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Santa Cruz: a batalha entre 
indígenas e jagunços 

Aos Leitores

Portão do Jagunço na Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Esta edição especial do Jornal Beira do Rio, 
em parceria com o Projeto Desigualdades, 
Violências e Violações de Direitos Humanos 

na Amazônia Brasileira, terá como fi o condutor o 
evento Santa Cruz - 30 anos, que celebra a chamada 
“Batalha da Santa Cruz”, um violento confl ito entre 
indígenas e jagunços ocorrido em 1987, no extremo 
noroeste do estado de Roraima. 

Em outubro de 2017, o Conselho Indígena de 
Roraima (CIR) e a comunidade de Santa Cruz reali-
zaram esse evento para comemorar os 30 anos da 
batalha que, segundo a narrativa local, libertou os 
indígenas da opressão dos fazendeiros. Para analisar 
os processos de produção de signifi cado sobre o 
evento Santa Cruz – 30 anos, é necessária uma visão 
processual dos acontecimentos, na qual o drama 
social atua de forma multivocal contra a estrutura 
do capital corporativo, que avança sobre territó-
rios e populações com apoio da maior parte das 
instâncias de poder que atuam no referido estado. 

Os usos da “Batalha da Santa Cruz” como fato 
político, marco histórico, conteúdo didático nas 
escolas da região, enfi m, como produção de sentido 
e coesão, são o ponto central desta apresentação. 
Ao recortar um conjunto de depoimentos, em um 
mesmo contexto, datado (outubro de 2017) e terri-
torializado (comunidade de Santa Cruz, Terra Indí-
gena Raposa Serra do Sol (TIRSS)), é possível realçar 
a compreensão de leitores/as que, ao avaliarem o 
discurso proferido, podem extrair mais riqueza e 
potência em suas interpretações. 

Os depoimentos foram dados aos/às partici-
pantes do evento e capturados com a anuência dos/
as organizadores/as que contam com esse referen-

cial para amplifi car o conteúdo de materiais paradi-
dáticos que possam ser utilizados, principalmente, 
nas 265 escolas indígenas do estado de Roraima. 

O evento contou com a presença de cerca de 
900 pessoas, a maioria é visitante, vindas de outras 
comunidades indígenas para a Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol. Um fator marcante dos depoimentos 
é que os personagens principais acompanhavam os 
depoimentos uns/umas dos/as outros/as, partici-
pando com citações, comentários e até com algumas 
discordâncias. 

Bruno Pacheco de Oliveira, 
Universidade Federal Fluminense (UFF)

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

RAPOSA SERRA DO SOL

O Conselho Indígena de Roraima (CIR), criado na década 
de 1970, é uma das organizações indígenas mais ativas 
do Brasil. Trabalha pela efetivação dos direitos dos povos 
indígenas de Roraima reunindo uma população de mais 
de cinquenta mil indígenas das etnias Macuxi, Wapichana, 
Ingarikó, Patamona, Sapará, Taurepang, Wai-Wai, Yanomami 
e Yekuana. São cerca de 220 comunidades distribuídas em 
34 terras indígenas, que alcançam uma área de 10.344.320 
hectares. Essas terras correspondem a 46% da superfície do 
estado de Roraima, cifra única em todo o Brasil, o que dá 
uma medida do grau de organização dos povos indígenas de 
Roraima hoje e da sua importância nos destinos do estado. 
O CIR tem uma atuação consistente nos níveis local, nacional 
e global e é, hoje, o principal interlocutor das comunidades 
indígenas de Roraima e uma importante referência para 
todo o movimento indígena brasileiro.

A TI Raposa Serra do Sol teve origem na união de duas 
regiões distintas: a Raposa (área de lavrado/savana) e 
a Serra do Sol (região montanhosa). Juntas, formaram a 
região Raposa/Serra do Sol. A “Batalha da Santa Cruz” 
foi o evento que reforçou esse vínculo entre as duas regiões, 
porque o grupo da região da Serra do Sol (liderada pelo 
Tuxaua Orlando, do Uiramutã/Região da Serra) foi ajudar 
a comunidade de Santa Cruz, na região da Raposa, a 
libertar-se da opressão de um fazendeiro.

BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA
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 Depoimentos de quem estava lá

Dionito Macuxi, morador da comunidade da Maturuca, na região 
da Serra do Sol, tinha 20 anos quando participou do grupo que 
caminhou da Serra do Sol até a comunidade de Santa Cruz, em 

1987. Foi Dionito, com Zelamdes Patamona, quem organizou o evento 
em 2017.

Segundo ele, os relatos sobre a situação na Santa Cruz eram muito 
assustadores. O grupo partiu com um ideal de “matar ou morrer” para 
libertar seus parentes da opressão dos fazendeiros. Relatou que a cami-
nhada, de aproximadamente cinquenta quilômetros, entre montanhas 
e regiões alagadas, com chuva quase constante, foi muito desgastante. 

Dona Cleonice, esposa do falecido Tuxaua Pedro Grigório, é uma 
liderança indígena da Santa Cruz. Viveu as décadas de violência naquele 
local e, grávida, foi agredida pelo comandante do exército durante o 
confl ito de 1987.   

Ela lembrou os fatídicos dias do confl ito de julho de 1987. Contou 
que, no dia 11, os parentes chegaram para a luta. No dia 12, prende-
ram os jagunços, derrubaram todas as cercas e começaram a fazer as 
roças. No dia 13, a PM veio ver o que estava acontecendo, e, no dia 14, 
o exército invadiu a comunidade com veículos, tropas e helicóptero. 
Em meio ao corre-corre, muitos conseguiram fugir, mas vários foram 
presos ou apanharam, inclusive ela. Dona Cleonice contou que não caiu 
nem se deitou no chão como mandaram e que, durante todo o tempo, 
questionou o coronel Mena Barreto, comandante da tropa. Ela enfrentou 
o coronel dizendo que “ali eram todos brasileiros e que ele não estava 
respeitando as leis”. Nesse momento, o comandante revidou. Grávida de 
três meses, foi agredida com o cabo do fuzil. Narrou, então, o episódio:

“Estávamos, todos, desarmados, mas eles jogaram todos no chão. E ainda 
diziam - não olha pra mim, caboclo!. E chutavam eles, na cara deles. Aí eu 
perguntei pra ele - quem é o senhor?.Ele respondeu - Sou coronel. Pois o 
senhor sabe que está errado, senhor coronel? Esse povo que está aqui, no chão, 
é todo brasileiro. O senhor está passando por cima da lei. Então ele disse pra 
mim - Cabocla malcriada, você não tem medo de morrer?. E eu respondi - um 
dia eu morro sim, mas estou deixando aqui cinco fi lhos que vão fi car nessa 
terra, meus fi lhos, meus sobrinhos, meus netos. Eu falei pra ele”.
 
O tuxaua Jacir de Souza, conhecido como seu Jacir, é uma das 

principais referências de liderança na luta dos povos indígenas no estado 
de Roraima. Por várias vezes, foi a comunidade da Maturuca, na Serra 
do Sol, quem articulou politicamente todo o movimento indígena na 
região. Por muitos anos, Jacir de Souza foi coordenador geral do CIR. 
É reconhecido e premiado, no Brasil e no exterior, como um grande 
defensor dos direitos indígenas. 

O depoimento de seu Jacir mostra bem a construção de uma nar-
rativa histórica que coloca Santa Cruz como espécie de “mito” fundador 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, lembrando que a TI surgiu da 
união das duas regiões: Raposa (lavrado) e Serra do Sol (serra).

“Olha, vocês vejam bem a importância do que aconteceu aqui! Santa Cruz 
foi o primeiro palmo de terra que nós ganhamos na Justiça. O primeiro 
de toda a Raposa Serra do Sol foi aqui. E nós ganhamos porque a Justiça 
reconheceu a violência que estavam passando os parentes aqui.” FOTOS BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA
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Tuxaua Orlando da Silva, da comuni-
dade do Uiramutã, região da Serra do Sol, 
é uma das maiores referências na luta dos 
povos indígenas na Raposa Serra do Sol. Uma 
liderança respeitada e admirada em todas 
as comunidades, e suas histórias ainda serão 
contadas por muitas gerações. Nas décadas 
de 1980 e 1990, ele foi personagem central 
dos principais acontecimentos políticos e 
dos confl itos na TI RSS. Foi um dos líderes 
da Batalha da Santa Cruz e também teve 
destaque em outros confl itos com garimpei-
ros, posseiros, contrabandistas e até com o 
exército brasileiro.

“Lá diziam que, na Santa Cruz, existia um 
fazendeiro que estava maltratando o nosso 
povo, que não deixava pescar nem criar 
gado. Aí passaram dois anos, três anos, 
quatro anos, e eu ouvindo que a coisa 
estava piorando. Aí quando deu cinco anos, 
não deu mais pra segurar. Eles falavam 
assim - os jagunços furam nossos fornos com 
bala, rasgam nosso material de pesca e até 
as bicicletas dos jovens que precisam ir pra 
escola estudar, eles tomam e quebram. Aí não 
deu mais pra aguentar. Eu e o Jacir juntamos 
um grupo de tuxauas da região e avisamos 
que isso não poderia fi car mais assim, um 
fazendeiro rico maltratando o nosso povo.

Meus sobrinhos, hoje nós temos uma terra, 
mas está sendo ameaçada. Hoje tem uma 
mineradora querendo entrar no Maú (rio 
Maú). E vários garimpos. Tem deputado aí 
dizendo que os indígenas estão passando 
fome, que deviam entregar de volta a terra 
para o governo. Na Raposa Serra do Sol, 
para conseguir essa demarcação, teve muito 
sangue, teve muitos parentes mortos através 

de tiro, paulada, afogamento, facada. Tudo 
isso teve muito aqui. Por isso, cuidado! Vamos 
ser fi rmes, meus sobrinhos, alunos, tuxauas, 
coordenadores. Vocês vão ver a nossa 
fortaleza voltar. Porque nós temos terra e 
água. Água muito boa, terra muito boa, o 
que plantar nasce mesmo, só depende de nós 
trabalharmos. Vamos estudar, vamos buscar 
as coisas boas que tem aqui”. 

Fazer ver que o confl ito, hoje, é tão 
latente como há trinta anos foi o maior 
desafi o do evento. Isso porque ele não se 
desenvolve de forma tão explícita como 
quando o fazendeiro bloqueava o acesso das 
pessoas e colocava capangas para violentar 
diariamente a comunidade. 

Agora, as práticas coloniais que que-
rem manter aquela população subalterni-
zada e em situação de exclusão dos bens 
comuns da sociedade (saúde, educação e 
comunicação) tentam enfraquecer a uni-
dade do grupo para entregar a segmentos 
externos o controle sobre os recursos ali em 
disputa. Esses recursos são, principalmente, 
o controle do território, daquela população 
como contingente eleitoral e dos recursos 
públicos de uma região que compreende três 
municípios, duas rodovias federais e duas 
fronteiras internacionais secas (Venezuela e 
Guiana). Isso sem falar nas riquezas minerais 
do subsolo.

O ciclo perverso de criação de iden-
tidades na pós-modernidade é cada vez 
menos territorializado e historicizado e é, 
primordialmente, organizado por processos 
de consumo. A lógica do capital é a história 
do ocidente; e a universalização da nar-
rativa é a mais poderosa arma do projeto 

imperialista. 
Valorizar as narrativas locais é o 

melhor caminho para criar oposição à 
lógica consumista, a qual gera expecta-
tivas que não podem ser contempladas, 
necessidades incompatíveis com a ca-
pacidade do planeta, vidas sem rumos, 
sujeitos deslocados e desajuste social. 

O colonialismo moderno está ca-
racterizado pela negação da cidadania e 
da igualdade.  Por meio de mecanismos 
legais, políticos ou simbólicos, ele sub-
juga a população colonizada ao coloni-
zador. O quadro de dominação ao qual a 
população da T.I. RSS foi historicamente 
submetida explica as aspirações por 
unidade como a forma de resistência 
mais efetiva. 
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Em novembro de 2018, com 
uma grande articulação do Conselho 
Indígena de Roraima, a população de 
Roraima elegeu a advogada Joênia 
Wapichana deputada federal. Até 
então, o único indígena eleito no Brasil 
para o legislativo federal tinha sido o 
deputado federal Mário Juruna, do 
povo Xavante, Mato Grosso, eleito 
pelo Rio de Janeiro, em 1982. Quase 
quatro décadas se passaram até 
outro indígena conseguir uma vaga 
na Câmara Federal. Porém, enquanto 
Mário Juruna foi eleito pela população 
do Rio de Janeiro, distante de seu 
povo, Joênia Wapichana foi eleita 
em seu estado de origem, com o voto 
dos povos indígenas de Roraima, base 
de sua atuação como militante do 
movimento indígena. 

Joênia Wapichana deixou a 
aldeia Wapichana, onde nasceu, aos 
oito anos e mudou-se com a mãe para 
a capital, Boa Vista, onde concluiu o 
ensino médio. Trabalhava de dia num 
escritório de contabilidade e estudava 
Direito à noite. Formou-se em 1997. Atuou na demarcação da Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol, coordenou o departamento jurídico do CIR e foi a primeira presidente da Comissão 
de Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), criada em 
2013. Joênia Wapichana defendeu a demarcação da TI RSS no Supremo Tribunal Federal, 
na ação que garantiu, por dez votos a um, a homologação da área, de forma contínua. 
Em 2004, recebeu o Prêmio Reebok por sua atuação na defesa dos Direitos Humanos. Em 
2010, foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, e, em 
2018, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas.

ACERVO CIR

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

Enock Barroso Tenente
Coordenador-geral 
Edinho Batista de Souza
Vice-coordenador 

Maria Betânia Mota de Jesus
Movimento de Mulheres Indígenas de 
Roraima
Mais informações: http://cir.org.br

A potência do evento Santa Cruz 30 anos está diretamente relacionada à cons-
cientização dessa dominação para o desenvolvimento de novos mecanismos   
de resistência. No século XXI, as resistências locais são atualizadas, a todo 

momento, para construir novas formas de estar no mundo, como está acontecendo, 
agora, com os povos indígenas da Raposa Serra do Sol. 

Novos mecanismos de resistência 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

Joênia Wapichana, deputada federal
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A resistência tem letra e ritmo

As músicas apresentadas no evento Santa Cruz 30 anos foram compostas e 
ensaiadas por alunos da Escola Municipal José Alamano, TI RSS, especialmente 
para essa ocasião. Os temas são variados, mas é clara a linearidade narrativa 

na construção da batalha como um símbolo ou um mito fundador da construção 
coletiva na Terra Índigena Raposa Serra do Sol (TI RSS). O movimento de luta co-
munitária, que teve início na década de 1970, nas comunidades da Serra do Sol, 
principalmente nas comunidades Uiramutã e Maturuca, encontra na Batalha da 
Santa Cruz (1987) o momento da consagração da união entre a região da Raposa 
e a região da Serra do Sol. 

MÚSICA 1 – TÍTULO: ESCUTEM ESSE CANTO

O confl ito é o tema da música, cujo refrão chama o público para escutar um 
sofrimento. Em 1987, um grupo de “guerreiros” saiu da região da Serra, reunindo 
pessoas pelo caminho até chegar à comunidade da Santa Cruz para “libertar” a 
comunidade da ação do fazendeiro Newton Tavares e seus jagunços.

A música diz:

Escutem esse canto
Que nos traz um sentimento
É o canto de sofrimento (2 vezes)

Vamos lembrar, quando fomos à Santa Cruz
Deixando as famílias
Tirando os amigos do escuro pra luz
(Refrão - 2 vezes)

Nós fomos com fome 
Mas fortes no nome
Agarrado no coração 
Pra pegar os pistoleiros no portão
(Refrão - 2 vezes)

Valeu a visão dos três machão
Eles fi caram com uma triste recordação
O Newton Tavares
Foi quem criou a confusão
(Refrão - 2 vezes)

O Newton também é machão
Tem pistoleiros no portão
E por nossa moleza
Ainda mataram dois irmãos
(Refrão - 2 vezes)

ILUSTRAÇÃO ACERVO CIR
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MÚSICA 2 – TÍTULO: HOMENAGEM AOS COMPANHEIROS

Foram três décadas de confl ito e resistência na construção do Conselho Indígena de Roraima 
(CIR). O refrão dessa música fala da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, principal 
pauta do CIR e do movimento indígena nacional durante décadas. Depois de todas as difi culdades, 
“sentimentos” e “sofrimentos”, a demarcação/homologação é vista como o dia da liberdade. Assim 
diz a segunda música:

A terra está homologada
Agradeço de coração
Dizendo meu muito obrigada
Pela nossa organização. 
(Refrão - 2 vezes)

Muitos anos se passaram, 
Perdendo a vida nosso irmão
Hoje eles não vieram
Porque partiram desse chão.

Apresentadora: “Neste momento, em homenagem aos nossos guerreiros que partiram dessa 
terra, que defenderam a TI RSS. E hoje, nós, estudantes, jovens, comunidade e outras lideranças 
estamos comemorando essa festa. Foi uma derrota. Passamos por uma opressão, mas hoje come-
moramos essa vitória. Hoje nós estamos com ela em nossas mãos”.

O refrão reforça a perda dos companheiros:

Homenagem aos companheiros 
que foram verdadeiros,
que não viram a homologação 
(2 vezes)

A apresentadora continua: “Celebrando, assim, enquanto os meninos cantam. Tuxaua Milton, 
Tuxaua Gerônimo, professor Derlando, João Pereira, Tuxaua Geraldo, (outros nomes inaudíveis), 
Tuxaua João Batista, de Vilimon, Tuxaua Lucas, Tuxaua Vitor, Conselheiro Marcelo, Gabriel, Aldo 
Mota. E agradecemos a atenção de todos”.

Sangue transforma o chão
Muitas manchas, nossas lágrimas
Derramadas nessa terra
Pra ver ela homologada 
(2 vezes)

Refrão:
Homenagem aos companheiros 
que foram verdadeiros
que não viram a homologação 
(2 vezes)

A música termina com uma mensagem aos jovens. Reafi rma que a homologação e as conquistas 
da organização custaram o sangue de muitos que lutaram no passado. A homologação não foi dada, 
foi uma conquista, e essa conquista precisa ser renovada porque só é garantida pela sua constante 
reafi rmação, em ocasiões como o evento Santa Cruz 30 anos. 
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Área indígena Raposa Serra do Sol
É o futuro!
Tacutú, Maú, Miang e Surumum

Otimismo me faz pensar
Área única conquistar
E dentro dela trabalhar
Povo unido, organizar

(Refrão)
Área indígena Raposa Serra do Sol
É o futuro!
Tacutú, Maú, Miang e Surumum

A área está invadida 
Por gente desconhecida
Contaminando a nossa vida 
Para ver ela sofrida

(Refrão)
Área indígena Raposa Serra do Sol
É o futuro!
Tacutú, Maú, Miang e Surumum

O branco chegou como irmão
Foi conhecer a situação
Quer ganhar o nosso chão
Para ser nosso patrão

(Refrão)
Área indígena Raposa Serra do Sol
É o futuro!
Tacutú, Maú, Miang e Surumum

Nós Macuxis vamos lutar
O branco quer atrapalhar
Não temos medo de perder 
O nosso plano é vencer

(Refrão)
Área indígena Raposa Serra do Sol
É o futuro!
Tacutú, Maú, Miang e Surumum

MÚSICA 3 – TÍTULO: TACUTÚ, MAÚ, MIANG E SURUMUM 

Diferentemente das duas músicas anteriores, a terceira não foi feita para o evento. Ela faz 
parte de um conjunto de música que atravessa décadas de mobilização. O tema principal desta 
canção é territorialidade: conquistar, trabalhar e organizar a área entre os rios Tacutú, Maú, Miang 
e Surumum. 
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