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Mães coragem
Maria rita Kehl

A dinâmica da vida social exige que as práticas de linguagem se reno-
vem continuamente. Novas invenções, novos estilos artísticos, novas 
práticas sociais exigem novas nomeações. Algumas nascem como gírias 
e se incorporam ao repertório cotidiano. Outras nascem eruditas, mas 
o povo se apropria delas e exige que saiam do panteão. No entanto, 
alguns fenômenos existentes no mundo são impronunciáveis. Talvez 
pelo horror que evocam, permanecem num estado de exceção em que 
não podem ser nomeados.

Esse é o caso de mães e pais que perdem seus filhos. Qual o nome 
disso? Quem perde os pais é órfão ou órfã. Quem perde o cônjuge é 
viúvo ou viúva. Mas a perda de um filho não se chama nada. É algo que 
não deveria acontecer. Evoca uma dor única, impossível de se transmitir 
com precisão a quem nunca a sentiu. A perda de um filho ou uma filha 
desafia a ordem natural – muito anterior à ordem social – da vida.

Que dizer, então, das mães de filhos assassinados? “Mães de Maio” 
é como se autodenomina o grupo de mulheres cujos filhos foram exe-
cutados em uma ação policial em São Paulo e Santos em 2006. São 
“Mães de Maio” desde então, e continuarão sendo até morrer, a indicar 
a impossibilidade de se encerrar um luto como esse.

Assim aconteceu com dona Elzita Santa Cruz, mãe do militante 
político Fernando Santa Cruz, desaparecido em fevereiro de 1974 aos 
26 anos. Durante quatro décadas, dona Elzita nunca usou luto, porque 
esperou pela volta do filho. Trocou o luto pela luta: politizou-se. Dos 
agentes da repressão, dizia que “eram monstros que matavam jovens 
idealistas”. Quando a filha, Rosalina, também foi presa, dona Elzita não 
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a aconselhou a delatar os companheiros para amenizar a fúria dos tortu-
radores: “Quer que eu diga para minha filha ser dedo-duro?”. Perto da 
morte, aos 105 anos, ainda insistia em pelo menos saber as circunstâncias 
do desaparecimento de Fernando. A Comissão Nacional da Verdade 
não conseguiu apurar todas as circunstâncias, mas reconheceu que o 
Estado brasileiro cometeu crimes de lesa-humanidade, como a tortura 
e o desaparecimento de corpos. Dona Elzita, entretanto, morreu sem 
saber o que fizeram com o filho. É preciso, agora, que se faça Justiça.

Fruto de uma experiência de vida radicalmente diferente, a luta de 
Carolina Rewaptu, da terra indígena Xavante Marãiwatsédé, no Mato 
Grosso, tem conquistado importantes frutos. Na redemocratização do 
Brasil, seu povo obteve a demarcação de suas terras, embora em uma 
área muito menor do que o território original. No período da ditadura 
a Terra Indígena Marãiwatsédé teve parte de seu território “doada” a 
apoiadores do regime – às famílias Ometto e Da Riva, por exemplo. Os 
Xavante, até então isolados, foram levados à força em aviões da Força 
Aérea Brasileira para longe de suas terras. “Separaram famílias”, conta 
Carolina. “Levaram crianças para viver em internatos...”. Vale obser-
var a hipocrisia de setores da elite que marcharam, contra o governo 
Goulart, “com Deus e pela família” – e não tiveram nenhum pudor 
em destruir as famílias de seus opositores. As terras demarcadas com 
muito custo agora estão sob as ameaças do governo Bolsonaro – de 
volta à velha prática de oferecer território em troca de apoio político. 
Carolina nasceu em 1960, quando os Xavante de Marãiwatsédé ainda 
eram isolados. Hoje, ela continua a lutar, como cacica de sua aldeia 
e líder de uma rede de mulheres coletoras de sementes do Xingu. 
Replantar para não deixar destruir. Replantar para reflorestar.

Muito longe da aldeia de Carolina, se encontra o bairro de Santo 
Amaro, na Zona Sul de São Paulo, onde, em 1979, durante uma greve, 
a Polícia Militar assassinou o operário Santo Dias e tentou fazer seu 
corpo desaparecer. Foi a coragem de Ana Dias, viúva de Santo, que 
impediu que isso acontecesse. Superado o trauma, Ana continuou na 
luta: “Acharam que iam matar e acabar com a greve. A luta só aumen-
tou”. “Por causa dela, o corpo de nosso pai não desapareceu”, disse o 
filho de Ana e Santo. “Fui mais teimosa do que tudo”, disse Ana, que, 
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antes de se casar pela segunda vez, impôs uma condição ao noivo: nunca 
deixaria de lutar.

Mulheres como Ana, Carolina, dona Elzita e tantas outras des-
mentem a convicção de Freud de que as mulheres seriam incapazes de 
participar das “grandes obras da cultura”, ficando assim limitadas às 
tarefas do lar. Perdoemos Freud – assim lhe pareceram as mulheres que 
ele conheceu, filhas da moral oitocentista que perdurou até o início do 
século 20. Lacan, um psicanalista contemporâneo da luta das heroínas 
que se apresentam neste livro, foi bastante crítico ao que considerava a 
“desmesura” feminina. Seremos nós, mulheres, menos capazes de seguir 
as regras impostas pela cultura do que nossos companheiros? Ora essa: a 
coragem das personagens deste livro mostra que a desmesura feminina 
foi fundamental para enfrentar a brutalidade desmesurada dos governos 
ilegítimos do período militar. Por que deveriam ter sido mais contidas?

Se tivesse se comportado dentro dos limites impostos pela ordem 
ditatorial, Clarice Herzog jamais teria conseguido desmascarar a farsa de 
suicídio que tentaram forjar sobre o seu marido, torturado e assassinado 
numa cela do DOI-CODI. Ela não recuou diante das ameaças anôni-
mas que recebeu por telefone depois da morte de Vlado. Sua casa era 
vigiada por policiais. Décadas depois conseguiu, por recomendação da 
Comissão Nacional da Verdade, retificar a certidão de óbito de Vladimir 
Herzog. Não mais suicida, e sim vítima da violência do Estado brasileiro, 
que cometeu contra ele e tantos outros combatentes da ditadura crimes 
considerados de lesa-humanidade.

Se tivesse agido como mulher submissa, Eunice Paiva teria engo-
lido calada as várias mentiras que os agentes tentaram lhe contar sobre  
o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva. Quatorze anos 
depois, no governo de FHC, Eunice conseguiu finalmente a emissão 
da certidão de óbito. “É uma sensação esquisita, sentir-se aliviada com 
uma certidão de óbito...”.

Se tivesse o temperamento de uma “recatada e do lar”, Elizabeth, 
viúva de João Pedro Teixeira (líder da Liga Camponesa de Sapé, assas-
sinado em 1962), teria desmoronado. Perdeu cinco de seus onze filhos 
– a mais velha, Marluce, suicidou-se aos 18 anos, depois da morte do 
pai. O filho Abraão foi preso. Elizabeth entregou-se à polícia: quatro 
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meses de prisão. Pedro Paulo, de 11 anos, foi baleado por um jagunço 
quando disse que um dia vingaria a morte do pai. Felizmente sobre-
viveu. Elizabeth estava firme quando participou de uma audiência da 
Comissão Camponesa da Verdade em 2013, em Sapé.

As tristes histórias vividas pelas mães, irmãs e esposas que o leitor ou 
leitora há de encontrar nas páginas deste livro nos parecem, hoje, mais 
perto de nós do que durante as primeiras décadas após a anistia. Embora 
a aprovação da Lei de Anistia no Brasil tenha excluído o julgamento e 
a punição de torturadores e mandantes – único país a anistiar tortura-
dores e torturados como se os crimes de uns e outros fossem da mesma 
natureza, as décadas de 1980 a 2010 ainda foram marcadas inicialmente 
pela esperança. E pelo engajamento de grande parte da sociedade na 
construção de uma via democrática, de justiça social e diminuição das 
desigualdades. De alguma forma, as gerações pós-ditadura honraram a 
memória de quem morreu lutando contra ela.

Mas hoje o Brasil coloca-se na via oposta, da negação dos crimes de 
lesa-humanidade cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura. 
Hoje o Brasil trai a luta e a memória daquelas mulheres que dedicaram 
a vida a lutar pela democracia e pela redução da desigualdade.

Daí a importância e, infelizmente, a grande atualidade das histórias 
de vida dessas heroínas da causa democrática. 

MARIA RITA KEHL
É psicanalista, doutora em Psicanálise pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, jornalista e escritora. Entre 2012 e 2014 participou 
da Comissão Nacional da Verdade que investigou os crimes cometidos por 
agentes do Estado brasileiro durante a ditadura militar. É autora, entre 
outros, de Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem para 
a modernidade (2016) e O tempo e o cão: atualidade das depressões (2009), 
que recebeu o prêmio Jabuti do ano de 2010 na categoria de não ficção.
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O projeto Heroínas desta História é um sonho antigo do Instituto 
Vladimir Herzog (IVH). Foi na Festa Literária Internacional de Paraty 
(FLIP) de 2014 que a ideia surgiu pela primeira vez, nascida de uma 
conversa entre Marcelo Rubens Paiva e Ivo Herzog, filhos de Rubens 
Paiva e Vladimir Herzog, respectivamente, assassinados pela ditadura 
civil-militar. “Muito se fala sobre os nossos pais e quase nada sobre 
nossas mães. Mas, se não fosse por elas, pouco saberíamos do que se 
passou. Elas são as verdadeiras heroínas desta história”, diziam. 

Quatro anos depois, com a reestruturação do IVH e a consolidação 
do tema “memória, verdade e justiça” como um eixo de atuação, a ideia de  
lançar luz às histórias delas pôde finalmente ganhar vida. No marco dos 
dez anos do Instituto, esta publicação vem coroar o desejo de se colocar 
a serviço da preservação da memória do nosso passado recente para não 
permitir que as mesmas atrocidades se repitam. Esse é o objetivo deste 
livro, que pretende ser o primeiro de vários a retratar trajetórias de 
mulheres marcadas pela violência de Estado, tanto durante a ditadura 
como no período pós-redemocratização. 

É um livro sobre mulheres, feito por mulheres. Este primeiro 
volume traz 15 perfis redigidos por 15 autoras. A produção reuniu 
jornalistas, sociólogas, fotógrafas de diferentes gerações e trajetórias, 
e com a sensibilidade necessária para tocar em temas ainda latejantes. 
As perfiladas são operárias, advogadas, donas de casa, professoras, que 
encontraram suas próprias formas de resistir e de lutar por justiça 
diante da morte brutal de seus companheiros, filhos e irmãos durante 
o regime militar. 

Apresentação
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Entre elas, estão também representantes de diferentes segmentos – 
indígenas, camponesas e moradoras de regiões periféricas, denunciando 
faces menos conhecidas da repressão. Essas narrativas evidenciam que os 
braços armados do Estado atingiram inúmeras famílias e grupos sociais 
de diferentes formas e por diferentes motivos. À frente de todas elas, 
uma mulher que não se calou.

Elas fizeram de suas vidas uma luta permanente por justiça. São 
décadas de batalha que fizeram a diferença na história do Brasil: mo-
veram ações que criaram jurisprudências, inspiraram músicas, criaram 
grupos de familiares que são atuantes até hoje, levaram os casos a cortes 
internacionais. Sem dúvida suas lutas nos deixam um enorme legado, 
que só não é ainda maior porque não se logrou atendê-las mais. Se hoje 
nos vemos reféns de rebotes conservadores é porque não conseguimos 
romper em definitivo com a cultura de impunidade que nos persegue 
desde o passado, conforme elas sempre reivindicaram.

No entanto, pouco ou quase nada se sabe sobre elas. Com frequên-
cia, as esparsas menções encontradas não cumprem a tarefa de retratá-las 
mais do que como “a esposa”, “a mãe”, “a irmã”. Isso talvez se explique 
pelo fato de que seu intuito sempre foi manter viva a memória de seus 
queridos, não as suas próprias. Infelizmente, não há nenhuma obra que 
reúna suas histórias, o que torna este livro inédito – e urgente.

Seja como for, é mais do que hora de subverter esse paradoxo e 
fazer jus à coragem dessas mulheres, que não se resignaram mesmo 
quando tudo parecia impossível. O livro é, assim, tanto uma forma de 
prestar-lhes homenagem como de disseminar sua força de resistência, 
para que possam inspirar cada vez mais corações e mentes – como ensina 
Maria Victoria Benevides – na luta pela democracia e por um mundo 
mais justo e digno.

E restituir-lhes seu devido lugar de protagonistas, de heroínas desta 
história. Boa leitura!

Rogério Sottili
Diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog
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Sobre romper décadas de silêncios 

Este é um livro que rompe silêncios. Longos silêncios. Longos demais. 
Alguns deles por escolha própria, é verdade – por proteção, por cansaço 
de conviver com a dor ou por decisão de seguir adiante, simplesmente. 
A maioria, no entanto, segue ecoando em decorrência de uma política 
de esquecimento que ainda paira sobre nossa história recente, encobrin-
do os crimes da ditadura civil-militar. Resulta também do machismo 
estruturante que embota o imaginário social brasileiro, acostumado 
a protagonistas homens, e não mulheres. De uma forma ou de outra, 
são histórias silenciadas.  

Os textos reunidos nesta obra mostram que, ao lado de todos os 
que perderam a vida lutando contra o regime militar, houve sempre 
uma mulher que não se resignou. Se algo sabemos sobre quem foram, 
no que acreditavam e por que elas e eles foram perseguidos, é porque, 
apesar de tantas portas fechadas, essas mulheres não deixaram de seguir 
lutando. Se elas não desistiram, como poderíamos nós agora?

As questões se avolumam. Quem são essas mulheres que abdica-
ram da própria vida em uma busca sem fim por justiça para os crimes 
do Estado? O que faziam antes de se tornarem as companheiras, mães 
e irmãs de pessoas mortas pela ditadura civil-militar? Com o que 
sonhavam? O que as fez continuar lutando? Por que não desistiram? 
Foram essas as perguntas que motivaram esta publicação. 

Se silêncio é o que sucedeu essas questões até agora, também é 
o que se segue àquelas entoadas por elas há quase cinquenta anos. 
Onde estão nossos desaparecidos e desaparecidas? O que aconteceu 
com essas pessoas? Para onde foram levadas? Vazios que são ferida 
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aberta a reviolentá-las. Cobrar do Estado sua responsabilidade – em 
respondê-las, em repará-las, em elucidar a verdade, em garantir justiça 
e em rever as permanências dentro das instituições – é dever de todos 
os que acreditamos na democracia. 

Quem são essas mulheres

As mulheres atuaram em diversas frentes na resistência contra 
a ditadura civil-militar que tomou o Brasil por mais de vinte anos. 
Lideraram a mobilização pela anistia política e, antes disso, se destacaram 
nos diferentes movimentos que confrontavam os desvarios do período. 
Nesses percursos, sofreram toda sorte de violações, agravadas pelo fato de 
serem mulheres. Foram perseguidas, presas, torturadas e assassinadas não 
apenas por sua atuação política mas também por terem ousado questio-
nar o papel a elas reservado: em casa, cuidando dos filhos e do marido.

Na última década, algumas iniciativas no mundo acadêmico, na 
literatura, no cinema e nas artes têm abordado a questão de gênero 
na militância e resistência à ditadura militar. No entanto, quase não 
há menção ao protagonismo das mães, esposas, filhas, irmãs e amigas 
daqueles e daquelas que morreram nas mãos dos agentes da repressão 
e de sua batalha para manter viva sua memória, exigindo do Estado 
as respostas devidas até hoje. E quando há, limitam-se a relegá-las a 
segundo plano, como se seu papel não tivesse sido crucial na conso-
lidação dessas políticas. Se por um lado isso é compreensível, dada a 
lentidão do processo de transição para a democracia no Brasil e o pacto 
de silêncio ainda hoje vigente entre autoridades; por outro, evidencia 
as grandes lacunas sobre o período, com consequências acintosas.

Vale lembrar que a maioria das informações existentes sobre as 
circunstâncias em que seus parentes foram mortos foi colhida pelas 
próprias familiares, durante anos debruçadas sobre documentos, pres-
sionando autoridades e buscando justiça. À revelia de muitas institui-
ções que permanecem herméticas à verdade, elas estavam escrevendo 
a história. Mas até agora ninguém havia contado a delas. 

 O projeto Heroínas desta História, do Instituto Vladimir Herzog 
(IVH), nasce com o objetivo de começar a preencher esses vazios. A 
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publicação apresenta um recorte específico, propondo-se a abordar 
mulheres que perderam familiares durante a ditadura e que desde então 
têm lutado por justiça. A intenção foi fazer jus a essa luta incansável, 
com foco nas familiares de mortos e desaparecidos políticos do passado 
e do presente. Daí seu ineditismo. A intenção do Instituto Vladimir 
Herzog é que Heroínas desta História seja um projeto permanente, 
com diversos volumes. Este é o primeiro, com foco na ditadura civil-
-militar. O próximo tratará das histórias de mulheres que tiveram fami-
liares mortos por agentes de Estado no período pós-redemocratização.

Sabemos, porém, que este projeto por si só não é capaz de esgotar 
as possibilidades de reparação nem o rol de homenageadas possíveis, 
nem poderia ser. A intenção é justamente dar um primeiro impulso 
para romper com tantos silêncios e silenciamentos, tirando-as da 
invisibilidade, visto que são histórias coletivas, de uma nação – não 
apenas narrativas individuais. Que venham muitos outros.

“Heroína, eu?”

Assim como aquelas que estiveram na linha de frente da luta 
contra o regime autoritário durante os anos de chumbo, a trajetória 
dessas mulheres que seguem em luta pelo direito à memória, à verdade 
e à justiça nos fala do protagonismo feminino na construção de um 
país. São posturas inspiradoras, que servem de incentivo para que 
nos sintamos encorajadas a seguir nas batalhas diárias por igualdade 
e por direitos. 

São, portanto, heroínas. Não de um heroísmo romântico, idealiza-
do, distante, que afasta admiradores e admirada – como se fossem seres 
de uma excepcionalidade inalcançável. Ao contrário, falamos daquele 
heroísmo cotidiano, do quarto arrumado à espera do filho, da mesa 
posta com um lugar a mais, da força de se reerguer e encarar outros 
desafios – fazer uma graduação, entrar para a militância, mover ações 
contra os algozes de seus familiares, enfrentar uma corte internacional 
– e, sobretudo, continuar caminhando de cabeça altiva. 

Não se trata tampouco de um heroísmo reivindicado. Durante 
as pesquisas, todas as entrevistadas expressaram certo desconforto ao 
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saber que o livro as colocaria no lugar de “heroína. “Fiz o que devia 
ser feito”, “não tinha como não fazer nada”, “heroína, eu?”, dizem. 
Reconhecer o que há de heroico na resistência diária dessas mulheres, 
em sua resiliência, na força bruta de quem “enverga, mas não quebra”, 
atribuindo-lhes tal título também é, portanto, uma forma de prestar-
lhes homenagem e de apontar caminhos. De difundir essas histórias 
para que sigam inspirando cada vez mais gente.

De certo modo, o livro apresenta também um paradoxo. Ao 
mesmo tempo que traz luz para as quinze histórias aqui retratadas, 
denuncia a ausência de todas as outras que ainda permanecem ocultas. 
Num levantamento feito no início do projeto, com base nas três prin-
cipais referências sobre mortos e desaparecidos políticos da ditadura 
civil-militar, o Dossiê ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil 
(1964-1985), publicado pelo Instituto de Estudos sobre a Violência 
do Estado (IEVE) em 2009, o livro Direito à memória e à verdade: 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (2007), da en-
tão Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o 
terceiro volume do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 
Mortos e desaparecidos políticos (2014), identificamos ao menos outras 
setenta mulheres, familiares de mortos e desaparecidos do período cujas 
trajetórias nunca foram suficientemente conhecidas nem re-conhecidas 
como se devem. Sabemos que são muitas mais. 

Neste livro contaremos as histórias de quinze delas. É só um 
começo. São apenas quinze, mas que representam dezenas, centenas. 
São retratos de uma época, peças de um quebra-cabeça, um mosaico 
de vivências de diferentes contextos, segmentos sociais e etnias. Há 
camponesas, operárias, intelectuais, militantes de organizações políticas 
e de movimentos de bairro e também mulheres de classe média que 
nunca haviam lutado antes da morte dos seus. Elas representam a his-
tória de muitas, do Brasil, da luta contra a ditadura e pela democracia.

As protagonistas

É possível imaginar que não tenha sido tarefa simples definir quais 
seriam então as primeiras perfiladas. A sensação, a todo o tempo, era de 
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estar novamente calando vozes. A saída foi escolher critérios objetivos 
para respaldar a decisão do IVH. 

O primeiro foi o critério etário. A ideia foi priorizar mulheres 
vivas, para que pudessem receber a homenagem a tempo. Falhamos 
nisso, infelizmente. No transcurso do livro, perdemos três delas, Egle 
Vannucchi, Eunice Paiva e Elzita Santa Cruz, que partiram sem as 
respostas que tanto buscaram. Coincidentemente ou não, seus perfis 
estavam prontos quando nos deixaram, como numa corrida contra o 
relógio. Como último protesto, sua passagem reafirmava a urgência 
de ações como esta.

O segundo foi a diversidade de perfis, buscando conferir ao con-
junto a maior representatividade possível: mulheres negras, operárias, 
indígenas, camponesas, donas de casa, empresárias. A intenção aqui 
foi garantir espaço para as mais invisibilizadas entre as invisibilizadas, 
algo nitidamente relacionado a uma questão de classe e de raça, para 
além da questão de gênero que afetava a todas elas. 

É o caso de Carolina Rewaptu, liderança indígena que teve parte 
de seu povo dizimado, e Marli Soares, negra e periférica, irmã de uma 
vítima da violência policial durante a ditadura, aspecto ainda pouco 
tocado pelas reflexões referentes ao período. São histórias individuais 
e, ao mesmo tempo, a de um povo. Ao conhecer suas vivências, aden-
tramos diversos contextos que compõem essa miríade de pessoas im-
pactadas, explicitando que a ditadura chegou para todos, de diferentes 
formas e motivos.

O terceiro critério foi territorial: buscamos não nos ater exclu-
sivamente à região Sudeste, incluindo heroínas do Nordeste e do 
Centro-Oeste. Cabe dizer que as limitações orçamentárias do proje-
to nos levaram a contemplar mais mulheres de São Paulo do que o 
pensado inicialmente. Assim são os desafios dos direitos humanos, 
principalmente nestes tempos.  

A escolha das autoras e fotógrafas, todas também mulheres, foi 
criteriosa. Era preciso encontrar profissionais com sensibilidade para 
tratar questões tão duras sem gerar novas violências. Para os textos, 
procuramos mulheres com uma escrita literária, que procurassem tratar 
com poesia temas doloridos. Tanto quanto possível, escolhemos pessoas 



22 H e r O Í n a S  D e S T a  H i S T Ó r i a

que tivessem certa identificação com as entrevistadas, que trouxessem 
bagagens que lhes permitissem aprofundar o diálogo e compreender 
melhor seu universo. Também priorizamos as que de forma ou outra 
já tinham proximidade com as histórias das homenageadas e contavam 
com a confiança da família – o que já era meio caminho andado. 

Com isso, foi possível atingir uma grande pluralidade de pessoas, 
jornalistas e outras profissionais de diferentes gerações e origens. Deu 
certo. Elas conseguiram trazer delicadeza para temas pesados, tratan-
do as histórias com leveza e com rigor, de modo que as narrativas se 
tornassem mobilizadoras, e não paralisantes – dada a magnitude das 
tragédias. 

A intenção é que os textos, embora falem de uma realidade dura 
e de feridas latejantes, sirvam como um alento em tempos tão difíceis. 
Que leitoras e leitores saibam o que se passou com essas mulheres e com 
o país, e que, principalmente, sejam motivadas à ação e à resistência a 
partir do exemplo dos pequenos e grandes gestos inspirados por essas 
heroínas. É o nosso convite.

O caminho ao caminhar

Este é um livro que narra histórias de mulheres, contadas por 
mulheres. É também, portanto, uma homenagem às mulheres, em 
um país que sofre com as consequências de uma cultura patriarcal, 
escravocrata e misógina, violentando-as diariamente.

“Parecia que nunca conseguiria escrever um texto à altura dela”, 
define Jéssica Moreira, autora do perfil de Damaris Lucena e cofun-
dadora do Nós, Mulheres da Periferia. Tal sentimento foi comparti-
lhado por muitas das autoras, que dividiram essa e outras angústias 
conosco. “Tive que parar várias vezes de escrever para chorar”, nos 
conta Miriam Leitão, autora do perfil de Clarice Herzog e ela mesma 
torturada durante a ditadura pelas mãos do Estado. “Foi um dos textos 
mais desafiadores que escrevi”, diz Laura Capriglione, jornalista com 
mais de três décadas de carreira e cofundadora dos Jornalistas Livres, 
na roda de conversa em que as autoras compartilharam seus caminhos 
para a construção dos perfis. 
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Os desafios vieram de muitas partes. Um deles foi o de fazer as 
famílias revisitarem esse lugar árido das memórias que ferem. Contar 
tudo de novo, uma vez mais. Quando são entrevistadas, nossas heroínas 
sabem que não vão dormir direito depois. Mas insistem, mesmo assim. 
É importante que as pessoas saibam. Vem daí a força: do compromisso 
em não deixar que a história se repita. 

Há também a dificuldade e a delicadeza de se aproximar das 
famílias. Conhecê-las, construir laços de confiança, tocar em pontos 
sensíveis, incômodos, protegidos. Ultrapassar enormes barreiras de 
contingência, de proteção. “Já estão cansadas”, “Ela não gosta muito 
de jornalistas”, advertiam. Natural – já basta de vê-las sofrer. Por isso 
o cuidado em não reviolentá-las com nossas perguntas foi leme per-
manente dessa navegação. 

Houve momentos em que chegamos a achar que seria impossível 
conseguir acessar algumas delas. Encontrá-las nunca foi algo dado. 
As barreiras viraram muros de aço. Algumas vezes sequer sabíamos se 
estavam vivas. Foi com persistência e um bocado de ousadia que as 
autoras não desistiram. Que bom encontrar nelas essa fibra. A própria 
busca se convertia em homenagem.

Se em alguns casos autora e perfilada sequer tinham notícia uma 
da outra, em outros, foi justamente a proximidade prévia que permi-
tiu ganhar tempo e precisão. E mesmo quando não se conheciam, a 
identidade imediata que se firmou entre elas fez tudo fluir. Era ver o 
brilho no olho, por vezes a mesma cor de pele, a vontade de lançar 
essas histórias para o mundo e um respeito profundo que as fazia nos 
dar uma chance a mais e, aos poucos, baixar a guarda. 

Uma vez vencida a etapa de aproximação, outro desafio foi encon-
trar, depois de tantos anos, as histórias de dor, de batalha cotidiana, 
que estavam escondidas no fundo de baús ou armários empoeirados. 
Além de conseguir desvelar aspectos desconhecidos das mulheres que 
já haviam alcançado um pouco mais de visibilidade, fomos desco-
brindo-as, envolvendo-nos e nos emocionando junto com as autoras.

Na escrita, as dificuldades não foram menores. Como buscar dis-
tanciamento diante dessas heroínas? Como escolher o que vai ou não 
entrar? E a principal: como escrever um texto à altura da homenagem 
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que elas merecem? Parece que todas as palavras jamais serão suficien-
tes. Quanto menos em um perfil de poucas páginas. É impossível dar 
conta de tantas histórias sufocadas. 

Outra preocupação foi não se colocar entre perfilada e leitor. 
Permitir tanto quanto possível o privilégio desse encontro, como se 
quem se aproxima do livro de alguma forma pudesse também estar dian-
te delas. Havia o enorme desafio de não falar em nome delas, no lugar 
delas, de não ofuscá-las. De reconhecer nosso lugar de fala e deixá-las 
simplesmente ser, limitando-nos a canal que intermedia o compartilhar. 

Também não foi fácil descobrir e retratá-las para além de compa-
nheiras, mães, irmãs. Não raro elas mesmas retornavam às narrativas a 
que estavam acostumadas, com o foco sempre nos queridos que parti-
ram. Falar delas para além deles, colocá-las no centro e não soltar-lhes 
a mão – ao mesmo tempo, sem deixar de retratá-los – foi também um 
cuidado que nos acompanhou o tempo todo. 

Pronto. Foram criados vínculos para além dos textos. Muito além. 
Uma afinidade que se desdobrou em festas de aniversário, almoços de 
família, visitas para outro café, outro copo de Campari... Em estar, 
ou permanecer, lado a lado na militância e na homenagem aos com-
panheiros mortos. Foi até mesmo receber os votos de sentimentos nos 
velórios, como se fossem da família. Ali, já estava tudo misturado. 

Um ano e meio depois de iniciado o projeto, sem dúvida podemos 
afirmar que tão rico quanto o resultado final, foi também o caminho 
trilhado na construção de cada perfil. Essa é uma das maiores belezas 
que o projeto traz.

Este livro em tempos difíceis

Jogar luz na história dessas mulheres em um Brasil presidido por 
Jair Bolsonaro é mais do que necessário. É imperativo. Sobretudo 
quando é evidente que sua marca é justamente negar a existência de 
crimes do Estado – ou então justificá-los –, exaltar torturadores, atacar 
atingidos e familiares de mortos e desaparecidos, desmontar políticas 
de reparação e tentar mudar a narrativa sobre o golpe militar, por meio 
do negacionismo e do revisionismo histórico. 
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É a primeira vez, desde a transição para a democracia, que o país 
é dirigido por alguém que faz apologia à ditadura e contesta provas e 
testemunhos sobre crimes cometidos por agentes do Estado durante 
o período. Alguém que representa o atraso do conservadorismo, dos 
oligarcas, dos monopólios e privilégios, dos bélicos e antidemocráticos. 

Um dos ídolos reiteradamente exaltados, chamado repetidamen-
te de “herói”, é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Chefe do 
Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-CODI), principal órgão de repressão da ditadura, 
ele participou diretamente do sequestro e assassinato de pelo menos 
47 pessoas entre 1970 e 1974, de acordo com relatório da Comissão 
Nacional da Verdade (2014). Em 2008, tornou-se o primeiro agente 
da ditadura condenado pela Justiça brasileira pelo crime de tortura, 
em ação movida pela família Teles. Ustra foi também o mandante e 
torturador de alguns dos familiares das perfiladas deste livro. 

Essas ofensivas contra a memória e a verdade vêm sendo acompa-
nhadas por tentativas de desmonte das políticas de justiça de transição, 
como da Comissão de Anistia e Comissão de Familiares de Mortos 
e Desaparecidos Políticos – medidas resultantes da luta histórica da 
sociedade civil e dos familiares das vítimas. 

Tais ataques comprovam que o atual mandato não é compatível 
com o Estado democrático de direito, ao contrário. Demonstra que as 
políticas de memória e verdade não apenas deixaram de ser prioridade, 
como viraram alvo. Pois sabem que se trata de pilares para construir 
um país efetivamente democrático. Ao tentar ressignificar o passado, 
pretendem lançar as bases de um novo futuro no qual o autoritaris-
mo é algo tolerável. Disputam a narrativa dos fatos para justificar a 
dimensão do que querem que volte a ser. Só não contavam encontrar, 
depois de tantos anos, mulheres que não se curvaram – e nem irão – e, 
inspiradas por elas, todas nós que viemos engrossar o coro. 

Disseminar essas histórias e reafirmar essas narrativas é nos posi-
cionar contra a tentativa de manipulação do passado. É reafirmar que 
acreditamos na memória como fator de mudança e como aliada contra 
arbitrariedades recorrentes. A publicação deste livro é, portanto, um 
ato de resistência contra o autoritarismo. Uma reafirmação da nossa 
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defesa intransigente dos direitos humanos. Um grito de liberdade 
contra os que sempre quiseram calar essas mulheres e nos calar. É uma 
ode à coragem, à persistência, à resistência. É um protesto contra o 
apagamento. É des-silenciar. 

Carla Borges e Tatiana Merlino
Organizadoras, coordenadoras e editoras  

de Heroínas desta História
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Sobreviver e  
recriar o mundo
patrícia Cornils 

Das estradas que levam à Terra Indígena Marãiwatsédé, a caminho da 
aldeia onde hoje vive a cacica xavante Carolina Rewaptu, eu e a fotó-
grafa Mariana Farias Leal enxergamos grandes fazendas, caminhões 
de muitos eixos, cercas. Estamos quase na Amazônia e os trechos de 
mata são poucos – somente as reservas legais à beira de córregos. Aqui 
a terra gira em torno do agronegócio. Até os anos 1960, no entanto, 
esta era uma terra de povos indígenas. Foi quando grandes grupos do 
Sul e Sudeste brasileiros começaram a ocupar a região. Em menos de 
vinte anos, tudo mudou. Em 1971, “no avião da Suiá, Camargo [ge-
rente da fazenda] nos leva até seus vizinhos fazendeiros. Vai dizendo 
seus nomes: Bradesco, Manah, Eletroradiobraz, Codespar, Anderson 
Clayton, David Nasser, Magalhães Pinto, União Paulista, Zezinho 
da [Viação] Reunidas”, relata uma matéria publicada naquele ano 
pela revista Realidade, edição 67, de outubro de 1971, um especial 
sobre a Amazônia.

Em 2018, o motorista que nos conduz a Marãiwatsédé tam-
bém sabe a quem pertencem as maiores fazendas pelas quais passa-
mos. Todos sabem. Na divisa de Marãiwatsédé, por exemplo, está a 
Agropecuária Maggi. Ao longo da estrada que corta a terra indígena, 
a empresa implantou uma rede própria de transmissão de energia 
elétrica. O motorista se queixa de amigos: “Eles não gostam dos ín-
dios. Mas não conhecem a história”, diz. Carolina está conosco no 
carro, e não comenta. Observa as nuvens e fala da época da chuva e 
do plantio das hortas, aponta locais onde ainda há buritis, sente falta 
das emas: “Estavam ali mas fugiram, não quiseram ficar.” Madzabdzé, 
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nome da aldeia de Carolina, quer dizer “lugar das emas”. É para ouvir 
sua história que estamos aqui.

“Nasci na aldeia Umréruré, antes do contato.” Assim Carolina 
Rewaptu começa a me contar sua vida. Ela nasceu em 1960, quando os 
Xavante Marãiwatsédé tsipodo, “povo de Marãiwatsédé”, começavam a 
enfrentar o cerco dos brancos. Marãiwatsédé foi o último grupo xavante 
contatado pelos brancos, porque vivia ao norte do Mato Grosso, na 
fronteira com o Pará. Em pouco tempo, o significado de “contato” – o 
contato com os brancos – desabou sobre suas cabeças. Carolina tinha  
6 anos quando três aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) pousaram 
na aldeia onde vivia. Pessoas que falavam uma língua diferente da sua 
disseram que mais brancos viriam, para ocupar a terra. Que eram muitos. 
E quem ficasse seria massacrado.

Embarcaram todos, sem seus pertences, sem saber para onde, sem 
saber por quanto tempo. Com medo, embarcaram sem tempo de enten-
der, juntos, o que estava para acontecer. Em quatro ou cinco viagens, a 
FAB removeu cerca de 260 pessoas – os números não são precisos; não 
há sequer uma lista conhecida dos nomes de quem foi embarcado – para 
uma missão salesiana na Terra Indígena São Marcos, terra de outro grupo 
xavante, distante 457 quilômetros.

Na chegada a São Marcos, a comunidade indígena foi desmante-
lada. Os missionários separaram as famílias, mandaram crianças para 
o internato e os adultos foram distribuídos pelas casas da comunidade, 
sem saber onde estavam os demais. Nos dias seguintes, começaram a 
adoecer. Havia uma epidemia de sarampo em São Marcos e, em três 
semanas, mais de oitenta pessoas morreram. Alguns textos falam em 
83 mortos. Outros, 85. Com a expulsão, começou também a luta do 
povo de Marãiwatsédé para retornar à sua terra de origem. Uma saga 
que durou 46 anos. Retomar a terra foi a maneira de os sobreviventes 
restituírem a verdade e a justiça possíveis num mundo agora determinado 
pelos outros – nós, os waradzu, os “brancos”.

Carolina sobreviveu. É tsahiwe, “guerreira”. Ela também é  
dahoimananhiptete, “persistente”. Aprendeu português e superou o 
medo de se expor e de falar para os Xavante e para os waradzu, a fim 
de defender seu povo e manter sua cultura. Mulheres xavantes falam 
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principalmente dentro de suas casas. Carolina fala em todos os lugares. 
Ela é cacica de uma das sete aldeias da Terra Indígena Marãiwatsédé 
e uma das poucas cacicas do povo Xavante. Aprendeu a ler para ensi-
nar seus camaradas. Graduada em Licenciatura pela Universidade do 
Estado do Mato Grosso (UNEMAT), foi professora e diretora da escola 
da Terra Indígena Pimentel Barbosa, onde coordenava professores xa-
vantes, todos homens. Quando precisou escolher entre ser ela mesma 
ou fazer o que se espera tradicionalmente de uma mulher, decidiu não 
abrir mão de estudar. Carolina assumiu um papel público reservado 
a homens, também entre o povo Xavante. Não desistiu. Mas ainda 
ouve, quando sua liderança incomoda, pi’õ, “mulher”. Nem sempre 
responde. E segue.

Ao contrário da Odisseia grega, sua narrativa não tem só um pro-
tagonista nem termina com o retorno para casa. Começou antes de ela 
nascer e continuará depois de sua morte. É a história dos A’uwe Uptabi, 
nome que os Xavante dão a si mesmos e que significa “o povo verdadei-
ro”. Os A’uwe Uptabi de Marãiwatsédé, ou simplesmente A’uwe. Aqueles 
que conseguiram voltar porque seu legado é a memória da terra. “Os 
velhos falavam do conhecimento e das memórias do território sagrado 
de Marãiwatsédé. Eles deixaram tudo para nós. Nunca deixaram [de 
contar] essa história”, diz Carolina. Somos aqueles que lembram, é 
como suas palavras soam para mim. Lembram porque sabem, lembram 
porque viveram; sem memória não haveria caminho para voltar. Sem 
memória não há futuro.

Quando os waradzu vieram

A tentativa de genocídio dos Xavante de Marãiwatsédé começou 
antes de sua remoção em aviões. No início dos anos 1960, posseiros 
e empreendimentos econômicos chegaram à região e se tornaram fre-
quentes as “caçadas” aos índios para aterrorizá-los, expulsá-los de suas 
terras e tomá-las. Adultos foram mortos nas matas e deixados ou quei-
mados ali mesmo. Pessoas morreram ao recolher roupas contaminadas 
por doenças ou comida envenenada deixada pelos brancos. Crianças 
desapareceram, aldeias foram invadidas e seus habitantes, assassinados. 
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A palavra “homicídio”, porém, nunca é usada para descrever esse pro-
cesso. A palavra “justiça” também não é sequer considerada, até hoje, 
em relação a essas mortes. A história registrada é a dos colonizadores. 
Os índios, no entanto, lembram-se bem de como as coisas aconteceram.

“Porque branco na minha época fizeram muitos ataques. Ataques 
a aldeias dos índios. E o primeiro ataque eu encontrei quando era 
pequeno e corri no mato. Tem outro, o segundo ataque, quando eu já 
estava garoto, aí eu também estava correndo no mato. Estava saindo 
bem cedo pra procurar a fruta do cerrado e do mato, da natureza, da 
nossa alimentação. E o que fizemos? Nós vimos, estávamos subindo 
em cima do morro, embaixo era a aldeia. E quando chegamos ao fim 
do morro nós vimos, escutamos tiros. Estavam invadindo a aldeia. 
E quando vimos os tiros e fumaça nós vazamos no mato.” Este é 
um dos depoimentos de anciões xavantes coletados por uma Ação 
Civil Pública que pede reparação 
ao povo de Marãiwatsédé pela re-
moção forçada.

Com assassinatos e ameaças 
cada vez mais intensos, esses xa-
vantes decidiram se concentrar 
em uma aldeia próxima à Fazenda 
Suiá-Missú, recentemente instalada 
no local. Ali, acreditavam, estariam 
menos vulneráveis. Mas os ataques 
assumiram outra modalidade. Em 
uma região com pouquíssima mão de obra disponível, eles foram usa-
dos para derrubar matas, construir pistas de pouso para aviões, fazer 
roçados, formar pastos. Sem receber nada a não ser facas, alguma roupa, 
alguma comida. Trabalharam em condições análogas à escravidão até 
os donos do empreendimento considerarem que já não eram úteis. 
Então foram removidos para um local a 60 quilômetros da sede, onde 
não havia condições de caça nem de plantio, pois as terras ficavam 
inundadas oito meses ao ano. Mais gente morreu. Depois de um ano 
e pouco, decidiram voltar para perto da sede da fazenda. Já não eram 
bem-vindos. Em 1966, chegaram os aviões da FAB, em um acordo 

Em uma região com 
pouquíssima mão de obra 
disponível, eles foram 
usados para derrubar 
matas, construir pistas de 
pouso para aviões, fazer 
roçados, formar pastos.
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até hoje mal esclarecido entre os proprietários da fazenda, o governo 
brasileiro e os padres das missões salesianas.

“Com o último embarque acabou tudo, acabou a autonomia dos 
A’uwê de Marãiwatsédé. Aqui é o fim, é o fim das vivências, das práticas 
rituais, dos grupos de jovens, das pinturas, das expedições de caça, da 
vivência na mata densa. Passamos a contar o tempo do waradzu, a estar 
no espaço do waradzu, a traduzir o nosso mundo para ser entendido pelo 
waradzu. O tempo, quando aconteceu a nossa expulsão e a nossa reto-
mada, passou a ser vigiado pelo tempo da justiça do waradzu. O espaço 
ou território da terra indígena, das fazendas, das cidades, ou seja, dos 
waradzu, passaram a fazer parte das nossas vidas. E precisávamos enten-
dê-los cada vez mais para negociar nossa sobrevivência”, escreve Cosme 
Rite, filho mais velho de Carolina, em sua dissertação de Mestrado 
Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais do 
Programa de Pós-graduação do Centro de Desenvolvimento Sustentável 
da Universidade de Brasília.

As fotografias hoje divulgadas como se fossem do embarque regis-
tram, na verdade, a chegada dos Xavante de Marãiwatsédé a São Marcos, 
denuncia Cosme. Ele acredita que as fotos da expulsão foram destruídas. 
Comentei com Carolina o fato de não haver uma lista de nomes das pes-
soas que morreram. Ela começou a enumerar: “Irmão de meu pai, meu 
irmão mais novo... da família de meu pai só três pessoas sobreviveram… 
tio do Damião, pai do Damião, irmão do Damião...”. Damião Paridzané, 
ex-marido de Carolina, é hoje o cacique de Marãiwatsédé.

As pessoas que morreram na missão salesiana foram enterradas em 
uma vala comum. Seus parentes se lembram da carreta onde os corpos 
eram amontoados, do trator que a puxava e os empurrava para dentro da 
vala. Carregam, além da perda, a marca de um desrespeito profundo que 
não poupou nem os mortos. Nenhum rito de sepultamento, nenhum 
túmulo. “Isso é contado entre olhares perdidos e muita dor”, relata 
o psicólogo Bruno Simões Gonçalves no Parecer Técnico Psicológico 
Terra Indígena Xavante de Marãiwatsédé, emitido em 2016. Ele se 
lembra do pesar e do pranto durante a compilação dos relatos. Simões 
ficou marcado pela reiterada fala dos entrevistados sobre a indignidade 
do enterro em vala comum. O documento descreve como esse luto é 
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vivido também pelos jovens de Marãiwatsédé. “Voltando de uma tarde 
de entrevista na aldeia de Madzabdzé, nosso tradutor, depois de ouvir 
histórias de seu avô sobre a remoção, teve um episódio de longo choro 
no veículo onde estávamos”, é um dos trechos.

Madzabdzé, a aldeia de Carolina, tem quatorze casas dispostas em 
semicírculo de frente para um enorme pátio de terra batida, o warã. 
No warã, os homens se reúnem ao amanhecer e ao entardecer, todos 
os dias. É o centro político da aldeia xavante. Do outro lado do warã, 
para onde todas as casas estão voltadas, fica o caminho para o riacho. 
Todas as aldeias A’uwe Uptabi têm esta conformação. As três maiores 
árvores de Madzabdzé são ipês – uma do lado onde o sol nasce, uma 
onde ele se põe e outra no rumo do córrego. Sentada em frente a uma 
das casas de madeira e palha de inajá, Carolina fala de si e de seu pai, 
Geraldo Tomôtsu. “[Ele] Me contava a história do nosso povo. Sonhava 
com retorno, não queria morrer. Mas morreu antes.” O pai de Carolina 

T Carolina Rewaptu desenha os limites de sua aldeia na terra indígena de Marãiwatsédé.  
Crédito: Mariana Leal, 2019 
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foi um cacique respeitado. “Ele me dizia que eu era guerreira, que eu 
usava urucum na cabeça quando era criança, seria corajosa”, lembra. 
E passa a mão pela franja e a testa, repetindo o gesto do pai.

Geraldo Tomôtsu e outros sobreviventes da missão salesiana de 
São Marcos se dispersaram, com o que restou de suas famílias, por 
outras terras xavantes. A diáspora durou décadas. Sangradouro, Couto 
de Magalhães, Parabubure, Areões, Pimentel Barbosa. Viveram, entre 
1966 e 2004, em todas essas terras. Chegavam como espoliados. Não 
escolheram estar em nenhuma delas – o fizeram para salvar suas vidas. 
Foram recebidos, mas conviviam com o preconceito dos parentes, 
por não terem sua própria terra. Em Couto de Magalhães, quase fo-
ram mortos porque uma criança da aldeia se afogou no rio. Os de lá 
culparam os parentes A’uwe de Marãiwatsédé. Em Pimentel Barbosa 
não houve conflito, mas ainda assim, eles eram os “sem-terra”, os 
“alugados da terra”.

T Quase meio século e muitas mortes depois, os Xavante de Marãiwatsédé retornam à terra de onde 
foram expulsos quando Carolina tinha 6 anos. Crédito: Mariana Leal, 2019
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O primeiro colonizador

Este é o momento de voltar a 1966 e falar de Ariosto da Riva. Todo 
o povo A’uwe Uptabi de Marãiwatsédé conhece esse nome. No mundo 
dos brancos, Da Riva é conhecido como “o último bandeirante”, des-
bravador, fundador de cidades no Mato Grosso (Naviraí, Alta Floresta, 
Paranaíta, Apiacás). É uma espécie de herói do progresso. Entre os 
Xavante, ele é lembrado como um predador. Ariosto da Riva era dono 
da Fazenda Suiá-Missú. Comprou do governo do Mato Grosso uma 
imensidão de terras na região de Marãiwatsédé, em áreas que o próprio 
governo e sertanistas haviam recomendado demarcar como terras indí-
genas. Em termos atuais, o governo do Mato Grosso privatizou a terra 
xavante para Ariosto da Riva.

No final da década de 1950, a família Ometto, de empresários do 
setor açucareiro em São Paulo, adquiriu participação majoritária no em-
preendimento de Da Riva, com uma porção de 685 mil hectares. Para 
dar ideia do tamanho, o Distrito Federal tem 577 mil hectares. Com 
os recursos da venda, Da Riva criou o empreendimento de colonização 
privada que batizou de Alta Floresta. Alta Floresta. Marãiwatsédé, nome 
da terra que Da Riva tomou para si e com a qual lucrou para realizar seu 
novo empreendimento, significa “mata alta”, “mata densa”.

“Primeiro colonizador”, diz Carolina, que conheceu mais de uma 
geração de colonizadores, sobre Da Riva. “Falava que era herói porque 
ocupou Marãiwatsédé. Mas este foi um crime dele.” Os A’uwe Uptabi o 
conhecem bem porque ele esteve pessoalmente na fazenda várias vezes, 
e porque sabem que se envolveu pessoalmente em sua expulsão, assim 
como os Ometto – que tinham influência suficiente para contar com 
aviões da FAB – e os padres salesianos. Removidos os índios, os “heróis 
desbravadores” se beneficiaram diretamente de sua ausência, não só 
pela propriedade e ocupação das terras, mas também com incentivos 
governamentais e financiamentos concedidos pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

A ditadura civil-militar brasileira, por meio da Sudam, destinou 
milhões aos empreendimentos de Da Riva e da família Ometto, 
executores do projeto de conquista e colonização da Amazônia e 
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T A cacica nem sempre responde quando lhe chamam de pi’õ, “mulher”, quando sua liderança incomoda. 
E também não desiste. Crédito: Mariana Leal, 2019
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do Centro-Oeste do Brasil. “A empresa apresentou certidão negativa 
de aldeamento indígena na área de seu empreendimento, emitida pela 
Funai  [Fundação Nacional do Índio], não havendo, consequentemente, 
restrição à utilização da mesma”, registra o laudo antropológico da Sudam 
que concedeu o primeiro financiamento à Agropecuária Suiá-Missú para 
a implantação de um empreendimento agropastoril, nome bonito para 
criação de gado, aprovado em dezembro de 1966 (Ação Civil Pública,  
p. 30). A Suiá-Missú foi um dos três primeiros empreendimentos entre 
as centenas dos financiados pela Sudam na Amazônia.

Em 1974, o grupo Ometto vendeu as terras de Marãiwatsédé para a 
Liquifarm Agropecuária Suiá-Missú, que também recebeu recursos do go-
verno – como Da Riva e os Ometto, mais de uma vez. Novamente, a Funai 
emitiu certificado atestando que não 
tinha conhecimento de aldeamentos 
indígenas na área. Esse tipo de certifica-
do é mais uma contribuição do gover-
no para o apagamento da história dos 
A’uwe Uptabi. Décadas depois, vídeos 
mostram os fazendeiros invasores das 
terras de Marãiwatsédé exibindo esses 
certificados para “provar” que “nunca 
houve índio aqui”. Houve. E há.

Em 1984, dezoito anos depois 
da expulsão de suas terras, um grupo 
xavante de Marãiwatsédé se reuniu 
na Terra Indígena Pimentel Barbosa, 
onde fundaram a aldeia Água Branca. Ali, começaram a se reorganizar e 
a articular politicamente a volta para as terras ancestrais de seu povo. Em 
1992, a Funai instalou um grupo de trabalho para identificar suas terras. 
Sob a coordenação das antropólogas Patrícia de Mendonça Rodrigues 
e Iara Ferraz, o grupo estabeleceu uma área de 200 mil hectares para a 
Terra Indígena Marãiwatsédé. Área menor que a original da Fazenda 
Suiá-Missú – que naquela altura já havia sido repartida e revendida 
algumas vezes –, e menor ainda que a área originalmente ocupada pelo 
povo de Marãiwatsédé.

Em 1984, dezoito anos 
depois da expulsão 
de suas terras, um 
grupo xavante de 
Marãiwatsédé se reuniu 
na Terra Indígena 
Pimentel Barbosa, onde 
fundaram a aldeia  
Água Branca.
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A terra criada pelos antepassados

A palavra xavante para cerrado é ró. Ela significa “mundo”, “ter-
ritório”, “tudo”. Este mundo que não foi criado por um deus fora 
da humanidade, mas por dois wapté, “adolescentes”, A’uwe em uma 
caminhada. Esse povo vivia caminhando e explorando seu território. 
Zomori se chamavam essas perambulações longas, de semanas ou 
meses. Entre o plantio das hortas e seu crescimento, toda a aldeia, 
inclusive velhos e crianças, saía pelo território a caçar e a coletar 
frutas, plantas, mel, materiais para confeccionar cestas, esteiras e 
ornamentos rituais. A base de sua alimentação era a caça e a coleta. 
Sem estradas, bússolas ou palavras escritas, nesses percursos os mais 
velhos transmitiam aos mais novos, o conhecimento dos caminhos, 
dos animais e plantas, da água, dos seres visíveis e invisíveis com 
quem compartilhamos o mundo. Cada A’uwe trazia dentro de si o 
mapa da terra.

Nos tempos antigos, quando os Xavante começaram a caminhar, 
muitas coisas não existiam. Lá se ia a aldeia e os dois wapté criadores 
andavam sempre mais para trás, conversando entre eles e decidindo o 
que criar. Criavam buritis, abelhas, carás, batatas, água, antas, peixes, 
cães e pernilongos. Mostravam às pessoas, como se não tivessem nada 
a ver com aquilo, onde encontrar bichos e alimentos. Podiam criar as 
coisas se transformando nelas. Um dia, um menino viu um deles virar 
onça. E contou ao pai. “São eles que estão fazendo tudo!” O povo, 
que já desconfiava dos dois, teve medo. Tinham muito poder. O que 
mais poderiam criar? Decidiram matá-los.

Esse mito pertence a todos os Xavante. Seja na terra indíge-
na de Areões ou na de Pimentel Barbosa, seja em Marãiwatsédé ou 
Sangradouro: em cada um dos territórios dos A’uwe Uptabi, as coisas 
do mundo foram criadas por dois jovens antepassados. Em cada um 
deles, o poder da criação, a terra e as pessoas vivas estão entrelaçados 
– os A’uwe, literalmente, criam o território e são criados por ele. Em 
Madzabdzé, Carolina me reconta essa história. Ao final, deixa o silên-
cio chegar. Depois sorri. “Sempre penso. Por quê? Foi certo matar?”, 
pergunta. “Foi como mataram Deus, não é?”
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Nas zomori, os Xavante de Marãiwatsédé conheciam sua terra e os 
povos que viviam para além dela. No início do século 19, todo o povo 
Xavante havia se afastado de Goiás e do Tocantins, seus territórios de 
origem, para ficar longe dos colonizadores. Ao longo de décadas, atra-
vessaram o rio Araguaia, atravessaram o rio Cristalino, atravessaram o rio 
das Mortes, estabeleceram-se e garantiram sua soberania sobre um vasto 
mundo, que ia do cerrado até a Amazônia, até Marãiwatsédé: mata alta, 
mata densa. Toda a região da Serra do Roncador e do rio das Mortes, 
desde onde hoje está a Barra do Garças até Porto Alegre do Norte, era 
xavante. Nos anos 1940, Getúlio Vargas decidiu que o Brasil precisava 
marchar para o Oeste – e os brancos, de novo, partiram para tomar para 
si terras dos povos indígenas.

Muitas das aldeias antigas ficaram fora da área demarcada na Terra 
Indígena Marãiwatsédé. Umréruré, onde Carolina nasceu, ficava onde 
hoje está o município de Porto Alegre do Norte. Onde foi formada 
Bo’u, a primeira aldeia dos A’uwe na região de Marãiwatsédé, hoje há 
uma fazenda do município de Serra Nova Dourada, que, por sua vez, 
não existia antes de 1999, quando foi desmembrado de Alto Boa Vista. 
As cidades de Alto Boa Vista (1976) e Ribeirão Cascalheira (1968), 
as mais próximas da Terra Indígena Marãiwatsédé, não existiam antes 
de Carolina nascer. Hoje, na entrada de Ribeirão Cascalheira, sob as 
letras brancas que formam o nome da cidade, alguém pichou “Esta 
cidade pertence ao Senhor Jesus”. São Félix do Araguaia, de onde 
vieram os primeiros brancos a assediar os A’uwe de Marãiwatsédé, 
nos anos 1950, foi criada em 1940. Esta mulher que hoje me ensina 
a geografia do Mato Grosso, nasceu em um território onde não havia 
waradzu, porque seus antepassados, há dois séculos, entenderam que 
era melhor criar um mundo para viver de acordo com sua cultura.

Deputados, prefeitos, desembargador

O grupo de trabalho instituído pela Funai para identificar as terras 
xavantes em Marãiwatsédé a fim de demarcá-las concluiu seu trabalho 
em abril de 1992. Entre os dias 3 e 14 de junho daquele ano foi realizada 
no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
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Desenvolvimento, a Eco-92. Os A’uwe foram à conferência para mos-
trar que a empresa italiana Ente Nazionale Idrocarburi S. p. A. (ENI), 
controladora da Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), que havia 
comprado a Fazenda Suiá-Missú dos Ometto em 1984, era invasora de 
terras indígenas na Amazônia. No dia 10 de junho de 1992, o presidente 
da ENI, Gabriele Cagliari, declarou em uma entrevista coletiva que a 
empresa restituiria a terra aos Xavante.

Cinco dias depois, o grupo de trabalho da Funai recebeu no-
tícias de uma nova invasão da Fazenda Suiá-Missú. Ao saber que 
Marãiwatsédé seria restituída a seus habitantes originais, políticos 
locais, articulados com o governador do estado do Mato Grosso e 
com a diretoria da Agip no Brasil, decidiram aplicar sua própria, 
ilegal e antiquíssima política indigenista: impedir os A’uwe de voltar 
e tomar, eles mesmos, a sua terra. O então prefeito de São Félix do 
Araguaia, José Antônio de Almeida “Baú”, e seu vice-prefeito, Miguel 
Milhomem; o então candidato e futuro prefeito de Alto Boa Vista, 
Osmar Kalil Botelho Filho “Mazinho”; Filemon Costa Limoeiro, que 
viria a ser prefeito de São Félix em 2008 – todos estavam presentes 
em um dos encontros em que se organizou a invasão.

O encontro foi gravado pela Rádio Mundial FM: “Aqueles que estão 
preocupados com os índios, que têm que assentar [...] tem um monte 
de país que não tem índio! Pode levar a metade! Pode levar!”. “[...] se 
os índios trabalhassem e produzissem, tudo bem! A gente ia respeitar 
o direito deles também! Só que eles vão atrapalhar a região, começar a 
invadir fazenda, começar a matar gado, porque [...] mata? O Xavante 
não entra! Em mata ele não entra! Ele tem medo de onça (risos). [...] 
É muito ruim para a nossa região, gente! É difícil trazer índios para a 
nossa região. Vai prejudicar uma região toda”. Na parede do Posto da 
Mata, durante esse encontro, havia um mapa da Fazenda Suiá-Missú 
com as áreas que deveriam ser “respeitadas”: os locais de pastagem e a 
sede da fazenda. A área “liberada” correspondia àquela identificada no 
relatório como terra indígena.

Invadiram e, entre 1992 e 2012, o Posto da Mata, no entroncamen-
to entre a BR-158 e a BR-242, tornou-se um povoado, uma espécie de 
capital do enclave branco na terra indígena. Em 1998, a Terra Indígena 
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Marãiwatsédé foi homologada pelo governo federal com 165,24 mil 
hectares, mas estava ocupada por fazendeiros. Os invasores iniciaram 
uma guerra jurídica e, com isso, adiaram a volta dos Xavante. Mas não 
os pararam. Em 2003, um grupo de guerreiros, com apoio de xavantes 
de Parabubure, São Marcos e Kuluene, saiu de Pimentel Barbosa para 
retomar a terra. Em uma ponte, encontraram uma barreira de fazendeiros 
e posseiros armados que contavam com o apoio do então prefeito de 
Alto Boa Vista. Decidiram acampar à beira da estrada, próximo a um 
córrego e o nomearam Rowatsétédzépa, “córrego de conflitos”.

Carolina foi uma das primeiras mulheres a chegar, com cinco outras 
e três crianças, para apoiar os guerreiros. “As pessoas que queriam impe-
dir a retomada estavam acampadas na ponte”, ela se lembra. “Estavam 
armados, tinham também facões, foices. E nós sem nada. Ficamos frente 
a frente. Tivemos coragem.” Houve pontes queimadas para impedir a 
passagem dos índios, houve barreiras, tiros. Houve índios perseguidos 
e ameaçados de morte quando saíam do acampamento, um atentado 
contra a vida de um dos filhos de Damião Paridzané. Houve vídeos e 
mais vídeos, programas de televisão e rádio, matérias em jornais contra a 
desintrusão – a retirada dos invasores. Houve fome e sede. Houve gado 
morto jogado na única fonte de água que os abastecia.

Pense um pouco no que é viver à beira de uma estrada de terra, da 
terra vermelha do Mato Grosso, usada por caminhões de gado, soja, 
milho. Resistiram durante dez meses, ameaçados pelos invasores e em 
condições precárias. Três crianças morreram e foram enterradas bem 
nos limites da terra. Em agosto de 2004, depois de uma decisão unâni-
me da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo direito 
de retorno dos Xavante à terra, eles decidiram sair do acostamento. 
Enganaram os seguranças de uma das fazendas estabelecidas na terra 
indígena e conseguiram entrar em uma pequena parte, 10% do terri-
tório homologado. A essa altura, a invasão iniciada pelos fazendeiros 
e posseiros em 1992 ocupava os outros 90%. Foram necessários vinte 
longos anos desde o anúncio, pela Agip, da devolução das terras aos 
A’uwe Uptabi e quatorze anos desde a homologação da Terra Indígena 
Marãiwatsédé até que, no final de 2012, o governo federal realizasse 
a desintrusão.
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Em 2012, ao fazer o levantamento dos não indígenas que viviam 
em Marãiwatsédé, o Ministério Público Federal (MPF) constatou que 
um grupo de 22 grandes posseiros – incluindo prefeitos, ex-prefeitos, 
vereadores, pastores, empresários e um desembargador – era “dono” 
de 32 fazendas, quase um terço da terra indígena. E mesmo depois 
de retirados de lá, políticos da região organizaram várias tentativas de 
reinvasão em 2013, 2014 e 2016.

O tempo dos brancos deixou sua marca sobre o território. “Entre 
1992 e 2013, durante os mais de 20 anos que separam os eventos da 
invasão e desintrusão, o rápido crescimento da ocupação não indígena na 
área da reserva foi responsável pelos mais altos índices de desmatamento 
na Amazônia. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), até 2011 mais de 70% da vegetação nativa 
dentro da área demarcada havia sido devastada, fazendo de Marãiwatsédé 
uma das terras indígenas mais degradadas do Brasil”, registra o anexo 
Memória da Terra, da Ação Civil Pública.

“Não me reconheço em nada. Ali eu morri”

Em 2018, quando nos encontramos para a entrevista, Carolina 
mostra os pés de milho das hortas de Madzabdzé e eu compreendo 
que eles estão ligados a tudo ali. Ao tempo da aldeia, aos bolos de mi-
lho de casamentos e lutos, aos rituais que marcam o crescimento das 
crianças, à chuva, aos animais que dançam na floresta – ela me contou 
que eles dançam. Os pés de milho estão ligados aos antepassados do 
povo A’uwe. Já entre os fazendeiros waradzu, nenhum dos bisavós ou 
mil avós foi onça. E haverá entre eles os que falam com orgulho das 
bisavós “caçadas a laço”. Compreender a natureza e sua relação com 
as pessoas não é uma especialidade das sociedades colonizadoras. Já o 
Marãiwatsédé tsipodo sabe que não se vive sem a mata e que sem eles 
a mata não vive. “Ali não existo mais”, diz um ancião indígena sobre 
áreas em que o cerrado foi transformado em campos de soja a perder 
de vista. “Não me reconheço em nada. Ali eu morri.”

Carolina aprendeu com as mulheres a encontrar sementes, cui-
dar delas, plantá-las. Aprendeu o calendário tradicional de coleta e de 
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plantio. Desde a retomada de Marãiwatsédé, seu principal trabalho é 
recriar o mundo. Replantar não só as hortas, mas as árvores, as matas. 
Geraldo Tomôtsu ensinou à filha que ela é guerreira. E sua mãe, Cristina 
Rébawé, ensinou-a que a saúde depende da terra. Na cultura A’uwe, as 
mulheres exercem o papel principal na rí, a “casa”. Cuidam das hortas, 
da coleta de frutas, mel, batatas, carás e inhames, plantas medicinais, de 
produtos do cerrado para artesanato. Sabem dos resguardos alimentares 
necessários para as mulheres grávidas, para os jovens que se preparam 
para rituais, para as pessoas mais velhas. Sabem de plantas para fortalecer 
os bebês, sabem preparar os alimentos tradicionais. E toda essa rotina 
das mulheres é acompanhada pelas crianças. É assim que elas aprendem.

Em 1954, quando os A’uwe Uptabi foram recém-contatados, o 
médico sanitarista Amaury Sadock de Freitas Filho fez um estudo so-
bre seu estado de nutrição, publicado no livro de Darcy Ribeiro Os 
índios e a civilização (2009). Não encontrou deficiências nutricionais, 

T Carolina aprendeu com as mulheres a encontrar sementes e plantá-las. Seu principal trabalho é 
replantar hortas, árvores e matas. Crédito: Mariana Leal, 2019
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não encontrou sequer cáries. “O Xavante mantém sua saúde e sua bela 
aparência física graças a um regime alimentar racional e instintivo, que 
pode ser constatado se analisarmos a sua alimentação contendo todos 
os princípios essenciais à vida.” Não era instintivo. Era conhecimento, 
desenvolvido e compartilhado por gerações.

Coragem de falar a voz da mulher

Quando os Xavante retomaram Marãiwatsédé, 80% das crianças 
estavam seriamente desnutridas. Hoje não mais. Carolina diz, em suas 
aulas para os jovens e crianças de Marãiwatsédé, que “dentro do nosso 
próprio conhecimento A’uwê Uptabi [também] existe higiene pessoal, 
não é só nos cuidados do waradzu. Existe os cuidados com o meio 
ambiente, voltado para higiene pessoal, como os cuidados dos rios que 
fica próximo para tomar banhos. Isto faz parte de toda a nossa saúde. 
Portanto, aqui na aldeia tem nascente viva e forte, água corrente. Por 
isso a saúde das crianças está sendo mais saudável e nem adultos, nem 
ninguém ficou doente neste primeiro ano”.

Fala de uma verdade cotidiana em que higiene pessoal conecta 
corpos e rio, a saúde da terra com a saúde do corpo humano. É assim 
que trata das coisas mais importantes em seu dia a dia como cacica. 
Em todas as nossas conversas, as necessidades de recuperar o alimento 
tradicional, de guardar a cultura xavante, de cuidar do território e da 
saúde dos seus aparecem entrelaçadas.

Carolina faz parte da Rede de Sementes do Xingu, atuando como 
liderança local do Pi’õ Rómnha Ma’Ubumrõi’wa, “Mulheres Coletoras 
de Sementes”, formado em 2011. Iniciado com dezoito mulheres, hoje 
o grupo tem cerca de noventa, de todas as aldeias de Marãiwatsédé. A 
Rede de Sementes promove intercâmbio entre vários povos indígenas. 
Além disso, gera renda para as mulheres. Seu objetivo é promover a 
soberania alimentar e a autonomia, tanto para as participantes quanto 
para suas aldeias. O papel feminino de coleta de sementes e de plantio 
de quintais ganhou protagonismo, também, porque a alimentação tra-
dicional, a base de caça e coleta, é restringida pelos limites das terras e, 
no caso de Marãiwatsédé, pela devastação dos brancos.
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As hortas de Madzabdzé ficam atrás das casas. Em meio às hortas 
também crescem algumas árvores. Um chichá, um tamboril. “O que 
dá o tamboril, Carolina?” “Dá sombra.” O tamboril, os milhos, as abó-
boras, os feijões, o urucum, os carás foram plantados por mãos A’uwe. 
No entorno da aldeia, o que se vê é o legado dos brancos: capim, capim, 
capim. A braquiária não deixa nem sombra nascer. Ao redor da terra 
indígena, pastos e plantações imensas de soja, com a pulverização de 
agrotóxicos que contamina as águas. O plantio não significa apenas 
acesso à alimentação tradicional e saudável para as pessoas – as matas 
densas, as beiras de córrego, as frutas do cerrado alimentam animais e 
pássaros. E eles também precisam voltar.

Durante o exílio, conforme crescia, Carolina decidiu compreender 
o mundo também do ponto de vista dos waradzu. Aos 18 anos, em 
1988, começou a aprender a ler e 
escrever português para se tornar 
professora. Seu objetivo era que o 
povo Xavante pudesse, ele próprio, 
nos contar a uptabi, a “história ver-
dadeira”, de sua terra. Carolina en-
gravidou do caçula de seus quatro 
filhos, Elídio, quando estava estu-
dando. Quando o menino tinha 
6 anos, ela foi para a universidade 
fazer especialização em Pedagogia. 
“Meu pai me ensinou, falou para 
eu não desistir, continuar a fazer formação.”

Em julho de 2012, quando lutavam pela desintrusão, ela apa-
rece em um vídeo com outras lideranças, um dos raros registros que 
expõem a versão dos A’uwe Uptabi sobre o que estava ocorrendo 
ali. “Hoje a mulher tem a coragem de fortalecer o homem. Porque 
não é só os homens que é guerreiro. Hoje a mulher luta pela terra. 
Participa dos eventos, audiência pública. Nós todos tem coragem de 
falar a voz da mulher. Que também representa a mulher guerreira 
hoje. Não pode só os homens fazer guerra com os waradzu. Porque 
os waradzu são inimigos dos índios e inimigos dos animais, inimigos 
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plantações imensas de soja.
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das plantas. Em nome das autoridades atuais, eles têm fazenda na 
nossa terra também.”

Mais de meio século depois, 56 anos desde a expulsão, os 
Marãiwatsédé tsipodo nunca receberam, por parte do Estado brasileiro ou 
dos agentes privados, nenhum tipo de compensação ou reconhecimento 
da tentativa de genocídio. Com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, 
em 2018, voltaram a ser ameaçados. O deputado federal mais votado da 
história do Mato Grosso, Nelson Barbudo (do Partido Social Liberal), 
bolsonarista, e a prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira Leite 
(Solidariedade) gravaram, no final de novembro de 2018, um vídeo em 
que prometem “montar um processo” para “vencer a causa do Posto da 
Mata”. Sequer usam o nome do lugar: Terra Indígena Marãiwatsédé. Em 
fevereiro de 2019, o deputado federal José Medeiros (Podemos – Pode) 
prometeu criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para revisar 
a demarcação. Esses movimentos políticos repercutem na região de uma 
forma bem concreta: há boatos de fazendeiros interessados em organizar 
uma nova invasão da terra indígena.

“O medo não faz nada. Precisa coragem”, é uma das coisas que 
Carolina nos diz várias vezes. Na última noite antes de nossa partida, ela 
nos contou a história de um desembargador que, com uma decisão con-
trária ao direito dos Xavante, poderia adiar a desintrusão. Em comitiva, os 
A’uwe Uptabi foram conversar com o magistrado Sebastião Fagundes de 
Deus. “Ele disse que Marãiwatsédé era dos fazendeiros”, Carolina relata, 
“que não encontraram índio na terra, então ela ficou para Suiá-Missú. 
Que tinha gente do meu próprio povo que falava isso. Gente do próprio 
povo estava contra a gente. Disse que estava preocupado com as nossas 
crianças. Então respondi. ‘Eu sou de resistência do povo Xavante. Eu nasci 
lá. Meu povo morreu e foi expulso. Viemos ouvir o senhor. Seu sangue, 
fazendeiros, estão contra nós’”. O magistrado prometeu estudar o caso. 
E deu liminar contrária aos A’uwe.

No dia da nossa despedida de Marãiwatsédé, Carolina concluiu essa 
parábola. Juntou na figura simbólica de como opera a justiça waradzu  
outro magistrado: Manoel Ornellas de Almeida, desembargador do 
Superior Tribunal de Justiça, que tomou ilegalmente uma fazenda den-
tro da terra indígena. Ela pediu ao motorista para parar “na fazenda do 
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desembargador”. Onde era a sede, há hoje restos de demolição – todas as 
construções dos brancos foram derrubadas no processo de desintrusão. 
Entulhos de paredes que foram verdes estão tomados por mato mais verde 
ainda. No que deve ter sido o quintal da casa há uma mangueira enorme, 
velha e carregada de mangas. Carolina e sua filha, Nelida, colhem muitas 
mangas para a aldeia. De volta ao carro, a saia dobrada para cima e cheia 
de frutas, chupando uma manga, Carolina ri alto e diz, sem medo e com 
gosto: “É doce a manga do desembargador!”. 
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