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Internacional A volta de Tabaré
Presidir Uruguai pela
2ª vez não é maior feito
de socialista. Pág. A17

O recrutamento de crianças e
adolescentes para a guerra
é um crime de lesa-humani-

dade, mas ocorre na América Lati-
na sem que os governos evitem a
tragédia. A opinião é de Mariella
Villasante Cervello, antropóloga,
pesquisadora associada ao Institu-
to de Democracia e Direitos Huma-
nos da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Peru. Segundo ela, crian-

ças vítimas de contato com conflitos
armados desenvolvem traumas e o
processo de cura pode ser longo. Abai-
xo, trechos da entrevista.

● Como a senhora analisa esse
recrutamento na América Latina?
Os grupos armados necessitam sem-
pre recrutar crianças e adolescentes
para assegurar a continuidade de
suas ações subversivas. São os “meni-

nos-soldado”. No Peru, os primeiros
que iniciaram esse tipo de recruta-
mento foram os membros do Partido
Comunista do Peru, Sendero Lumino-
so (PCP-SL). Sabe-se que eles conti-
nuam treinando meninos e adoles-
centes em “escolas populares”, que
seguem o modelo comunista inventa-
do na Rússia, desenvolvido na China,
mas que também se observa nos mo-
vimentos islamistas atuais (Al-Qaeda
e Estado Islâmico).

● Como combater essa prática?
Os governos têm de intervir de ma-
neira internacional na luta militar e
social contra a existência de grupos
armados, nos quais se recrutam meni-

nos e adolescentes com diferentes
funções: os meninos são preparados
para serem futuros combatentes, en-
quanto as meninas são usadas como
objetos sexuais. No Peru, a Cruz Ver-
melha recolheu dezenas de depoi-
mentos sobre essas práticas bárbaras,
tanto no PCP-SL como no MRTA
(Movimento Revolucionário Tupac
Amaru) e mostrou também o uso de
adolescentes nas Forças Armadas. O
uso de “meninos-soldado” é um cri-
me de lesa-humanidade e os respon-
sáveis devem ser julgados e condena-
dos. Principalmente em uma negocia-
ção de paz, a impunidade não pode ga-
rantir que a paz seja alcançada entre
populações que tenham sofrido abu-

sos de guerrilheiros ou de solda-
dos.

● Como a senhora acha que deve ser
a recuperação desses meninos?
É difícil determinar uma estratégia
de recuperação de crianças e ado-
lescentes habituados durante anos
com o discurso da violência, que
cresceram no ódio e na barbárie,
que sofreram na carne a violência.
É preciso notar que se trata de
crianças que têm vivido sempre no
sofrimento físico e moral, com
traumas importantes, que o proces-
so de cura pode demorar. No Peru,
a maioria dos adultos que sobrevi-
veram à guerra civil vive mal.

Multimídia. Meninos-soldados
sul-americanos em infográficos,
vídeos e fotos
estadao.com.br/e/infomeninos

MENINOS-SOLDADOS, UM
DRAMA SUL-AMERICANO

ENTREVISTA

Infância na guerra

Vítimas de recrutamento forçado, crianças e adolescentes são usados em conflitos
armados e combate contra guerrilha e paramilitares na Colômbia, Peru e Paraguai
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Ouso de crianças e
adolescentes em
conflitos armados,
drama conhecido no
Oriente Médio e na
África, é crescente

também na América do Sul. Nos úl-
timos meses, governos de vizinhos
brasileiros como Colômbia, Peru e
Paraguai registram casos de seques-
tros e resgates de crianças de acam-
pamentos guerrilheiros, de adoles-
centes em fuga do recrutamento
forçado pela guerrilha e paramilita-
res e até de menores infiltrados por
Forças Armadas regulares.

Arrancados de suas famílias, es-
ses meninos-soldados são submeti-
dos a treinamento militar e a doutri-
namento ideológico por radicais de
esquerda e de direita. Quando con-

seguem escapar, são obrigados a viver
escondidos por programas de inserção
social ou em abrigos de fundações in-
ternacionais que trabalham em zonas
de conflito armado.

“Eles me recrutaram, mas eu não
queria ir. Aí, me levaram à força”, con-
tou ao Estado um colombiano de 16
anos, que pediu para não ter o nome
verdadeiro revelado. “Andrés”, suge-
riu ele, ao escolher um codinome para
depoimento num final de tarde de no-
vembro, perto de Bogotá. “Por segu-
rança”, explicou o garoto. “Ele foi usa-
do também como informante pelo
Exército”, explicou o diretor do abrigo
que o acolhe na periferia da capital.
Há quase um ano, Andrés vive em abri-
gos de crianças marginalizadas, longe
de Cauca, onde vive sua família, perse-
guido como desertor da guerrilha e de-
lator.

Também na capital colombiana, ou-
tro jovem enfrenta o mesmo drama.

Expulso da zona de Norte Santander
por se negar a servir nas Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia
(Farc), Juan, de 18 anos, foi obrigado a
mudar de vida para escapar da morte.
“Os paramilitares mataram meu pai,
em 2001, e as Farc queriam me recru-
tar quando completei 15 anos”, relatou
o desconfiado Juan, que também so-
brevive em abrigo de menores. “Isso
vai sair na Colômbia?”, questionou.

Ao saber que a reportagem era para
um jornal brasileiro, concordou em re-
lembrar momentos de tensão de quan-
do ainda era pouco mais do que um
menino. Há três anos sob proteção do
anonimato em uma instituição que
lhe fornece cama, comida, estudo e re-
creação, Juan sonha com o dia de re-
tornar para a família, no norte do país,
sem o risco de ser cercado pela esquer-
da, que o persegue por ter-se negado a
combater, ou pela direita, que já lhe ti-
rou o pai aos 4 anos. Além de ser en-

contrada nas fileiras das Farc, a práti-
ca de envolver crianças em conflito ar-
mado é relatada também em outros
grupos, como o Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN) e em milícias con-
trarrevolucionárias, os temidos esqua-
drões paramilitares (Bacrim).

Em todos os países, o discurso das
esquerdas radicais para sustentar a
busca por menores de idade é o mes-
mo. Para eles, quem escraviza e maltra-
ta meninos, meninas e adolescentes
na América Latina são os governos “ca-
pitalistas” da região, que “impõem”,
segundo eles, a pobreza e a falta de
acesso a serviços públicos de qualida-
de, impedindo as famílias de ter opor-
tunidade de uma vida melhor. Tudo
perpetrado, costumam repetir, “pelas
elites locais e pelos EUA”.

Mas, de acordo com a Convenção
sobre os Direitos da Criança, reconhe-
cida pela ONU, o uso de menores em
conflito armado é crime de lesa-huma-

nidade. Diante dessa regra, as orga-
nizações guerrilheiras e paramilita-
res – e também os Exércitos nacio-
nais – costumam negar a presença
de crianças ou adolescentes nas tro-
pas. No entanto, o recrutamento de
garotos a partir de 15 anos é admiti-
do sem cerimônias, como se nesta
idade eles estivessem prontos para
guarda e combate.

Em maio, um comunicado do
Bloco Ocidental Comandante Al-
fonso Cano, das Farc-EP, grupo que
nos últimos dois anos negocia a paz
com o governo, avisou que entrega-
ra à Cruz Vermelha três menores
de 15 e 16 anos. A “devolução” foi di-
vulgada como um “gesto de boa
vontade”.

Segundo a nota, os garotos te-
riam “enganado” os comandos e in-
gressado na guerrilha “ocultando a
verdadeira idade”. As Farc afirmam
ainda que a organização considera
o recrutamento de menores de 15
anos “violação das normas de recru-
tamento”. Como a guerrilha, tam-
bém os paramilitares não reconhe-
ciam a presença de meninos em
suas tropas. É o caso da Autodefe-
sas Unidas da Colômbia (AUC), mi-
lícia desmobilizada no processo de
paz entre 2005 a 2007. Negavam,
mas organismos internacionais con-
seguiram provar o contrário. E di-
versos comandantes paramilitares
foram condenados pelo crime.
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Mariella Villasante Cervello, antropóloga da PUC do Peru

Histórias de meninos-soldados na
Colômbia, no Peru e no Paraguai
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das Farc, menino
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como informante
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