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Este livro é dedicado à memória de Jaenes da Silva Pessoa, 
Klebson Ferreira, Maurício Farias de Souza, Tito Mendes 
Vieira, Rosinaldo Farias, Judirley da Cunha Chipaia, José 
Carlos Bezerra Gomes e aos demais meninos vitimados em 
Altamira.

Este livro é também dedicado aos familiares destes meninos 
que, por sua coragem e persistência, escreveram a história do 
amor por seus filhos e irmãos.





Eu dizia o nome do Hilmar e, de alguma impossível forma, 
protegia na boca o meu filho. O meu filho inteiro no vocábulo 
do seu nome, que eu parara de pronunciar e, subitamente, (...) 
recuperava como uma presença ainda. Ainda estava presente. 
Se eu dissesse o seu nome, ele era ainda. (...) O nome do meu 
filho como almofada onde eu pousava a língua, a linguagem, 
o pensamento, o sonho todo. Nunca haveria de o engolir. 
Como nunca acabaria o meu remorso. O Einar comovia-se. 
Dizia que inventávamos aventuras vocabulares. Dizíamos 
as coisas e elas eram já o bastante para nos pertencerem ou 
assistirem. Dizíamos filho e ríamos como uma euforia esqui-
sita de quem nunca poderia ter perdido por inteiro um filho. 
Compreendi-o bem. Nunca se perde por inteiro um filho. Ele 
resta sempre como algo que temos a infinita possibilidade de 
evocar. Evocamo-lo e ele é. (...) Dizemos filho e ele é sempre 
algo. Nunca regressa ao tempo em que não existia. 

Valter Hugo Mãe  
(A Desumanização, São Paulo, 
 Cosac Naify, 2014. p. 104-105).
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PREFÁCIO

Em busca dos meninos
Adriana Vianna

Professora do Programa de Pós-Graduação em  
Antropologia Social/Museu Nacional/UFRJ

Meninos de Altamira: violência, “luta” política e administração 
pública, de Paula Lacerda, é um livro que nos leva a refletir sobre os 
limites da nossa própria compreensão em relação à violência e ao so-
frimento que pode atravessar brutalmente as vidas das pessoas. Mas, 
ao fazê-lo, conduz-nos também pelos caminhos surpreendentes de 
resistência, elaboração e solidariedade percorridos por aqueles que 
foram diretamente atingidos pelo horror e por outros que, em tempos 
e formas variadas, a eles se juntaram e os apoiaram. 

Tomando como centro de sua pesquisa o chamado “caso dos 
meninos emasculados de Altamira”, que compreende o assassinato, 
mutilação e/ou desaparecimento de diversos meninos entre 1989 e 
1993, a autora arrisca-se por um terreno marcado pelo estarrecimento 
e pela incompreensão. Mesmo em um mundo de múltiplas injustiças, 
violências e desigualdades, há algo ali que parece transbordar, exceder 
e desafiar nossas formas usuais de enquadramento e compreensão, 
aproximando-se das imagens mais amplas do “mal”, da crueldade sem 
medidas ou explicação. Frente a isso, sua escolha não foi, porém, a de 
subscrever e sublinhar esse assombro, dando-lhe tonalidades sensa-
cionalistas, nem tampouco a de apagar a singularidade da situação. 
Movendo-se em uma linha tênue, Paula Lacerda procura entender a 
singularização das mortes como parte de um processo social com-
plexo que envolve tanto os limites simbólicos da violência infringida 
aos meninos e suas famílias, quanto o trabalho ativo de familiares e 
outras pessoas para que a brutalidade das mortes e mutilações não 
fosse apagada ou esquecida. 
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Para tanto, a pesquisa caminha através de múltiplos planos, lin-
guagens, ações e atores sociais. Como ela demonstra ao longo do livro, o 
“caso” é uma construção social que envolve distintas dimensões e tem-
poralidades. Pode ser visto a partir do prisma do crime e seus artefatos 
policiais; do judiciário em suas etapas, autos e narrativas; da luta por 
“justiça”, que ultrapassa em muito as instituições supostamente encar-
regadas desse fim, envolvendo as articulações discursivas, performáticas 
e solidárias da ação coletiva e, por fim, do drama familiar, pessoal e 
quase inenarrável das vidas que foram atravessadas por tamanha dor. 

Nesse sentido, o livro é, antes de mais nada, o resultado de um 
trabalho antropológico primoroso, em que são perseguidas as con-
dições sociais e simbólicas que transformaram as mortes em um fato 
criminal, político, judicial e afetivo. Mas, em seu processo de elabo-
ração e nas escolhas narrativas conscientemente feitas pela autora, 
o livro é em si mesmo uma peça de (re)construção e (re)posiciona-
mento da importância dessas mortes e da luta por reconhecimento 
dos que ficaram. A decisão de enfatizar a perspectiva dos familiares 
representa, nesse universo, não apenas a condição para realização de 
uma etnografia densa e comprometida, sem qualquer artifício inútil 
e danoso de suposta “neutralidade”, mas o entendimento maduro de 
que um trabalho como esse é em si mesmo parte do processo ina-
cabado de deslindamento e enfrentamento das profundas violências 
que atravessam nossa sociedade. 

Ao nos mostrar que em lugar de uma definição consensual sobre 
o “caso”, o que temos é uma imensa disputa de versões, número de 
vítimas, motivações e condições sociais em torno das mortes, desa-
parecimentos e mutilações dos meninos na região, a autora permite 
que vejamos os próprios crimes como parte de mapas sociais mais 
abrangentes. O processo de denúncia, mobilização coletiva, busca por 
explicações e cobrança frente às instâncias de Estado responsáveis pela 
apuração das mortes não aparece, desse modo, como decorrência em si 
das próprias mortes. De modo mais complexo, o que somos levados a ver 
é que a produção da “causa” - os crimes em sua dimensão propriamente 
política - não só está profundamente embaralhada à possibilidade de 
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produção do próprio “caso” - policial, judicial e midiático - como é 
condição crucial para ele.  A discrepância no número de vítimas, por 
exemplo, não aparece aqui como resultado de imprecisões que algum 
dia possam ser sanadas para que se chegue a uma contabilidade única, 
mas como efeito e resultado de processos distintos de construção da 
verdade. Cada menino é, desse modo, incluído ou excluído de universos 
específicos de compreensão da materialidade e da causalidade dos atos 
de que foram vítimas. Para o Judiciário, apenas cinco deles podem ser 
considerados; para a policia, oito; para o movimento social envolvido 
com a “causa”, incluindo familiares e não familiares, 26 seriam os 
“meninos emasculados”.  

Ao percorrer os argumentos que permitem considerar ou des-
considerar conexões entre os diferentes “casos”, a autora vai tecendo 
também uma detalhada etnografia do Estado, tanto no sentido do 
vasculhamento de sua dimensão ideológica, quanto de seus atores, 
instâncias e práticas. Evocado como lócus da justiça que deve ser fei-
ta, o “Estado” surge como categoria de referência sobre o “dever ser” 
político e social que permite o posicionamento dos atores em relação a 
acontecimentos, responsabilidades e expectativas. A ele, representado 
ora como entidade dotada de vontade e ora como arena de interesses 
e influências, são dirigidos pedidos, são feitas exigências, são dire-
cionadas acusações e sentimentos de indignação. Trafegando, assim, 
entre representações, gramáticas, institucionalidades e práticas, Paula 
Lacerda descreve com rigor e acuidade a complexidade desse processo 
sempre inconcluso e contraditório pelo qual o Estado se materializa 
cotidianamente nas relações, territórios e histórias das pessoas. Conta 
para tanto - e muito - aquilo que ganha realidade sob forma de registros 
policiais, de autos processuais, de laudos médicos. Mas também tem 
relevância decisiva nesse processo de produção do Estado uma plêiade 
de ações que buscam questionar a legitimidade dessas verdades oficia-
lizadas: atos públicos que denunciam o comprometimento ou a falta de 
interesse das autoridades na apuração das mortes e desaparecimentos 
em razão do envolvimento no crime de pessoas poderosas na região; 
participação em fóruns públicos, vigílias e caminhadas que promovem 
a politização coletiva da dor. 
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Sem perder jamais a perspectiva da pluralidade de versões em 
jogo, a sequência dos capítulos oferece-nos percurso semelhante ao da 
própria produção do “caso”. Ao recuperar as articulações que criam a 
mobilização social em torno das mortes e desaparecimentos, envolven-
do familiares de vítimas e outras organizações e pessoas, ligadas aos 
grupos de defesas dos direitos de crianças e adolescentes, bem como a 
religiosos católicos, a pesquisa descortina também camadas temporais 
distintas, remetendo-nos a processos mais longos e diversificados de 
engajamento na região da Transamazônica. Nas muitas entrevistas 
realizadas pela pesquisadora em diferentes viagens e estadias vão sur-
gindo tanto narrativas sobre o que teria ocorrido aos meninos, quanto 
sobre os embates e dificuldades enfrentadas na luta por justiça. Sobre o 
ontem e o hoje. Sobre “quando tudo começou”, mas também sobre o que 
acontece “agora”, numa Amazônia conectada às histórias de migrações, 
dificuldades vividas em diferentes momentos e que vão sendo sempre 
reelaboradas, repensadas a cada entrevista.

Embora a autora tenha se empenhado com raros vigor e serie-
dade na busca por diferentes falas e perspectivas, enfrentando seja a 
leitura e domínio do imenso processo judicial, seja a interlocução com 
delegados, promotores, juiz, ativistas de direitos humanos, religiosos e 
muitas outras pessoas que participaram de algum modo do “caso”, é na 
interlocução prolongada e delicada com alguns dos familiares que está, 
a meu ver, um dos elementos mais perturbadores e ricos da pesquisa e 
do livro. Deslocando-se entre os espaços públicos de fala e os recantos 
domésticos, Paula Lacerda nos leva a refletir sobre as diferentes poéticas 
da perda, mas também da reconstrução da vida; do que é “dizível” e 
do que precisa permanecer apenas esboçado ou insinuado. É também 
ali que as experiências de injustiça e medo parecem ferir mais fundo, 
ao mesmo tempo em que a coragem se mostra na sua dimensão mais 
humana e mais cotidiana.

Incomodada em relação a seu próprio papel de incitar a recorda-
ção de momentos tão penosos, ela se indaga - e a seus interlocutores 
e interlocutoras - sobre a pertinência das entrevistas e conversas. A 
aquiescência em falar, porém, como ela descobre, é resultado, antes de 
tudo, de diferentes motivações para narrar, contar e não deixar cair 
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no esquecimento de outros aquilo que jamais é esquecido pelos que 
sofreram diretamente a perda. Mas, eu diria, é fruto também da própria 
arte de saber escutar, entendendo que essa é uma dimensão crucial da 
nossa existência em termos intelectuais, políticos e afetivos. É sua es-
cuta cuidadosa, delicada e comprometida que permite que novas falas 
sejam feitas e que, na relação estreita que se estabelece ali, possamos 
continuar buscando os meninos de Altamira em nossos anseios por 
um mundo menos cruel. 
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