
Há 40 anos, em Rio Verde

 “– Raimundo e Neusa, saiam para morrer!” O grito ecoou na madrugada de 17 de maio de 
1973. Subitamente, o cricrilar da noite fria de outono na fazenda Rio Doce foi sufocado por uma 
extensa saraivada de tiros. O estampido das armas ribombava longinquamente como trovões. Neusa 
tombou ao levantar-se da cama. Raimundo ensaiou qualquer esforço inútil de reação. Na frente do 
casebre, a metralha faminta espocava a fúria violenta do governo militar. A parede frontal do 
casebre, machucada de tiros, tombou. Os tiros concentraram-se no corpo frágil de Raimundo. A 
lascívia primitiva dos atiradores fizeram separar a cabeça do homem de seu corpo. Não houve rezas 
ou praguejos. Os corações sobressaltados mal puderam antever a iminência do abismo e a luta 
inteira esvaiu-se em sangue.

 Na sequência, cães percorrem as redondezas. Latem, farejam, vociferam. Homens-fera 
perscrutam os matagais com a sutileza de tanques de guerra. Uma convulsão elétrica fixou-se na 
natureza daqueles instantes. No matagal, a busca prosseguia. Farejam, cospem, urinam. Botas 
pesadas mastigam o mato aqui e acolá. Troncos de árvores sentem o nariz úmido e quente dos cães. 
Nem a luz macia da aurora restaurou a paz silenciosa do cerrado. Naquele dia, o sol nasceu de 
dentro dos olhos ensanguentados das vítimas. O mundo inteiro girou em torno da sala imunda de 
sangue dos cadáveres remexidos. Às 10 horas, um raio insípido iluminou o rosto formoso de Neusa. 
Lá fora, os soldados acariciam o pelo saudável dos pastores-alemães. 

 Pela janela da casa, uma criança de treze anos observa por entre a fresta de uma janela a face 
convulsa da morte. O mundo já não respira. Neusa está deitada desconjuntada na cama. Raimundo é 
um amontoado confuso de carnes e sangue. Policiais dirigem-se aos moradores da fazenda. Ralham, 
ordenam, interrogam, ameaçam. As bocas caipiras gaguejam palavras tontas, sim e não, conforme 
melhor parecesse ao gosto do inquisidor. Os corações pesados se afundam em lembranças de Neusa 
e Raimundo. Que teriam feito pra merecer fim tão ruim?

 Soldados não entendem da terra, que tem seus trejeitos, sua textura, sua dureza, sua 
imundície fértil. Não é como o chão macio de nossos corpos, crivados de balas. Policiais ordenam 
que o fazendeiro e seus homens enterrem os corpos de Neusa e Raimundo. Não muito longe, não 
muito perto. No lugar que guardasse a medida exata do segredo. Corpos lançados no carro. Corpos 
transportados até a cova. Uma cabeça. Um corpo sem cabeça. Outro corpo de mulher. Teatro 
macabro com atores improvisados. Sebastião cumpre obediente as ordens policiais. Ao fim, corpos 
inertes abraçados de chão, envoltos de chão. Afago da terra. 

 30 dias de xadrez pra Sebastião, o dono da fazenda. Pra entender que aquilo tudo é coisa 
séria. Após o massacre, o governo manda dinheiro pra os caipiras. Quinhentos ricos cruzeiros para 
cada um! Governo bom. Governo bom? Sebastião tomara parte em coisas graves. O demônio o 
visitara. Coisas de estado, assunto federal. Disseram que o homem morto, o Raimundo, é Márcio 
Beck Machado. Neusa é Maria Augusta Thomaz. Márcio e Maria são terroristas, comunistas, 
procurados, fugitivos, inimigos da pátria. Mas Raimundo não. Raimundo é jovem cortês, bom 
trabalhador. Neusa é moça bonita, bem apessoada. Neusinha. Sebastião nada sabe de Cuba, 
guerrilha, MOLIPO. Assalto, resistência, exílio. Sebastião sonha com colheitas, não com libertação. 
É homem inteiro feito de terra, arroz, milho e feijão. 

 Sete anos depois Raimundo e Neusa eram somente o arrepio ruim que vinha das covas. 
Arrepio que pegava quem passasse perto, na noite. As covas são logo ali. Casal bom. Pé de planta 



nasceu em cima. Segue a vida. Na cidade, olhar soslaiado de polícia mete medo. Do lado de fora 
das covas o país se desorganizava. Tumulto de gentes nas ruas. O povo começa a tomar coragem. A 
oposição se reorganiza. A imprensa fala e escarafuncha o lixo da ditadura. Aqui e acolá se diz que 
Sebastião era um homem sabedor de coisas. Homem vigiado. 

 Jornalistas aparecem na fazenda de Sebastião e fazem perguntas, perguntam sobre covas e 
corpos. Políticos da oposição fingem perplexidades. Mas Sebastião é homem ordeiro, tem receios, 
honestidades, respeitos. Sebastião procura as autoridades policiais e relata, inocente, a visita que 
recebera. Dias depois eram três homens à sua porta, ditos policiais federais. O demônio novamente 
se assanhava. Bafejava em seu pescoço seu odor sulfúreo. Violaram as covas. Pecado grave. 
Sacrilégio. E as almas dos falecidos? Sebastião acompanha o trabalho da polícia que rouba da terra 
os restos de Raimundo e Neusa, Márcio e Maria. Logo depois, novamente a polícia. A polícia? Sim, 
a polícia, agora com os jornais. De novo as covas. Mais uma vez, o que sobrou de Neusa e 
Raimundo. Márcio e Maria. Dentes, ossos, cabelos. Algumas fotos e as lembranças. Fala-se de 
crimes, violências, abusos. Verbos anônimos. Sujeitos indeterminados. 

 Quarenta anos passaram-se desde a morte de Maria Augusta e Márcio Beck. Os jovens 
paulistas enfiaram-se ocultos nos fundões de Goiás, retornados de Cuba. Haviam sido condenados 
por assaltos e assassinatos praticados contra o “regime”, esse tesouro aberto de Pandora. Nebulosas 
inquisições policiais, seguidas de processos na Justiça Militar, afirmaram suas culpas. Foram 
acolhidos na amizade goiana de um Sebastião, deram-se novos nomes, enquanto esperavam 
silenciosos o fim do rigoroso inverno das liberdades. Vivia-se a presidência de Garrastazu Médici e 
o governo de Leonino di Ramos Caiado, anos de chumbo, morte e tortura. 

 A Justiça não pode ser indiferente ao que nos constitui como humanos. E somos feitos de 
esquecimento e memória. Há em nós, em nossas consciências, pedaços de almas alheias, alguma 
alma coletiva inconsútil que nos une ao que findou e que nos abre ao que virá. Não fosse o 
esquecimento redentor, seríamos um amontado de amarguras e injustiças, mortes e desamores. 
Doutro lado, não fosse a memória, seríamos eternas crianças que morreriam em cada esquina. 
Padeceríamos todos os dias os mesmos tropeços, na mesma pedra poética do caminho 
drumondiano. Não fosse a memória de Márcio Becker e Maria Augusta, Neusa e Raimundo, a nossa 
democracia (democracia?) seria um feliz acidente do acaso. E o rastro vermelho de botas policiais 
sujas do sangue das vítimas na porta de nossas casas seria apenas uma fatalidade. Ou um termo 
circunstanciado de resistência policial. Hoje, como ontem, conhecer a verdade nos libertará.
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