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CRIAN<;AS ViTIMAS DE ASSASSINATOS 
E CRUELDADE 

A tortura e um 21c.01n:ec1:1rien·r.o ,.:.·ot:iaiaDo no Brasil, onde 

execu<,-:des extrajudic·1:r::1is s-ao co1111.1ns¥. Os alvos s.t-fo, cada vez 

111ai s, cr1. an</.3.S "-' adol escentE?S careDtes das grandes ci dades. 

Cis princ_ipai,'.:..; responsaveiE: por esses abusos sei'o esquadrci'es 

aa 1norte, .1'r1.:.�quentemente comana'acios ou compos'tos par 

pol i ci ais. 

•li'iler o rt.da·1:<5rio oa Anist:ia Inte:rnac.ional "Brasil: Tortura e 

E):ecu</des .E):traj ucU c1.·ai s nas C.i clacies Brasi 1 eiras". 

A Anist.ia Int•.:.ernacionaJ. t.r�m recebido um numero crescente 

de denuncias sobre maus tratos, tortura e assassinatos de 

cr1Jn�as e ad□J.escentes no Brasil. 



A., medida em que mais e mais crian9as sao obrigadas a sair 

as ruas para ajudar suas familias ou lutar pela pr6pria 

sobrevivencia, tornam-se mais vulneraveis a abusos cometidos 

pelos agentes encarregados da lei; muitas t�m sido 

11 eliminadas 11
• por esquadroes da morte. 

Calcula-se que no Brasil sete �ilhoes de crian9as vivam e 

trabalhem nas ruas. Algumas, mas nao todas, sao atraidas 

para uma vida de crime - agindo coma assaltantes au 

passadores de drogas para quadrilhas de traficantes; outras 

vivem miseravelmente pedindo esmolas, vendendo coisas nas 

ruas ou revirando dep6sitos de lixo. 

0 simples fat□ de estarem nas ruas, mal·-vestidas e mal

alimentadas, faz cam que essas crian9as sejam vistas coma 

"possiveis criminosos" por muitos oficiais das policias 

civil e militar, e portanto vulneraveis a tratamento 

arbitrario, 

Todos as dias, crian9as estao send□ maltratadas, 

torturadas, mutiladas e assassinadas. 

ESQUADRoES DA MORTE 

Pesquisas inquietantes feitas par organiza9oes 

brasileiras mostram que crian9as e adolescentes que vivem 

nas ruas sao cada vez mais visadas pelos esquadroes da 

morte. 

Nos ultimos cinco anos verificou-se um crescimento 

alarmante da atividade desses esquadroes em muitas cidades 
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brasileiras. Isso inclui os assassinatos de suspeitos de 

pequenos cri.mes, que sao frequentemente pobres, j ovens e 

carenteB.' 

AB autoridades polioiais do Rio de Janeiro, Recife e 

Manaus reconhecem que muitos desses esquadroes da morte sao 

comandados ou compostos por policiais atuando fora do 

borario de trabalho. 

Em abril de 1990, o departamento de policia do Rio de 

Janeiro informou que metade dos membros identificados dos 

esquadroes da morte da cidade sao policiais. No Rio, pelo 

menos 13 testemunhas de crimes oometidos par esquadroes da 

morte foram assassinadas desde 1983. Apesar do rise□ 

evidente para as testemunhas, os juizes continuam a libertar 

<:,uspei tos importantes nesses casos. 

Uma pesquisa sabre a morte violenta de orian<;:as no 

Brasil, foi realizada em 1989 pelo Instituto Brasileiro de 

Analises Econ6micas e Sociais, corn a oolabora9ao do 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas da Rua. Com base em 

informa96es de fontes oficiais e noticias publicadas pela 

Jmprensa, a pesquisa concluiu que cresce o numero de 

crianc;;as vitimas de morte violenta. 

0 relat6rio indica que os numeros referentes aos seis 

primeiros meses de 1989 sao pratioamente iguais aos 

registrados em todo o ano anterior. Oitenta por cento das 

vitimas sf'io do sexo masoulino, cam idades entre 15 e 18 

anos. 
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Embora os dados relevantes nao estejam disponiveis em 

todos os casos, a pesquisa indica que, quando consta o 

registro da origem etnica da vitima, 82% sao de origem negra 

au mesti9a. 

0 estudo analisou as reportagens publicadas pela imprensa 

sabre 624 casos de assassinatos de crian9as cometidos em 15 

estados brasileiros num period□ de 18 meses, ate j_ulho de 

1989. Em 21% dos casos - cerca de 130 crian9as - os 

assassinatos foram atribuidos a esquadroes da morte. Em 

Pernambuco, mais da metade dos assassinatos de crianc;:as 

cometidos nos primeiros seis meses de 1989 :foi atribuida a 

esquadroes da morte, ou seja, mais que o dobro do numero 

registrado em todo o ano anterior. 

As organizac;oes de defesa de direitos humanos no Brasil 

acredj_tam que, atualmente, pelo menos uma criah9a e 

assassi nada por esquadroes d_a morte a cada dia. 

0 relat,:irio conclui: "Esses t·atos sao impressionantes, j a 

que evidenciam a exist�ncia de ac;:oes organizadas para a 

elimina9�0 de pessoas - neste caso, crian9as e adolescentes 

·- seja para "limpar as ruas", "eliminar testemunhas" ou

"garantir a seguranc;:a" de uma determinada area. 0 fat□ e que 

esses grupos estao agindo praticamente em todo o pais, sem 

que suas atividades sejarn adequadamente investigadas ou 

punidas". 

No inicio de junho de 1990, a Rede Glob□ de Televisgo 

produziu um docuroentario sabre as atividades dos esquadroes 
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da morte no Ri.o dt� Janeiro e sabre os chamados "j usticeiros" 

que agem em Sao Paulo. 

No dia 3 de junho, um dia antes da exibi�ao do 

document�rio, os jovens Fl�vio, de 16 anos, e Dina, de 17, 

foram arrastados de suas casas em Vila Nova, perto do centro 

de Duque de Caxias, e assassinados di.ante de testemunhas. Os 

corpos foram abandonados em lugar desconhecido. Alguns 

rnembros da comun:i.dade de Vi la Nova acredi tam que os 

assassinatos est�o ligados a entrevistas que os dais garotos 

deram a rep6rteres da TV Globo. Nas entrevistas, os dais 

falaram sabre seu trabalho coma "olheiros" para traficantes 

de drogas na :favela d(� Vila Nova, apelidada de "Lixao". 

Simone Amaral Cerqueira, uma jo�em de 17 anos de 

nacionalidade brasileira e australiana, foi brutalmente 

assassinada. Simone foi encontrada morta corn um amigo de 18 

anos, Disney Erwin Rodrigues, num dep6sito de lixo nos 

arredores de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em dezembro 

de 1988. De acordo cam o depoimento de amigos, Disney havia 

denunciado policiais da cidade por extorsao em casos 

relacionados a drogas. 

Simone Cerqueira e Disney Rodrigues foram seqilestrados no 

di.a 4 de dezembro por cinco homens a paisana, quatro deles

depois identificados coma membros da policia militar. 

Os dois corpos foram encontrados no dia s�guinte, corn 

sinais de tortura. Antes de levar um tiro na cabe9a, a curta 

distancia, S:i.mone teve um dos olhos arrancados. Ela fora 

estuprada. 0 corpo de Disney estava crivado de balas. 
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Embora tenha sido iniciado process□ criminal contra dais 

policiic1.is militares, o julgamento nao deve acontecer antes 

de 1991. 

Em setembro de 1989, cinco jovens cam idades entre 13 e 

23 anos f·oram assassinados par um esquadrao da morte em Nova 

Friburgo. Quatro policiais militares £oram acusados do 

crime. 

A policia age cam lentid&o em casos de seqtiestro par 

esquadroes da morte. Em fevereiro de 1988, em Duque de 

Caxias, no Rio de janeiro, dais irmaos adolescentes, Aldenir 

Calisto Mendes e Magno Fernando Mendes, £oram levados no 

meio da noite do barraco onde moravam, na £avela do Carta 

Oita, par homens armadas que se diziam policiais. 0s dais 

garotrn3 aj udavam a fami lia lavando carros. Os homens 

entraram no barraco � forc;a e nao apresentaram qualquer tipo 

de identificac;ao, dizendo a mae dos garotos que precisavam 

lev6-los & delegacia para interrogat6rio. 

Temendo que os homens fizessem parte de um esquadrao da 

morte, a mae dos dais garotos imediatamente saiu de casa 

para dar parte do caso a policia. No caminho, encontrou uma 

patrulha da policia militar e implorou aos policiais que 

oomec;assem a procurar Aldenir e Magno. Eles se recusaram, 

alegando que n�o tinham cirdens para isso. Na de�egacia, a 

chefe de policia disse que ela precisaria esperar 24 horas 

antes de dar parte do desaparecimento dos £ilhos. 

As seis horas da manha seguinte, quando recomec;ou a 

procurar os garotos, a mae ouviu alguem dizendo numa 
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padaria do lugar que os corp□s de dois rapazes tinham sido 

achados perto dali, crivados de balas. Foi assim que 

encontrou os dais filhos. 
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Os h□mens que seqilestraram Aldenir e Magno, e que se 

diziam policiais, estavam procurando um irmao dos dois, 

Evandro Sergio Mendes, de 19 anos, que estaria implicado num 

tiroteio em que um policial fora ferido, Evandro foi morto a 

tiros onze meses depois do assassinate dos irmaos, em 2 de 

janeiro de 1989. 

Gilberto Gira□ ("Beto") tinha 16 anos quando foi 

assassinado. Trabalhava coma engraxate em Duque de Caxias e 

vivia nas ruas desde os 4 anos de idade. Gilberto era bem 

conhecido tanto pelos membros da igreja local quanta pela 

policia, 

Em abril de 1988 Gilberto �oi preso e levado a□ 59Q 

Distrito de Duque de Caxias, onde, contrariando a lei, foi 

colocado junta com prisioneiros adultos. 

Quando alguns assistentes sociais protestaram contra a 

deten�go, o chefe de p□licia se recusou a libertar Gilberto 

alegando que o garoto era maior de idade e acrescentou: "Eu 

nao tenho tempo para perder corn marginais. 11 

Os assistentes sociais levaram os documentos de Gilberto 

a um juiz local e o convenceram de que o garoto era menor de 

idade. Depois conseguiram uma ordem judicial determinando a 

transfer�ncia de Gilberto para a Funda��o Estadual para o 

Bem Estar do Menor (FEBEM>.



0 chefe de policia teria dito aos membros da igreja: 

"Voc(�s conseguiram tira-lo da cadeia, mas nao vao conseguir 

salvar a vida dele", advertindo que se Beto voltasse a Duque 

de Caxias nao duraria mais que uma semana. 

Beto conseguiu iugir da FEBEM e no dia 4 de setembro de 

1988 seu corpo crivado de balas foi encontrado sob uma ponte 

em Duque de Caxias. Os responsaveis pelo assassinato nunca 

foram encontrados, 

Em Sao Paulo, grupos de vigilantes conhecidos como 

"justiceiros" operam em cidades da regiao da Grande Sao 

Paulo - segundo denuncias, cam o apoio da policia local. Num 

periodo de 45 dias, ate 15 de junho de 1990, 37 

assassinatos atribuidos a "justiceiros" foram registrados na 

regiao industrial conhecida coma ABCD, que inclui Diadema. 

Dois 1rmaos de 17 e 18 anos foram mortos a tiros em 

Diadema, em abril, por homens armadas, cam roupas civis. Os 

homens pediram a carteira de trabalho de um dos gar.otos para 

verificar se estava empregado, A carteira nao estava 

assinada pelo empregador, embora o garoto dissesse que 

·trabalhava. Um paren·te do garoto ouviu o assassin□ dizer:

"Carteira de trabalho em branco e atestado de 6bito". Depois 

de manifestac;:oes de protest□ da opiniao publica, dois 

supostos ",justiceiros" foram presos em maio. 

Grupos de defesa dos direi tos huma_nos denunciaram que 

funcionarios da Funda<;:ao Nacional para o Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) informavam os esquadroes da morte de Pernambuco, 

um estado pobre da regi�o nordeste, sabre os internos que 
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fugiam ou eram libertadas. 0 presidente da FUNABEM de 

Pernambuco deolarau naa ter cama impedir essa pratica parque 

as crianc;:as naa se apresentam para testemunhar. 

Em Recife, capital de Pernambuco, fbram registradas 144 

assassinatos atribuidos a esquadr5es da morte nos tr�s 

primeiros meses de 1990. 

Demetrius Demetria, l1der da Comunidade dos Pequenos 

Prafet.as, teria sido ameac;:ada de marte par causa de seu 

trabalha ,j unto as crian<;:as pobres de Recife. A comunidade 

abriga.atualmente dezenas de crianc;:as de rua. 

As ameas:as a Demetrius aumentaram a partir de 4 de mare;:□ 

de 1990, quando a sede da comunidade foi arrombada e os 

documentos referentes as crianc;:as abrigadas foram queimados. 

Dois harnens armadas sequestraram Demetrius na noite de 9 de 

abri.1. Depois de radar corn ele por cerca de uma hora, numa 

estrada deserta, os dois homens o abandonaram e fugiram no 

carrd de Demetrius, depois de dize"r que aquilo era um aviso. 

ASSASSINATOS COMETIDOS POR POLICIAIS EM SERVICIO 

Crian�as e adolescentes tambem figuram entre as muitas 

pee.soas mortas a tiros nas ruas por policiais em servicio. 

E comurn as testemunhas negarem as alegac;:oes dos paliciais 

de que esses assassinatos ocorrem durante "tiroteios" -

muitas das vitimas estavam desarmadas. 

Os dados referentes a S&o Paulo mostram um acentuado 

crescimento ncJs assassinatos cometidos par policiais 
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em servicio nos t:il timos anos: em 1987, 254 pessoas foram mortas 

pela policia, de acordo com estatisticas oficiafs; em 1988, 

o mimer□ chegou a 411 e subiu para 585 em 1989.

De acordo cam testemunhas, o jovem Marcia Mauro da Silva,

de 17 anos, estava com um grupo de amigos quando foi preso 

pela policia, em 25 de maio de 1989, porque portava um 

revolver plastic□ de brinquedo, Os policiais o algemaram e o 

jogaram numa viatura policial. Mais tarde, Marcia foi 

encontrado morto num hospital, corn balas na cabec;:a, peito e 

pescoc;:o. 

Os policiais alegaram que Marcia havia disparado contra 

eles. 0 corpo do garoto, que estava coberto de lama, 

apresentava hematomas. 0 polegar de uma das maos .fora 

quebrado. 0 julgamento dos ofioiais envolvidos foi adiado 

quatro vezes, par pressoes da policia. Finalmente, quando o 

julgamento aconteceu, as condenac;:oes foram mantidas porque 

os cine□ amigos de Marcia tinham testemunhado sua prisao. 

Marcelos Domingos de Jesus, de 19 anos, foi morto a tiros 

no metro dr� Sao Paulo, em 23 de novembro de 1989, quando 

cantava musica "rap" cam um grupo de onze garotos negros. 

Dois policiais militares no vagao do metro pediram ajuda a 

outros policiais para cuidar do grupo barulhento, porque os 

garotos teriam insultado uma policial. Segundo os garotos, 

um dos policiais militares entrou no vagao atirando e 

Marcelos ioi atingido na cabec;:a. A policia alegou que o 

garoto pusera a mao no cinto coma se fosse sacar um 

revolver. Wenhum dos garotos estava armada. 



No dia 2;2 de rnaio de 198\:1, o cadaver de Patricio Hilario da 
i.::ilva, de nove anos de icJ.;:;id.e, Loi jogado numa rua do 
elegante bairro de lpanema, no Rio de Janeiro. Amarrado ao 
pf.::scoc;o de Patr1cic,, um bilhete dizia: "Jl'Iatei voce porque 
voc� n�o estudava e n�o tinha £uturo ... 0 govern□ n�o pode 
deixar que as rua.s_ da ,::-;idc,.dco :.-=�ej am invadidas por menores",
Acredita-se qu0 Patricio tenba sido v1tima de um esquadr&o 
da morte. 

Meninos cc1t.ancio 1.ixo nu:m deposi to, em Sao Paulo, . As vi timas 
dof2 e.sc_p.J.;�droe<,; da mor·tE.1 '-=-'c.io, em sua maioria, Javens negros
e. pobres entre 15 e 18 arroi de idade. 



Urna crianc;a de cinco anor;:; e fotog1~afada para os arquivos cla 

institui�ao estadual de menores, em S�o Paulo. Em 1989, no 
Rio d0 Jdneiro, mais de dois mil menores foram recolhiclos 
por estarem nas ruas. H� denuncias frequentes de que 
crian�cts ua1en�8s e jovens in�ratores detidos em 
institui�6es estaduais fechadas (conhecidas como FEBEM ou 
FUNABEN: s�o surract□s e maltratados pelos funcionarios. 0 
medo <ir2 r<c,pn=�sa1 La::::: mui t.as vezes impede que as crian9as se 
que:i:;em e qu,� dS CJ.UEiiXdb sej am j_nvestigadas, Um ex-interno 
du J4. cn1D�:, aiirma: "Na FUllfi\bi.-,M. eles ba·tecm1 na g-ente por nada. 
Por qua.Lc:iur:::r (:.oii,.1 nha eles guE,tam d(C:\ bat13r na gente. Eles 
di,:-:F•m 't,;t:, vuc,c'. cuntar pro .:i u:Lz, eu mato voce'. Entao a gente 
:t i.�: a <� �::.E,u E:i t, a c1cJ ,2 11i:1 CJ ai z 11�::i.cl a 11 • 

As orian�as de rua frequentemente se juntam em grupos para 
se �Judarem rnutuamente. Gbrigadas a se defenderem sozinhas, 
rnui t.a.s :::::e ci...id:Lcam ct p1::.,c1w�rio[;; er imec: .. Os governos estaduais
recol.Lem pl'"cil.':i odi CfaJllente cis menores a bandonados das ruas e os 
encaminham para a FEBEM, 



B:i.monc� ��:ergu1,d.ra, ·corturada e encont.rada mart.a num dep6si to 
de l:Lxo. 

Esta sess&o de tortura ioi f□tografada por um inspetor de 
policia em Porto A.legrcC?. A v1tima e um limpador de ruas de 
16 anos, conhecid.o coma "DDg-e". "Doge" 1oi assassinado com 
um amigCJ dt� J.9 anos corn o qual ha via sido torturado, 



Cri,�nc;:af:'_; abandCJnc:tdab di:n·m0Hn arnontoadas do lado de fora da 
Camctro. JIIur1icipal, nu l\:i.o cle J E,.neirCJ, sob um cartaz que 
_prCJclama que ac:; cricull-;::as saci uma "prioridade nacional". 



1'Jo clia 22 de marc;:o de 1990, .Tcha:i da Silva Ferreira,· de 

14 anos, saiu corn alguns amigos para oomemorar o emprego 

melhor que acabara de conseguir, num superllieroado da zona 

sul de Saci Paulo, Um de seus amigos, Claudio, dirigi� o 

carro que levava os rapazes a uma pizzaria quando uma 

patrulha da poli cia,· .sem identificac;:ao visi vel, oomec;:ou a 

segui-los, Os rapazes disseram ter fica:do assustados qu�ndo 

viram que estavam sendo perseguidos por dois homens armadas, 

num carro sem pla:oas e sem identifioac;:ao polioial. Eles 

tentaram fugj.r mas, quando Claudio acelerou, os pol;!.ciais 

abriram fogo, atingindo Tchai na oabec;:a. 0 garoto morreu no 

hospital tr�s horas depois. Nenhum dos jovens tinha qualquer 

antecedente criminal. 

No dia 25 de marc;:o de 1990, Adriana Ceres Zago, de 17 

anos, foi morta por um policial no Rio ·de Janeiro, quando 

estava na garupa de uma moto. 0 rapaz que pilotava a 

motocicleta nao parou a um aceno do policial, que sacou a 

arma, fez 1nira e atirou, acertando Adri-ana nas costas. 

Em abril de 1990, depois de uma serie de assassinates de 

menores desarmados por policiais, o nova Secretario de 

Seguranc;:a de Sao Paulo declarou em entrevista a imprensa que 

a violi3noia policial era a sua.maior preooupa<;ao 'no nova 

cargo. 

Admitiu tamb�m que rezava pela ssguranc;:a dos pr6prios 

filhos toda vez que eles saiam tle c�sa -� noite. 
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TORTURA DE PRESOS SOB CUST6DIA

Em alguns casos, os policiais ja foram formalmente 

denunciados por tortura contra menores. N&o e raro, porem, 

que os autores das denuncias e as testemunhas retirem as 

acusayoes depois de receberem amea9as. 

Em julho de 1989, Marcelo Moreira Pacheco, de 14 anos, 

i·oi seqi.iestrado e torturado por uma patrulha da pol i cia 

militar quando tentava informar sabre o rapt□ de um amigo de 

13 anos de idade. 

Os dois amigos estavam brincando no dia anterior quando 

foram assaltados par tr/3s homens. Marcelo teve algumas 

fitas-cassete roubadas e conseguiu fugir. Seu amigo, Andre 

Leota, tentou escapar num "skate", mas nao voltou para casa. 

Marcelo foi a casa de Andre, no dia seguinte, para 

esperar noticias junta cam a familia do amigo. Por volta das 

8h40 da noite, uma patrulha da policia militar chegou a

casa. Os policiais pediram a Marcelo que os acompanhasse 

numa volta de carro pelas redondezas, par� procurar Andre. 0 

garoto entrou no carro com cine□ policiais militares. 
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Marcelo foi levado a varios locais. Ha informa9oes de que 

a policia comec;:ou a interroga-lo coma se acreditasse que era• 

o responsavel pelo sequestro do amigo. Marcelo foi levado a

um barraco, numa faveJ.a, onde foi interrogado. 

De acordo com o testemunho de Marcelo, os policiais 

trouxE-n�am uma maquina semelhante a um transformador e, 

atando fios a seus dedos, anus e outras partes do corpo, 

aplicaram-lhe cheques el�tricos. 



Os policiais levaram Marcelo a outros lugares, passando 

varias vezes por uma estrada perto de um jardim botanico, e 

voltaram a aplicar choques eletricos no garoto, que foi 

algemado vbrias vezes e teve as pernas e os bra9os 

arnarrados. 

Durante parte do tempo, a patrulha policial que estava 

com Marcelo :
f

oi acompanhada por um outro veiculo da policia 

militar. Ha informa9oes de que policiais deste segundo 

veiculo tambem participaram da tortura. 

Na denGncia formal � policia, Marcelo disse que foi 

tratado dessa maneira por doze horas. Mais tarde, naquele 

mesmo dia, seu amigo Andre foi encontrado morto num terreno 

baldio, com marcas de espancamento. 

Jeremias de Souza Santos, de 17 anos, morreu no dia 25 de 

outubro de 1989, .Fora preso pela policia militar um m�s 

antes na cidade de Muana, no Para, par suspeita de 

participar de uma quadrilha de jovens que roubava lojas e 

outros estabelecimentos comerciais da cidade. 

Acredita-se que Jeremias, deficiente mental surdo e mudo, 

tenha sido torturado com choques eletricos, na delegacia de 

policia, para revelar os names dos membros da quadrilha. 

Quando a fami l ia de Jeremias :fi nalmente o encontrou, o 

garoto estava so±rendo convulsSes. Foi levado �s pressas 

para um hospital de Belem, a capital do estado, onde morreu 

pouco depois. 

Ate julho de 1990, ninguem havia sido formalmente 

responsabilizado pelo caso. 
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A pol1cia tambem e suspeita de usar violAncia para 

resolver brigas particulares. Este parece ter side o 6nice 

motivo para a prisao de Elci Pereira, uma adolescente, e de 

duas de suas amigas. 

Elas foram presas em suas casas, no distrite de Novo 

Gama, em Brasilia, em junho de 1987, e levadas a delegacia 

de policia local, ende ficaram detidas por varias horas. 

Depais dissa, as meninas declararam a camissao de direitos 

humanos da Ordem dos Advogados local que haviam side 

torturadas corn cheques eletricas por cerca de meia hara. 

As jovens haviam brigade cam a namorada de um dos 

policiais envolvidos, Acredita-se que este tenha sido o 

motivo da prisao e tortura das tr�s. 

TORTURA E ESPANCAMENTOS NAS RUAS 

E comum a deten<;:ao de criarn;:as de rua por paliciais, que 

frequentemente as espancam e lhes extarquem dinheiro sob a 

ameaya de leva-las para institui9oes estaduais, 

Em setembro de 1989, assistentes sociais do municipio do 

Rio de Janeiro denunciaram a existAncia de uma casa, numa 

regi�o abastada d� cidade, para onde crian9as de rua seriam 

levadas e submetidas a torturas. 

Um menino de J.3 anos disse aes assistentes seciais: 

"Existe uma sala de tortura la. Eles levam a gente pra 

ciroa,. 

gente. 

Dao soco e chute na gente, jogam piche na pele da 

Eles fazem a gente tirar a roupa e entaa jogam 
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piche na gente". Um menino de 12 anos disse: "A maioria dos 

policiais que pegam a gente levam a gente pra la". 

Os testemunhos abaixo foram colhidos no Rio de Janeiro em 

1988 e 1989. Temendo represalias, incluindo a morte, as 

crianyas de rua muitas vezes relutam em se identificar, Por 

esta e outras razoes a coinprovac;:ao das denuncias nem sempre 

� possivel. Ainda assim, esses testemunhos indicam a 

percepc;:ao que as crianc;:as de' rua tem. do tratamento que 

recebem da policia e de guardas de seguranc;:a. 

"Eu tenho 10 anos. Eu durmo num shopping center. Tod□ dia 

e noite, la pela me:i.a-noite, a policia vem e pee a gente pra 

dentro .. batem na gente, fazem a gente comer barata e 

coco, jogam agua quente na gente, batem corn cassetete na 

cabe1t'a da gente, e fazem todo tip□ de coisa," 

"Eu tenho 13 anos. Essa marca ·no meu rosto e o lugar onde 

um policial militar me bateu no olho ontem, dentro da 

delegacia. Ele queria que eu fizesse os outros meninos 

venderem para a policia as coisas que eles roubaram. Eu nao 

quis, entao ele me trouxe pra delegacia, me bateu e entao me 

acertou no olho," 

"Eu t.enho 14 anos. Fui preso muitas vezes. A policia pega 

a gente e come�a a torturar a gente ... eles queimam a gente 

cam cigarro, iazem todo tip□ de coisa, a gente :fica de maos 

pra cima e eles jogam Agua quente na gente, batem na gente 

com cassetete, na cabec;:a, nas maos - olha, machuca, .. eles 

£azem a gente comer coco e baratas." 
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Num caso recente ocorrido em Sao Paulo, policiais 

militares que alegadamente estavam em busca de "justiceiros" 

golpearam um bebf'.l de um an□ de idade. Na tarde de 24 de maio 

de 1990 duas patrulhas da policia militar chegaram a favela 

do Imperador, em Heli6polis, na zona sul de Sao Paulo, 

exigindo uma foto de cada chefe de f'ami lia e advertiram que 

vol tariam 1nais tarde para busca-1as. 

Segundo testemunhas, naquela noite, por volta de 22h30, 

os policiais militares voltaram, vestidos a paisana, e 

entraram � for�a nos barracos, quebrando coisas e atirando 

para o ar. 

As testemunhas contam que os policiais pu�eram-se a 

espancar indiscriminadamente todas as pessoas que 

encontravam nos barracos, Entre os 

feridos estavam Roseli Conceiyao, gravida de oito meses, e o 

bebE'.l Johnny de Carvalho, de um ano de idade. 

16 



MENORES E8PANCADOS "POR FRAZER" 

Em junho de 1990 a imprensa pubJ.icou denuncias de que 

mais de L�O menores estavarn sendo mantidos num presi dio de 

seguran<;:a maxima em Campo Grande, Jl'Iato Grosso do Sul, Os 

menores detidos declararam ter sido surrados.pelos guardas 

"por prazer", 

Um rapaz de 17 anos disse que,. depois de reclamar da 

comida ruim, foi espancaclo cor n uma barra de ferro e·passou a 

noite trancado numa cela sem ilumina<;:ao, nu e sem coberta, 

Um garoto de 16 anos disse: "As vezes eles deixam a gente 

1� por tr�s dias, sem roupa, dormindo num frio que mais 

parece uma gelacleira", 

Outro garoto de 16 anos foi mantido numa cela junta 9am 

adultos condenados par estupro, 
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JffiDIDAS URGENTES FAZEX-SE NECESSJ..RIAS PARA SALVAR VIDAS 

De acordo corn o artigo 227 da Constitui9ao do Brasil de 

1988, as crian9as devem ser protegidas contra todas as 

formas de negligencia, discrimina9ao, explora9ao, violencia, 

crueldade e opressao. 

Uma nova legisla9ao de prote9ao a crian9a foi aprovada 

recentemente pelo Congress□, 0 Estatuto da Crian9a 1 que 

substitui o C6digo do Menor, da maiores garantias 

individuais a crian9as e adolescentes. 

Em discurso a na9ao feito no dia 22 de junho de 1990 1 o 

presidente Cbllor de Mello declarou: "N6s nao podemos e nao 

sereruos mais um pais citado coma violent□ pelo@ relat6rios 

da Anistia Internacional. Nossa sociedade nao vai tolerar a 

violencia e n6s nao vamos permj_tir que o 'Brasil Novo' viva 

ou aceite qualquer forma de desrespeito aos direitos 

humanos. Eu confio que as Estados da Federa9ao vllo se unir 

ao governo federal para lutar contra todo tip□ de violencia 

- uma luta que requer a completa reciclagem e moderniza9ao

das policias estaduais", 

A Anistia Internacional esta pedindo ao govern□ 

brasileiro que envie uma mensagem clara, atraves dos 

comandos das policias civil e militar, de que execu�oes 

extrajui:Hciais e toclas as ·formas de tortura fi sica e psicol6gica e 

maus tratos sao proibidos e serao punidos corn toda a for9a 

da lei. A organiza9ao recomenda: 

- que o governo federal estabele�a um registro

centralizado de todas as mortes violentas, incluindo as de 
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crian�as e adolescentes, que estejam relaoionadas a 

esquadroes da morte ou a a9ao de policiais em servicio; 

- que. as autoridades federais supervisfonem as

investigaq6es realizadas a n1vel estadual sabre tais 

assassinates, e.que tomem tocias as medidas necessarias para 

assegurar a realiza9�0 de irivestiga95es profundas e 

imparciaic: e que os re5ponsE'J.veis por esses crimes sejam 

l�vados a justi9a;

19 

- que o govern□ federal cuide p�ra que a� crian9as de rua

e out.r as v.i.timas da violencia polioial, assim coma as 

t�estemunhas, recebam prote9ao adequada. do Estado a fim de 

poderem testemunhar contra □$ responsaveis sem medo de 

represalias; 

- que as autoridades investiguem com,rapidez e

imparcialidade too.as as denunci.as de tortu:i;-a e maus tratos. 




