South Africa
Data: 2011

Título da Conferência: Programa Infância Saudável
Evento: Seminário Internacional sobre Visitação Domiciliar - Prevenção a Violência e Promoção
do Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância.
Local: NEV/USP
Data: 9 de maio de 2011

2.2.2. Eventos nacionais

Sérgio Adorno
Título da Conferência: Retrato da Violência Urbana em São Paulo: seu impacto na infância e
juventude
Evento: Seminário Família, Violência Social e Trauma, promovido pelo Núcleo de Estudos para
Prevenção da AIDS - NUPAIDS, do Instituto de Psicologia da USP
Local: Auditório do Instituto de Psicologia da USP
Data: 07 de dezembro de 2011

Título da Conferência: Apresentação das atividades da Cátedra UNESCO de Educação para a
Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância
Evento: Workshop Intergrupos do Instituto de Estudos Avançados da USP
Local: Instituto de Estudos Avançados – Universidade de São Paulo
Data: 24 de novembro de 2011

Título da Conferência: A banalidade da Violência contemporânea: o problema da anestesia moral
Evento: Colóquio Internacional Eichman em Jerusalém: 50 anos depois; anti-semitismo e
genocídio, entre memória e história
Local: Curitiba, UFPR, Brazil
Data: November 11, 2011

Título da Conferência: A produção acadêmica da Sociologia no Brasil. No Fórum FR03 - Rumos
da Sociologia no Brasil, 3a. Sessão
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Evento: XV Congresso Brasileiro de Sociologia, promovido pela SBS
Local: Curitiba, UFPR
Data: 29 de julho de 2011

Título da Conferência: O perfil da violência brasileira contemporânea e as respostas do Estado
Evento: Debates FUNDAP, 19º Seminário. Violência, Estado, Sociedade e Cultura
Local: FUNDAP, São Paulo
Data: 31 de maio de 2011

Título da Conferência: Apresentação dos resultados da pesquisa "Queda dos Homicídios em São
Paulo, Brasil: uma análise descritiva”. Mesa-redonda "Ordem/desordem: segurança pública nas
cidades"
Evento: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano, ENANPUR
Local: Windsor Guanabara Hotel, Rio de Janeiro
Data: 24 de maio de 2011

Paulo Sérgio Pinheiro
Título da Conferência: Banimento do Castigo Corporal, espectro legislativo na América Latina.
Evento: Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e
Adolescentes
Local: Brasília, Brasil
Data: 2011

Título da Conferência: Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela Hoje
Evento: Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela Hoje
Local: FEA-USP, Brazil
Data: June 1st, 2011

Nancy Cardia
Título da Conferência: Violência e qualidade da vida urbana
Evento: SBCS11 - 4º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável – Papel da Construção
Sustentável no Desenvolvimento das cidades
Local: SBCS Brazilian Society for Sustainable Building – São Paulo
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Data: 4 e 5 de agosto de 2011

Amanda Oi
Tema da Conferência: Diversos - Discussões sobre projetos de lei em tramitação (revista
vexatória, audiência de custódia, drogas) e outros temas
Tema do Evento: Reuniões da Rede de Justiça
Local: Brasília - Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministério da Justiça e Casa Civil
Data: 26 e 27 de outubro de 2011

Denise Carvalho
Título da Conferência: Apresentação do Painel “Os ecos da desigualdade racial nas rotinas de
suspeição e abordagem da Polícia Militar”. GT 30 - Relações raciais: desigualdades, identidades e
políticas públicas
Evento: 35º Encontro Anual da ANPOCS – 24 a 28 de outubro
Local: Caxambu/MG
Data: 2011

Fernando Salla
Título

da

Conferência:

Violência

no

Mundo

Contemporâneo

–

jovens,

Criminalidade e Punição.
Evento:

Violência

e

a

Criminalidade

e

a

sua

representação

em

algumas esferas da produção humana.
Local: Escola de Educação em Direitos Humanos, do Departamento Penitenciário (DEPEN) do
Paraná.
Data: 8 de dezembro de 2011

Título da Conferência: Jovens, Violência e Política. Mesa Socialização Política, Juventude e
Políticas Públicas
Evento: VI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política
Local: Universidade de São Paulo (Leste – EACH) – São Paulo
Data: 2011

Título da Conferência: A Violência nas Fronteiras Brasileiras. Mesa Redonda Fronteiras,
Mobilidades, Violência
Evento: Ciclo Roger Casement “Fronteiras, Violência Escravismo e Direitos do Trabalho”
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Local: USP – São Paulo
Data: 2011

Fernando Salla e Camila Nunes Dias
Título da Conferência: Controle Disciplinar e relações de poder nas prisões em São Paulo. GT 38
– Violência, Criminalidade e Punição no Brasil.
Evento: 35º. Encontro Anual da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais)
Local: Caxambu (MG)
Data: 2011

Fernando Salla e Marcos César Alvarez
Título da Conferência: Adolescentes em Conflito com a Lei: balanço de uma experiência de
pesquisa. Mesa: Identidades contemporâneas, questões jurídicas e institucionais
Evento: 38º. Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos do CERU
Local: USP – São Paulo
Data: 2011

Título da Conferência: Homicídios na Faixa de Fronteira do Brasil. Mesa: Fronteiras Culturais.
Evento: 38º. Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos do CERU
Local: USP – São Paulo
Data: 2011

Título da Conferência: Estado-Nação, fronteiras, margens: redesenhando os espaços fronteiriços
no Brasil contemporâneo. GT 32 – Violência e Sociedade
Evento: 15º Congresso Brasileiro de Sociologia (da Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS)
Local: UFPR - Curitiba
Data: 2011

Título da Conferência: Políticas de Segurança nas regiões de fronteira
Evento: 5º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Local: Taguatinga, DF.
Data: 2011

Frederico Castelo Branco Teixeira
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Título da Conferência: Surveys sobre atitudes, normas culturais e valores em relação à violência
Evento: Violência Urbana, Administração Institucional de Conflitos e Metrópoles Brasileiras.
Local: UFRJ, Rio de Janeiro
Data: 7 de novembro de 2011

Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos, Inês Virgínia Prado Soares e Renan Quinalha
Título da Conferência: Como o MPF pode contribuir para o cumprimento da Decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso Guerrilha do Araguaia
Evento: Leituras do Caso Araguaia, IV Reunião do IDEJUST (Grupo de Estudos sobre
Internacionalização do Direito e Justiça de Transição)
Local: Brasília
Data: 2011

Marcelo Batista Nery
Título da Conferência: A situação da violência
Evento: De olho na violência, na perspectiva da Cultura de Paz
Local: Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo
Data: 2011

Marcos César Alvarez
Título da Conferência: Punição e Sociedade
Evento: II Seminário de Estudos Prisionais.
Local: Universidade Federal da Bahia.
Data: 2011

Maria Gorete Marques de Jesus
Título da conferência: Pesquisa empírica
Evento: Metodologia de pesquisa no campo do direito. IBCCRIM
Local: Auditório IBCCRIM
Data: 07 de novembro de 2011

Título da Conferência: A prisão provisória: punição antecipada? Análise de casos de tráfico de
drogas
Título do Evento:34º Encontro Anual da Anpocs
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Local: Caxambu, Minas Gerais
Data: 2011

Título da Conferência: Drogas e Segurança Pública
Evento: Semana de Debates sobre Sociedade, Psicotrópicos e Políticas Públicas
Local: Sala 8, FFLCH/USP
Data: 22 de setembro de 2011

Título da Conferência: Atendimento aos presos provisórios a promoção de inspeções aos Centros
de Detenção Provisória (CDPs)
Evento: 252ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública
Local: Auditório do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo
Data: 9 de setembro de 2011

Maria Gorete Marques de Jesus, Amanda Oi, Thiago Rocha e Pedro Lagatta
Título da conferência: O tráfico de drogas e a seletividade da justiça
Evento: Semana de Reflexão Jurídica.
Local: Regional do Grande ABCD da Defensoria Pública, na Rua Barão de Mauá, nº 251, em São
Bernardo do Campo
Data: 28 de julho de 2011

Maria Gorete Marques de Jesus e Emy Matsuda
Título da Conferência: Violência contra a mulher e sistema de justiça criminal
Título do Evento:II Enadir - Encontro Nacional de Antropologia do Direito
Local: Universidade de São Paulo, São Paulo-SP
Data: 2011

Mariana T. Possas
Título da Conferência: Democracia, direitos humanos e o discurso punitivo
Evento: XV Congresso Brasileiro de Sociologia
Local: Curitiba, PR
Data: 2011

Título da Conferência: O monitoramento das violações de direitos humanos: problemas e
reflexões sobre a idéia de proteção da dignidade humana
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Evento: VIII Semana de Humanidades UFC/EUCE
Local: Fortaleza
Data: 2011

Título da Conferência: Os paradoxos dos direitos humanos como resposta à violência
Evento: Seminário sobre violência, tolerância e direitos humanos, USP
Local: Piracicaba
Data: 2011

Título da Conferência: Os crimes contra a humanidade e a lei de tortura no Brasil
Evento: Direito Internacional e tortura, Faculdade de direito da USP
Local: São Paulo
Data: 2011

Título da Conferência: Crime, violence and social control
Evento: FAAP Global Connection - Brazil Interdisciplinary Perspective
Local: São Paulo
Data: 2011

Título da Conferência: Debatedora dos trabalhos apresentados no GT 12 - Mercados ilícitos
Evento: XV Congresso Brasileiro de Sociologia
Local: Curitiba
Data: 2011

Thiago Rocha
Tema da Conferência: Apresentação da pesquisa e discussão sobre eventuais alterações
legislativas
Tema do Evento: Seminário Crimes e Penas no Direito Brasileiro. Subcomissão Especial de
Crimes e Penas da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Local: Recife
Data: 07 de novembro de 2011

Vitor Blotta
Título da Conferência: Opinião Pública, Mídia e Direitos Humanos: interpretações a partir de O
Processo de Franz Kafka.
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Evento: I Simpósio de Direitos Humanos da Universidade do Grande ABC
Local: Universidade do Grande ABC
Data: 2011

Viviane de Oliveira Cubas
Título da Conferência:Ouvidoria de Polícia e Redução da Letalidade em Ações Policiais no Brasil.
Evento: 19º Ciclo de Seminários Políticas Públicas - Violência: estado, sociedade e cultura.
Local: FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo – São Paulo
Data: 05/05/2011

Viviane Massa, Caren Ruotti, Maria Fernanda T. Peres, Lilia Schraiber
Título da Conferência: Violência e vulnerabilidade de jovens em São Paulo: reconstrução de duas
histórias de vida
Evento: V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde
Local: São Paulo
Data: 2011

Wânia Pasinato
Título: Desafios metodológicos para estudos sobre o(s) fluxo(s) da justiça na aplicação da Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Sessão Especial “Problemas metodológicos nos estudos de
fluxo do sistema de justiça criminal no Brasil”
Evento: XV Congresso Brasileiro de Sociologia - SBS
Local: Universidade Federal do Paraná – Curitiba/PR
Data: 2011

Título da Conferência: Apresentação da Pesquisa Violência e Confiança na Democracia.
Evento: Seminário “Crimes e penas no direito brasileiro”, coordenado pela Subcomissão de
Crimes e Penas da Câmara dos Deputados
Local: Auditório do Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo
Data: 14/10/2011

2.3. Intervenções através da mídia
Dezembro
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Data: 26 de dezembro de 2011
Assunto: “Pesquisa da USP mostra ineficácia das ações contra o tráfico de drogas”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Revista - Caros Amigos
http://carosamigos.terra.com.br/index2/index.php/noticias/2334-pesquisa-da-ups-mostra-quecombate-ao-trafico-de-drogas-e-enxugar-gelo
Data: 19 de dezembro de 2011
Assunto: “A Síria cede às pressões internacionais e aceita a entrada de observadores árabes”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão - “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20111219bl3
Data: 19 de dezembro de 2011
Assunto: “Pequenos assassinatos”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site - “Dom Total”
http://www.domtotal.com/especiais/detalhes.php?espId=1224
Data: 18 de dezembro de 2011
Assunto: “Estudo mostra que atuação da polícia atinge mais pequenos traficantes”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Agência de Notícias - “Agência Brasil”
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-18/estudo-mostra-que-atuacao-da-policia-atingemais-pequenos-traficantes
Data: 17 de dezembro de 2011
Assunto: “Estudo revela 'sistema industrial' de prisões por tráfico em SP”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Jornal - “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estudo-revela-sistema-industrial-de-prisoes-portrafico-em-sp-,812074,0.htm
Data: 16 de dezembro de 2011
Assunto: “Repressão ao tráfico de drogas é ‘enxuga gelo’, diz pesquisa da USP”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Jornal - “O Globo”
http://oglobo.globo.com/pais/repressao-ao-trafico-de-drogas-enxuga-gelo-diz-pesquisa-da-usp3462023
Data: 16 de dezembro de 2011
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Assunto: “Pesquisa mostra que lei criada para diferenciar usuário de traficante de drogas fez
aumentar o número de prisões de réus primários”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Televisão - “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20111216bl1
Data: 16 de dezembro de 2011
Assunto: “Número de presos por tráfico de drogas aumenta no Brasil”
Pesquisador: Gorete Marques
Publicação: Televisão - “TV Brasil” (Repórter Brasil)
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/video/23014/
Data: 10 de dezembro de 2011
Assunto: “Textos aliam reflexão sobre segurança a direitos humanos”
Pesquisador: Fernando Salla
Publicação: Jornal - “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/13964-textos-aliam-reflexao-sobre-seguranca-a-direitoshumanos.shtml
Data: 9 de dezembro de 2011
Assunto: “O indevassável: do Congo à Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal - “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/13766-o-indevassavel-do-congo-a-siria.shtml
Data: 7 de dezembro de 2011
Assunto: “Violência doméstica”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Revista Espaço Aberto, nº 134
http://espaber.uspnet.usp.br/espaber/?p=22295
Data: 5 de dezembro de 2011
Assunto: “Entrada de observadores não dá desfecho à crise na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/mundo/entrada-de-observadores-nao-da-desfecho-crise-na-siria-3388647
Data: 5 de dezembro de 2011
Assunto: “Ética e barbárie”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
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http://www1.folha.uol.com.br/colunas/aecioneves/1016449-etica-e-barbarie.shtml
Data: 5 de dezembro de 2011
Assunto: “Prazo da Liga Árabe para evitar sanções à Síria expira no domingo”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1016236-prazo-da-liga-arabe-para-evitar-sancoes-a-siriaexpira-no-domingo.shtml
Data: 3 de dezembro de 2011
Assunto: “’Derrubar governo sírio não é nosso problema’, diz relator da ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Rede Brasil Atual”
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/12/derrubar-governo-sirio-nao-enosso-problema-diz-relator-da-onu
Data: 3 de dezembro de 2011
Assunto: “En Syrie, les enfants martyrs de la répression du régime”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “RFI – Rádio França” (Paris, França)
http://www.rfi.fr/node/758545
Data: 3 de dezembro de 2011
Assunto: “Conselho da ONU condena repressão de governo sírio”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Agora São Paulo”
http://www.agora.uol.com.br/mundo/ult10109u1016004.shtml
Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “UN Commission Calls for International Response in Syria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Global Conversation” (Providence, Rhode Island, Estados Unidos)
http://www.globalconversation.org/2011/12/02/un-commission-calls-international-response-syria
Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “Comissão condena violação dos direitos humanos na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “RFI – Rádio França Internacional”/Português (Paris, França)
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20111202-comissao-de-direitos-humanos-pede-medidasurgentes-para-proteger-populacao-siria
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Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “Alto Comissariado da ONU para os direitos humanos pede "acção imediata" na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Público” (Lisboa, Portugal)
http://www.publico.pt/Mundo/altacomissaria-da-onu-para-os-direitos-humanos-pede-accaoimediata-na-siria1523497?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoMundo+
%28Publico.pt+-+Mundo%29
Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “Novembro foi mês mais violento do regime sírio contra crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1015488-novembro-foi-mes-mais-violento-do-regime-siriocontra-criancas.shtml
Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “ONU já vê guerra civil”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Correio Braziliense”
http://www.correioweb.com.br/euestudante/noticias.php?id=24983&tp=21&tp2=16
Data: 2 de dezembro de 2011
Assunto: “Presidente da Comissão da ONU para a Síria fala sobre a repressão naquele país”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Globo News” (Jornal das Dez)
http://g1.globo.com/videos/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/presidente-da-comissaoda-onu-para-a-siria-fala-sobre-a-repressao-naquele-pais/1717934/

Novembro
Data: 30 de novembro de 2011
Assunto: “RMC : 30/11 - Bourdin 2012 - 8h-9h”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “RMC” (Paris, França)
http://www.rmc.fr/podcast/podcast.php?id=30
Data: 30 de novembro de 2011
Assunto: “Comissão, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, afirma que o governo da Síria
cometeu crimes contra a humanidade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
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Publicação: Rádio – “Cultura FM” (Começando o Dia)
http://culturafm.cmais.com.br/comecando/3011-paulo-sergio-pinheiro
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “'Militares violaram sexualmente crianças'”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,militares-violaram-sexualmente-criancas,804206,0.htm
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “Situação da Síria é ‘desesperadora’, diz presidente de comissão da ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “G1”
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/11/situacao-da-siria-e-desesperadora-dizpresidente-de-comissao-da-onu.html
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “Síria cometeu crimes contra humanidade, diz ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,siria-cometeu-crimes-contra-humanidade-dizonu,804389,0.htm
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “Síria: ONU acusa regime de crimes de guerra”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Agência de Notícias – “Euronews” (Lisboa, Portugal)
http://pt.euronews.net/2011/11/29/siria-onu-acusa-regime-de-crimes-de-guerra/
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “Les forces syriennes ont tué plus de 250 enfants”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Le Figaro” (Paris, França)
http://www.lefigaro.fr/international/2011/11/29/01003-20111129ARTFIG00440-les-forcessyriennes-ont-tue-plus-de-250-enfants.php
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “UN Accuses Syria of violating human rights CCTV News”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “CCTV” (Pequim, China)
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http://www.youtube.com/watch?v=dG-bVD4G3Xw
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “UN: Syrian officials ordering mass atrocities”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Al Jazeera” – English (Doha, Qatar – com as redações de Londres e
Washington)
http://www.youtube.com/watch?v=35N4CyfZBOc
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “L'armée syrienne accusée de crimes contre l'humanité”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Le Monde” (Paris, França)
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/29/l-armee-syrienne-accusee-de-crimescontre-l-humanite_1610494_3218.html
Data: 29 de novembro de 2011
Assunto: “Un rapport commandé par l'ONU accuse la Syrie de ‘crimes contre l'humanité’”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Le Monde” (Paris, França)
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/29/un-rapport-commande-par-l-onu-accuse-lasyrie-de-crimes-contre-l-humanite_1610660_3218.html
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Syria backed military crimes, says UN report”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Financial Times” (Londres, Inglaterra)
http://www.ft.com/intl/cms/s/9373a2ee-19e3-11e1-988800144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F
0%2F9373a2ee-19e3-11e1-9888-00144feabdc0.html&_i_referer=#axzz1f5uO3sxu
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “U.N. report documents Syria’s crimes against protesters”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “The Washington Post” (Washington, Estados Unidos)
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/un-report-documents-syrias-gross-violations-ofhuman-rights/2011/11/28/gIQA5Hlp4N_story.html
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Nações Unidas acusam o governo de Damasco de diversos crimes contra a
humanidade”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20111128bl3
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “ONU confirma crimes brutais na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Brasil” (Repórter Brasil)
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/video/22238/
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Violência afetou até 4 milhões na Síria, diz Paulo Sérgio Pinheiro”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/mundo/violencia-afetou-ate-4-milhoes-na-siria-diz-paulo-sergio-pinheiro3344107
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Paulo Sérgio Pinheiro: 3 milhões de sírios já foram afetados pela violência”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,paulo-sergio-pinheiro-3-milhoes-de-sirios-jaforam-afetados-pela-violencia,804025,0.htm
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Governo sírio mandou torturar e matar milhares de pessoas, inclusive crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,governo-sirio-mandou-torturar-e-matar-milharesde-pessoas-inclusive-criancas,804018,0.htm
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “ONU afirma que 250 crianças foram mortas na Síria desde o início dos conflitos”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Rede Brasil Atual”
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/11/onu-afirma-que-250-criancasforam-mortas-na-siria-desde-o-inicio-dos-conflitos
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “ONU: Quatro mil foram assassinados na Síria, mais de 250 são crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
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Publicação: Site – “Terra”
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5492710-EI6580,00ONU+Quatro+mil+foram+assassinados+na+Siria+mais+de+sao+criancas.html
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Não entrar na Síria não prejudicou relatório, diz líder de comissão”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1013205-nao-entrar-na-siria-nao-prejudicou-relatorio-diz-liderde-comissao.shtml
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Syria unrest: Forces commit 'crimes against humanity'”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Agência de Notícias – “BBC” (Londres, Inglaterra)
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15927458
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Comissão da ONU divulga relatório sobre violações de direitos humanos na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Globo News” (Globo News em Pauta)
http://g1.globo.com/videos/globo-news/globo-news-em-pauta/t/todos-os-videos/v/comissao-daonu-divulga-relatorio-sobre-violacoes-de-direitos-humanos-na-siria/1712385/
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Relatório de missão da ONU alerta para crimes contra a humanidade na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1013178-relatorio-de-missao-da-onu-alerta-para-crimescontra-a-humanidade-na-siria.shtml
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “ONU: investigação aponta para violações de direitos humanos na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “UN Multimedia”
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2011/11/onu-investigacao-aponta-para-violacoesde-direitos-humanos-na-siria/
Data: 28 de novembro de 2011
Assunto: “Males que nunca acabam”
Pesquisador: Sergio Adorno
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Publicação: Revista – “Ciência Hoje” – edição on-line
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/11/males-que-nunca-se-acabam
Data: 25 de novembro de 2011
Assunto: “Síria ignora Liga Árabe, que imporá sanções”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,siria-ignora-liga-arabe-que-imporasancoes,803070,0.htm
Data: 25 de novembro de 2011
Assunto: “Como a violência está presente nas escolas”
Pesquisador: Renato Alves
Publicação: Rádio – “Rádio Câmara” (Reportagem Especial)
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?lnk=COMO-A-VIOLENCIA-ESTAPRESENTE-NAS-ESCOLAS-0859&selecao=MAT&materia=130349&programa=132
Data: 18 de novembro de 2011
Assunto: “Estigmatizada, PM paulista quer investir em Direitos Humanos”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Revista – “Carta Capital”
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/estigmatizada-pm-paulista-quer-investir-em-direitoshumanos-2/
Data: 12 de novembro de 2011
Assunto: “A sociedade civil é fundamental para a implementação das recomendações
internacionais”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Conectas”
http://www.conectas.org/coloquio-internacional/a-sociedade-civil-e-fundamental-para-aimplementacao-das-recomendacoes-internacionais
Data: 9 de novembro de 2011
Assunto: “O crescimento da violência dentro das escolas”
Pesquisador: Renato Alves
Publicação: Rádio – “Rádio Câmara” (Palavra de Especialista)
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/?lnk=O-CRESCIMENTO-DA-VIOLENCIADENTRO-DAS-ESCOLAS-BLOCO-2-1130&selecao=MAT&materia=129546&programa=64
Data: 7 de novembro de 2011
Assunto: “Falta diálogo entre os manifestantes da USP”
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Pesquisador: Nancy Cardia
Publicação: Rádio – “CBN” (CBN São Paulo)
http://cbn.globoradio.globo.com/cbn-sp/CBN-SP.htm
Data: 5 de novembro de 2011
Assunto: “Atuação da PM em campus ainda é indefinida”
Pesquisador: Nancy Cardia
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0511201103.htm
Data: 1 de novembro de 2011
Assunto: “O saudável controle externo”
Pesquisadores: Paulo Sérgio Pinheiro e Fernando Salla
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0111201108.htm

Outubro
Data: 28 de outubro de 2011
Assunto: “PM e estudantes em confronto”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Revista – “Carta Capital” – edição on-line
http://www.cartacapital.com.br/blog/sociedade/pm-e-estudantes-entram-em-confronto/
Data: 26 de outubro de 2011
Assunto: “Novela pauta mídia sobre violência contra a mulher”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Site – “Agência Patrícia Galvão”
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2226&ca
tid=51
Data: 25 de outubro de 2011
Assunto: “Facção criminosa paulista atua em 16 Estados do país”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/996171-faccao-criminosa-paulista-atua-em-16-estados-dopais.shtml
Data: 25 de outubro de 2011
Assunto: “Polícia de SP se esforça por humanismo, mas ainda mostra dados preocupantes”
Pesquisador: Sergio Adorno
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Publicação: Site – “The Brazilian Post” (Vitória – ES)
http://www.thebrazilianpost.info/jornal/index.php?option=com_content&view=article&id=1806:polici
a-de-sao-paulo-se-esforca-por-atuacao-humanitaria-mas-ainda-apresenta-dadospreocupantes&catid=295:politica&Itemid=396
Data: 20 de outubro de 2011
Assunto: “Sarney defende maior rigor nas leis que tratam de homicídios”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Agência de Notícias – “Agência Senado”
http://www.senado.gov.br/noticias/sarney-defende-maior-rigor-nas-leis-que-tratam-dehomicidios.aspx
Data: 19 de outubro de 2011
Assunto: “Dilma pede mais diplomacia e menos força militar na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “Cultura FM” (Começando o Dia)
http://tvcultura.cmais.com.br/dilma-pede-mais-diplomacia-e-menos-forca-militar-na-siria
Data: 19 de outubro de 2011
Assunto: “1964: Um Golpe ou uma Revolução?”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Jornal do Campus” (USP)
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/10/1964-um-golpe-ou-uma-revolucao/
Data: 19 de outubro de 2011
Assunto: “Uspianos vítimas da ditadura terão Memorial”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Jornal do Campus” (USP)
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/10/uspianos-vitimas-da-ditadura-teraomemorial/
Data: 18 de outubro de 2011
Assunto: “Programa ultrapassa o limite do humor e banaliza assédio sexual contra mulheres”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Jornal – “O Metalúrgico em Família”
http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/jornal-o-metalurgico-emfamilia/noticias/detalhe/55/programa+ultrapassa+o+limite+do+humor++e+banaliza+assedio+sexua
l+contra+mulheres.htm
Data: 17 de outubro de 2011
Assunto: “Lançamento do livro ‘Ensaios sobre Segurança Cidadã’”
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Pesquisador: Vitor Blotta
Publicação: Rádio – “Jovem Pan AM” (Jornal Jovem Pan)
http://www.usp.br/agen/wp-content/uploads/1710201120041556.wma
Data: 8 de outubro de 2011
Assunto: “Brasil eleva tom na ONU em relação a Damasco”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “BOL”
http://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2011/10/08/brasil-eleva-tom-na-onu-em-relacao-adamasco.jhtm
Data: 6 de outubro de 2011
Assunto: “Reflexão sobre os números apresentados no ‘Estudo Global sobre Homicídios’ do
Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes (UNODC)”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Rádio – “Tupi AM” (Tupi Serviços)
http://radiotupiam.com.br/file.php?file=20111006_TUPI_SERVICOS_DEBATE.mp3
Data: 6 de outubro de 2011
Assunto: “Aumento das taxas de homicídio no Brasil não pode ser associada somente à pobreza,
dizem especialistas”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Agência de Notícias – “Agência Brasil”
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-10-06/aumento-das-taxas-de-homicidio-no-brasil-naopode-ser-associada-somente-pobreza-dizem-especialistas
Data: 6 de outubro de 2011
Assunto: “ONU: Queda da taxa de homicídios despencou em SP, mas ainda é alta no RJ”
Pesquisador: Marcelo Nery
Publicação: Revista – “Carta Capital”
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/onu-aponta-diferencas-entre-rio-e-sao-paulo/
Data: 4 de outubro de 2011
Assunto: “Falta investigação na cobertura dos jornais brasileiros sobre direitos das mulheres”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Site – “ADJORI-SC (Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina)”
http://www.adjorisc.com.br/nosso-meio/falta-investigac-o-na-cobertura-dos-jornais-brasileirossobre-direitos-das-mulheres-1.949560
Data: 1 de outubro de 2011
Assunto: “Comissão da ONU quer investigar Síria”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Diário do Nordeste” (Fortaleza – CE)
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1050175
Data: 1 de outubro de 2011
Assunto: “Comissão da ONU exige acesso à Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Correio do Povo” (Curitiba – PR)
http://www.correiodopovo.com.br/Impresso/?Ano=117&Numero=1&Caderno=0&Noticia=343268
Data: 1 de outubro de 2011
Assunto: “Enviado do Brasil à Síria investigará morte de crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,enviado-do-brasil-a-siria-investigara-morte-decriancas-,779897,0.htm

Setembro
Data: 30 de setembro de 2011
Assunto: “Comissão de inquérito para Síria tenta convencer país a cooperar”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “UN Multimedia” - Português
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2011/09/comissao-de-inquerito-para-siria-tentaconvencer-pais-a-cooperar/
Data: 30 de setembro de 2011
Assunto: “Syria urged to allow human rights experts to visit the country”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “UN Multimedia”
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/09/syria-urged-to-allow-human-rights-experts-tovisit-the-country/
Data: 30 de setembro de 2011
Assunto: “A imprensa só retrata a Violência contra a Mulher como caso de polícia”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Site – “Unifem/ONU Mulheres”
http://www.unifem.org.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=149675
Data: 30 de setembro de 2011
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Assunto: “Estudo pioneiro mostra que falta investigação na cobertura no Brasil sobre direitos da
mulher”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Blog – “Em Dia com a Cidadania” (Rio de Janeiro – RJ)
http://www.emdiacomacidadania.com.br/post.php?titulo=estudo-pioneiro-mostra-que-faltainvestigacao-na-cobertura-no-brasil-sobre-direitos-da-mulher
Data: 23 de setembro de 2011
Assunto: “Comissão da Verdade: ex-ministro avalia que dois anos é tempo suficiente para concluir
investigações”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/politica/comissao-da-verdade-ex-ministro-avalia-que-dois-anos-temposuficiente-para-concluir-investigacoes-2694146
Data: 23 de setembro de 2011
Assunto: “Brasileiro representante da ONU conversará com autoridades da Síria na semana que
vem”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/mundo/brasileiro-representante-da-onu-conversara-com-autoridades-dasiria-na-semana-que-vem-2694046
Data: 23 de setembro de 2011
Assunto: “Na ONU, líder palestino diz que 'chegou a hora de ganhar a liberdade'”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Rede Brasil Atual”
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/09/na-onu-lider-palestino-diz-quechegou-a-hora-de-ganhar-aliberdade/?searchterm=Na%20ONU,%20l%C3%ADder%20palestino%20diz%20que%20%27cheg
ou%20a%20hora%20de%20ganhar%20a%20liberdade%27
Data: 23 de setembro de 2011
Assunto: “'Comissão não é assembleia', diz ex-ministro dos Direitos Humanos”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/23/comissao-nao-assembleia-diz-ex-ministro-dosdireitos-humanos-925431318.asp#ixzz1YtL6f2Cd
Data: 23 de setembro de 2011
Assunto: “Pedido de reconhecimento palestino na ONU é momento histórico, dizem especialistas”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Opera Mundi”
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticia/PEDIDO+DE+RECONHECIMENTO+PALESTINO+
NA+ONU+E+MOMENTO+HISTORICO+DIZEM+ESPECIALISTAS_15414.shtml
Data: 22 de setembro de 2011
Assunto: “Por que algumas mulheres aturam maridos violentos?”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Rádio – “Jovem Pan AM” (Jornal de Serviço)
http://jovempan.uol.com.br/noticias/comportamento/2011/09/por-que-algumas-mulheres-aturammaridos-violentos.html
Data: 21 de setembro de 2011
Assunto: (Obs.: O professor esteve presente na bancada do programa, onde comentou as
reportagens exibidas durante todo o telejornal, com foco nas reportagens especiais sobre a
professora vítima de agressão cometida por aluno, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo; a
prisão preventiva de 18 pessoas, por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, por fraudes na
construção de prédios na cidade; o discurso de Barack Obama na Assembleia Geral da ONU,
opondo-se à criação do Estado Palestino e a votação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de
Lei que prevê a criação da Comissão da Verdade).
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110921bl1
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110921bl2
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110921bl3
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110921bl4
Data: 19 de setembro de 2011
Assunto: “’Diretas e Montoro’ e ‘Diretas’”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Brado Retumbante – Do Golpe às Diretas”
http://www.bradoretumbante.org.br/videos/paulo-sergio-pinheiro-diretas-e-montoro
http://www.bradoretumbante.org.br/videos/paulo-se-rgio-pinheiro-verbete
Data: 19 de setembro de 2011
Assunto: “Paulo Sérgio Pinheiro explica qual é sua missão com o governo Sírio”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Globo News” (Globo News em Pauta)
http://g1.globo.com/videos/globo-news/globo-news-em-pauta/v/paulo-sergio-pinheiro-explica-quale-sua-missao-com-o-governo-sirio/1635576/
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Data: 15 de setembro de 2011
Assunto: “Oposição síria cria ‘Conselho Nacional’ - Países árabes pressionam pelo fim do
‘derramamento de sangue’ na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “Cultura FM” (Começando o Dia)
http://tvcultura.cmais.com.br/oposicao-siria-cria-conselho-nacional
Data: 15 de setembro de 2011
Assunto: “Missão da ONU: Brasileiro diz que obter colaboração da Síria é primeiro desafio”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “Rádio Senado” (Conexão Senado)
http://www.senado.gov.br/noticias/Radio/programa.asp?COD_PROGRAMA=3
Data: 15 de setembro de 2011
Assunto: “’A comissão quer fazer uma fotografia honesta dos fatos’, diz Paulo Sérgio Pinheiro”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “RFI – Rádio França Internacional” (Paris, França)
http://www.portugues.rfi.fr/geral/20110914-o-trabalho-da-comissao-e-oferecer-uma-fotografiahonesta-dos-fatos-diz-paulo-sergio-p
Data: 15 de setembro de 2011
Assunto: “Cidadania na web”
Pesquisador: Ariadne Natal
Publicação: Televisão – “TV Futura” (Conexão Futura)
http://www.conexaofutura.org.br/tag/cutura-digital
Data: 14 de setembro de 2011
Assunto: “Síria: missão da ONU quer cooperação da sociedade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “Jovem Pan AM” (Jornal Jovem Pan)
http://jovempan.uol.com.br/noticias/2011/09/siria-missao-da-onu-quer-cooperacao-dasociedade.html
Data: 14 de setembro de 2011
Assunto: “Missão de direitos humanos na Síria tem comando brasileiro”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Revista – “Veja” – edição on-line
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/missao-de-direitos-humanos-na-siria-tem-comandobrasileiro
Data: 14 de setembro de 2011
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Assunto: “Diplomata brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro espera ter o apoio da Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Correio Braziliense”
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/09/14/interna_mundo,269744/diplom
ata-brasileiro-paulo-sergio-pinheiro-espera-ter-o-apoio-da-siria.shtml
Data: 14 de setembro de 2011
Assunto: “UN Human Rights Council to make renewed attempt to visit Syria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “UN Multimedia”
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/09/un-human-rights-council-to-make-renewedattempt-to-visit-syria/
Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Gregori: ‘Não creio em objeção do DEM à Comissão da Verdade’"
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Terra”
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5346462-EI6578,00.html
Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Ministros de Direitos Humanos entregam manifesto em favor da Comissão da Verdade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República”
http://www.direitoshumanos.gov.br/2011/09/13-set-2011-ha-consenso-para-votacao-da-comissaoda-verdade-diz-presidente-da-camara-1
Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Avaliar violações humanitárias na Síria não será fácil, diz brasileiro na ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “G1”
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/09/avaliar-violacoes-humanitarias-na-siria-nao-serafacil-diz-brasileiro-na-onu.html
Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Paulo Sérgio Pinheiro diz que desafio será convencer governo da Síria a receber
comissão da ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2011/09/13/paulo-sergio-pinheiro-diz-que-desafio-seraconvencer-governo-da-siria-receber-comissao-da-onu-925347950.asp
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Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Brasileiro diz que maior desafio é colaboração de Assad”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “DCI”
http://www.dci.com.br/Brasileiro-diz-que-maior-desafio-e-colaboraca-de-Assad-9-390559.html
Data: 13 de setembro de 2011
Assunto: “Ex-secretário brasileiro dos Direitos Humanos lidera missão da ONU na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “Correio Braziliense”
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/09/13/interna_mundo,269571/exsecretario-brasileiro-dos-direitos-humanos-lidera-missao-da-onu-na-siria.shtml
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “Brasileiro vai chefiar missão de Direitos Humanos da ONU na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “RFI – Rádio França Internacional” (Paris, França)
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20110912-brasileiro-vai-chefiar-missao-de-direitos-humanos-daonu-na-siria
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “Brasileiro que chefiará comissão da ONU diz esperar colaboração da Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Agência de Notícias – “BBC” (Londres, Inglaterra)
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/09/110912_siria_brasileiro_jf.shtml
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “Brasileiro nomeado pela ONU diz que negociará para Síria permitir visita”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “G1”
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/09/espero-que-governo-sirio-participe-diz-brasileirochefe-de-comissao-da-onu.html
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “Conselho de Direitos Humanos da ONU nomeia brasileiro para chefiar comissão que
investigará violência na Síria”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Nações Unidas no Brasil – UNIC/Rio”
http://www.onu.org.br/conselho-de-direitos-humanos-da-onu-nomeia-brasileiro-para-chefiarcomissao-que-investigara-violencia-na-siria/
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Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “UN Human Rights Council appoints experts to probe Syrian violence”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “UN News Centre”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39516&Cr=syria&Cr1=
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “O arquivamento de inquéritos”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-arquivamento-de-inqueritos,771262,0.htm
Data: 12 de setembro de 2011
Assunto: “Pesquisa revela que os casos de homicídios levados às delegacias paulistas ficam
majoritariamente sem apuração”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Rádio – “Cultura FM” (Começando o Dia)
http://culturafm.cmais.com.br/comecando/0609-sergio-adorno
Data: 3 de setembro de 2011
Assunto: “A Justiça que tarda e falha – Em SP, maioria dos crimes sem autoria definida fica sem
apuração”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Jornal – “O Globo”
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/03/em-sp-maioria-dos-crimes-sem-autoria-definida-ficasem-apuracao-925282557.asp
Data: 2 de setembro de 2011
Assunto: “Especial – 11 de Setembro – 10 Anos Depois”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Rádio – “CBN” (Especial – 11 de Setembro – 10 Anos Depois)
http://www.youtube.com/watch?v=AZgxiHeQHPs

Agosto
Data: 30 de agosto de 2011
Assunto: “Cerca de 70% das crianças envolvidas com bullying sofrem castigo corporal, mostra
pesquisa”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Agência de Notícias – “Agência Brasil”
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-30/cerca-de-70-de-criancas-envolvidas-combullying-sofrem-castigo-corporal-mostra-pesquisa
Data: 26 de agosto de 2011
Assunto: “Protegidos pela Lei Maria da Penha”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Revista – “Isto É”
http://www.istoe.com.br/reportagens/154804_PROTEGIDOS+PELA+LEI+MARIA+DA+PENHA
Data: 26 de agosto de 2011
Assunto: “Decretada prisão administrativa de 10 PM´s suspeitos de não socorrer dois assaltantes”
Pesquisador: Nancy Cardia
Publicação: Televisão – “TV Globo News” (Jornal Globo News – Edição das 10h)
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2011/08/violencia-policial-e-negacao-da-eficiencia-diznancy-cardia.html
Data: 26 de agosto de 2011
Assunto: “Prescrição de homicídios em 20 anos gera ainda mais impunidade, mas quem cumpriu
a pena também não deve ser desrespeitado pelo resto da vida”
Pesquisador: Nancy Cardia
Publicação: Rádio – “CBN” (CBN Total)
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-total/2011/04/26/PRESCRICAO-DE-HOMICIDIOSEM-20-ANOS-GERA-AINDA-MAIS-IMPUNIDADE-MAS-QUEM-CUMPRIU-A-PENA.htm
Data: 17 de agosto de 2011
Assunto: “Aumento dos latrocínios em São Paulo”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Televisão – “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110817bl1
Data: 13 de agosto de 2011
Assunto: “Flagrantes da resistência às Ditaduras”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Jornal – “O Estado de S. Paulo”
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,flagrantes-da-resistencia-as-ditaduras,757957,0.htm
Data: 12 de agosto de 2011
Assunto: “Paranaense apóia o desarmamento”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Site – “GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação)”
http://www.gazetadopovo.com.br/pazsemvozemedo/conteudo.phtml?id=1157128
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Data: 10 de agosto de 2011
Assunto: (Obs.: O professor esteve presente na bancada do programa, onde comentou as
reportagens exibidas durante todo o telejornal, com foco nas reportagens especiais sobre as
operações da Polícia Federal, a ação da polícia do Rio de Janeiro no seqüestro do ônibus no
centro da cidade e os recentes conflitos urbanos no Reino Unido provocados pela ação policial).
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “TV Cultura” (Jornal da Cultura)
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/internet-bloco-01-10-08-11
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110810bl2
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110810bl3
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/jc20110810bl4
Data: 3 de agosto de 2011
Assunto: “Sociologia da violência”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Site – “CMI Brasil (Centro de Mídia Independente)”
http://prod.midiaindependente.org/pt/blue/2011/08/495004.shtml
Data: 3 de agosto de 2011
Assunto: “El fenómeno de la ultraderecha en América Latina”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Agência de Notícias – “BBC” (Londres, Inglaterra)
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110803_america_latina_ultraderecha_extremismo_j
p.shtml

Julho
Data: 27 de julho de 2011
Assunto: “As revoluções precisam da web”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Observador Político”
http://www.observadorpolitico.org.br/
Data: 23 de julho de 2011
Assunto: “População carcerária dobra em dez anos”
Pesquisador: Fernando Salla
Publicação: Site – “Consultor Jurídico”
http://www.conjur.com.br/2011-jul-23/numero-presos-cresce-indice-criminalidade-brasil
Data: 22 de julho de 2011
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Assunto: “Seminário: Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela hoje”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Televisão – “IPTV USP”
http://iptv.usp.br/portal/InfosVideo.do?_InstanceIdentifier=0&_EntityIdentifier=uspWwuebgmhY1Ixh
6ABqi6yQEUwIGl_jImFv5w1ihmEmOY.
Data: 21 de julho de 2011
Assunto: “Série: Insegurança Pública – Brasil já conta com quase 500 mil seguranças particulares”
Pesquisador: Viviane Cubas
Publicação: Televisão – “TV Bandeirantes” (Jornal da Band)
http://www.band.com.br/jornaldaband/series.asp?s=inseguranca_publica&v=2c9f94b6314981cd01
314ef863fd07cf
Data: 15 de julho de 2011
Assunto: “Getúlio em três tempos”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Revista – “Revista do Brasil”
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/61/cinema/view
Data: 10 de julho de 2011
Assunto: “Ação de neonazistas é igual à de grupos de extermínio policial, diz psicanalista”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Site – “R7”
http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/acao-de-neonazistas-e-igual-a-de-grupos-de-exterminiopolicial-diz-psicanalista-20110710.html
Data: 6 de julho de 2011
Assunto: “Conheça os principais pontos da Lei Maria da Penha”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Publicação: Site – “G1”
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2011/07/conheca-os-principais-pontos-da-lei-mariada-penha.html
Data: 5 de julho de 2011
Assunto: “Crime de ódio é arbitrário, afirma pesquisador da USP”
Pesquisador: Sergio Adorno
Publicação: Jornal – “Folha de S. Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0507201113.htm
Data: 4 de julho de 2011
Assunto: “Pinheiro: ‘La situación de la justicia juvenil en América Latina és precaria’”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Save the Children” (Lima, Peru)
http://www.savethechildren.org.pe/web/detalle_publicacion.php?v_id_pub=328&v_tip_pub=N&v_id
_cat=6&v_pad=16&v_hij=18&idi=E&pai=17
Data: 1 de julho de 2011
Assunto: “Entrevista realizada por Save the Children al relator sobre los derechos de la niñez de la
CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, durante su visita a Lima para la presentación del Informe sobre
Justicia Juvenil de la CIDH.”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Publicação: Site – “Save the Children” (Lima, Peru)
http://www.youtube.com/watch?v=Tns8l4m-ckI&feature=channel_video_title

Junho
Data: 29 de Junho 2011
Assunto: “Vanguard Brasile: Carceri Pericolose”
Pesquisador: Fernando Salla
Veículo: TV: Current (Sucursal: Itália) - Vanguard
http://www.youtube.com/watch?v=4JRzDVx2w-I&NR=1
Data: 28 de Junho 2011
Assunto: “Homem mata a ex-namorada e depois comete suicídio em Jundiaí”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Dia a Dia
http://www.redebomdia.com.br/noticias/dia-a-dia/58520/homem+mata+a+exnamorada+e+depois+comete+suicidio+na+agapeama
Data: 28 de Junho 2011
Assunto: “Queda dos homicídios não é uniforme em todos os bairros paulistanos”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Rádio: CBN
http://cbn.globoradio.globo.com/cbn-sp/2011/06/28/QUEDA-DOS-HOMICIDIOS-NAO-EUNIFORME-EM-TODOS-OS-BAIRROS-PAULISTANOS.htm
Data: 27 de Junho 2011
Assunto: “Em 70% dos casos, mulheres não denunciam a 1ª agressão”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Jornal: O Tempo (Belo Horizonte – MG)
http://www.otempo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=175155,OTE&busca=pasinato&pagina=1
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Data: 23 de Junho 2011
Assunto: “De pequenas incivilidades a agressões”
Pesquisador: Viviane Cubas
Veículo: Jornal de Hoje/Fortaleza
http://www.opovo.com.br/app/opovo/fortaleza/2011/06/23/noticiafortalezajornal,2259547/depequenas-incivilidades-a-agressoes.shtml
Data: 23 de Junho 2011
Assunto: “Detención de menores que infringen la ley no es efectiva, afirma especialista”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Agência de Notícias: Andina – Agência Peruana de Notícias (Peru)
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=z/RGN6Cnv04=
Data: 23 de Junho 2011
Assunto: “Detención de menores que infringen ley no es efectiva”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal: El Peruano – Diário Oficial (Peru)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=rm6mFlOrazs=
Data: 23 de Junho 2011
Assunto: “La dimensión oculta de la violencia contra la primera infancia”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: TV: Salgalú On-Line (Peru)
http://www.salgalu.tv/archivo_detalle.php?id=157
Data: 23 de Junho 2011
Assunto: “Paulo Sérgio Pinheiro, relator de la CIDH sobre derechos de la niñez, pidió una
legislación para prohibir el maltrato a los niños”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: Inversión en la infancia (Peru)
http://www.inversionenlainfancia.net/web/blog/noticia/619
Data: 22 de Junho 2011
Assunto: “Vanguard Brasile: La Guerra nelle Favelas”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: TV: Current (Sucursal: Itália)
http://www.youtube.com/watch?v=Dh_Q2zCn7CE&feature=feedlik
Data: 22 de Junho 2011
Assunto: “Presentan resultados preliminares del Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos
Humanos de la CIDH”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: Save e Children (Peru)
http://www.saveechildren.org.pe/web/detalle_publicacion.php?v_id_pub=325&v_tip_pub=N&v_id_c
at=6&v_pad=16&v_hij=18&idi=E&pai=17
Data: 22 de Junho 2011
Assunto: “La CIDH recomienda que la reclusión sea el último recurso para los menores
infractores”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Agência de Notícias: EFE
http://www.efeamerica.com/146_sociedad/1170886_la-cidh-recomienda-que-la-reclusion-sea-elultimo-recurso-para-los-menores-infractores.html
Data: 15 de Junho 2011
Assunto: “’Venezuela é farsa democrática’ – Especialistas discutem o problema do sistema
judiciário venezuelano”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: AUN – On-Line (Agência Universitária de Notícias)
http://www.usp.br/aun/_reeng/materia.php?cod_materia=1106054
Data: 14 de Junho 2011
Assunto: “ONU não esconde insatisfação com os arquivos fechados sobre tortura e quer punição
a criminosos”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Rádio: CBN
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-noite-total/2011/06/14/ONU-NAO-ESCONDEINSATISFACAO-COM-OS-ARQUIVOS-FECHADOS-SOBRE-TORTURA-QUER-PUNICAO-ACR.htm
Data: 5 de Junho 2011
Assunto: “Na Venezuela, a Justiça definitiva de Chávez é provisória”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal: Diário do Comércio
http://www.dcomercio.com.br/materia.aspx?id=70316&canal=21
Data: 4 de Junho 2011
Assunto: “Com debate, Eduardo Escorel lança DVD ‘Era Vargas’”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: R7
http://entretenimento.r7.com/cinema/noticias/com-debate-eduardo-escorel-lanca-dvd-era-vargas20110604.html
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Data: 1 de Junho 2011
Assunto: “Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela hoje”
Pesquisador: NEV/USP e Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: IRI-USP (Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo)
http://www.iri.usp.br/?pg=100

Maio
Data: 28 de Maio 2011
Assunto: “Projeto ‘Promovendo o Desenvolvimento Saudável de adolescentes grávidas e seus
filhos’”
Pesquisador: Renato Alves e Aline Gomes
Veículo: Jornal da Cultura – TV Cultura
http://www.tvcultura.com.br/jornal-da-cultura/programa/jc20110528
Data: 28 de Maio 2011
Assunto: “A escola é um espaço seguro”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Site: Globo Educação
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/05/escola-e-um-espaco-seguro.html
Data: 28 de Maio 2011
Assunto: “Especialista aponta possíveis causas e soluções para violência nas escolas”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Site: Globo Educação
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/05/especialista-aponta-possiveis-causase-solucoes-para-violencia-nas-escolas.html
Data: 27 de Maio 2011
Assunto: “Mapa da Violência 2011 – Aumento dos jovens vítimas de violência no Brasil”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal da Cultura – TV Cultura
http://www.tvcultura.com.br/jornal-da-cultura/programa/jc20110527
Data: 27 de Maio 2011
Assunto: “Seminário discute relação entre violência, Estado, Sociedade e Cultura no Brasil”
Pesquisador: Sérgio Adorno e Viviane Cubas
Veículo: Site: Repórter News
http://www.reporternews.com.br/noticia.php?cod=324919
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Data: 24 de Maio 2011
Assunto: “CRAVI: Quebrando o silêncio”
Pesquisador: Caren Ruotti
Veículo: Jornal: Diário Oficial do Estado de São Paulo
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2011/e
xecutivo%2520secao%2520i/maio/24/pagnot_0004_ENUS5K49I0G47eB78GO1SK8DFCP.pdf&pa
gina=IV&data=24/05/2011&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=4
Data: 19 de Maio 2011
Assunto: “Nova Comissão discutirá proibição de castigos físicos em crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: Câmara dos Deputados
http://www2.camara.gov.br/portal/Camara/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cdhm/noticias/nova-comissao-discutira-proibicao-de-castigos-fisicos-em-criancas
Data: 19 de Maio 2011
Assunto: “Petistas defendem lei para erradicar castigos corporais a crianças”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: PT na Câmara
http://www.informes.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7389:petistasdefendem-lei-para-erradicar-castigos-corporais-a-criancas&catid=1:latest-news&Itemid=108
Data: 19 de Maio 2011
Assunto: “Brasil pode ser 30º país a proibir castigos físicos, diz ONU”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: Câmara dos Deputados
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/197335-BRASIL-PODE-SER30%C2%BA-PAIS-A-PROIBIR-CASTIGOS-FISICOS,-DIZ-ONU.html
Data: 19 de Maio 2011
Assunto: “Lei contra castigos corporais consolida a democracia, diz OEA”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site: Câmara dos Deputados
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/197307-LEI-CONTRACASTIGOS-CORPORAIS-CONSOLIDA-A-DEMOCRACIA,-DIZ-OEA.html
Data: 18 de Maio 2011
Assunto: “Eleição em Comissão e Debate sobre Cultura de Paz”
Pesquisador: Marcelo Nery
Veículo: Site: Hamilton Pereira
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http://www.hamiltonpereira.org.br/noticias/eleicao-em-comissao-e-debate-sobre-cultura-depaz/20110518082650_G_381
Data: 18 de Maio 2011
Assunto: “Seminário sobre Visitação Domiciliar: Prevenção da Violência e Promoção do
Desenvolvimento Infantil”
Pesquisador: NEV/USP
Veículo: Site: IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves – Vitória – ES)
http://www.ijsn.es.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=975%3Aseminariosobre-visitacao-domiciliar-prevencao-da-violencia-e-promocao-do-desenvolvimentoinfantil&catid=402%3Anoticias-do-social&Itemid=271
Data: 16 de Maio 2011
Assunto: “USP vai investir R$ 70 mi em pesquisa”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Jornal: O Estado de S. Paulo
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110516/not_imp719766,0.php
Data: 15 de Maio 2011
Assunto: “Formas de garantir dignidade à infância”
Pesquisador: NEV/USP
Veículo: Jornal da USP
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=15237
Data: 14 de Maio 2011
Assunto: “Especial 5 anos de ataques do PCC”
Pesquisador: Fernando Salla
Veículo: Rádio: CBN
Data: 2 de Maio 2011
Assunto: “O massacre de Realengo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Jornal: Le Monde Diplomatique Brasil
http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=927
Data: 1 de Maio 2011
Assunto: “A meta é proteger a criança”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal da USP
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=14815
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Data: 1 de Maio 2011
Assunto: “O desafio de seguir em frente”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Revista: Nova Escola
http://revistaescola.abril.com.br/

Abril
Data: 30 de Abril 2011
Assunto: “Violência tira famílias da calçada”
Pesquisador: Marcelo Nery
Veículo: Jornal: Bom Dia Rio Preto
http://www.redebomdia.com.br/Noticias/Dia-a-dia/52545/Violencia+tira+familias+riopretenses+da+calcada
Data: 27 de Abril 2011
Assunto: “Criminalizar o bullying não resolve suas causas”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal do Campus
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/05/criminalizar-o-bullying-nao-resolve-suascausas/
Data: 26 de Abril 2011
Assunto: “Prescrição de homicídios em 20 anos gera ainda mais impunidade, mas quem cumpriu
a pena também não deve ser desrespeitado pelo resto da vida”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Rádio CBN
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-total/CBN-TOTAL.htm
Data: 26 de Abril 2011
Assunto: “Bullying no ambiente escolar”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Rádio CBN
Data: 26 de Abril 2011
Assunto: “Realização de plebiscito gera polêmicas”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Rádio Jovem Pan
http://jovempan.uol.com.br/noticias/policia/2011/04/realizacao-de-plebiscito-gera-polemicas.html
Data: 26 de Abril 2011
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Assunto: “Faltam estatísticas atualizadas e confiáveis para análise das mortes de mulheres”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Jornal: Estado de Minas
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2011/04/17/interna_nacional,222247/falta-estatisticasatualizadas-e-confiaveis-para-analise-das-mortes-de-mulheres.shtml
Data: 26 de Abril 2011
Assunto: “A verdade represada”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Jornal: O Estado de S. Paulo
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-verdade-represada,707187,0.htm
Data: 15 de Abril 2011
Assunto: “Falta de integração e privilégios minam controle de armas no Brasil”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Site: Rede Brasil Atual
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/falta-de-integracao-e-privilegiosminam-controle-de-armas-no-brasil
Data: 15 de Abril 2011
Assunto: “Bullying e a tragédia de Realengo”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal da Tarde
Data: 14 de Abril 2011
Assunto: “Tragédia em escola deve ser apropriada pedagogicamente”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Portal Aprendiz
http://aprendiz.uol.com.br/content/sleuimucit.mmp
Data: 13 de Abril 2011
Assunto: “Controle de venda de armas é mais efetivo que plebiscito, diz pesquisador”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Site: Rede Brasil Atual
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/pesquisador-pensa-que-controle-devenda-de-armas-e-mais-efetivo-que-plebiscito
Data: 13 de Abril 2011
Assunto: “Para pesquisadores, violência escolar se combate com tolerância”
Pesquisador: Caren Ruotti
Veículo: Portal IG
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http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/para+pesquisadores+violencia+escolar+se+combate+co
m+tolerancia/n1300060315194.html
Data: 11 de Abril 2011
Assunto: “Impunidade no Brasil – Crimes contra crianças”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Rádio: Bandeirantes AM
Data: 11 de Abril 2011
Assunto: “Chacina na escola de Realengo no Rio de Janeiro”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Programa: Roda Viva – TV Cultura
http://www.tvcultura.com.br/rodaviva/programa/1250
Data: 11 de Abril 2011
Assunto: “Sociabilidade para uma cultura de paz”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Portal IG
http://delas.ig.com.br/colunistas/palavrademae/sociabilidade+para+uma+cultura+de+paz/c159683
4437789.html
Data: 11 de Abril 2011
Assunto: “Governo antecipa campanha de desarmamento”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: TV Globo News
http://g1.globo.com/videos/globo-news/jornal-das-dez/v/governo-antecipa-campanha-dedesarmamento/1482517/#/Todos%20os%20v%C3%ADdeos/20110411/page/1
Data: 10 de Abril 2011
Assunto: “Crimes de atiradores são comuns nos EUA e em outros países ricos”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: TV Record
http://noticias.r7.com/videos/crimes-de-atiradores-sao-comuns-nos-eua-e-em-outros-paisesricos/idmedia/bf85f0c3bacd6d3e0ac0f681db276ced.html
Data: 9 de Abril 2011
Assunto: “Violência nas escolas”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal: Folha de S. Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0904201109.htm
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Data: 9 de Abril 2011
Assunto: “Em 15 minutos, o nº de mortos de 1 ano”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal: O Estado de S. Paulo
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110409/not_imp703943,0.php
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Para educadores, caso de Realengo deve ser discutido com as crianças”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Portal G1
http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/para-educadores-caso-de-realengodeve-ser-discutido-com-criancas.html
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Violência em potência máxima”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo:
http://www.tribunadoplanalto.com.br/comunidades/11827-sviolencia-em-potencia-maxima.html
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Violência contra a mulher: combate não pode ficar centrado somente na criminalização”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Site da FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do
Estado de São Paulo)
http://www.feaac.org.br/site/?op=assessoria&id=20
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Pesquisador: é muito cedo para fazer afirmação concreta sobre massacre no Rio”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Jornal: O Estado de S. Paulo
http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowAudios.action?destaque.idGuidSelect=0
05E61DF7F60404C99CD3F7BBAD75F30
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Ataque a escola no Rio de Janeiro”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Rádio USP FM
Data: 8 de Abril 2011
Assunto: “Tragédia no Rio de Janeiro”
Pesquisador: Renato Alves
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Veículo: Rádio Band News - RJ
Data: 7 de Abril 2011
Assunto: “Tragédia no Rio de Janeiro”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: TV Brasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/
Data: 7 de Abril 2011
Assunto: “Ataque à escola do Rio de Janeiro é um marco para acontecimentos semelhantes?”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Revista Crescer
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI224440-15546,00.html
Data: 7 de Abril 2011
Assunto: “Massacre no Rio: Análise da tragédia”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: TV Estadão
http://tv.estadao.com.br/videos,MASSACRE-NO-RIO-ANALISE-DA-TRAGEDIA,135006,0,0.htm
Data: 6 de Abril 2011
Assunto: “Usadas pela polícia para ferir, armas não-letais são contestadas por organizações e
manifestantes”
Pesquisador: Marcelo Nery
Veículo: Site: Brasil Atual
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2011/04/usadas-para-ferir-armas-nao-letaissao-contestadas-por-organizacoes-e-manifestantes
Data: 6 de Abril 2011
Assunto: “Bolsonaro”
Pesquisador: Vitor Blotta
Veículo: Jornal: Folha de S. Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0604201109.htm
Data: 5 de Abril 2011
Assunto: “Testemunha que denunciou policial recebe proteção”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Jornal da Record – TV Record
http://noticias.r7.com/r7/404.html
Data: 5 de Abril 2011
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Assunto: “PM´s são presos – PM´s denunciados por homicídio em cemitério estão presos”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Jornal da Cultura - TV Cultura
http://www.tvcultura.com.br/jornal-da-cultura/programa/jc20110405
Data: 5 de Abril 2011
Assunto: “Indignação profunda deu coragem a mulher para denunciar PMs”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Portal Terra
http://terratv.terra.com.br/Noticias/4199/Jornal-do-Terra.htm
Data: 5 de Abril 2011
Assunto: “Mulher presencia crime praticado por policiais e faz denúncia por telefone”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Jornal Hoje - TV Globo
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2011/04/mulher-presencia-crime-praticado-por-policiais-efaz-denuncia-por-telefone.html
Data: 5 de Abril 2011
Assunto: “País não tem condições institucionais para garantir integridade de denunciantes”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Rádio Estadão/ESPN
http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowAudios.action?destaque.idGuidSelect=7
A9118201910479C8ADE7444061E3C9C
Data: 5 de Abril 2011
Assunto: “Mulher presencia execução dentro de cemitério em Ferraz de Vasconcelos”
Pesquisador: Nancy Cardia
Veículo: Jornal da CBN - Rádio CBN
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2011/04/05/MULHER-PRESENCIAEXECUCAO-DENTRO-DE-CEMITERIO-EM-FERRAZ-DE-VASCONCELOS.htm

Março
Data: 30 de março de 2011
Assunto: “Reprocha Venezuela a la Cidh que ‘tenga el dedo puesto’ sobre este país”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site “Diario La Nación”
http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?IdArticulo=171107
Data: 29 de março de 2011
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Assunto: “Prefeitura amplia os limites de fiscalização dos PM´s de folga”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: CBN Radio - “CBN São Paulo”
http://cbn.globoradio.globo.com/cbn-sp/2011/03/29/PREFEITURA-AMPLIA-OS-LIMITES-DEFISCALIZACAO-DOS-PMS-DE-FOLGA.htm
Data: 29 de março de 2011
Assunto: “Petition 975-10 – Dismissed Judges, Honduras”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site “The Human Rights Brief”
http://hrbrief.org/2011/03/petition-975-10-dismissed-judges-honduras/
Data: 27 de março de 2011
Assunto: “Araraquara tem o dobro da média estadual de presos”
Pesquisador: Fernando Salla
Veículo: “Tribuna Impressa” (Araraquara – SP) (Jornal)
http://www.araraquara.com/noticias/policia/2011/03/27/araraquara-tem-o-dobro-da-mediaestadual-de-presos.html
Data: 24 de março de 2011
Assunto: “A luta deve ser constante, diz chefe da polícia de São Paulo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Portal IG - “Último Segundo/Brasil”
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/a+luta+deve+ser+constante+diz+chefe+da+policia+de+sa
o+paulo/n1238184806656.html
Data: 24 de março de 2011
Assunto: “São Paulo não esclarece a maioria dos crimes”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Portal IG - “Último Segundo/Brasil”
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/sao+paulo+nao+esclarece+a+maioria+dos+crimes/n12381
84753649.html
Data: 23 de março de 2011
Assunto: “’Zangief Kid’ reacende tema do bullying; saiba se seu filho é vítima”
Pesquisador: Renato Alves
Veículo: Portal Terra - “Notícias - Educação”
http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI5018811-EI8266,00Zangief+Kid+reacende+tema+do+bullying+saiba+se+seu+filho+e+vitima.html
Data: 23 de março de 2011
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Assunto: “A maior dificuldade pra quem trabalha com pesquisa sobre violência contra a mulher é a
falta de acesso à informação pública”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Site “Artigo 19 Brasil” - “Mulheres de Expressão”
http://artigo19.org/mulheresdeexpressao/wania-pasinato-brasil/
Data: 22 de março de 2011
Assunto: “Vannuchi defende ‘aprovação rápida’ da Comissão da Verdade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “Folha de S. Paulo” (Jornal)
http://www1.folha.uol.com.br/poder/892334-vannuchi-defende-aprovacao-rapida-da-comissao-daverdade.shtml
Data: 11st march, 2011
Assunto“Artigo 19 lança Mulheres de Expressão 2011”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Site “Artigo 19 Brasil” - “Mulheres de Expressão”
http://artigo19.org/mulheresdeexpressao/encontro/
Data:10 de março de 2011
Assunto: “UN: Full Report on the Day on the Rights of the Child 2011”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Site da CRIN (Child Rights Information Network)
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=24404
Data: 8 de março, 2011
Assunto: “Violência contra a mulher existe em todos os países, afirmam especialistas”.
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: Portal UOL - Página “Notícias”
http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/03/08/ult1859u746.jhtm
Data: 5 de março de 2011
Assunto: “És más fácil evaluar los derechos humanos en Birmania que en Venezuela”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “El Nacional” (Venezuela) (Jornal)
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/189566/Naci%C3%B3n/Esm%C3%A1s-f%C3%A1cil-evaluar-los-derechos-humanos-en-Birmania-que-en-Venezuela

Fevereiro
Data: 26 de fevereiro de 2011
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Assunto: “Imagens da discriminação”
Pesquisador: Wânia Pasinato
Veículo: “O Estado de S. Paulo” (Jornal)
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,imagens-da-discriminacao,684886,0.htm
Data: 23 de fevereiro de 2011
Assunto: “Reflexão sobre o trabalho da polícia em São Paulo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Portal IG - Página “Último Segundo/Brasil”
Data: 19 de fevereiro de 2011
Assunto: “Ilícito político-policial”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: “O Estado de S. Paulo” (Jornal)
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,ilicito-politico-policial,681825,0.htm
Data: 15 de fevereiro de 2011
Assunto: “Entrevista Especial Prof. Sérgio Adorno”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Oralidade Revista (Edição 9 de Junho de 2011)
Data: 13 de fevereiro de 2011
Assunto: “Stéphane Hessel, o embaixador da indignação”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: ““Folha de S. Paulo” (Jornal)”
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/874512-stephane-hessel-o-embaixador-daindignacao.shtml
Data: 11 de fevereiro de 2011
Assunto: Comissão da Verdade e direito à resistência”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “Gazeta do Povo” (Curitiba-PR) (Jornal)
Data: 7 de fevereiro de 2011
Assunto: “Ninguém tem que chiar” - Caderno 2, Cultura, “Direto da Fonte”, Coluna de Sônia Racy”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “O Estado de S. Paulo” (Jornal)
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676039,0.php
Data: 7 de fevereiro de 2011
Assunto: “Ninguém tem que chiar”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Blog “Estadão/ ”Sônia Racy – Direto da Fonte”
http://blogs.estadao.com.br/sonia-racy/ninguem-tem-que-chiar/
Data: 6 de fevereiro 2011
Assunto: “Obstáculo à ressocialização”
Pesquisador: Fernando Salla
Veículo: website “Diário de Pernambuco” Jornal
http://www.diariodepernambuco.com.br/2011/02/06/brasil1_0.asp
Data: 3 de fevereiro de 2011
Assunto: “Reflexão sobre o Relatório ‘Estatísticas da Criminalidade 2010’, da Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo”
Pesquisador: Marcelo Nery
Veículo: Rádio Bandeirantes AM - “Jornal em Três Tempos”
Data: 3 de fevereiro de 2011
Assunto: “Reflexão sobre o Relatório ‘Estatísticas da Criminalidade 2010’, da Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: TV Record - “Hoje em Dia”
Data: 2 de fevereiro de 2011
Assunto: “Reflexão sobre o Relatório ‘Estatísticas da Criminalidade 2010’, da Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: Rádio 9 de Julho - “Construindo Cidadania”

Janeiro
Data: 31 de janeiro de 2011
Assunto: “Sobra emprego para reinserção de presos no mercado, mas falta experiência”
Pesquisador: Fernando Salla
Veículo: “Correio Braziliense” (Jornal)
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/01/31/interna_brasil,235090/sobraemprego-para-reinsercao-de-presos-no-mercado-mas-falta-experiencia.shtml
Data: 31 de janeiro de 2011
Assunto: “Números revelam que a violência diminuiu no Rio de Janeiro e em São Paulo”
Pesquisador: Sérgio Adorno
Veículo: TV Globo - “Jornal Nacional”
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http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/01/numeros-revelam-que-violencia-diminuiu-norio-de-janeiro-e-em-sao-paulo.html
Data: 30 de janeiro de 2011
Assunto: “Fantástico flagra o descaso nas delegacias brasileiras”
Pesquisador: NEV/USP
Veículo: TV Globo – “Fantástico”
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1644897-15605,00FANTASTICO+FLAGRA+O+DESCASO+NAS+DELEGACIAS+BRASILEIRAS.html
Data: 30 de janeiro de 2011
Assunto: “Jogo do Corinthians contra o São Bernardo – com a presença do ex-Presidente Lula –,
em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, local histórico dos encontros políticos dos
metalúrgicos nos anos 80”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Rádio “Eldorado AM” - “Abre o Jogo”
Data: 30 de janeiro de 2011
Assunto: “Comissão da Verdade é colocada em xeque”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “Hoje em Dia” (Jornal)
http://www.hojeemdia.com.br/cmlink/hoje-em-dia/noticias/politica/comiss-o-da-verdade-ecolocada-em-xeque-1.233661
Data: 29 de janeiro de 2011
Assunto: “Vítimas querem militares fora de investigações sobre anos de chumbo”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Portal “R7” - “Brasil”
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/vitimas-querem-militares-fora-de-investigacoes-sobre-anos-dechumbo-20110520.html
Data: 28 de janeiro de 2011
Assunto: “Saiba o que é e como funcionará a comissão proposta para investigar crimes da
ditadura
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: Portal “R7” - “Brasil”
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/saiba-o-que-e-e-como-funcionara-a-comissao-proposta-parainvestigar-crimes-da-ditadura-20110128.html
Data: 24 de janeiro de 2011
Assunto: “Comissão Nacional da Verdade”
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Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: TV Cultura - “Jornal da Cultura”
http://www.tvcultura.com.br/jornal-da-cultura/programa/jc20110124
Data: 23 de janeiro de 2011
Assunto: “Comissão Nacional da Verdade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: TV Gazeta – “Em Questão”
http://www.youtube.com/user/emquestao
http://www.youtube.com/user/emquestao#p/u/1/sQIYtM8oTBA
http://www.youtube.com/user/emquestao#p/u/2/85lOLhktF9Y
Data: 23 de janeiro de 2011
Assunto: “Tráfico e vício causam 79 homicídios.”
Pesquisador: Marcelo Batista Nery
Veículo: “Diário de São José do Rio Preto” (Jornal)
http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Cidades/45798,,Trafico+e+vicio+causam+79+ho
micidios+.aspx
Data: 22 de janeiro de 2011
Assunto: “Correspondência da derradeira viagem”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “O Estado de S. Paulo” (Jornal)
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110122/not_imp669499,0.php
Data: 21 de janeiro de 2011
Assunto: “Os humanos direitos em alta”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “Valor Econômico” (Jornal)
http://www.valoronline.com.br/impresso/cultura/111/371535/os-humanos-direitos-em-alta
Data: 17 de janeiro de 2011
Assunto: “Algozes da verdade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
Veículo: “Folha de São Paulo”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1701201107.htm
Data: 5 de janeiro de 2011
Assunto: “Secretária de Direitos Humanos pede urgência na aprovação da Comissão Nacional da
Verdade”
Pesquisador: Paulo Sérgio Pinheiro
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Veículo: Rádio “CBN” - “Jornal da CBN”
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2011/01/05/SECRETARIA-DEDIREITOS-HUMANOS-PEDE-URGENCIA-NA-APROVACAO-DA-COMISSAO-NACIONAL-DAVER.htm

2.4. Outras atividades de transferência de conhecimento –
consultorias etc.
2.4.1. Consultorias

Wânia Pasinato
Projeto Presença de Mulheres nas Instituições de Segurança Pública. Financiamento/Execução:
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ e PNUD. Período: 09/2011 a 02/2012.

Projeto “Elaboração de Cenários de Implementação da Lei cabo-verdiana de Violência Baseada
no Gênero”. Financiamento/Execução: UNWOMEN – Cabo Verde. Período: 10/2011 a 12/2011.

Projeto de Fortalecimento de Fortalecimento das Delegacias da Mulher e da sociedade civil na
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Financiamento/Execução: UNODC – Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Período: 05/2011 a 08/2011.

Projeto para criação de um Sistema de Indicadores Comparáveis a nível Regional sobre Violência
Doméstica

baseada

em

gênero

no

MERCOSUL.

Equipe: Consultoras Regionais (3), Consultoras Nacionais (5). Financiamento: AECID/REMReunião Especializada de Mulheres/MERCOSUL. Período: 10/2010 – 11/2011.

Execução, análise e redação do Projeto Identificando Entraves na Articulação dos Serviços de
Atendimento para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar em Cinco Capitais.
Equipe: Assistentes de Pesquisa (8). Financiamento: ONU Mulheres (Cone SUL); Observatório da
Lei Maria da Penha. Período: 12/2009 –03/ 2011.

2.4.2. Encontros com representantes estrangeiros
Juliana Feliciano de Almeida e Diego Vicentin
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Auxílio ao Prof. Arturo Alvarado Mendonza (da Universidade do México), agosto de 2011.

2.4.3. Participação em Comitês
-

2.4.4. Participação em Comissões e Comitês editoriais

Sérgio Adorno
Coordenador da Cátedra de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância
da Universidade de São Paulo
Presidência do Conselho Consultivo do NEV
Representante da Congregação da FFLCH no Conselho Universitário.
Membro da Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário.
Membro da Comissão Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Sociologia (FFLCHUSP)
Membro do Grupo de Trabalho criado pelo Reitor da Universidade de São Paulo para Assessorar
na Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT) na revisão de critérios de avaliação de
desempenho docentes no RDIDP, na área de humanidades.
Participação como membro de equipe de pesquisadores do convênio entre IEA-USP e Colégio de
México.
Presidente do Conselho Editorial da Revista USP.
Membro do Comitê Editorial da Revista Contemporânea. Revista de Sociologia da UFScar.
Membro do conselho da revista Cadernos de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz)
Membro do conselho consultivo da Revista Análise Social, do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade, Lisboa, Portugal.
Membro do conselho editorial da revista Sociologias, publicada pelo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Nancy Cardia
Representante do NEV como Centro Colaborador de "Department of Injury and Violence
Prevention" da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2002
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Vice-presidente do Instituto São Paulo Contra a Violência (Instituto São Paulo Contra a Violência),
desde 1997
Membro do conselho editorial do periódico Injury Control and Violence Prevention,, desde 2002
Membro do Painel Consultivo de Experts da OMS sobre Violência e Prevenção de Lesões, desde
2008
Membro da "Funders Connect” grupo de trabalho da Violence Prevention Alliance desde 2010
Representante do NEV na Violence Prevention Alliance desde 2004
Membro da comissão para concessão de bolsa de estudos da London International Safety
Conference, 2010
Membro do Social Science Research Council Comitê para a "Drugs, Security and Democracy
Fellowship", iniciativa de 2012
Revisor de projetos de pesquisa no campo da infância e desenvolvimento da juventude da Jakobs
Foundation
Membro do conselho editorial do UN Secretary World Report on Violence against Children, 20032006
Membro da British Psychological Society (BPS) e membro da Society for the Psychological Study
of Social Issues (SPSSI)

Paulo Sérgio Pinheiro
Membro do Instituto São Paulo Contra a Violência (São Paulo Against Violence), Brazil
Membro do Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE, Switzerland;
Membro do Centro de Estudios Legales y Sociales (Center for Legal and Social Studies), CELS,
Buenos Aires;
Membro do Realizing Rights, Ethical Global Initiative, EGI, New York.
Membro da comissão editorial da revista Direitos Humanos, publicada pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.

Marcelo Nery
Participação na Comissão da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, com destaque ao auxílio na elaboração do “Curso Prático de
Atividades Comunitárias” (aulas e material de apoio).
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2.4.5. Outras atividades externas

Sérgio Adorno
Participação no XV Congresso Brasileiro de Sociologia, promovido pela SBS. Participações:
coordenação da MR08 - Concepções de Cidadania: representações emergentes entre cidadão e
Estado, 27 de julho de 2011; co-coordenação com Michel Misse (UFRJ), do GT012 - Mercados
ilícitos e processos de criminalização: desafios metodológicos, 27 a 29 de julho de 2011.
Eventos na Cátedra UNESCO. Módulo IV do Ciclo Roger Casement: Fronteiras, Violência,
Escravismo e Direitos do Trabalho, coordenação. São Paulo, Centro Maria Antonia, setembro (2,
16, 23, 30) de 2011.

Denise Carvalho
Participação na Banca Examinadora de Márcio Santiago Higashi Couto. Proposta de Doutrina de
Uso Proporcional de Força para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2011. Dissertação
(Mestrado em Mestrado em C. Policiais de Seg. e Ordem Pública) - Centro de Altos Estudos de
Segurança "Cel PM Nelson Freire Terra".

Fernando Salla
Coordenação dos trabalhos, com Liana de Paula, do GT 11 – Antropologia e questões infantojuvenis – do II ENADIR (Encontro Nacional de Antropologia e Direito), realizado no dia 01 de
setembro de 2011, promovido pelo Núcleo de Antropologia e Direito da FFLCH-USP.

Marcelo Nery
Participação em reuniões técnicas com pesquisadores da Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados (Seade) para visibilizar Convênio entre essa e o NEV-USP por intermédio de um Termo
de Cooperação Técnico-Científico.
Participação em reuniões técnicas com pesquisadores da Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa) para visibilizar Convênio entre essa e o NEV-USP por intermédio de um
Termo de Cooperação Técnico-Científico.
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Participação em reuniões técnicas com pesquisadores da Coordenação de Vigilância em Saúde
(COVISA) da Prefeitura do Município de São Paulo para visibilizar Convênio entre essa e o NEVUSP por intermédio de um Termo de Cooperação Técnico-Científico

Marcos César Alvarez
Coordenação do GT 38 - Violência, Criminalidade e Punição no Brasil no 35º Encontro Anual da
ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais). Local:
Caxambu (MG). Ano: 2011.
Coordenação da mesa - Poder Local e Políticas Públicas no 19º Simpósio Internacional de
Iniciação Científica na área de Humanas e Humanidades da Universidade de São Paulo, realizado
na FFLCH-USP, 2011.

Viviane Massa, Caren Ruotti e Maria Fernanda T. Peres
Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa: “Violência, Risco e Vulnerabilidade:
homicídios e violações de direitos humanos em São Paulo” para a coordenação e equipe técnica
do Centro de Referência e Apoio à Vítima do Estado de São Paulo/ CRAVI, fevereiro de 2011.

2.4.6. Prêmios recebidos
2.4.7. Atividades Culturais

Marcelo Nery
Participação no evento intitulado “Espaço Esporte e Saúde no Dia Internacional da Mulher” do
Projeto Espaço Esporte e Saúde do Serviço Social do Comércio de São Paulo (SESC-SP).

Wânia Pasinato
Projeto Teatral “Uma História Delicada” sobre violência doméstica contra a mulher. Laboratório
com a Produção e Equipe de Atores. Local: NEV/USP, maio de 2011.
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ANEXO 3 – ATIVIDADES EDUCACIONAIS

3.1. Cursos Organizados pelo NEV
3.2. Participação em cursos externos [Aulas e palestras]
Título/Tema: Direitos Humanos e policiamento / A experiência do policiamento comunitário no
Canadá
Pesquisador (a): Sérgio Adorno e participação do Ten. Cel. Terra à convite do NEV
Curso: Auditório do CCE - USP
Organização: Reitoria da USP – Curso introdutório para os policiais militares responsáveis pela
segurança do campus da Cidade Universitária
Local: São Paulo
Data/Duração: 06/12/2011
Público: 30 policiais militares e 10 membros da guarda universitária

Título/Tema: Segurança no Campus: Como é feita a segurança em universidades estrangeiras
Pesquisador (a): Viviane Cubas, Frederico Teixeira, Ariadne Natal, Renato Alves e Denise
Carvalho
Curso: Auditório do CCE - USP
Organização: Reitoria da USP – Curso introdutório para os policiais militares responsáveis pela
segurança do campus da Cidade Universitária
Local: São Paulo
Data/Duração: 06/12/2011
Público: 30 policiais militares e 10 membros da guarda universitária

Título/Tema: Direito Internacional e tortura
Pesquisador (a): Mariana T. Possas
Curso: Filosofia do Direito Internacional
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Organização: Núcleo de estudos internacionais, Faculdade de Direito, USP
Local: São Paulo
Data/Duração: 3 de novembro 2011
Público: Estudantes de graduação e pós-graduação em direito da USP

Título/Tema: Crime, violence and social control
Pesquisador (a): Mariana T. Possas
Curso: Brazil Interdisciplinary Perspective
Organização: FAAP
Local: São Paulo
Data/Duração: 19 de outubro de 2011
Público: Estudantes intercambistas da Union University, NY

Título/Tema: Roubo de Carga
Pesquisador (a): Marcelo Batista Nery
Curso: Programa de Formação Especializada em Transporte
Organização: Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SENAT)
Local: SEST/SENAT - Vila Jaguará e Parque Novo Mundo/Tatuapé
Data/Duração: 08 a 29 de outubro
Público: Trabalhadores do setor de transporte, em especial condutores de veículo de transporte
de cargas

Título/Tema: Os paradoxos dos direitos humanos como resposta à violência
Pesquisador (a): Mariana T. Possas
Curso: Seminário sobre violência, tolerância e direitos humanos
Organização: USP/ESALQ
Local: Piracicaba
Data/Duração: 22 de setembro 2011
Público: Estudantes e professores da rede pública de ensino

Título/Tema: Aula Direito da Mulher - questões de gênero, o Sistema de Justiça e a
Lei Maria da Penha
Pesquisador (a): Wânia Pasinato
Curso: Curso de Psicologia Jurídica
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Organização: Sedes Sapientiaes
Local: Sedes Sapientiaes. Perdizes, São Paulo
Data/Duração: 03 de maio de 2011, módulo de 04 horas/aula
Público: estudantes e profissionais de psicologia

Título/Tema: A violência nas grandes cidades
Pesquisador (a): Maria Fernanda Tourinho Peres
Curso: no Ciclo de Palestras do Programa Universidade aberta à terceira idade
Organização: Pró-reitoria de Cultura e Extensão e Faculdade de Medicina, USP
Local: Faculdade de Medicina, USP
Data/Duração: 26 de abril de 2011, 2h.
Público: Universidade aberta à terceira idade (aprox. 90 alunos)

Título/Tema: Violência, Impunidade e Confiança na Democracia
Pesquisador (a): Sérgio Adorno
Curso: Aula Inaugural, no Programa de Doutorado em Sociologia
Organização: Universidade Federal do Maranhão
Local: São Luiz, UFMA
Data/Duração: 22 de março de 2011
Público: Alunos do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Maranhão.

Título/Tema: Adolescentes em Conflito com a Lei - Instituições de Internação, itinerários de
pesquisa.
Pesquisador (a): Fernando Salla
Curso: Laboratório de Ciências Criminais
Organização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
Local: São Paulo
Data/Duração: 3h
Público: 45 estudantes de 3º ao 5º. Ano de Direito

Título/Tema: Laboratório de Arte e Cidadania Ativa
Pesquisador (a): Vitor Blotta
Curso: Oficina no Evento Mesh com Moedas Criativas
Organização: Prof. Dr. Gilson Schwartz
Local: Universidade de São Paulo, ECA/USP
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Data/Duração: 1 dia
Público: Universitários de diversas áreas
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ANEXO 4 – LISTA COMPLETA DE PESQUISADORES

Pesquisadores, Tempo dedicado ao Projeto e Linhas de Pesquisa
Categoria

Carga
Horária

Formação /
Instituição

Linha de
Pesquisa

Prof. Dr. Sergio Adorno

Coordenador

40h

Doutor Sociologia, USP

Linha 2

Drª Nancy Cardia

Coordenadora

40h

PhD Psicologia Social,
LSE

Linha 2
Linha 3

Prof. Dr. Paulo Sergio Pinheiro

Coordenador

4h

Doutor Ciência Política,
Univ. Paris

Linha 3

Prof. Dr. Fernando Afonso Salla

Pesquisador
Principal

40h

Doutor em Sociologia,
USP

Linha 1

Prof. Dr. Marcos César Alvarez

Pesquisador
Principal

8h

Doutor em Sociologia.
USP

Linha 1

Drª Maria Fernanda T. Peres

Pesquisadora
Principal

8h

Doutorado em Saúde
Coletiva, UFBA

Linha 2
Linha 3

Drª. Wania Izumino

Pesquisadora
Principal

10h

Pós-Doc em
Sociologia, UNICAMP

Linha 2

Alder Mourão de Sousa

Pesquisador
Estudante PG

20h

Mestre em
Enfermagem, USP

Linha 3

Aline Morais Mizutani

Pesquisadora
Estudante PG

30h

Mestranda em
Psicologia, USP

Linha 3

Alisson Bittencourt Bueno de
Camargo

Estudante
Graduação

30hs

Graduando em
Ciências Sociais

Linha 3

Amanda Hildebrand Oi

Pesquisadora

Graduada em Direito,
PUC-SP

Outros*

Andressa de Jesus Ferreira

Estudante
Graduação

30h

Graduanda em
Pedagogia

Linha 3

Ariadne Lima Natal

Pesquisadora
Estudante PG

40h

Mestranda em
Sociologia, USP

Linha 2

Caren Ruotti

Pesquisadora
Estudante PG

32h

Doutoranda em
Sociologia, USP

Linha 2
Linha 3

Carlos Roberto Gomes Filho

Estudante
Graduação

30h

Graduando em
Biblioteconomia, USP

Técnico

Nome

40h
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Carolina Pedro Soares

Estudante
Graduação

20hs

Graduanda História,
USP

Linha 3

Claudinei Affonso

Pesquisador

20h

Mestre em Psicologia,
PUC/SP

Linha 3

Cleonice Elias da Silva
(desligada em 2011)

Pesquisadora
Estudante PG

40h

Graduada em História,
USP

Difusão

Denise Carvalho S. Rodrigues

Pesquisadora

40h

Mestre em Direitos
Humanos, USP

Linha 2

Diego Jair Vicentin
(desligado em outubro de
2011)

Pesquisador
Estudante PG

40h

Doutorando em
Sociologia, UNICAMP

Linha 2

Erika Gibaja de Oliveira
(desligada em 2011)

Estudante
Graduação

30h

Graduanda em
Ciências Sociais, USP

Linha 3

Erika Santana da Rocha

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

Fernanda Lopes Regina

Pesquisadora

40h

Graduada em Ciências
Sociais/UFPR

Linha 2

Frederico Castelo B. Teixeira

Pesquisador
Estudante PG

40h

Mestrando em Ciência
Política, USP

Linha 2

Gustavo Carneiro da Silva

Estudante
Graduação

30h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

Igor Rolemberg G. Machado

Estudante
Graduação

20h

Graduando em Direito,
USP

Linha 2

Isabel Furlan Jorge
(desligada em 2011)

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
Ciências Sociais, USP

Difusão

Isis Natalí Camacho

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

José Francisco L. Oliveira
(desligado em 2011)

Estudante
Especial PG

20h

Graduado em Ciências
Sociais, USP

Linha 2

Julia Garcia Durand
(desligada em 2011)

Pesquisadora

15h

Doutorado em
Medicina Preventiva,
FMUSP

Linha 3

Juliana Feliciano de Almeida

Pesquisadora

40h

Graduada em Ciências
Sociais, USP

Linha 2

Kate Delfini Santos

Pesquisadora
Estudante PG

30h

Mestranda em
Psicologia, USP

Linha 3

Drª.Kristen Drybread

Pesquisadora

30 h

Post Doc

Outros

Larissa Gdynia Lacerda

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
Ciências Sociais, USP

Linha 2

Leandro Daniel Santos
Carvalho
(desligado em 2011)

Pesquisador

20h

Graduado em Ciências
Sociais, USP

Linha 2
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Lucia Elena Ferreira Bastos

Pesquisadora

40h

Pós-Doc, NEV/USP

Linha 3

Marco Silveira Campos

Pesquisador

Colaborador

Doutorando em
Sociologia, UNICAMP

Linha 1

Marcelo Batista Nery

Pesquisador
Estudante PG

16h

Doutorando em
Sociologia, USP

Linha 2

Maraisa Adami Pereira

Estudante
Graduação

20hs

Graduanda em
Ciências Sociais

Linha 3

Maria Aline F. de Camargo

Estudante
Graduação

30h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

Maria Gorete M. de Jesus

Pesquisadora
Estudante PG

40h

Doutoranda em
Sociologia, USP

Outros*

Marina Chaves de Machado
Rego (desligada em 2011)

Estudante
Graduação

20hs

Graduanda em
Ciências Sociais/USP

Difusão

Marina Mattar

Pesquisadora

40h

Graduada em Ciências
Sociais/PUC-SP

Linha 2

Drª. Mariana Thorstensen
Possas

Pesquisadora

40h

Pós-Doc em
Sociologia, USP

Linha 3

Pedro Paulo Fernandes Lagatta

Pesquisador

40h

Graduado em
Psicologia, USP

Linha 3

Priscila d’Almeida Manfrinati
(desligada em 2011)

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

Dr. Rafael Werneck Cinoto

Pesquisador

40h

Doutor em Ciências,
UNIFESP

Linha 2

Rayssa Gonçalves Cerqueira
(desligada em 2011)

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
História, USP

Linha 3

Renan Theodoro de Oliveira

Estudante
Graduação

20h

Graduando em
Ciências Sociais, USP

Linha 2

Renata M. Bacelar de Macedo

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em
Geografia, USP

Linha 2

Renato Antonio Alves

Pesquisador
Estudante PG

40h

Doutorando em
Psicologia, USP

Linha 3

Roberta Corradi Astolfi

Pesquisadora
Estudante PG

40h

Mestranda em Ciência
Política, USP

Linha 3

Silvana Monteiro Silva

Estudante
Graduação

20h

Graduanda em Direito,
USP

Linha 3

Thiago Thadeu da Rocha

Pesquisador

40h

Graduado em Ciências
Sociais, USP

Outros*

Vitor Souza Lima Blotta

Pesquisador
Estudante PG

20h

Doutorando em
Filosofia do Direito,
USP

Linha 3
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Mestranda em Saúde
Coletiva, Faculdade de
Medicina /USP

Linha 2
Linha 3

40h

Doutoranda em
Sociologia, USP

Linha 2

Estudante
Graduação

30h

Graduando em
Biblioteconomia, USP

Técnico

Adoralina Rodrigues Bruno

Setor
administrativo

40h

Ensino Médio

Técnico

Alex Francisco de Souza

Setor
administrativo

40h

Ensino Médio

Técnico

Jucília A. Pereira

Setor
administrativo

40h

Graduada em Gestão
de RH

Técnico

Maria Cecilia França Abreu

Setor
administrativo

40h

Graduada em
Comunicação

Técnico

Margarailza de Jesus Souza

Setor
administrativo

40h

Ensino
Fundamental

Técnico

Rafael Felice Dias

Setor
administrativo

30h

Bacharel em Direito

Técnico

Sérgia Maria S. Santos

Setor
administrativo

40h

Graduada em
Administração

Técnico

Rodrigo de Souza Coelho

Setor
Administrativo

40h

Graduado em
Administração

Técnico

Itã Cortez

Assessoria de
Imprensa

40h

Graduado em
Comunicação Social/
Jornalismo (PUC-SP)

Técnico

Viviane Coutinho Massa

Pesquisadora
Estudante PG

Colaboradora

Viviane de Oliveira Cubas

Pesquisadora
Estudante PG

Abraão Antunes da Silva
(desligado em 2011)

Categoria: Coordenador, Pesquisador Principal, Pesquisador, Pós-Doutorando, Estudante PG, Estudante,
Graduação, Técnico. Indique modificações com relação ao original, se houver.
* Pesquisador atuante no projeto “Prisão preventiva e Lei Anti-Drogas no Brasil: a identificação dos
obstáculos e oportunidades para uma maior eficácia”.
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11º RELATÓRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA
PROGRAMA CEPID FAPESP – 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro 2011

ANEXO 5 - LISTA DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E
TESES DE DOUTORADO CONCLUÍDAS

Aluno (a): Camila Caldeira Nunes Dias
Título da Dissertação/Teses: "Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e
consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista" Título:
Doutorado
Ano: 2011.
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Adorno.
Programa: Sociologia, da FFLCH/ USP.
Aluno (a): Marta Mourão Kanashiro.
Título da Dissertação/Teses: “Biometria no Brasil e o Registro de Identidade Civil: novos rumos
para a identificação”
Título: Doutorado
Ano: 2011.
Orientador: Prof. Dr. Marcos César Alvarez.
Programa: Sociologia, da FFLCH/ USP.

Aluno (a): Lúcia Elena Arantes Ferreira Bastos.
Título do Trabalho: “Direitos Humanos e justice restaurativa na América Latina”.
Título: Pos-Doutorado
Ano: 2011.
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Adorno
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11º RELATÓRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA
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ANEXO 6 – 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. 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, França. Economista com extenso conhecimento sobre o
Brasil, com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento.

3. Prof. Dr. Alfred Stepan. Center for the Study of Democracy, Toleration, and Religion (CDTR),
Columbia

University.

Cientista político com

profundos

conhecimentos sobre

o Brasil,

especialmente em democracias em transição.
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ANEXO 7 – PROGRAMAÇÃO DE WORKSHOPS E
SEMINÁRIOS
Seminário Temático: Cursos de Michel Foucault no Collège de France
Data: de 23 de março à 29 de novembro
Local: NEV-USP/USP
Coordenação: Marcos Alvarez (NEV-USP e DS-FFLCH-USP)
Bibliografia: FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População: curso dado no Collège de
France, 1977-1978. São Paulo: Martins Fontes, 2008
23 de março: discussão da aula de 11 de janeiro de 1978
11 de abril: discussão da aula de 18 de janeiro de 1978
02 de maio: discussão da aula de 25 de janeiro de 1978
16 de maio: discussão da aula de 1º de fevereiro de 1978
13 de junho: discussão da aula de 22 de fevereiro de 1978
23 de agosto: discussão da aula de 22 de fevereiro de 1978
13 de setembro: discussão da aula de 01 de março de 1978
27 de setembro: discussão da aula de 08 de março de 1978
04 de outubro: discussão da aula de 15 de março de 1978
18 de outubro: discussão da aula de 22 de março de 1978
08 de novembro: discussão da aula de 29 de março de 1978
29 de novembro: discussão da aula de 04 de abril de 1978

Ciclo Roger Casement - Módulo IV: Fronteiras, Violência, Escravismo e Direitos do
Trabalho
Data: 2 a 30 de setembro
Local: Centro Maria Antônia
Coordenação: Sérgio Adorno (DS-FFLCH / Núcleo de Estudos da Violência – USP e Cátedra
UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância)
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2 de setembro - Conferência de Abertura: “Peonagem - a escravidão no capitalismo de fronteira.”:
Prof. Dr. José de Souza Martins (DS-FFLCH/USP)
16 de setembro - Mesa-Redonda: Fronteiras, Mobilidades, Violência: Fernando Salla (NEV-USP),
Fernando Carrión (Flasco, Equador) e Célia Lucena (CERU/SP).
23 de setembro - Mesa-Redonda: Amazônia - trabalho escravo, violência, imagens, isolamento:
Marcelo Carneiro (UFMA) e Francisco Foot Hardman (UNICAMP)
30 de setembro - Filme documentário e debate “Iracema, uma transa amazônica do cineasta
Jorge Bodanzky”. Debate com a participação especial do diretor Jorge Bodanzky

Democracia, Judiciário e Direitos Humanos na Venezuela Hoje
Data: 1º de Junho
Local: FEA/USP
Coordenação: Instituto de Relações Internacionais (IRI/USP), Núcleo de Estudos da Violência
(NEV/USP) e Cátedra UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e
Tolerância do IEA/USP
17h – 19h: Pedro Nikken (da Venezuela, Presidente da Comissão Internacional de Juristas –
CIJ,Genebra - Suiça); Belisário dos Santos Junior (ex-Secretário de Justiça de São Paulo, Relator
do Instituto de Direitos Humanos da International Bar Association, São Paulo - Brasil); Maria
Hermínia Tavares de Almeida (Professora, Diretora do Instituto de Relações Internacionais da
USP, São Paulo - Brasil); Paulo Sérgio Pinheiro (Comissionado e Relator para a Venezuela da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH/OEA; Washington - EUA e PesquisadorAssociado do Núcleo de Estudos da Violência da USP, São Paulo - Brasil)

Seminário Internacional sobre visitação domiciliar – Prevenção da Violência e
Promoção do Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância
Data: 9 e 10 de maio de 2011
Local: Auditório FEA 5 – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade/ USP-SP
Organização: NEV/USP
Programação
9 de maio
09h00 - Mesa de abertura: Paulo Sérgio Pinheiro (Universidade de São Paulo, Brasil), Prof. Dr.
Marco Antonio Zago (Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo), Eloísa de Sousa
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Arruda (Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo) e Carmela Maggiuzu Grindlre
(Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo)
09h35 - Painel I: A Conexão entre Investimento no Desenvolvimento durante a Primeira Infância e
a Prevenção à Violência: Cassie Landers (Columbia University/EUA), Dedorah Daro (University of
Chicago/EUA) e Moderador: Robert Alexander Butchart (Organização Mundial de Saúde OMS/Suíça)

11h05 - Painel II: Programas de Visitação Domiciliar na América Latina Hoje: Cecilia Moraga
(Programa Chile Cresce Contigo/Ministério da Saúde/Chile), Liese Serpa (Programa Primeira
Infância Melhor – PIM/Secretaria de Saúde Rio Grande do Sul/Brasil), Milagros Rios (Ministério da
Mulher e do Desenvolvimento Social/Peru), Renato Alves (Programa Infância Saudável/Núcleo de
Estudos da Violência – Universidade de São Paulo–NEV-USP/Brasil) e Moderadora: Lilian
Schraiber (Universidade de São Paulo-USP/Brasil)
14h00 - Painel III: Programas e Práticas Inovadoras em Visitas Domiciliares: Martha Julia Sellers
(Tufts University/EUA), Mark Sigurjon Innocenti (Utah State University/EUA), Moderador: Alberto
Concha Eastman (Consultor Internacional/Colômbia)
15h30 - Painel IV: Estratégias para Aumentar a Eficácia dos Programas de Visitação Domiciliares:
William McGuigan (Pennsylvania State University/EUA), Lu-Anne Swart (University of South
Africa/África do Sul) e Moderadora: Ana Flavia Oliveira (Universidade de São Paulo, Brasil)
10 de maio
09h00 - Painel V: Capacitação e Acompanhamento de Visitadoras Paraprofissionais: Jon
Kofmarcher (Erikson Institute/EUA), Ariela Simonsohn (Pontifícia Universidade CatólicaPUC/Chile) e Moderadora: Nancy Cardia (Universidade de São Paulo-USP/Brasil)
10h30 - Painel VI: Os Quatro Desafios para a Visitação Domiciliar: Violência Doméstica, Doenças
Mentais, Abuso de Substâncias, Rebaixamento Mental: S. Darius Tandon (Johns Hopkins
University/EUA), Venecia Barries (The Parent Centre/África do Sul) e Moderadora: Maristela
Monteiro (Organização Panamericana de Saúde-OPAS/EUA)
13h30 - Painel VII: Monitoramento e Avaliação de Programas de Visitação: Lori Roggmann (Utah
State University/EUA), Monica L. Rodriguez (University at Albany, EUA), Maria Fernanda Tourinho
Peres (Universidade de São Paulo-USP/Brasil) e Moderadora: Magdalena Cerda (Columbia
University/EUA)
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14h45 - Painel VIII: Visitas Domiciliares: Ampliação e Replicação: Isabel Rios (Educa tu
Hijo/Cuba), Vicente Claudio Giumarra (Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y
Sexológicas/Venezuela) e Moderadora: Simone de Assis (Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ,
Brasil)
16h15 - Painel IX: A Sustentabilidade do Programas de Visitação Domiciliar: Custos/Benefícios e
Financiamentos: Susan Branker (Caribbean Child Support Initiative/Barbados), Dedorah Daro
(University of Chicago/EUA) e Moderadora: Mercedes Hinton (Open Society Institute/EUA)
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