
O MÉXICO DOS DESAPARECIDOS E AS BUSCADORAS  

Antecedentes do desaparecimento de pessoas e dos processos de busca 
de mulheres mexicanas.  

Edna Bravo Luis  1

Descrição: O minicurso está planejado para abordar 6 casos paradigmáticos de           
violência de Estado relacionados com o desaparecimento de pessoas,         
fundamentais para compreender o aperfeiçoamento dos mecanismos de        
desaparecimento que permitam pensar em seus usos estratégicos no devir do           
México recente, assim como dos seus efeitos no posicionamento político dos           
coletivos de mulheres organizadas como buscadoras.  

Duração: 4 horas (intensivo), com prévia leitura e revisão de documentários           
obrigatório, assinalados abaixo. 

 

Ementa: A segunda metade do século XX marcou uma grande mudança no agir             
das forças armadas na América Latina: disseminadores do terror com fins           
políticos. A população civil foi colocada agora como alvo dos confrontos armados            
e perseguições; as bases éticas e morais dos uniformados foram redefinidas; a            
infraestrutura militar e policial colocaram-se como locais clandestinos de tortura,          
execução e desaparecimento, ações articuladas para a eliminação física,         
simbólica e identitária de setores populacionais adversos aos regimes ditatoriais          
(civis e cívico-militares). Nesses cenários a violência genocida teve uma clara           
finalidade de tipo reorganizador, dessa experiência conceitos como desaparecido         
(criado nos discursos militantes dos familiares das vítimas) articula-se com a           
noção jurídica do tipo penal internacional de desaparecimento forçado de pessoas           
estabelecido pelas diferentes convenções da ONU (1992) e a OEA (1994),           
gerando uma noção geral que foi apropriada argumentativamente por         
especialistas, acadêmicos, organizações da sociedade civil mas que chega limitar          
a análise sociológica do fenômeno desde sua especificidade local e histórica           
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(Gatti, 2017), exemplo concreto disso é o caso mexicano.  

No devir da história política do México, ditas práticas de desaparecimento vem            
acontecendo como parte do agir das forças estatais; num momento claramente           
dirigidas geográfica e politicamente contra os militantes comunistas, as lideranças          
camponesas e os opositores ao regime do PRI em diferentes zonas rurais de             2

Guerrero mas também no espaço urbano da Cidade do México com a            
implementação da Operação Galeana e o surgimento do Batalhão Olímpia na           
repressão ao movimento estudantil em 1968 e 1971 respectivamente, eventos          
todos do chamado período de Guerra Suja (1964-1982) e dos que surgiram            
importantes organizações de mulheres, as conhecidas como “las doñas”, que          
implementam diversas formas de busca, descoberta e liberação dos         
desaparecidos, detidos clandestinamente.  

A continuidade de ditas práticas de desaparecimento nesse século levam-nos aos           
anos 90 ́s para o norte do país, concretamente Ciudad Juárez, Chihuahua. Por um              
lado da apertura económica derivada do NAFTA produziram-se as condições de           
precarização trabalhista que ativou a migração interna de mulheres para a zona            
das maquiladoras, e pelo outro a impunidade da polícia e a estigmatização da             
imprensa local sobre as vítimas, permitiram o desaparecimento e assassinato de           
mulheres que derivou no conhecido caso Campo de algodão. Da luta das mães de              
aquelas desaparecidas o feminicídio foi introduzido como tipo penal no país além            
de protocolos específicos de busca. 

Atualmente, e derivado da dinâmica internacional de combate ao tráfico de drogas,            
as políticas de segurança interna tem levado a um processo de militarização da             
segurança pública mexicana, cria-se o cenário para o aumento nos casos de            
desaparecimento que têm envolvidos a elementos das forças federais com          
agrupações armadas ilegais, como aconteceu no caso dos 43 estudantes da           
Escola Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que pela sua magnitude           
colocou o interesse internacional no México e ajudou com a visibilização dos            
milhares de caso de desaparecidos, colocando a matéria como uma crise de            
direitos humanos, onde o perfil sociopolítico das vítimas agora se desfoca e            
enxergamos uma diversidade delas, os outros desaparecidos, e entre eles          
elementos das forças federais: militares, policiais, agentes de investigação. Da          
organização e mobilização das famílias atualmente se tem a Red de Enlaces            
Nacionales, e o Movimento Por Nuestros Desaparecidos en México como fortes           
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agrupações nacionais responsáveis pela implementação de leis em matéria de          
desaparecimento, assim como na criação de mecanismos nacionais de busca e           
identificação. 

Nesse contexto apontamos o desenvolvimento dos seguintes pontos: a) o          
aperfeiçoamento das técnicas de desaparecimento, b) as mudanças nos perfis          
sociopolíticos das vítimas, c) a quebra na figura do militar e do policial como              
agente “desaparecedor” até se colocar como vítima de desaparecimento, e d) as            
estratégias de busca das organizações de familiares, onde o papel feminino é            
fundamental para conhecer as constantes disputas na procura dos que foram-lhes           
arrebatados e pela visibilização da memória.  

Atividades: Linha do tempo e Palavras contra o esquecimento  

 

Quinta-feira 14 de maio 

Sessão 1 Os desaparecidos do passado  

8h00 - 9h00 

● Boas-vindas  
● Introdução aos conceito de desaparecimento e desaparecimento forçado de         

pessoas.  
● Antecedentes da Guerra Suja: o caso estado de Guerrero nos anos sessentas            

(desmatamento e violência contra trabalhadores do aceite de coco, as          
mobilizações da população, militarização do estado e o surgimento das          
guerrilhas).  

● Primeiros casos de desaparecimiento forçado 

9h00 - 10h00 

● Mobilizações estudantis: revisão dos eventos conhecidos como “o massacre         
de Tlatelolco” e “o Halconazo”. 

● Las doñas: a organização das esposas dos detidos e desaparecidos políticos,           
as estratégias de busca no Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos,          
Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (hoje Comité ¡Eureka!). 

3 



Para a sessão será obrigatório a leitura e consulta prévia de: 

GATTI, Gabriel. Prolegómeno. Para un concepto científico de desaparición. In GATTI           
(Ed.). Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales. Bogotá: Siglo del         
Hombre, 2017, pp 13-32. Disponível em:      
<https://issuu.com/siglodelhombre/docs/she10175/17>  

GATTI, Gabriel e IRAZUZTA, Ignacio. 2019. “Diario de la desaparición mexicana.           
Entre el precedente y el exceso”. Disparidades. Revista de Antropología 74(2): e019.            
doi: <https://doi.org/10.3989/dra.2019.02.019>. 

Documentario “Guerrero: memoria y verdad”. Disponível em:       
<https://www.youtube.com/watch?v=lEk1LaQb0ak>  

 

Materiais:  
● Slides  
● Cartazes 

● Papel branco  
● Marca textos coloridos  

 

Sexta-feira 15 de maio 

Sessão 2: Os desaparecidos recentes  

8h00 - 9h00  

● Caso Campo de Algodão e os efeitos da visibilização do feminicídio 
● Plan Mérida: da “guerra as drogas” à guerra contra as pessoas  
● Caso Ayotzinapa 

9h00 - 10h00 

● Os outros desaparecidos  
● Polícias e militares desaparecidos  
● Buscadoras y Rastreadoras: ¡Hasta Encontrarlos! 
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Para a sessão será obrigatório a leitura e consulta prévia de: 

SEGATO, Rita L. Território, soberania e crimes de segundo estado: a escritura nos             
corpos das mulheres de Ciudad Juarez. In Revista Estudos Feministas vol.13 no.2            
Florianópolis May/Aug. 2005. Disponível em     
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X200500020004>.  

BUSCADORES. (Elegir uma das histórias e assistir o vídeo). Disponivel em           
<https://piedepagina.mx/buscadores/>. 

ECOS DEL DESIERTO (Canal de Youtube, elegir um video e assitir). Disponível em             
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLntLSNKfef9UoIC9yPjlcVHxBwJovSNef>.  

PLATAFORMA AYOTZINAPA. (No menu procurar a opção “análisis en video” e           
assistir o intitulado “Desaparición forzada en Iguala: una reconstrucción forense de la            
noche del 26 y 27 de septiembre del 2014”. Disponivel em           
<http://www.plataforma-ayotzinapa.org/>. 

 

Materiais:  
● Slides  
● Cartazes 
● Tecidos 
● Papel branco  

● Marca textos coloridos 
● Folhas de papel  
● Canetas  
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