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Os meninos de Altamira 
O crime de emasculação que vitimou mais 
de 20 garotos na cidade completa 30 anos. 
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O caso dos meninos 
emasculados de Altamira: 
Passado, presente e futuro de uma luta pelos direitos das 
crianças e dos adolescentes na Amazônia

Aos Leitores

No dia 17 de novembro de 1989, na cidade de 
Altamira, sudoeste do Pará, um menino de 10 
anos foi atraído por um homem desconhecido 

que o convidou para colher mangas maduras no meio 
da mata. Após caminharem por cerca de vinte minutos, 
o homem agarrou a vítima e colocou um pano com um 
cheiro forte em seu rosto, provocando seu desmaio. Ao 
acordar, o menino percebeu-se fraco, ferido na região 
da genitália e bastante ensanguentado, mas, ainda 
assim, conseguiu pedir ajuda e, apesar da gravidade 
das suas lesões, sobreviveu. 

O menino foi a primeira vítima de um conjunto 
de crimes conhecido como “caso dos meninos emascu-
lados”, pois a marca dos crimes era a lesão, às vezes 
extirpação total, do órgão sexual. Ao todo, segundo o 
movimento social formado pelos familiares das vítimas 
e seus apoiadores, 24 meninos, todos de famílias humil-

des, foram vítimas de tais crimes, ocorridos entre 1989 
e 1994, na cidade de Altamira. Alguns desses meninos 
sobreviveram, mas a maioria faleceu. Há também me-
ninos cujos corpos nunca foram encontrados.

Desde os primeiros sinais do desaparecimento de 
seus meninos, os familiares das vítimas encontravam 
grandes dificuldades em acessar os serviços públicos de 
segurança. Ao comparecerem à delegacia para solici-
tarem que buscas fossem realizadas, os familiares re-
ceberam negativas por parte das autoridades policiais. 
Uns informavam que o registro de desaparecimento só 
seria realizado após 48 horas, outros comentavam que 
“filho de pobre se danava pelo mundo”. 

Nessa época, a delegacia de Altamira contava 
com poucos policiais e com uma única viatura, quase 
sempre inutilizada. A cidade não contava com Instituto 
Médico Legal, o que foi extremamente prejudicial para 
as investigações dos crimes. Por outro lado, os movi-
mentos sociais, estimulados em grande medida pela 
Igreja Católica, cobravam a garantia de direitos da po-
pulação e estavam especialmente atentos e indignados 
com a ocorrência dos brutais crimes contra crianças. 

Em outubro de 1992, após mais um dos crimes, 
foi realizada uma manifestação chamando atenção 
das autoridades e da sociedade em relação aos crimes 
contra meninos, os quais se repetiam diante dos olhos 
de todos. Dias depois, uma equipe da polícia civil da 
capital do Estado foi enviada para Altamira, com o 
objetivo de investigar o caso. 

Os crimes e seus desdobramentos são tema da 
terceira comunicação da série de edições especiais 
do Jornal Beira do Rio, em parceria com as/os pes-
quisadoras/es do Projeto Desigualdades, Violências e 
Violações de Direitos Humanos na Amazônia Brasileira.

A proposta tem apoio da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Nível Superior (Capes), via Edital No. 
12/2015 – Memórias Brasileiras – Conflitos Sociais, e 
é coordenada pelas professoras Jane Felipe Beltrão 
(UFPA) e Paula Mendes Lacerda (UERJ). 

Paula Lacerda

FOLHAPRESS

Imagem da construção da Rodovia 
Transamazônica em 1970
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Anos de luta, expectativas 
de justiça e saudades

Cerca de um mês depois de iniciadas as investigações, o inquérito policial foi concluído 
com a apresentação de Amailton Madeira Gomes, um jovem de 25 anos, filho de um 
importante comerciante da cidade, como o responsável pelos crimes. Para os familia-

res das vítimas, os crimes haviam sido cometidos por um conjunto de pessoas, sem dúvida, 
pessoas poderosas e de posses, pois só isso explicaria o desinteresse das autoridades em 
investigar os crimes e negligenciar as provas que, frequentemente, eles mesmos levavam à 
mesa das autoridades. Em vista disso, os familiares das vítimas e seus apoiadores, religio-
sos e integrantes de movimentos sociais demandavam que uma equipe da Polícia Federal 
conduzisse as investigações.

Em março de 1993, com a ocorrência de mais um crime, uma equipe da Polícia Fe-
deral foi destacada para dar continuidade às investigações. Para os familiares das vítimas, 
apenas policiais federais teriam o preparo e a isenção necessária para investigar e prender 
os outros criminosos.

Diferente das investigações anteriores, a equipe da Polícia Federal partiu das narrativas 
dos familiares das vítimas para traçar suas estratégias. Assim, as investigações resultaram 
na inclusão dos médicos Anísio Ferreira e Césio Brandão, do ex-policial militar A. Santos e 
de Valentina Andrade como réus no processo que investigava o crime contra cinco meninos, 
entre mortos e sobreviventes. 

A linha investigativa apontava que os réus teriam atuado em conjunto, no contexto 
de um ritual de magia negra, sob o comando da única mulher, Valentina Andrade. As vítimas 
teriam sido sacrificadas para a obtenção de poder, riqueza e virilidade. Os médicos seriam 
os responsáveis por fazer a extração cirúrgica do órgão sexual das vítimas; e o ex-policial, 
pela segurança do local em que os crimes eram praticados. 

Judirley da Cunha Chipaia, Jaenes da Silva Pessoa, Klébson Ferreira Caldas, Flávio 
Lopes da Silva, Ailton Nascimento Fonseca, Tito Mendes Vieira, José Carlos Bezerra Gomes, 
Rosinaldo Farias, Maurício Farias de Souza, Renan Santos de Souza e outros treze meninos, 
entre sobreviventes, desaparecidos e mortos, foram vítimas de crimes relacionados ao caso, 
segundo o movimento social formado pelos familiares das vítimas. 

Nos últimos dez anos, temos conversado com familiares das vítimas, seus amigos e 
apoiadores, autoridades e lideranças de Altamira, em busca de conhecer suas histórias de 
luta e mobilização, suas expectativas de justiça e de direitos, seus sonhos e saudades. 

Embora os crimes contra os meninos tenham sido julgados em 2005, os familiares das 
vítimas não se sentem justiçados. Além da absolvição da ré que seria a principal respon-
sável pelos crimes, segundo a acusação do Ministério Público, os quatro condenados são 
frequentemente beneficiados por recursos que lhes garantem a liberdade e até mesmo o 
exercício da medicina. 

Mas o mais grave é que os crimes contra boa parte das vítimas não foram investigados 
nem julgados. Ainda hoje, os familiares das vítimas lembram de Dona Marina, a mãe que 
não pôde enterrar a ossada do filho que foi enviada a Belém e nunca mais retornou; dos 
pais de Esther, irmã de Klebson, que faleceram logo após o assassinato do filho caçula; da 
desassistência dos governos municipal, estadual e federal em relação às vítimas sobrevi-
ventes e aos seus familiares. 

Embora o sentimento de injustiça e o sofrimento pareçam algo íntimo, “uma fatalida-
de” na vida dos meninos e de seus familiares, nós não entendemos assim. Consideramos que 
um conjunto de situações políticas, econômicas e sociais propiciou os crimes que tiveram 
como vítimas crianças e adolescentes, os mais frágeis e os que primeiro sentem os efeitos 
da desigualdade social.
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O que explica a ocorrência 
desses brutais crimes em 
Altamira?

A cidade de Altamira é conhecida como a “capital da Transamazônica”, uma estrada aberta pelos governos 
militares e inaugurada em 1972. Na construção da estrada planejada para ligar o Oceano Atlântico ao 
Oceano Pacífico – e isso a tornaria a maior estrada do mundo -, houve intenso desmatamento, extração 

ilegal de madeira e de ouro, além de expulsão, assassinato e escravidão de indígenas. Ainda assim, a aber-
tura da estrada foi festejada por seus idealizadores, que a transformaram em símbolo de uma “arrancada 
histórica para o progresso”. 

Quando foi noticiado que a estrada Transamazônica passaria pela cidade de Altamira, setores da so-
ciedade comemoraram acreditando que, finalmente, o progresso chegaria. A promessa de desenvolvimento 
levou muitas pessoas a Altamira. Uns foram levados em aviões do governo para “povoarem” a região, outros 
chegaram por sua própria conta, confiando que ganhariam terras, teriam emprego, encontrariam ouro e 
outras oportunidades. Assim, a cidade que era um pequeno povoado no início da década de 1970, após o 
anúncio de abertura da rodovia, teve um inchaço populacional. 

Antes, contudo, desse marco histórico que tornou Altamira uma cidade conhecida no Brasil e no mundo, 
ações estatais de dois séculos atrás já consideravam a cidade como carente de desenvolvimento. Veremos, a 
seguir, que as estratégias de desenvolvimento, embora diferentes no que se refere ao formato empregado, 
tiveram efeitos semelhantes. É digno de nota que aquilo que se considera falta de desenvolvimento, muitas 
vezes, é o modo tradicional de vida de populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. 

Em 1750, às margens do igarapé Panelas, foi fundada a missão jesuíta 
denominada Tavaquara, com a finalidade de desenvolver a região, o que 
significava praticar a agricultura e a coleta de salsaparrilha, cravo e castanha, 
notadamente, com a mão de obra indígena. Nessa região, desde esse período, 
vivem indígenas Xypaia, Kuruaya, Juruna e Arara. Os indígenas que foram 
levados à missão foram “civilizados”, isto é, foram obrigados a vestir-se com 
roupas, a aprender português e foram proibidos de realizarem suas festas e 
praticarem seus costumes. 

A partir de 1870, a economia da região passa a ter como produto central 
a borracha, o que altera a composição da região, tendo em vista a introdução 
de migrantes nordestinos. Nessa época, além de incorporados à extração da 
borracha, indígenas e africanos construíram uma ligação fluvial que permitiu 
o acesso mais fácil à cidade de Altamira, formalmente criada anos depois, 
em 1911. Altamira funcionava como entreposto comercial para a aquisição 
de bens para as longas viagens realizadas rio acima para a extração da 
borracha. 

Por volta de 1950, com uma segunda onda da exploração da borracha, 
muitos indígenas chegam à cidade de Altamira após terem sido expulsos de 
seus territórios pelos seringueiros, fugidos de guerras com outros indígenas e/
ou buscando melhores condições de vida e estudo.  

Durante a década de 1970, a pouca estrutura existente em Altamira havia 
sido erguida como parte dos serviços assistenciais prestados pela Igreja. A 
estrutura estatal, quando não de todo inexistente, servia aos interesses da 
pequena elite local que ali se fixara, como proprietários de terra em tempos de 
exploração da castanha e da borracha e, posteriormente, criadores de gado.
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Mesmo os grandes empresários, que concentravam as possibilidades de exploração do 
território em suas mãos e mantinham a força de trabalho atrelada aos seus negócios 
por regime de endividamento ou de escravidão, tinham dificuldade no escoamento 

da sua produção e, também por isso, viam com expectativa qualquer promessa de desen-
volvimento da região, desde que não ameaçasse suas posses. 

De fato, a ocupação da Transamazônica foi feita de maneira a não mexer nos grandes 
proprietários de terra. Os latifúndios do Nordeste e do Sudeste também se mantiveram 
intactos, já que a população sem terra e sem recursos que pressionava a realização de 
reforma agrária foi reassentada em diferentes partes da Amazônia. Os proprietários das 
regiões para onde foram enviados os colonos, por sua vez, tiveram suas terras valoriza-
das e os que desenvolviam atividades de comércio lucraram com a venda de gêneros aos 
recém-chegados. 

Como vemos, é comum a esses diferentes períodos históricos - o século XVIII, o século 
XIX e particularmente a década de 1970 do século XX – a perspectiva de que a população 
da Amazônia não existia, deveria ser transformada ou até mesmo exterminada para dar 
lugar a pessoas que poderiam “desenvolver” a região, fosse com seu capital, fosse com 
sua capacidade de trabalho. 

De fato, o desenvolvimento realizado segundo princípios capitalistas converte-se 
em um conjunto de medidas favoráveis ao latifúndio, ao agronegócio e a outros setores 
das elites locais, restando à população arcar com uma série 
de danos (materiais e imateriais) não reparáveis pelas 
chamadas políticas de compensação.

O fato de Altamira, na década de 1990, 
contar com apenas uma delegacia que possuía 
uma única viatura, um hospital municipal e 
nenhum Instituto Médico Legal não é resultado 
da ausência do poder estatal. Antes disso, é o 
resultado de escolhas (onde investir e no que 
não investir) e de decisões políticas que define 
o que é prioritário e o que é desimportante. 

A insuficiência de políticas de assistência 
social e de um sistema de garantia de 
direitos favorecia a ocorrência de tra-
balho infantil. A mudança constante 
de delegados e a ausência de fisca-
lização do trabalho policial resulta-
ram em inquéritos nunca abertos 
ou inconclusos e em problemas 
sérios na tramitação do processo 
judicial, que levou mais de dez 
anos para ser julgado. 

Diante disso, compreende-
mos que os crimes contra meninos 
em Altamira, ocorridos entre 1989 
e 1994, que vitimaram mais de 
vinte garotos, apesar de terem sido 
cometidos por criminosos que foram 
condenados, têm como contexto a 
baixa qualidade dos serviços públicos 
(assistência social, atendimento poli-
cial, saúde, educação, direito à justiça) 
oferecidos à população. Essa insuficiência 
não só propiciou a prática dos crimes mas 
também agravou a violação dos direitos 
dos meninos vítimas e de seus familiares 
ao longo de todos os anos de luta por 
justiça, até os dias atuais.
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Altamira, 30 anos depois

Em 2019, completam-se trinta anos desde o primeiro crime de emasculação 
contra meninos em Altamira. De 1989 até os dias atuais, muita coisa mudou. 
Tivemos, em 1990, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considerado um grande avanço para a garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes brasileiros. 

Por meio do Estatuto, foram agregados à estrutura esta-
tal dois novos órgãos: o Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar. Atualmente, quase 100% dos 

municípios brasileiros possuem Conselho Tutelar. Em Altami-
ra, o Conselho Tutelar foi fundado em 1992, antes mesmo de 
que na capital do Estado. Isso se deve, sem dúvida, ao efeito 

de mobilização causado pelos brutais crimes contra crianças, 
ocorridos na cidade. 

Contudo, apesar dos avanços no plano da garantia 
de direitos, no sistema educacional e na assistência 

social, o tema da violência agravou-se durante 
as últimas décadas. As crianças de Altamira, e 
da Amazônia como um todo, seguem expostas a 
massacres, homicídios e a vários outros tipos de 
violência. A violência sexual configura-se como 
uma grave ameaça aos direitos das crianças e 
dos/das adolescentes. 

Entre 2009 e 2012, os casos de violência 
sexual saltaram de 29 para 177. O aumento 

alarmante desses números cor-
responde ao período 

de instalação e início 
das obras da Usina Hidroelétrica de 
Belo Monte, um projeto polêmico, 
concebido ainda durante os gover-
nos militares e implementado no 
governo de Dilma Rousseff, como 

a maior obra do Programa 
de Aceleração 
do Crescimento 
(PAC). 
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A construção de Belo Monte, à semelhança dos projetos que vimos ante-
riormente, também foi considerada um projeto que levaria desenvolvimento à 
região, sem considerar que a aferição do desenvolvimento só pode ser mensurada 
posteriormente, em vista do balanço dos efeitos positivos e negativos deixados 
para a população. 

Em 2015, Altamira ganhou o triste título de cidade mais violenta do País. A taxa 
de homicídios da cidade, três vezes maior do que a do Brasil, é um dos mais perversos 
efeitos do megaempreendimento na região, explicável pelo aumento populacional 
desordenado, afluxo de dinheiro, formação e disputa de mercados ilícitos, entre 
outros fatores.
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Para que não se esqueça, 
para que não se repita

Dona Rosa, seu Juarez, Esther, Dona Carolina, dona Zuilda, dona Leonília, seu Ma-
rialves, seu Raimundo, dona Angelita, Raimunda, dona Maria da Luz são familiares 
dos meninos que foram vitimados em Altamira, durante os anos 1980 e 1990, com 

os quais temos dialogado há mais de dez anos. 
Durante todo esse tempo, esses familiares lutaram para que os crimes contra seus 

meninos fossem investigados, os acusados fossem a julgamento e, depois, para que os 
condenados cumprissem suas penas. Para eles, foi preciso uma verdadeira “luta” para se 
fazer a justiça em nome de seus meninos. 

Foram organizadas caminhadas, rifas para arrecadação de fundos, viagens para 
acompanhar momentos importantes do processo, até chegar ao julgamento. Depois disso, 
pleitearam ser indenizados pelo Estado do Pará, considerando a omissão e a negligência 
de setores de competência estadual. 

Os familiares das vítimas garantem que fizeram todo esse esforço pela memória de 
seus meninos e, para isso, tiveram que despender tempo e recursos às vezes bastante 
escassos. Nesse processo, viveram novas situações de violência e humilhação. Para os 
familiares das vítimas dos meninos de Altamira, a justiça se mostrou lenta e insensível às 
injustiças cometidas ao longo de todos esses anos!

Hoje em dia, quase todas as mães e os pais dos meninos são idosos com mais de 60 
anos. A idade impõe limites à saúde e aos deslocamentos numa cidade em que o trans-
porte público permanece precário e insuficiente. A idade também acentua as memórias 
do passado. Às vezes, essas memórias são boas, mas quando lembram da falta que seus 
meninos lhes fazem, as lembranças causam dor e sofrimento. 

Algumas mães contam a idade que seu filho teria atualmente e lamentam pelos netos 
que deixaram de ter, pela ausência em todas as datas comemorativas. Trinta aniversários, 
trinta dias das mães, trinta Natais... 

O “clima” trazido por Belo Monte transporta os familiares das vítimas para o contexto 
de medo e de violência que marcou seu cotidiano nos anos 1980 e 1990, período em que 
seus meninos foram vitimados. A proibição de que seus filhos brincassem nas ruas e a an-
gústia no retorno da escola são experiências revividas pelos familiares das vítimas, agora 
em relação aos seus netos, durante o contexto da violência que se agravou enormemente 
com a implantação de Belo Monte. 

Alguns desses netos receberam o mesmo nome do tio que não chegaram a conhecer, 
como uma homenagem à sua memória. Os crimes contra meninos em Altamira seguem como 
um acontecimento que não se pode esquecer para que não se repita jamais. Lembrar esses 
casos é também valorizar a trajetória de luta e de persistência das lideranças de Altamira 
em prol de uma vida mais justa, digna e com oportunidade para todos.


