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RESUMO  

FERREIRA, Gustavo Henrique Cepolini. A obra cinematográfica de Adrian Cowell: 

legado de resistências e territorialidades para a Amazônia. 2018. 526 f. Tese (Doutorado 

em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

A presente tese é oriunda de uma análise da obra cinematográfica de Adrian Cowell 

(1934-2011), sobretudo, a partir das produções inerentes à Amazônia brasileira no 

período de 1980 a 1990, através da série – A década da destruição, bem como as 

produções documentais mais recentes que revisitam a referida década da destruição e 

apresentam seus possíveis legados a partir de diferentes resistências e territorialidades 

da Amazônia Legal brasileira e suas implicações e conexões numa escala mundializada. 

Dessa maneira, objetivou-se comprovar, no decorrer da referida pesquisa, a importância 

da obra cinematográfica de Cowell ancorado em quatro dimensões indissociáveis: a 

primeira visa comprovar que seu acervo cinematográfico é o maior sobre a Amazônia, o 

segundo versa sobre os intensos e atuais registros dos conflitos no campo, o terceiro 

remete ao papel das políticas públicas territoriais na Amazônia em consonância com a 

teoria dos conflitos agrários envolvendo indígenas, posseiros, sem terras, camponeses, 

entre outras populações extrativistas/tradicionais e, por fim, a última dimensão indica 

uma contribuição pedagógica, ou seja, os documentários como instrumento de pesquisa, 

linguagem, denúncia e recurso político-pedagógico para as escolas. Assim, o argumento 

central da tese é, justamente, defender que a década da destruição proposta por Cowell 

ultrapassa qualquer limitação temporal, pois constata-se que as terras públicas são 

constantemente griladas na Amazônia e em outras regiões do país. Por isso, é possível 

inferir, no decorrer das análises da sua obra cinematográfica em consonância com a 

revisão bibliográfica, atualização dos dados advindos da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), bem como trabalhos de campo que as resistências e territorialidades filmadas por 

Adrian Cowell no período de cinquenta anos (1958-2008) evidenciam uma leitura 

profícua sobre a teoria dos conflitos agrários na Amazônia, cujas marcas remetem às 

lutas de classes antagônicas, conflitos ambientais e territoriais e demais contradições no 

seio da formação da sociedade capitalista.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Cinema. Conflitos. Territorialidades. Campesinato. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

FERREIRA, Gustavo Henrique Cepolini. The cinematographic work of Adrian 

Cowell: legacy of resistances and territorialities for the Amazon. 2018. 526 f. Thesis 

(Doctorate in Human Geography) - Faculty of Philosophy, Languages and Literature, 

and Human Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This thesis is based on an analysis of Adrian Cowell‟s cinematographic work (1934-

2011), particularly from the productions inherent to the Brazilian Amazon from 1980 to 

1990, through the series - The Decade of Destruction, as well as recent documentary 

productions that revise the decade of destruction and present their possible legacies 

from different resistances and territorialities of Brazilian Legal Amazon and its 

implications and connections on a world scale. Thus, this research aims to prove the 

importance of Cowell's cinematographic work anchored in four inseparable dimensions: 

the first aims to prove that its cinematographic collection is the largest on the Amazon, 

the second is about the intense and current records of conflicts in the countryside, the 

third refers to the role of territorial public policies in the Amazon, in line with the theory 

of agrarian conflicts involving indigenous, squatters, landless, peasants, among other 

extractivists/traditional populations, and finally the last dimension indicates a 

pedagogical contribution, that is, documentaries as instrument of research, language, 

denunciation and political-pedagogical resource for schools. So, the central argument of 

the thesis is precisely to defend that the decade of the destruction, proposed by Cowell, 

exceeds any temporal limitation, since it is shown that public lands are constantly 

Illegally-held in the Amazon forest and in other regions of the country. Therefore, it is 

possible to infer, in the course of the analyzes of his cinematographic work, in 

consonance with the bibliographical revision, to update the data coming from the 

Pastoral Land Commission (CPT), as well as field works that resistances and 

territorialities filmed by Adrian Cowell, in the period of fifty (1958-2008), show a 

fruitful reading on the theory of agrarian conflicts in Amazonia, whose marks refer to 

struggles of antagonistic classes, environmental and territorial conflicts and other 

contradictions in the formation of capitalist society. 

 

Keywords: Amazon. Movies. Conflicts. Territorialities. Peasantry. 
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“Os grandes latifundiários dizem que preservar a Amazônia é atrasar o progresso, é 

prejudicar a economia do país, que a borracha não representa quase nada para nossa 

economia e que o progresso está na criação de bois”. 

 
Chico Mendes (1992, p. 114) 

 

 
“Adrian Cowell sempre esteve ao lado dos oprimidos, da população mais vulnerável, 

principalmente aquelas que dependiam do acesso direto ao ambiente para sobreviver. 

Os índios, os camponeses pobres, os seringueiros. Mas também os tibetanos ou povos 

da Birmânia que queriam ser independentes”. 

 
Felipe Milanez (2013, p. 320) 

 

 
“Há uma Amazônia da mata e há uma Amazônia desmatada. Nessa há uma Amazônia 

do pasto, geralmente do latifúndio, mas também outra, a do camponês que planta. Há 

uma Amazônia que mata. Há uma Amazônia que resiste, que „r-existe‟. Há uma nova 

imagem da Amazônia que fala do conflito e da violência. Que denuncia o 

desmatamento e o perigo para o equilíbrio do planeta. Que, normalmente, 

descontextualiza a Amazônia dos países dos quais ela é parte”. 

 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2012, p. 10) 
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A presente pesquisa vem sendo gestada, enquanto possibilidade, há tempos, ou 

seja, remete ao ano de 2006, quando assisti pela primeira vez o documentário “Chico 

Mendes: eu quero viver”, de Adrian Cowell, em uma fita VHS
2
 versão da Verbo Filmes 

após uma indicação da Professora Larissa Mies Bombardi durante suas aulas na PUC-

Campinas. Desde então, despertou-me para futuras análises sobre tal cineasta e suas 

estratégias para filmar em áreas de disputas e conflitos.  

A trajetória de Chico Mendes (1944-1988), bem como os diferentes impactos 

oriundos dos projetos de colonização para a Amazônia no âmbito das políticas 

desenvolvimentistas impostas a partir da Ditadura Militar de 1964, fizeram com que 

refletisse sobre os descaminhos da reforma agrária a partir da agricultura camponesa no 

bojo do processo de desenvolvimento capitalista no campo, cujas contradições carregam 

consigo a violência, a barbárie e muito sangue (OLIVEIRA, 2003 e 2016). 

Diante desse cenário, a junção entre cinema, questão agrária e Amazônia se 

fizeram presentes de inúmeras formas na minha trajetória acadêmica e de vida. Como 

exemplo fundante, destaca-se minha atuação no Centro Universitário Claretiano no 

período de 2008 a 2012, cujos missionários, sobretudo, catalães, têm um amplo trabalho 

em defesa dos camponeses, indígenas e populações extrativistas/tradicionais na 

Amazônia, sendo Dom Pedro Casaldáliga  (1928 -) um dos mais atuantes e conhecido, 

inclusive nos estudos da Geografia Agrária brasileira. 

Tive a oportunidade de fazer duas viagens a Rondônia, em especial, no Vale do 

Guaporé chegando até à Bolívia, em 2008 e 2009, respectivamente, para acompanhar e 

ministrar alguns cursos de formação continuada nas “Escolas da Linha” (Educação do 

Campo), que revelam parte dos projetos de colonização retratados nos documentários de 

Cowell, assim como revelam o modelo de ocupação, ou seja, as linhas são justamente as 

vicinais (espinha de peixe) a partir da estrada principal, desmatadas, como indicado pelo 

próprio INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – para que os 

colonos assegurassem a permanência na terra.  

Tratam-se de migrantes, sobretudo, das regiões Sul e Sudeste, que buscam na 

Amazônia a terra prometida – de vida e trabalho que muitos ainda lutam para 

conquistar. 

                                            
2
 Video Home System - Sistema Doméstico de Vídeo.  
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Outras viagens foram realizadas para a Amazônia Legal para participação de 

eventos, trabalhos de campo, visita aos amigos e familiares. E, no âmbito da pesquisa, 

foram realizadas três visitas técnicas ao acervo de Adrian Cowell no IGPA – Instituto 

Goiano de Pré-História e Antropologia, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PROPE) da PUC Goiás
 
em novembro de 2015, setembro de 2016 e abril de 

2018, e também um trabalho de campo no Sudeste do Pará em outubro de 2016. Antes 

disso, foram muitos contatos telefônicos e, principalmente, por e-mail, para liberação de 

parte do acervo documental e audiovisual analisado na pesquisa. 

Assim, reafirma-se que os Anexos
3
 presentes no final da pesquisa foram 

construídos a partir do acervo do IGPA e, sobremaneira, dos materiais oriundos de 

pesquisas realizadas no Brasil e também de materiais adquiridos em diferentes sebos 

nacionais e internacionais, visto a carência de materiais sobre sua obra em Língua 

Portuguesa
4
.  

Minha vivência em relação à Amazônia Legal, em partes, resume-se nessas 

experiências construídas em campo, em intenso diálogo com a obra cinematográfica de 

Adrian Cowell, cujos documentários tratam a Amazônia a partir da ótica ambiental, 

indígena, fundiária, histórica, entre outras como procura-se evidenciar no decorrer da 

pesquisa. 

A partir dessa breve contextualização sobre alguns percursos da pesquisa, 

enfatiza-se que a mesma visa analisar a obra cinematográfica de Adrian Cowell (1934-

2011) a partir do legado da série – A Década da Destruição (1980-1990) que além de 

registrar um momento histórico importante para o país e, sobremaneira, da Amazônia 

Legal, permite uma ampla leitura sobre as disputas territoriais, as quais ancoram-se em 

quatro dimensões indissociáveis, a saber: comprovar que seu acervo cinematográfico é o 

maior sobre a Amazônia, o segundo versa sobre os intensos e atuais registros dos 

conflitos no campo, o terceiro remete ao papel das políticas públicas territoriais na 

Amazônia em consonância com a teoria dos conflitos agrários envolvendo indígenas, 

                                            
3
 Os anexos foram organizados a partir das etapas e procedimentos realizados no decorrer da pesquisa e 

procuram salvaguardar uma sequência cronológica, exceto no último (Anexo J) que apresenta alguns dos 

documentos e processos oriundos da Chacina de Goianésia de 1987. Os Anexos D ao I referem-se às 

transcrições de alguns documentários de Adrian Cowell e Vicente Rios, trata-se de uma estratégia 

elementar da pesquisa, ou seja, comprovar que tais obras cinematográficas possibilitam o entendimento, 

e, sobretudo, a atualização de um capítulo da questão agrária amazônica, constituindo um legado de 

territorialidades e resistências, os quais são abordados nos capítulos.  
4
 Diante dessa constatação, no decorrer das leituras e levantamento bibliográfico e documental, foi 

possível organizar um quadro com as publicações que utilizam e/ou indicam a obra cinematográfica de 

Adrian Cowell em Língua Portuguesa, evidenciando 74 citações entre 1971 a 2017 conforme pode-se 

verificar no Anexo C.  
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posseiros, sem terras, camponeses, entre outras populações extrativistas/tradicionais e, 

por fim, a última dimensão indica uma contribuição pedagógica, ou seja, os 

documentários como instrumento de pesquisa, linguagem, denúncia e recurso político-

pedagógico para as escolas. 

Nesse sentido, analisa-se uma Amazônia revelada nos seus documentários, bem 

como no livro homônimo – A década da destruição (COWELL, 1990), cuja tradução de 

alguns capítulos sustenta os argumentos apresentados em diálogo com outros 

referencias advindos da ciência geográfica e também dos dados disponibilizados pelo 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT. Por isso, a tese visa justamente 

defender que a década da destruição proposta por Cowell ultrapassa qualquer limitação 

temporal, pois constata-se que as terras públicas são constantemente griladas na 

Amazônia e em outras regiões do país e, estão, portanto, na base dos conflitos agrários, 

cujas marcas remetem às lutas de classes, conflitos ambientais e territoriais no seio da 

formação da sociedade capitalista.  

Dessa maneira, os documentários advindos da série – A Década da destruição 

materializam alguns processos e disputas em Rondônia, Acre e Pará em consonância 

com as disputas por terra ocorridas em outras regiões, assim como estão relacionados 

aos arranjos da internacionalização da economia nacional seja sob a égide da Ditadura 

Militar, ou sob a “democracia”.  

Prova disso são os documentários a partir do ano 2000 que compõem a série – O 

legado de Chico Mendes, os quais versam sobre a construção de hidrelétricas e seus 

impactos (Barrados e Condenados, 2001), sobre o desmatamento e a política 

internacional contra o aquecimento global e o crédito de carbono (Uma dádiva sobre a 

floresta, 2001 e Queimadas na Amazônia, 2002) e em – O sonho de Chico (2003) e 

Batida na Floresta (2005). O primeiro revisita parte da trajetória de Chico com a 

Ministra do Meio Ambiente Marina Silva e sua atuação em defesa da Amazônia, 

enquanto o segundo analisa a atuação de Walmir de Jesus - gerente do IBAMA em Ji-

Paraná-RO - na árdua luta contra o desmatamento e o combate à extração ilegal de 

madeira, à corrupção na política e no funcionalismo público, o desemprego e as 

invasões em Unidades de Conservação e em Terras Indígenas.  

Tratam-se de temáticas ainda atuais para quem filmou por cinquenta anos (1958-

2008) a Amazônia e seus conflitos, o que nos permite inferir que os conflitos e disputas 

seguem vigentes, e a década da destruição não se findou e os indígenas e camponeses 

seguem na luta em defesa da terra e território. 
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Para estruturar a pesquisa foram necessárias várias etapas desde a biografia de 

Adrian Cowell, perpassando por algumas teorias do cinema documental, bem como 

aquelas inerentes à questão agrária brasileira e amazônica. Assim, reconheço que “mais 

do que nunca, a arte aliada com a razão dialética é o único modo capaz de nos redimir 

da barbárie interior” (ALVES, 2010, p. 08), ou seja, a proposta cinematográfica de 

Cowell é representante de uma portabilidade única ao estar presente sem roteiros 

prévios, o que nos remete aos desafios da pesquisa participante (GAJAARDO, 1986; 

BRANDÃO, 1999; SANTOS et. al, 2005), da pesquisa-ação  (THIOLLENT, 2008), 

construindo provas materiais, bem como aquelas advindas da memória (BOSI, 2003; 

THOMPSON, 2002). 

Diante do exposto, compartilho das indagações e propostas de Caldart (2004), ao 

afirmar que o “eu estava lá” e, nesse devir, os elementos oriundos da vivência em 

campo permitem antever e participar, cotejando os depoimentos entre si com os 

documentos e demais materiais e memórias. Portanto, remetem a uma interpretação da 

realidade a partir de uma dimensão participativa na qual conseguiu registrar nos 

documentários, cadernetas de campo, fotografias, fitas, encartes e livros a partir da 

ampla defesa dos direitos das populações que acompanhou e filmou que nos permite 

inferir que sua trajetória, bem como sua obra cinematográfica, é um legado de 

territorialidades e resistências para o país, pois, além de registrar um momento histórico 

importante, apresenta um caminho a serviço da justiça social, territorial e ambiental.  

Aliadas à dimensão cinematográfica, as obras de Asselin (1982), Casaldáliga 

(1971 e 1979), Porto-Gonçalves (2003, 2012 e 2017), Ianni (1979 e 1979a), Martins 

(1980,1984, 1990, 1993, 1997, 1999 e 2014), Mendes (1990 e 1992), Minc (1985), 

Oliveira (1990, 1991, 1991a, 1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007), Perdigão e Bassegio 

(1992), Plans (2007), Sader (1986 e 1987) e Ventura (2003) contribuem na perspectiva 

teórica sobre o histórico, os conflitos e as territorialidades na Amazônia Legal, as quais 

estão ancoradas em desencontros e disputas em torno da luta pela terra e pelo território
5
. 

                                            
5
 Assim, salienta-se que a defesa e a constante busca por um caminho metodológico é de suma 

relevância para a construção da pesquisa, entendendo as contradições existentes na realidade e, 

consequentemente, na necessidade de um diálogo sobre o fazer científico. Portanto, frente à 

pluralidade metodológica, o materialismo histórico-dialético assenta- se como opção para desvendar os 

processos sociais, manifestando-se nos conflitos de classe pela posse e uso da terra. A compreensão da 

realidade no bojo do marxismo tem relevante papel, especialmente no âmbito da Geografia Agrária, e 

está atrelada à ruptura da neutralidade científica. Oliveira (1993) salienta ainda que a concepção 

materialista dialética pressupõe uma concepção igualmente materialista dialética da matéria e do 

movimento, ou seja, a matéria em movimento é a base de tudo que existe. Por isso, deve-se reconhecer 

que não há nada no mundo do que a própria matéria em movimento em suas diversas formas e 
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Essa premissa de luta e conquista da terra enfatizada na Amazônia Legal é, na 

verdade, a fronteira mais atraente do ponto de vista acadêmico, como indicou Martins 

(1990). Nesse sentido, o autor evidencia possíveis equívocos da academia ao se analisar 

frequentemente a Amazônia em função do seu tamanho e daí a importância de cuidar 

dela. Martins (1990, p. 129) também indica que há  

[... ] uma forte resistência contra a expropriação, de um lado, e contra 

a reexpropriação que se tenta em relação a pessoas que já foram 

expulsas de outras áreas, inclusive do Nordeste que, ocupando uma 

nova área, tem aí que definir a sua permanência.  

Dessa maneira, deve-se reconhecer  o campesinato enquanto classe social que, 

em vez de se proletariar, continua lutando pela terra, mesmo que, para isso, tenha que 

migrar. Além dos migrantes nordestinos, cujo fluxo inicia-se a partir de 1860 com o 

ciclo da borracha e, posteriormente, com a Transamazônica e demais projetos de 

colonização e agrominerários em meados da década de 1970, nota-se, também, o fluxo 

migratório oriundo do Sul e Sudeste para a Amazônia mediante incentivos 

governamentais (OLIVEIRA, 1990; MARTINS; VANALLI, 1996).  

Tais processos são acompanhados no decorrer da obra cinematográfica de 

Cowell, cujos desdobramentos são nítidos também na área educacional, prova disso é a 

série “A década da destruição para as escolas” e também a produção de materiais 

didáticos de Geografia utilizados na Inglaterra e EUA a partir dos seus documentários 

sobre a Amazônia
6
.  

A proposição de uma questão agrária na obra cinematográfica de Adrian Cowell 

está ancorada, portanto, na perspectiva de que “a história do Brasil é a história das 

suas classes dominantes, é uma história de senhores e generais, não é uma história dos 

trabalhadores e rebeldes” (MARTINS, 1990, p. 26) e, também, na evidente constatação 

de que “a luta pela terra existe desde o dia em que os portugueses botaram os pés em 

nosso país.” (GÖRGEN; STÉDILE, 1993, p. 15). Tais perspectivas indicam que a 

história da concentração da terra no país é tão arcaica e contraditória quanto o processo 

de colonização. E o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo são as principais 

marcas territorializadas historicamente, as quais impedem a reforma agrária no país.  

Nesse sentido,  

Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados, 

essencialmente, à propriedade da terra, consequentemente à 

                                                                                                                                
manifestações. Nesse contexto, partilho da fundamentação ora apresentada que concebe “[...] a 

realidade como ponto de partida e de chegada” (BOMBARDI, 2010, p. 110). 
6
 No Anexo B apresento parte desses materiais a partir da tradução dos roteiros dos documentários com 

foco para as escolas de Educação Básica.   
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concentração fundiária; aos processos de expropriação, expulsão e 

exclusão dos trabalhadores rurais: camponeses e assalariados; à luta 

pela terra, pela reforma agrária e pela resistência na terra; à violência 

extrema contra os trabalhadores, à produção, abastecimento e 

segurança alimentar; aos modelos de desenvolvimento da 

agropecuária e seus padrões tecnológicos, às políticas agrícolas e ao 

mercado, ao campo e à cidade, à qualidade de vida e dignidade 

humana. Por tudo isso, a questão agrária compreende as dimensões 

econômica, social e política (FERNANDES, 2001, p. 23-4). 

As dimensões econômica, social e política são indissociáveis ao se analisar a 

questão agrária, cuja intensificação ocorre com a Ditadura Militar a partir de 1964, pois 

o modelo de desenvolvimento agropecuário privilegiou a expansão da agricultura 

capitalista em detrimento do campesinato. Tal modelo fez com que a territorialização do 

capital e a monopolização do território ocorressem no país unificando o capitalista e o 

proprietário de terras, leia-se: latifúndios
7
. Por isso, cabe salientar que esse modelo de 

desenvolvimento que privilegia a agricultura capitalista em relação à agricultura 

camponesa fez com que o campesinato fosse, constantemente, expropriado sob o 

pretexto da modernização da agricultura. E, dessa maneira, coube-lhes a resistência e a 

luta pela terra, para assegurarem sua recriação no campo.  

Nesse devir, Bombardi (2003) reafirma a concepção do campesinato enquanto 

classe social e alicerça sua fundamentação na reprodução do campesinato no interior do 

capitalismo; ou seja, na sua expansão, redefinem-se antigas relações, subordinando-as à 

reprodução do capital e, por vezes, engendra relações não capitalistas necessárias para 

sua reprodução.  

Ainda sobre a perspectiva da questão agrária e do papel do campesinato, Martins 

(1997) indica que não existe a questão da reforma agrária, existe uma questão agrária. 

Assim, a reforma agrária é uma possibilidade para solucionar a questão agrária. Tal 

apontamento permite indagar sobre a questão agrária brasileira numa dimensão 

histórica, política e militarizada, cujas marcas ancoram-se, por exemplo, na sociedade 

escravista.   

                                            
7
 De acordo com Oliveira (1991a e 1999), um primeiro exemplo fundante dessa abordagem teórica na 

Geografia Agrária ocorre com as usinas ou destilarias de açúcar ou álcool/etanol, em que a indústria e a 

agricultura são partes de um mesmo processo; o capitalista da indústria, proprietário das terras, e o 

capitalista da agricultura são uma única pessoa ou empresa, e utiliza-se de trabalho assalariado dos boias-

frias. Nesse caso, temos a territorialização do capital monopolista na agricultura. E o outro exemplo 

refere-se aos produtores de fumo, sobretudo, do Sul do Brasil, que entregam a produção para as 

multinacionais do cigarro. Assim, o proprietário da terra e o trabalhador concentram-se em uma única 

pessoa, os camponeses. Pode ocorrer, ainda, o arrendamento da terra para plantar o fumo baseado no 

trabalho familiar, daí advém o rentista, ou seja, aquele que vive da renda em dinheiro pelo aluguel das 

terras. Tal exemplo indica que o capital monopoliza o território sem necessariamente territorializar-se.  

Refere-se, portanto, ao processo de monopolização do território pelo capital monopolista. 
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Até 1850, que é quando de fato se começa a tomar iniciativas 

concretas para acabar com a escravidão, o acesso à terra era "livre". 

Não havia o atual regime de propriedade, que é um regime fechado, o 

da propriedade absoluta, que o regime envelheceu muito depressa, que 

ele contém muitas imperfeições e insuficiências e, ao contrário de 

todo direito, não se tornou produtor de justiça (nem dos direitos dos 

grandes proprietários), mas produtor de problemas e iniquidades 

(MARTINS, 1997, p. 12-3). 

Portanto, entende-se que a questão agrária emerge com o desenvolvimento do 

capitalismo. Assim, “[...] ela surge em consequência do obstáculo que a propriedade 

territorial e o pagamento da renda da terra ao proprietário representa [sic] para a 

reprodução ampliada do capital e a acumulação capitalista na agricultura” (Ibidem, p. 

11-2).  

Esse enrijecimento em relação ao acesso a terra fez com que a sujeição do 

trabalhador livre ao proprietário de terras fosse, constantemente, reafirmando-se na 

nossa sociedade; tendo desdobramentos no exército industrial de reserva, “[...] 

necessário para assegurar a exploração da força de trabalho e acumulação” (Ibidem, p. 

12). Nesse contexto, o autor argui que a questão agrária possui duas caras – primeiro 

essa cara social, ruim, cujos desdobramentos são os grandes problemas sociais do 

Brasil; agravados pela contrapartida da miséria que é parte da questão agrária, pois as 

elites se revelam incompetentes para administrar a riqueza em suas mãos advindas do 

monopólio da terra e da exploração de muitos, não sendo capazes de criar alternativas 

sociais de reincorporação do excedente populacional. 

Paulino e Almeida (2010, p. 84) advertem que no Brasil “[...] não houve aqui um 

conflito de interesses capaz de provocar uma fratura de classes entre capitalistas e 

proprietários fundiários”. Houve, portanto, uma ampla fusão entre a burguesia industrial 

e dos latifundiários, ou seja, uma aliança terra-capital, por vezes “intocável”. Por isso, 

compartilho das análises de Martins (1997, p. 27), ao indicar que:  

As elites, no Brasil, não são capazes de perceber a crise social que elas 

próprias criam, no mínimo por omissão. E não abrem caminho para 

sua solução. Mandam sem ter um mandato verdadeiramente legítimo, 

pois no geral não expressam a vontade coletiva, apenas a coletiva 

omissão. 

A atualidade dessa fala é notória e permite inferir que se trata de uma elite 

enraizada na propriedade fundiária, que, concomitantemente, investe no “banco e na 

fazenda, na indústria e no comércio. Ela é múltipla. Não é uma elite claramente 



36 
 

fragmentada pela oposição entre os interesses agrários e os interesses propriamente 

capitalistas como foi na história europeia” (Ibidem, p. 30). 

Dessa maneira, é possível afirmar que a questão agrária sempre esteve atrelada 

aos conflitos por terra; e, por serem territoriais, não devem ser limitados ao mero 

enfrentamento entre camponeses e Estado.  

Esse movimento de territorialização – desterritorialização – reterritorialização 

em torno da luta por uma fração do território permite compreender a questão agrária 

numa dimensão secular no Brasil e, desse devir, o atraso é um instrumento de poder, 

como apregoa Martins (1999); e possibilita ratificar que: “na verdade a questão agrária 

engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem não vê, quem 

quer e quem não quer” (MARTINS, 1999, p. 12-3).  

Por isso, salienta-se que a questão agrária é um elemento estrutural do 

capitalismo. É nesse cenário de disputas territoriais que a pesquisa centrou-se para 

analisar o legado da obra cinematográfica de Adrian Cowell. Assim, é necessário 

identificar e, sobretudo, conceituar o que estamos entendendo por território. Para tanto, 

utiliza-se a perspectiva de Raffestin (1993) ao considerar o território como interação de 

três fatores: tempo, espaço e relações sociais, além de salientar que espaço não é 

sinônimo de território.  

[...] o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator signatário (ator que realiza algum programa) 

em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” 

o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

O território, nessa perspectiva, indica que as relações sociais, assim como o 

tempo e o espaço, não ocorrem isoladamente, ou seja, há uma apropriação constante da 

sociedade através de suas ações históricas, determinadas no arcabouço do modo 

capitalista de produção; remetem, portanto, às hierarquias e às relações de poder 

existentes na construção de um território. Oliveira (1999a, p. 12) define território como: 

[...] síntese contraditória, como totalidade concreta do processo de 

produção, distribuição, circulação e consumo, e suas articulações e 

mediações políticas, ideológicas, simbólicas, etc. É, pois, produto 

concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo de 

produção e reprodução de sua existência. São, pois, as relações sociais 

de produção e o processo contínuo e contraditório de desenvolvimento 

das forças produtivas que dão configuração histórica específica ao 

território. 

Essas relações sociais que marcam e condizem à perspectiva e análise do 

território, travadas cotidianamente pela sociedade, foram interpretadas novamente por 
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Oliveira (2009); entendo-a a partir da teoria do território e a compreensão da agricultura 

mundializada, retomando, assim, a visão materialista dialética da realidade para Claude 

Raffestin (1993) ao ressaltar que o “[...] espaço e, certamente o tempo, são as 

propriedades inalienáveis, indissolúveis e indissociáveis, que todo ser, coisa ou 

fenômeno têm e possuem. Já o território é uma construção histórica” (OLIVEIRA, 

2009, p. 05). 

Nesse contexto, Oliveira (2009, p. 05-6; grifos do autor) reafirma que: 

O território é assim, produto concreto da luta de classes travada pela 

sociedade no processo de produção de sua existência. Sociedade 

capitalista que está assentada em três classes sociais fundamentais: 

proletariado, burguesia e proprietários de terra. Dessa forma, são as 

relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório de 

desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração 

histórica específica ao território. Logo o território não é um prius ou 

um a priori, mas, a contínua luta da sociedade pela socialização 

igualmente contínua da natureza. O processo de construção do 

território é, pois, simultaneamente, construção/destruição/ 

manutenção/transformação. É em síntese a unidade dialética, portanto 

contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e desenvolve. 

Logo, a construção do território é contraditoriamente o 

desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, o que quer dizer: 

valorização, produção e reprodução. 

O território e a formação territorial exigem a compreensão histórica dos 

processos; entendo-os, ainda, como uma síntese contraditória da luta de classes. Pois, 

com a mundialização do capitalismo, “[...] mundializa-se também o território que é 

forjado, em um movimento constante e contraditório. O território construído a partir das 

relações capitalistas é visivelmente e mundialmente desigual” (BOMBARDI, 2004, p. 

49). 

A perspectiva do território está, portanto, ligada às relações de poder que movem 

a sociedade capitalista. No âmbito desta pesquisa, portanto, cabe analisar alguns 

elementos da questão agrária na Amazônia brasileira registrados na série “A década da 

destruição” (1980-1990), e, também, um breve histórico anterior e posterior à referida 

década, visto a distribuição e a regularização fundiária de algumas áreas para não 

realizar a reforma agrária. Dessa maneira, é possível contextualizar, ainda, os atuais 

projetos dessa fração do território conquistada pelos camponeses-migrantes na lógica da 

terra de trabalho
8
 e vida.   

                                            
8
 Martins (1980, p. 58) indica que: “os conceitos de terra de trabalho e terra de negócio, com o sentido de 

terra para trabalhar e de terra para explorar o trabalho alheio, nasceram mais ou menos espontaneamente 

durante a minha pesquisa sobre os conflitos pela terra na Amazônia Legal. Em acepção diferente e 

distinta polarização, a concepção de „terra de trabalho surgiu, também, numa pesquisa realizada no 
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Martins (1980, p. 61), ao analisar o conflito pela terra no Brasil, indica que: “o 

próprio capital impôs no Brasil moderno, a luta pela terra, como luta contra a 

propriedade capitalista da terra. É a terra de trabalho contra a terra de negócio”. Dessa 

forma, tal contradição fez com que os conflitos, a conflitualidade e o desenvolvimento 

ocorressem de maneira indissociável, transformando territórios, reelaborando modelos 

que possibilitam a recriação do campesinato e a territorialização da agricultura 

capitalista.  

Isso, em partes, explica a recriação do campesinato na luta pela terra, ocupando 

terras e resistindo ao avanço dessa agricultura capitalista mundializada que, além da 

concentração fundiária, carrega consigo diferentes pacotes tecnológicos e estratégias 

que contaminam o ambiente, os alimentos, as pessoas, desmatam e utilizam, muitas 

vezes, do trabalho análogo à escravidão para sustentar sua robusta modernidade. 

Trata-se, portanto, de uma teoria dos conflitos agrários, cuja origem etimológica 

da palavra conflito remete à correlação de forças, aos choques, aos embates e à oposição 

de forças. Para a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2015) a definição de conflito, está 

atrelada:   

[...] as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em 

diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela 

terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes 

conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores ou 

por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas (CPT, 2015, 

p. 13). 

A partir dessa breve definição que, sem dúvidas, perpassa pelo conflito de 

classes, apresentam-se outras secundárias, as quais norteiam o Caderno de Conflitos no 

Campo Brasil e expõem a situação dos conflitos sociais no campo, ou seja: 

 Conflitos por Terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e proprieda-

de da terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais ou 

castanhais, dentre outros (que garantam o direito ao extrativismo), quando envolvem 

posseiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, pequenos arrendatários, 

camponeses, ocupantes, sem-terra, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, 

quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, etc
9
. 

 Conflitos Trabalhistas compreendem os casos em que a relação trabalho X capital indica 

a existência de trabalho escravo, superexploração. 

 Conflitos pela Água são ações de resistência, em geral coletivas, que visam garantir o uso 

e a preservação das águas; contra a apropriação privada dos recursos hídricos, contra a 

cobrança do uso da água no campo, e de luta contra a construção de barragens e açudes. 

                                                                                                                                
Nordeste. Cf Afrânio Raul Garcia Jr., Terra de Trabalho – Trabalho familiar de pequenos produtores, 

Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1975, esp. Cap. V‟”. 
9
 Incorpora também os acampamentos e ocupações. 
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Este último envolve os atingidos por barragem, que lutam pelo seu território, do qual são 

expropriados
10

. 

 Por Violência entende-se o constrangimento e/ou a destruição física ou moral exercidos 

sobre os trabalhadores e seus aliados. Essa violência está relacionada aos diferentes tipos 

de conflitos registrados e às manifestações dos movimentos sociais do campo. 

 As Manifestações são ações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras da terra que pro-

testam contra atos de violência sofrida ou de restrição de direitos, reivindicando diferentes 

políticas públicas e/ou repudiam políticas governamentais ou exigem o cumprimento de 

acordos e promessas
11

. 

A partir desses múltiplos e perenes conflitos territorializados no Brasil, nota-se 

que temos um confronto entre forças opostas, cujas relações sociais são distintas e em 

condições políticas e, por vezes, ideológicas adversas. 

Essa leitura possibilita indicar os caminhos do conflito, cujo ciclo é produzido e, 

sistematicamente, alimentado pelo desenvolvimento desigual e contraditório do 

capitalismo, ou seja, “não há o que separar o que o próprio capitalismo unificou: a terra 

e o capital; já não há como fazer para que a luta pela terra não seja uma luta contra o 

capital, contra a expropriação e a exploração que estão na sua essência” (MARTINS, 

1990, p. 177).  

 Essa aliança terra-capital no Brasil e, sobretudo, na Amazônia, revela, dentre 

outras perspectivas, a ocupação e a apropriação territorial, consolidando o Estado e a 

formação de classes. Dessa maneira, os documentários de Adrian Cowell revelam 

algumas nuances e fraturas entre classes sociais tendo como cenário a Amazônia, as 

quais podem ser brevemente introduzidas a partir das seguintes premissas: distribuem-

se algumas terras para não distribuir as terras (IANNI, 1979a) e o PROTERRA, ou a 

reforma agrária para os latifúndios (OLIVEIRA, 1991). 

 Tomando como base essas duas perspectivas elementares sobre a Amazônia, 

cabe salientar, conforme Oliveira (2001), que a partir de 1972 a Amazônia concentrou o 

maior número de assassinatos no campo. E, mais uma vez, revelou que se trata de uma 

marca constante do campesinato brasileiro – resistências sangrentas para tentar controlar 

a luta de classes, e a tentativa de aniquilar a decisão da classe camponesa que constrói a 

reforma agrária.  

                                            
10

 Podem-se mencionar, ainda, os conflitos em tempo de seca, em áreas de garimpo e sindicais. A CPT 

faz tais registros e os publica “apenas quando é expressiva sua ocorrência, ou quando o contexto em que 

se desenrolaram indicar a pertinência de uma análise a respeito” (CPT, 2015, p. 14). 
11

 São excluídos dos registros: 1. Casos de violência, inclusive assassinatos, que acontecem no âmbito 

rural e não tenham relação com conflitos pela disputa, posse, uso ou ocupação da terra, ou pelo acesso ou 

uso da água, ou na defesa de direitos por trabalhos realizados no campo; 2. Casos de conflitos pela posse, 

uso ou ocupação da terra em áreas urbanas. Excetuam-se os casos em que a disputa pela terra se dá por 

comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, etc.) mesmo que se deem em 

área urbana, pois aquelas defendem um modo de vida rural. 3. Conflitos entre latifundiários ou grandes 

empresários do agronegócio; e 4. Casos de Trabalho Escravo em atividades urbanas - (São apenas citados 

na publicação como nota de rodapé) (CPT, 2015, p. 12-3). 
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Essa constatação é muito profícua, uma vez que coincide com a maioria dos 

documentários de Adrian Cowell, os quais serão analisados no decorrer da referida 

pesquisa. Por isso, reconhecemos que tais dados, por vezes, escondem o rosto, ocultam 

os olhos e não mostram a totalidade das histórias (BALDUÍNO, 2010). Portanto, cabe 

escancarar os dados estatísticos por meio de uma análise crítica e, por vezes, propositiva 

ao assumir a necessidade de uma ampla reforma agrária que, infelizmente, não ocorreu 

no Brasil.  

Diante disso, pode-se verificar que a série “A Década da Destruição”, de Cowell, 

procura registrar alguns desses conflitos, cujos assassinatos e impunidade estão 

escancarados no país e revelam a violência e a barbárie territorializadas no campo 

brasileiro, especialmente na Amazônia. Por isso, reflete-se que a teoria pode e deve 

auxiliar nas transformações sociais e territoriais a partir de uma concepção dialética 

marxista, cuja leitura da realidade é apreciada no bojo das contradições. 

Dito isso, reconheço que os documentários estão atrelados aos “[...] conflitos 

sociais no campo brasileiro e sua marca ímpar a violência, não são uma exclusividade 

apenas do século XX” (OLIVEIRA, 2007, p. 135). Essa lógica secular da violação de 

direitos é apresentada e esmiuçada em alguns documentários de Cowell, reconhecendo 

ainda o cinema como uma prática social, uma vez que:  

O cinema, enquanto arte, tem a vantagem de poder usar das várias 

formas de linguagem pelas outras artes, conseguindo, desta maneira, 

se comunicar com profundidade e envolvimento. Como em qualquer 

arte, o cinema exprime, direta ou indiretamente, os valores do autor do 

roteiro, do diretor, da sociedade e do momento histórico no qual foi 

realizado (CAMPOS, 2006, p. 01). 

Essa abordagem é relacionada à trajetória do cineasta e autor que alicerça a 

referida pesquisa, ora como ponto de partida, ou seja, com os temas dos documentários 

e livros homônimos, ora como teoria e prática ao elencar algumas políticas públicas e 

seus impactos e conflitos territoriais na Amazônia. Nesse sentido, as propostas de 

Turner (1997), ao tratar o cinema como uma prática social, e de Alves (2010), ao 

elaborar a Tela crítica e sua metodologia, cuja síntese resume-se em uma pedagogia 

audiovisual, possibilitam a leitura, interpretação e atualização dos documentários, uma 

vez que são muitas tessituras a serem reveladas sob a égide de um capítulo da questão 

agrária amazônica que, em tese, carrega consigo inúmeras implicações, as quais podem 

ser compreendidas através da teoria do conflito agrário.  
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Ainda sobre a produção cinematográfica, concorda-se com Turner (1997) e 

Campos (2006) ao indicarem que os filmes são produtos dentro de um contexto cultural 

e informativo, os quais estão nitidamente atrelados à indústria e aos demais agentes com 

papéis distintos na formação de uma “realidade”. Por isso, constituem-se num “[...] 

meio de expressão artística, um importante instrumento de comunicação e, por isso, 

ignorá-lo como meio didático-pedagógico pode ser omitir, no processo educativo, uma 

discussão sobre valores cuja riqueza somente o cinema pode transmitir” (CAMPOS, 

2006, p. 01).  

Nesse mesmo sentido, Barbosa (1999) aponta para um diálogo entre a ciência 

geográfica e a imagem cinematográfica, cuja abordagem pode apresentar uma dada 

realidade a partir da nossa própria tradição cultural atrelando ainda ao cinema revelação 

ou ocultação da realidade.  

Para Alves (2010, p. 18), o filme “não é apenas um texto, mas um pré-texto 

capaz de nos conduzir à autoconsciência reflexiva do mundo social [...]”, os reflexos e 

análises podem refletir o estético, bem como o científico, e permitem, por vezes, 

desmitificar o mundo e as relações sociais através da arte. Daí a leitura do autor ao 

indicar o cinema como experiência crítica a partir de uma leitura sociológica que possa 

permitir a atualização dos conflitos em busca da compreensão da totalidade registrada.  

Dessa maneira, salienta-se que: “Arte não é verdade. A arte é uma mentira que 

nos ensina a compreender a verdade” (PABLO PICASSO apud ALVES, 2010, p. 11), 

e na obra cinematográfica de Cowell se traduz em realidades manchadas de sangue 

como atualizado nos casos retratados e mapeados no decorrer dos capítulos da tese. 

Nesse ideário, a indagação do poeta e filósofo argelino Rachid Boudjedra (1941 - ) 

segue presente nessa caminhada ao afirmar em 1965: “De que servem meus poemas se 

minha mãe não sabe lê-los?” (apud CHESNAI, 1989, p. 17).  

A resposta à indagação não é simples para os percursos da pesquisa acadêmica. 

Todavia, esse compromisso com a compreensão e transformação da realidade social por 

vezes me permitiu tecer diálogos com os sujeitos sociais filmados por Cowell e sua 

equipe através de suas lutas por autonomia e liberdade na longa marcha por terra e 

território na Amazônia.  

A partir dessa incessante busca para compreender e contextualizar a realidade 

amazônica registrada na obra cinematográfica de Adrian Cowell, a pesquisa estrutura-se 

em cinco capítulos, além da introdução, considerações finais, referências e anexos.  
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No primeiro capítulo intitulado: “Adrian Cowell, cinema e os conflitos 

territoriais” apresenta-se uma breve biografia de John Adrian Cowell (1934-2011) a 

partir da sua obra cinematográfica no Sudeste Asiático e na Amazônia brasileira; 

evidencia-se, portanto, sua participação em diferentes conflitos e disputas territoriais 

frente os perversos modelos econômicos numa escala mundializada. Nesse sentido, 

apresenta-se seu legado como historiador, cineasta e cidadão do mundo ao fazer um 

cinema verdade-participativo ao explorar a perspectiva do cinema como denúncia 

histórica, ou seja, lutam com os oprimidos. Por fim, apresenta-se sua trajetória no Brasil 

ao filmar os pescadores, indígenas, camponeses e seringueiros, são justamente os 

protagonistas registrados em seus documentários.  

No segundo capítulo denominado “Amazônia legal: um des-encontro na 

fronteira”, apresenta-se um panorama da Amazônia reconhecendo seu lugar na história 

do desenvolvimento do capitalismo mundializado de maneira desigual e contraditório 

como afirma veementemente Oliveira (1999, 2007 e 2016a). Para compreender tais 

contextos em consonância com os temas presentes na série “A Década da destruição”, 

estabelece uma análise sobre a ocupação territorial no Brasil, enfatizando o quadro 

fundiário, algumas políticas públicas na Amazônia Legal, as quais remetem à teoria dos 

conflitos agrários. 

Nesse contexto, o capítulo 3 – “A Amazônia de Adrian Cowell: a década da 

destruição - 1980 a 1990”, apresenta a série e alguns documentários que a compõem 

em consonância com o arcabouço geográfico sobre as transformações territoriais 

recentes na Amazônia. Assim, estabeleceu-se uma ampla contextualização dos 

documentários em diálogo com os relatos de Cowell (1990) que versam justamente 

sobre a construção da série e dos conflitos entre os indígenas Uru Eu Wau Wau, 

colonos, seringueiros – povos da floresta e, por fim, os garimpeiros em Serra Pelada e 

sua intrínseca relação com a Vale do Rio Doce e os posseiros na luta contra o latifúndio 

no fim da década de 1980 .  

No capítulo 4 intitulado “Financiando o desastre: de Rondônia e Acre para o 

mundo”, foi feita uma análise dos documentários Financiando o desastre e Chico 

Mendes: eu quero viver cujo encadeamento é nítido ao registrar os impactos ambientais 

e fundiários nos estados de Rondônia e Acre a partir dos projetos de colonização sobre o 

território indígena, em constante diálogo com os próprios colonos, José Lutzenberger e 

Chico Mendes. Trata-se de uma interpretação da ação do Estado nessa fronteira tendo a 
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construção da BR-364 como antagonista, respaldada com recursos, financiamentos 

internacionais do Banco Mundial e Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). Nesse sentido, é possível reafirmar que o lema apropriado é 

“integrar para entregar” como cunhou Oliveira (2002), pois este é o quadro da realidade 

dos recursos naturais da Amazônia no final do século XX, e, possivelmente seguirá no 

século XXI, pois tais projetos apregoados pelos militares seguem, em grande parte, 

vigentes sob a égide da democracia. Cabe ainda reafirmar, com as análises advindas dos 

documentários, que há uma nítida inversão do direito agrário em prol da propriedade 

privada capitalista; fazendo com que a questão agrária brasileira siga latente com a luta 

pela defesa e conquista da terra e território. Por isso, o campesinato enquanto classe 

segue construindo estratégias para conquistar essas frações territoriais. 

Por fim, no último capítulo, denominado –  “Montanhas de Ouro e Matando por 

terras: uma leitura sobre o Sudeste do Pará”, apresenta-se uma análise dos 

documentários “Montanhas de ouro” e “Matando por terras” a partir da sobreposição de 

interesses e disputas por terra e território no Sudeste do Pará. Nesse contexto, apresenta-

se a atuação dos garimpeiros em Serra Pelada em consonância com a atuação da 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e o Programa Grande Carajás (PGC), assim 

como através do Estado a partir da legitimação da grilagem de terras com incentivos 

fiscais entre outras estratégias cunhadas sob a égide da Segurança Nacional. Trata-se, 

portanto, de uma leitura sobre as estratégias do ataque do capital para apropriar-se dos 

recursos minerários com a conivência do Estado brasileiro, seja no bojo da Ditadura 

Militar e também sob a égide da democracia. Nesse sentido, pode-se comprovar que 

parte dos ex-garimpeiros seguem atuando na região na luta pela terra em diferentes 

movimentos sociais. 

Nota-se, portanto, uma intrínseca relação entre a mineração, os garimpeiros e os 

posseiros, conforme registrado por Cowell no seu documentário síntese como estou 

afirmando, ou seja, em “Matando por terras” é possível verificar uma das histórias mais 

violentas e sangrentas ocorridas no SE do Pará no final dos anos 1980, envolvendo 

chacinas, expropriações e ameaças de fazendeiros, policiais e pistoleiros com respaldo e 

incentivos governamentais, mesmo com o “fim” da Ditadura Militar. E, nesse devir, 

apresento a atualização desses casos com a reforma agrária a partir da luta dos posseiros 

e a impunidade em outro. Salienta-se que em ambos os casos a violência e a impunidade 

caminham juntas em prol da grilagem das terras; é uma grande aliança do atraso que 
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historicamente rege esse país como pude verificar nos acervos consultados, na 

sistematização dos mapas e nos trabalhos de campo em ocupações no SE do Pará. 

Assim, pode-se inferir que a partir luta dos posseiros houve uma conscientização 

de classe, ou seja, os camponeses lutando contra a violência do latifúndio e suas 

artimanhas jurídicas, das balas e de todo tipo de pressão e repressão. Por isso, 

estabeleço um diálogo com Gramsci (1987) ao apontar a possibilidade de uma aliança 

entre o proletariado e os camponeses, não em função da incapacidade política do 

campesinato como vivenciado na experiência italiana. No contexto brasileiro, parte 

dessas estratégias também não foram executadas em função de uma leitura fragmentada 

da luta de classes. 

Assim, os exemplos advindos dos posseiros registrados por Cowell, sobretudo, 

no Pará, permitem uma interpretação com a advertência já cunhada por Gramsci (1987), 

ou seja, para superar o capitalismo será necessário um projeto conjunto dos 

trabalhadores, ou seja, operários e camponeses representam as energias da revolução 

proletária. Trata-se de uma conscientização de classe materializada pelo campesinato na 

construção dos territórios de trabalho, de vida, da soberania e da justiça social
12

.  
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 A imagem presente na Introdução da tese foi extraída do material de divulgação da Mostra Amazônia 

50: Meio Século do Cinema Documental de Adrian Cowell de 2012, as demais fotografias presentes na 

abertura dos capítulos e anexos da tese foram extraídas do livro – A década da destruição (COWELL, 

1990), a foto de abertura das referências cuja imagem é do próprio Adrian Cowell foi extraída do 

documentário – Queimadas na Amazônia de 2002. A capa da tese é uma montagem a partir das 

fotografias cedidas gentilmente por Vicente Rios.  
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CAPÍTULO 1 

ADRIAN COWELL, CINEMA E OS 

CONFLITOS TERRITORIAIS 
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“Se achamos que o nosso objetivo aqui, na nossa rápida passagem pela terra, é 

acumular riquezas, então não temos nada a aprender com os índios. Mas, se 

acreditamos que o ideal é o equilíbrio do homem dentro de sua família e dentro 

de sua comunidade, então os índios têm lições extraordinárias para nos dar.”  

Cláudio Villas Bôas (2002, p. 09) 

 

“Cowell parece ter consciência que, no imaginário social do brasileiro, outra 

imagem diverge desta de “cidadão do mundo” e opera negativamente na 

sociabilidade (de Cowell) em terras brasileiras. Isto é, para os índios e os 

seringueiros, Cowell é o defensor das florestas; para os madeireiros locais, 

Cowell é um empecilho para a economia e o desenvolvimento do país”. 

Elisabeth Kimie Kitamura (2011, p. 86-7) 
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Neste capítulo inicial da tese busca-se discutir a contribuição de John Adrian 

Cowell (1934-2011), através da sua biografia, para as realidades que registrou, seja no 

Sudeste Asiático ou na Amazônia brasileira. Para isso, evidencia-se sua participação em 

diferentes conflitos e disputas territoriais frentes os perversos modelos econômicos 

numa escala mundializada.  

Para estabelecer essa leitura, evidencia-se em “Adrian Cowell: historiador, 

cineasta e cidadão do mundo” sua biografia em consonância com os livros, 

documentários e séries desenvolvidas, bem como sua repercussão e tradução em 

diferentes países. 

Na sequência apresenta-se “Os documentários de Cowell e o cinema verdade – 

participativo” cuja estratégia é explorar a perspectiva do cinema como denúncia 

histórica. Assim, Adrian e sua equipe vivenciam parte dos processos e buscam 

compreendê-los para contribuir com possíveis mudanças. Para isso, fazem escolhas 

fundamentais, ou seja, lutam com os oprimidos.  

No que tange os sujeitos sociais presentes na sua obra cinematográfica, 

sobretudo no Brasil, evidencia-se em “Trajetória de Cowell no Brasil: Pescadores, 

Indígenas, Camponeses e Seringueiros” justamente os protagonistas registrados em seus 

documentários. Trata-se de uma leitura das disputas territoriais na Amazônia que trazem 

à luz alguns aspectos importantes da história recente do Brasil, seja no âmbito da 

Ditatura Militar, ou no início do século XXI, cujos problemas advindos da “década da 

destruição” seguem vigentes agora sob a égide da democracia.  

 

1.1 - Adrian Cowell: historiador, cineasta e cidadão do mundo 

 

As epígrafes de Cláudio Villas Bôas (2002) e Elisabeth Kimie Kitamura (2011) 

exprimem parte da história de John Adrian Cowell no Brasil. Mas, antes de adentrar tal 

cenário, é importante contextualizar sua biografia e, sobretudo, seu engajamento através 

da sua produção cinematográfica, a qual revela para o mundo alguns conflitos sociais 

dentre um desenvolvimento econômico e político perverso e contraditório 

implementado na Amazônia brasileira. Também, cabe ressaltar sua vasta produção no 

continente asiático, sobretudo no Sudeste Asiático ao registrar a guerra do ópio e seus 

desdobramentos.  

Adrian Cowell nasceu em Tongshan - China, em 2 de fevereiro de 1934, e, de 

acordo com o acervo da  Biblioteca da Universidade de Washigton (EUA), pode-se 
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verificar que tenha  nascido na cidade de Tientsin (também conhecido como Tianjin) 

onde seu pai, o britânico Edmund Cowell, trabalhou na indústria de mineração de 

carvão
13

. Ressalta-se que Cowell estudou na Austrália e na Inglaterra, onde se graduou 

em História pela Universidade de Cambridge, em 1955 (COWELL, 1990b).   

Seu trabalho levantou questões ambientais e sociais perturbadoras, 

levando a ações corretivas do governo e organizações não 

governamentais. Concentrou-se em duas áreas de investigação: os 

efeitos da industrialização e migração sobre os povos indígenas da 

região amazônica e as políticas globais de cultivo do ópio no Sudeste 

Asiático (ADRIAN COWELL FILMS, 2017; tradução nossa). 

 

No período de 1955 a 1956, foi para Singapura com a Oxford & Cambrige 

Expedition de Londres fazer uma série de três programas de 26 minutos para a BBC – 

Britsh Broadcasting Channel (Corporação Britânica de Radiodifusão) – intitulada 

Traveller Tales (Contos de Viajantes). No Brasil, Cowell chegou em 1957, com cinco 

jovens aspirantes a cineastas que estavam, na verdade, buscando algo mais romântico do 

que um negócio sério. Mas, para Cowell, tornou-se algo muito maior: o trabalho e o 

amor de uma vida (COWELL, 1990b). 

Cowell e sua equipe viajavam em três jipes Land Rovers doados pela companhia 

Rover. Nessa viagem, estavam rodando quatro filmes de meia hora para a série – 

Adventure, produzida por David Attenborough e Brian Braston
14

 (COWELL, 2008). 

A referida expedição iniciou-se em Georgetown – Guiana Inglesa, em 1957, e 

“[...] subiu a trilha usada para levar o gado até a costa, através da floresta. Nenhum 

veículo havia completado essa viagem antes, pela floresta do litoral da Guiana” 

(COWELL, 2008, p. 10). Essa expedição contou com três Land Rovers devidamente 

equipados com guinchos, roldanas e outras ferramentas; levaram três semanas para 

percorrer 321 quilômetros até chegarem às savanas Rupununi, no planalto central da 

Guiana; e, nos dois meses seguintes, filmaram a fazenda Dadanawa, de criação de gado, 

cujos vaqueiros eram os indígenas Wapishana
15

.   

Segundo Cowell (2008), na sequência dessas filmagens, partiram para o Brasil e 

fizeram um filme sobre o Monte Roraima. Nessa ocasião, o cameraman Stanley Jeeves 

                                            
13

 Na referida Universidade encontra-se o acervo de Adrian sobre suas produções inerentes ao Sudeste 

Asiático. 
14

 Essa série não foi doada ao IGPA – Instituto de Pré-História e Antropologia da PUC Goiás em função 

do sumiço da matriz original com o falecimento de Stanley Jeeves, o cameraman da expedição 

(COWELL, 2008).  
15

 Denominados também por Wapixana, cujas terras ocupam, ainda, parte do estado de Roraima e da 

Venezuela. A população é estimada em 13 mil indígenas (ISA, 2015).  
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fraturou a perna, e levou-se cerca de três semanas para retirá-lo de lá com um cavalo. 

Quanto aos Land Rovers, ressalta-se que estes viajaram em barcos, barcaças, dentre 

outros meios, para Manaus, Belém e São Luís no Maranhão. “Dali para frente, pegamos 

a malha de estradas de terra do Nordeste do Brasil e depois descemos pela costa até o 

Rio de Janeiro” (COWELL, 2008, p. 11).  

Ao chegar ao Rio de Janeiro, Cowell conheceu o antropólogo Darcy Ribeiro 

(1922-1997), o jornalista Antonio Callado (1917-1997) e o médico e indigenista Noel 

Nutels (1913-1973), todos notáveis por suas contribuições para a cultura brasileira e 

todos amigos de Orlando e Cláudio Villas Bôas, como frisa o próprio Adrian. Foram 

esses amigos que influenciaram a expedição a filmar juntamente com os irmãos 

sertanistas (COWELL, 2008). 

E, em 1958, já na base dos Villas Bôas, na região do Alto Xingu, conhecida 

como Posto Vasconcelos, Cowell estava filmando nos arredores do posto, quando 

Orlando e Cláudio o convidaram para juntar-se à expedição ao Centro Geográfico do 

Brasil, juntamente com o estudioso Sérgio Vahia de Abreu, o cacique Raoni, entre 

outros. Tratava-se de uma demanda oriunda da Fundação Brasil Central solicitada pelo 

presidente Juscelino Kubitschek. Já a expedição Oxford-Cambridge seguiu viagem para 

o restante da América do Sul e, assim, Cowell permaneceu sete meses no Xingu 

(COWELL, 2008).  

Sobre esse contexto, cabe salientar que: 

Cowell filmou na Amazônia brasileira há mais de cinquenta anos. Ele 

começou a filmar uma expedição para encontrar o centro geográfico 

do Brasil liderado pelos irmãos Villas Bôas (os famosos antropólogos 

pioneiros do Brasil) e passou a filmar sua tentativa de primeiro 

contato com a tribo Panará
16

 em “A tribo que se escondia do homem”. 

Durante este tempo, ele tomou conhecimento dos efeitos do 

desmatamento, tanto nas pessoas como no meio ambiente. Sua série 

histórica, A década da destruição, filmada durante a década de 1980 

no Brasil, revelou o impacto trágico e muitas vezes fatal que o 

desmatamento teve sobre os povos indígenas da Amazônia. Ele 

continuou a fazer filmes sobre as questões ambientais, 

socioeconômicas e políticas desta região até 2005(ADRIAN 

COWELL FILMS, 2017; tradução nossa). 

 

Cowell (1990b) afirma, ainda, ter tido a sorte, nessa primeira viagem, de 

conhecer e fazer amizade com os irmãos Villas Bôas, célebres por seu trabalho com os 

indígenas, ainda não “contaminados” pelo contato com o exterior. Por quase um ano 

                                            
16

Conhecidos como Kreen-Akarore.   
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seguiu os irmãos e se aventurou profundamente na floresta com eles. O resultado dessa 

estadia foi o primeiro filme de Cowell para a BBC que compoem a Série “A destruição 

do Índio” (Figura 1), bem como a elaboração do seu primeiro livro, de 1960, na versão 

inglesa
17

 (Figura 2): “The Heart of the Forest” (O Coração da Floresta), e de 1963, na 

versão espanhola (Figura 3). 

Figura 1: Abertura da Série – A destruição do Índio.  

 

Fonte: COWELL, 1962. 

 

Nesse sentido, reafirma que: “o que aprendi com os irmãos Villas Bôas e os 

índios serviu de inspiração para a maior parte dos meus trabalhos, nos próximos 50 

anos, tornando-se também o tema do meu primeiro livro, The heart of the forest” 

(COWELL, 2008, p.11). 

Cowell (2002, p. 168), é enfático ao dialogar com os frutos oriundos das 

expedições no Xingu e consegue capturar com muita acurácia a perspectiva de Cláudio 

Villas Bôas, ou seja, “o índio precisa aprender a adaptar-se à civilização. Mas o que 

preocupa na civilização não sao a bomba atômica ou o computador. É o civilizado. Um 

homem sozinho é capz de destruir toda a auto-estima de uma tribo, inconscientemente 

ele pode abalar a sua confiança”
18

.  

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Consta, também, uma versão de 1961 pela Alfred Knopt.  
18

 Excerto traduzido pelo próprio Adrian Cowell do livro - The tribe tha thides from man de 1995. 
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Figura 2: Capa do livro – O Coração da Floresta (edição inglesa de 1960). 

 
Fonte: COWELL, 1960. Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 3: Capa do livro – O Coração da Floresta (edição espanhola de 1963). 

 
Fonte: COWELL, 1963. Arquivo pessoal do autor. 

 

No período de 1959 a 1961, trabalhou na ITN – Independent Television 

News (Noticiário da Televisão Independente) – como editor chefe da série semanal 

"Roving Report" (Relatório Itinerante). Dentre os programas dirigidos por ele estão: 

"Mother of  Most Noble Rivers” (Mãe dos Rios Mais Nobres), "Back of Beyond” (Por 

Trás do Além), "Portrait of  Brazil" (Retrato do Brasil), "Caviar in the Caspian” (Caviar 

no Caspian), "Wild Goose Chase" (Caça ao Pato Selvagem) e "Land Beyond the Moon” 

(Terra Além da Lua) (COWELL, 2008). 

Em 1961, junto com o cinegrafista Louis Wolfers, esteve durante três meses no 

Xingu e, outros tantos, entre Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas 

viagens produziu as séries: "The Destruction of The Indian" (A Destruição do Índio) e 

"The Fate of Colonel Fawcett" (O Destino do Coronel Fawcett). Em 1963, percorreu o 

Nordeste de jipe, por três a quatro meses, com o cinegrafista Jesco von Puttkamer
19

. 

Dessa viagem, resultou a série "The Devil in the Backlands" (Cultos do Sertão). 

                                            
19

 (1933-2012), nasceu em Niterói-RJ, filho de uma brasileira e de um barão alemão. Considerado um dos 

percursores da antropologia visual no Brasil, seu acervo conta com mais de 130 mil imagens, mantidas 

pelo IGPA/PUC Goiás. Trata-se de um acervo importante, com materiais inéditos como é o caso do vídeo 

sobre a Guarda Rural Indígena (Grin), ou seja, uma milícia de índios treinados pelo governo para se 

tornarem agentes do regime militar.  
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Em relação aos documentários sobre a Ásia, destaca-se a parceria com Chris 

Menges
20

, as séries produzidas para a ATV: "Rebel" (Rebelde) de 1966, "The Light of 

Ásia" (A Luz da Ásia) de 1966, 1974 e 1976 e "Opium" (Ópio) em 1978 e “The Heroin 

Wars” (As Guerras da heroína) em 1996 (COWELL, 2008). A partir dessas produções, 

ressalta-se que Cowell esteve imerso em conflitos, seja na Ásia ou na Amazônia; 

registros esses que indicam diferentes atividades, estratégias, milícias, lutas e 

insurgências ora relacionadas ao comércio e guerra do ópio, ora em defesa dos povos 

indígenas, camponeses, em prol da reforma agrária etc. 

Cabe indicar que as filmagens na Ásia trouxeram implicações marcantes para as 

trajetórias de Cowell e Menges, pois ao retornarem ao estado de Shan na década de 

1970, onde revisitaram a insurgência Shan em andamento, revelaram o papel complexo 

do comércio do ópio no financiamento da revolta com o documentário – Os guerreiros 

do ópio, e: 

Ao filmar este filme, eles ficaram presos por dezoito meses 

atrás das linhas inimigas. Os guerreiros do ópio foi um piloto 

para a série de filmes de Ópio, criada em 1978. Nesta série, 

Cowell examinou em profundidade a economia da heroína em 

Hong Kong, a política interna dos senhores da guerra de Shan e 

seu controle sobre o comércio do ópio, sua oferta notável para o 

Governo dos Estados Unidos e a resposta dos EUA. Eles 

voltaram em 1994 para filmar a série As guerras da heroína, que 

revisitou os assuntos da série Ópio, e rastreou os 

desenvolvimentos na complexa relação entre a insurgência Shan 

e a guerra contra drogas em 30 anos (ADRIAN COWELL 

FILMS, 2017; tradução e grifo nosso)
21

. 

 

Essa prisão influenciou os trabalhos posteriores de Adrian, o que em partes fez 

dele um profissional extremamente engajado, cujas estratégias durante as filmagens 

                                            
20

 O diretor de fotografia Chris Menges nasceu em 1940 em Kington, Hereford shire. Aos 17 anos, 

trabalhou para o documentário Alan Forbes e foi contratado como aprendiz de 1958-1960. Na década de 

1960, ele se tornou um operador de câmera para os documentários de Adrian Cowell. Em 1963, ele se 

juntou à equipe World in Action (série semanal de documentários de assuntos atuais) em Granada-TV 

como cameraman e trabalhou na guerra civil de Chipre, na guerra civil de Angola, na revolução de 

Zanzibar, na África do Sul e na Argélia, entre outros locais. Menges ganhou muitos prêmios: vários 

BAFTAs (British Academy of Film and Television Arts), vários NSFC (National Society of Film Critics) 

e vários prêmios ASC (American Society of  Cinematographers). Sua primeira nomeação BAFTA foi em 

1983 para o filme Bill Forsyth Local Hero. Seu primeiro Oscar foi para o filme de 1984 The Killing 

Fields e seu segundo Oscar foi em 1986 com o drama histórico - A missão (The Mission). Sua estreia 

direcional foi A World Apart, que foi comemorado no Festival de Cannes de 1988 e ganhou três grandes 

Prêmios. Ele foi nomeado pelo ASC em 1998 para o Desempenho excepcional na Cinematografia em 

Theatrical Releases para The Boxer. Sua nomeação ao 3º Oscar foi em 1997 para Michael Collins – o 

preço da liberdade. Disponível em: <http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945>. Acesso 

em: 10 dez. 2017 (tradução nossa). 
21

 Disponível em: <http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945>. Acesso em: 10 dez. 2017 

(tradução nossa). 
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seguiam um rigor singular como pude constatar com Vicente Rios em algumas das 

conversas e entrevistas no IGPA
22

. 

Ainda sobre os documentários inerentes ao Sudeste Asiático, pode-se indicar 

que: 

[...] ele cobriu, durante um período de trinta anos, a história 

igualmente complexa do comércio de ópio e sua relação com as 

aspirações de libertação do povo Shan (a maior tribo da 

montanha na Birmânia (Myanmar).As forças guerrilheiras de 

Shan lutavam pela independência dos birmaneses durante o 

longo período da ditadura militar no país, apoiando seus 

esforços ao tributar a cultura do ópio. As duas séries de Cowell, 

Ópio (1978) e As guerras da heroína (1996), seguidas por "A 

trilha do ópio" dos campos de papoulas do Estado de Shan às 

distribuidoras, viciados e mandatários políticos nos Estados 

Unidos (ADRIAN COWELL FILMS, 2017; tradução nossa). 

 

Nas Figuras 4 e 5, é possível verificar as imagens que iniciam a série – “As 

Guerras da Heroína”, datada de 1996. A referida série é dividida em três partes e revela 

“a história com muitas reviravoltas bizarras, limitado com a ultrajante rendição de Khun 

Sa aos inimigos jurados, o governo birmanês, que finalmente frustra a campanha dos 

EUA para capturá-lo” (ADRIAN COWELL FILMS, 2017; tradução nossa). 

Figuras 4 e 5: Abertura da Série– As Guerras da Heroína (1996).  

   

Fonte: COWELL, 1996. 

 

Essa série foi dividida em três documentários: “Os comboios de ópio” (Figura 

6), “Cidade da heroína” (Figura 7) e “Os reis do ópio” (Figura 8). Trata-se de um acervo 

filmado entre 1965 e 1996, cuja temática central remete aos narcóticos concentrados no 

estado de Shan da Birmânia e sua intrínseca relação com os governos birmanês e 

estadunidense. Constitui-se, portanto, uma análise dos 30 anos de guerra contra a 

heroína (COWELL, 2008). 

                                            
22

 Como exemplo destaca-se a conversa em novembro de 2015 no IGPA.  
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Figuras 6: Abertura do Documentário – Os comboios de ópio.  

 

Fonte: COWELL, 1996. 

 

Figuras 7: Abertura do Documentário – Cidade da heroína. 

 

Fonte: COWELL, 1996. 

 

Figuras 8: Abertura do Documentário – Os reis do ópio.  

 

Fonte: COWELL, 1996. 

 

 

A partir de 1967 até 1969, Cowell acompanhou os irmãos Villas Bôas na 

expedição para contatar os índios isolados Panará. Baseado nesse trabalho, Cowell 

voltou para repetidas e longas viagens, que culminariam em uma série de documentários 

denominada “Últimos Exploradores – os irmãos”, composta pelos filmes: “The tribe 

that hides from man” (A tribo que se esconde do homem) e “Kingdom in the jungle” (O 

reinado na floresta) produzidos para a ATV. Ambos foram premiados; ademais, 
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resultaram, ainda, no segundo livro de Cowell, “The Tribe that Hides from man” (A 

tribo que se esconde do homem), cuja primeira edição é datada de 1973 e, a segunda, de 

1995 (Figuras 9 e 10).  

 

Figura 9: Capa do livro – A tribo que se esconde do homem (edição de 1973). 

 

Fonte: COWELL, 1973. Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 10: Capa do livro – A tribo que se esconde do homem (edição de 1995). 

 
Fonte: COWELL, 1995. Arquivo pessoal do autor. 

 

Em 1972, Adrian Cowell retorna para a Birmânia (atualmente Myanmar – 

oficialmente República da União de Myanmar) para filmar “The Opium Warlords” (Os 

Guerreiros do Ópio), onde analisa como os guerrilheiros combatiam o controle do 

tráfico do ópio nesse país do Extremo Oriente. Decorridos três anos, retorna à Ásia 

(1975) para realizar “The Masked Dance” (A Dança das Máscaras), filme sobre o 

primeiro ministro da Tailândia e, em 1978, a série “Opium” (Ópio), sobre o tráfico de 

narcóticos no Sudeste da Ásia (COWELL, 2008). 
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E, finalmente, em janeiro de 1980, retorna ao Brasil numa coprodução da TV 

Central da Inglaterra com a então Universidade Católica de Goiás (UCG)
23

 e filmou 

sem interrupção até setembro de 1990. Os direitos desses filmes no Brasil pertencem à 

PUC Goiás. Nas versões brasileiras, dividiu a direção com Vicente Rios do IGPA.  

Esse período de 10 anos de trabalho na Amazônia resultou na série “The Decade 

of Destruction” (A Década da Destruição), com versões feitas em 1984 e 1990, e a 

versão estadunidense produzida para a rede Public Broadcasting Service (PBS), bem 

como uma versão para a escola com alguns manuais didáticos. Esses registros 

possibilitaram que Cowell escrevesse seu terceiro livro, publicado em 1990, a priori, em 

duas edições: a inglesa (Figura 11) e as versões estadunidenses de 1990 e 1991 (Figuras 

12 e 13), respectivamente. Constam, também, outras traduções dessa obra, como, por 

exemplo, uma em japonês de 1993 conforme pude verificar no acervo do IGPA em 

novembro de 2015 (Figura 14)
24

.    

Figura 11: Capa do livro – A década da destruição (edição inglesa de 1990). 

 
Fonte: COWELL, 1990. Arquivo pessoal do autor. 

                                            
23

 Desde 8 de setembro de 2009, recebeu o título de Pontifícia pelo Papa Bento XVI, passando a 

denominar-se Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).  
24

 Segundo Stella Oswaldo Cruz Penido os direitos para a tradução dos livros pertencem à PUC Goiás.  



59 
 

Figura 12: Capa do livro – A década da destruição: a cruzada para salvar a floresta Amazônica 

(edição estadunidense de 1990).  

 

 

Fonte: COWELL, 1990b. Arquivo pessoal do autor. 

 

 

No decorrer dessa obra, Cowell conseguiu unir suas cadernetas de campo com a 

série de televisão homônima que registra o desmatamento e o desenvolvimento na 

Amazônia no decorrer da década de 1980, bem como apresenta o seu encontro com a 

Amazônia através do trabalho dos irmãos Villas Bôas, cuja participação ocorreu a partir 

de 1958. Para isso, enfatiza o ponto de vista dos envolvidos, ou seja, indígenas tentando 

preservar seu modo de vida; seringueiros utilizando a floresta em pé; fazendeiros que 

limpam a floresta; agricultores nas terras mais pobres; empresas de mineração que 

extraem minério de ferro; garimpeiros de ouro e bancos, governos e interesses 

financeiros envolvidos na especulação das terras (COWELL, 1990). 

 



60 
 

Figura 13: Capa do livro – A década da destruição: a cruzada para salvar a floresta Amazônica 

(edição estadunidense de 1991).  

 
Fonte: COWELL, 1991. Acervo IGPA/PUC Goiás. 
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Figura 14: Capa do livro –A década da destruição (edição japonesa, 1993).  

 
Fonte: COWELL, 1993. Acervo IGPA/PUC Goiás. 

 

De 1992 a 1996, produziu “The heroin wars” (As guerras por heroína) para o 

Channel4 da Inglaterra, retratando os 30 anos de guerra contra a heroína. Para esse 

mesmo canal, produziu, de 1996 a 1999, a série “The last of the hiding tribes” (Os 

últimos isolados), retratando a evolução política do primeiro contato com o indígenas, 

realizados pelos sertanistas do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e pela FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio).  

Para essas filmagens, realizou expedições para as terras dos indígenas Panará 

(Mato Grosso e Pará), Uru Eu Wau Wau (Rondônia) e Avá-Canoeiro (Tocantins e 
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Goiás), as quais resultaram nos documentários: Fugindo da extinção, O destino dos Uru 

Eu Wau Wau e Fragmento de um povo, todos de 1999.  

A partir de 2000, Adrian Cowell realizou filmes para a BBC2 e TVE – TV for 

the Environment
25

 – para a BBC mundial, atualizando as questões políticas para o 

desenvolvimento da Amazônia e seus impactos sobre o meio ambiente e os povos da 

floresta (COWELL, 2008). 

Segundo Milanez (2012, p. 03): “nenhuma obra audiovisual no Brasil se 

compara ao registro que Cowell produziu da Amazônia. Cowell amou a Amazônia e os 

povos da floresta”.
26

 Essa afirmação possibilita entender parte da visão de Cowell que 

não se restringia apenas à floresta e sua destruição: suas análises envolviam os sujeitos 

sociais que constroem e reconstroem a história da Amazônia frente à perversa 

mundialização do capital com as políticas públicas, sobretudo, alavancadas com a 

Ditadura Militar, cujo monte da integração implantou a fronteira ideológica em 

detrimento da fronteira geográfica, culminando, assim, na pilhagem das riquezas 

nacionais (OLIVEIRA, 1991).    

A produção no Brasil, desenvolvida através da parceria com Vicente Rios
27

, foi 

no início de 1980. Cowell filmava em Rondônia quando descobriu o projeto de 

financiamento do POLONOROESTE – Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Noroeste do Brasil
28

 –, do Banco Mundial, para asfaltar a estrada BR 364; a partir desse 

momento, inicia-se a produção da série “A Década da Destruição” em coprodução com 

a PUC Goiás e a intensa parceria com Vicente Rios. 

Milanez (2012) ressalta que Rios se tornou os olhos de Cowell, pois este não 

podia chegar a algumas localidades por pressão política da Ditadura. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que “juntos, Rios e Cowell formaram uma poderosa dupla [...]. Por 

vezes andaram literalmente armados, de revolver, para caso de precisarem se defender – 

                                            
25

TV Educativa para o Meio Ambiente da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura da qual é cofundador.  
26

 Parte desse amor mencionado comprova-se através da relação de Cowell com os indígenas do Brasil, 

dando ao filho o nome de Xingu Cowell. “Filho este que o acompanhou em viagens até morrer de forma 

trágica e prematura, aos 18 anos, em um acidente de caiaque, foi o período mais difícil e turbulento da 

vida de Cowell, de sua então esposa Pilly, e sua filha Boodjie” (MILANEZ, 2012, p. 03). 
27

 “Rios era um jovem cinegrafista, fazia trabalhos de publicidade, tinha grande senso estético e talento 

artístico, mas seu objetivo era outro: documentar a destruição do país, ao lado do grande Adrian Cowell, 

do qual era admirador” (MILANEZ, 2012, p. 4).  
28

 Decreto nº 86.029, de 27 de maio de 1981. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/ 

legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso 

em: 10 mar. 2016. Oliveira (1991, p. 94), assevera que esse programa de desenvolvimento regional foi 

implementado nas áreas da BR-364 Cuiabá-Porto Velho e financiado pelo Banco Mundial. “Este 

programa procurou, além da abertura/pavimentação da rodovia, alimentar programas de colonização em 

Rondônia e de desenvolvimento e regularização fundiária em Mato Grosso”. 
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como em Serra Pelada –, ou então, portando uma arma muito mais poderosa: a câmera 

(MILANEZ, 2012, p. 04).  

Duas datas marcaram Cowell: a primeira, o assassinato do Padre Josimo Moraes 

Tavares, no Tocantins, em 1986, que iria ser personagem em um dos seus 

documentários, e, em 1987, ao conhecer a ambientalista estadunidense Barbara Bramble 

através do amigo Chico Mendes. A partir desse cenário, Milanez (2012, p. 04) indica 

que:  

Cowell filmou Chico Mendes enquanto era desconhecido da mídia, e a 

repercussão de seu trabalho foi responsável por lançá-lo como uma 

personalidade internacional, que deu a ele o prêmio Global 500 da 

ONU – inclusive levando Chico para participar de uma reunião do 

Banco Interamericano nos Estados Unidos. “Minha intenção era 

filmar o padre Josimo, um padre negro da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), muito respeitado pela defesa dos pobres no Bico do Papagaio, 

mas ele foi assassinado no Tocantins logo quando iríamos começar as 

filmagens”, disse Cowell. Chico Mendes morreu no curso das 

gravações que integram a série “A Década da Destruição”.    

 

Essas informações são essenciais para compreender a trajetória de Cowell como: 

“[...] um cineasta engajado em mostrar para o mundo os conflitos sociais que explicitam 

o injusto sistema econômico e político atuante no mundo contemporâneo” 

(KITAMURA, 2011, p. 85).  

Baseado no histórico de Cowell, no Brasil e na Ásia, nota-se que suas imagens 

registram a barbárie cometida “[...] quase sempre nas fronteiras do planeta e que nos faz 

refletir sobre as consequências nefastas do capital sem fronteiras” (KITAMURA, 2011, 

p. 85).    

Kitamura (2011 e 2013) indica, ainda, que as intensas viagens de Cowell para a 

Amazônia consolidaram sua imagem de campaigner
29

 britânico, cujas lutas são pelas 

causas transnacionais. Para respaldar tais afirmações, os estudos da socióloga Andréa 

Zhouri (1998, 2001, 2003 e 2006) são elementares ao indicarem: 

[...] os campaigners - pessoas que, na realidade, carregam o ethos das 

ONGs. Elas são os agentes que implementam as agendas das 

organizações e, assim, constituem-se em atores relevantes na 

modulação do debate sobre a Amazônia. As marcas do 

                                            
29

 “A palavra campaigner não encontra tradução no idioma português. Ela será empregada no original em 

inglês, também para estabelecer o caráter profissional daqueles que trabalham para as ONGs, em 

oposição a ativistas ou militantes enquanto leigos ou sujeitos políticos não-profissionais [...]. Para a 

corrente proposta, usarei o termo ONG da maneira como é empregado pelos próprios campaigners, como 

parte de sua identidade política e cultural enquanto atores coletivos, independente de seu trabalho para as 

organizações altamente estruturadas e hierárquicas, tais como Friends of the Earth, Greenpeace, WWF ou 

pequenas organizações voluntárias como Reforestthe Earth” (ZHOURI, 2001, p. 44).  
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seu habitus (Bourdieu, 1993), ou seja, suas experiências sociais e 

culturais, estão refletidas no modo de se construir a Amazônia como 

tema de campanha, o que revela as principais tendências a guiar as 

abordagens das ONGs para além das orientações organizacionais e 

estruturais de cada grupo ou entidade. É a partir de uma análise 

antropológica das trajetórias pessoais e sociais dos ativistas, visando 

identificar a forma como se engajaram com a Amazônia, que se 

podem identificar três tendências principais: "árvores, gente e árvores 

& gente" (ZHOURI, 2006, p. 148).   

 

A partir dessas tais indicações, pode-se reafirmar que a Amazônia brasileira é 

palco para ações de diferentes grupos e organizações transnacionais, sendo as mais 

atuantes com sede na Grã-Bretanha, como exemplo:  

World WideFund For Nature (WWF), a Friendsofthe Earth (FoE) e o 

Greenpeace na área ambiental, a Oxford Committee for Famine Relief 

(OXFAM) na área social, a Survival International na questão dos 

direitos indígenas, a Anistia Internacional no tema dos direitos 

humanos, e finalmente a World Rainforest Movement (WRM) - a 

principal rede mundial de ONGs relacionada à floresta tropical 

(ZHOURI, 2001, p.  13). 

 

Dessa maneira, Zhouri (2001) indica inúmeras tensões envolvendo os 

campaigners e a visão que se possui dessas ONGs transnacionais, sobretudo, de setores 

nacionalistas envolvendo militares e elites econômicas e polícias locais. Isso, em partes, 

explica algumas dificuldades e estratégias de Cowell para filmar em algumas regiões do 

Brasil; um dos episódios mais significativos refere-se à denúncia de que o Padre 

Ricardo Rezende Figueira estava recebendo guerrilheiros sandinistas na região do Bico 

do Papagaio – TO para organizar uma nova guerrilha
30

.  

Notam-se, ainda, acusações de ecoimperalistas e romantismo, além dos já 

conhecidos interesses econômicos que muitas ONGs e, consequentemente, os 

campaigners, em tese, carregam dos países desenvolvidos os quais representam 

(ZHOURI, 2001). Por isso,  

Os campaigners têm consciência de como são percebidos por esses 

grupos e, assim, as alegações brasileiras de imperialismo ecológico e 

romantismo aparecem como as principais referências contra as quais 

seus discursos são produzidos no contexto das entrevistas realizadas 

durante minha pesquisa entre 1994 e 1998 (ZHOURI, 2001, p. 13).  

 

                                            
30

 Conheci tal episódio através dos muitos e-mails trocados com Felipe Milanez e, posteriormente, tive a 

confirmação do próprio Padre Ricardo, atualmente Professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

o qual indicou, ainda, que tal notícia havia sido publicada no Jornal O Estado de S. Paulo, em 15 de 

setembro de 1987, com a seguinte manchete: “PF investiga denúncia sobre os sandinistas”. No capítulo 5 

retomarei esse contexto a partir dos documentários sobre o Pará.  
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Diante dessas constatações empíricas, salienta-se que a preocupação a priori é 

em torno da biodiversidade, assim como por justiça social na Amazônia. Isso permite 

inferir que há diferentes configurações tensionadas, as quais estão ancoradas na 

trajetória dos campaigners; ou seja, de um lado, enfatizam a biodiversidade e, do outro, 

o aspecto social, remetendo, portanto, à vida e militância em constante transformação, 

assim como as ideologias de cada organização. 

Zhouri (1998 e 2001) aponta, ainda, que os campaigners britânicos que atuam na 

Amazônia podem ser delineados sob três tendências: "Árvores", "Gente" e "Árvores e 

Gente".  

“Árvores" representam aqueles campaigners  que enfatizam 

preocupações com meio ambiente/biodiversidade, "Gente" 

corresponde àqueles que enfatizam questões de 

desenvolvimento/justiça social, enquanto "Árvores e Gente" 

compõem a síntese das duas tendências anteriores. As palavras 

"árvores" e "gente" são utilizadas em um sentido metafórico. De um 

lado, encapsulando preocupações da ordem da conservação, 

preservação, proteção e uso sustentável do meio ambiente e, de outro, 

questes relativas à justiça social, desenvolvimento e direitos humanos. 

Além disso, cabe notar que falo de tendências predominantes 

entre campaigners para enfatizar a natureza heurística e flexível de 

tais categorias e modos de classificação, para além das evidentes 

diferenças entre as ONGs e a irredutível complexidade das questões 

em jogo. Consequentemente, a idéia de uma tendência 

entre campaigners sugere que, de fato, há uma grande interação, 

comunicação e tensão entre eles, uma vez que, em termos gerais, a 

maioria tem consciência do entrelaçamento entre questões ambientais 

e sociais e esforça-se por conjugá-las nas atividades de campanha 

(ZHOURI, 2001, p. 14-5; grifo nosso). 

 

A partir dessas definições, a autora reconhece que os documentários de Adrian 

Cowell se enquadram em documentários – Árvores; prova disso são as análises na sua 

tese de doutorado, na qual menciona fragmentos importantes contidos na série a 

“Década da Destruição”. De imediato, reforça que Adrian Cowell é um dos mais 

importantes e influentes documentaristas britânicos sobre a Amazônia na década de 

1980, e a “Década da Destruição” ajudou na conscientização sobre a destruição da 

floresta amazônica e “[...] foi usada pelos ativistas MDB para parar o financiamento 

do Banco Mundial para o Programa Polonoroeste o avanço da fronteira para as 

partesdo noroesteda Amazônia” (ZHOURI, 1998, p. 39; tradução nossa)
31

. 

                                            
31

 “[...] and was used by the MDB campaigners to stop World Bank's funding of the Polonoroeste 

Programme - the advance of the frontier towards the north-western parts of the Amazon”. 
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Essas leituras evidenciam parte das lutas e dualidades em que os campaigners 

estão imersos e, por vezes, não se limitam numa perspectiva; ou seja, olham inúmeras 

disputas e tensões entre territorialidades e tendem a focar numa. Nesse sentido, Cowell 

inicia parte da sua obra sob a perspectiva da “Árvore” como proposto por Zhouri (1998 

e 2001). Todavia, ao analisar sua obra cinematográfica, há elementos significativos que 

comprovam que há muitas rupturas, as quais possibilitam afirmar que se trata de um 

campaigners que retrata “Árvores e Gentes”; portanto, essas metáforas representam 

apenas uma face da leitura sobre o desenvolvimento e a injustiça social e territorial no 

tocante à Amazônia brasileira, a qual a obra cinematográfica de Cowell registrou a 

partir da década de 1960.  

 Dessa maneira, Zhouri (2001, p. 16) reforça que: 

"Estar lá", ter experiência prática e direta "do local", é um dos 

componentes mais enfatizados em todos os depoimentos. Contudo, 

apesar de o "estar lá" conferir certa autoridade ao ator político que 

embarca numa campanha globalizada, o contato direto com a 

Amazônia podem levar à criação de práticas discursivas diferenciadas 

e experiências políticas diversas. Tais diferenças são reveladas e 

agrupadas nas três tendências identificadas entre os campaigners 

(ZHOURI, 2001, p. 16). 

 

A partir dessa interpretação, pode-se reconhecer que Cowell influenciou um 

espectro de ambientalistas, políticos e cineastas, sobretudo no exterior; baseado nos seus 

registros em campo, vivenciando os conflitos na Amazônia e buscando alguns 

elementos para compreender o papel dos diferentes sujeitos sociais que protagonizaram 

seus documentários. Por isso, evidencia-se que sua obra cinematográfica não se 

restringe à abordagem ambiental; embora esta seja, a priori, predominante, há um nítido 

registro dos conflitos agrários, o que permite inferir que seus vastos registros surgem 

com a preocupação da devastação da Amazônia e desdobram-se na origem da mesma, 

ou seja, os conflitos fundiários, envolvendo, portanto, a lógica da grilagem das terras 

públicas, os projetos de colonização (pública e privada), a internacionalização dos 

recursos minerais e a luta pela terra e território de indígenas, quilombolas, posseiros, 

camponeses e demais povos da floresta.  

Assim, as análises de campaigners  e dos documentários – Árvores, não revelam 

a amplitude dos trabalhos de Adrian Cowell e sua equipe. Trata-se de um caminho 

analítico importante. Todavia, se limita ao enquadrar em esquemas uma produção 

engajada em constante transformação em função de viver a realidade – os conflitos, ou 

seja, não há um roteiro prévio e os financiamentos em grande parte decorriam 
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justamente das entregas dos programas para os parceiros e também da rede estabelecida 

com sua própria produtora na Inglaterra.  

Tal histórico permite indicar, portanto, que a trajetória de Cowell possibilita a 

menção de um “cidadão do mundo”
32

; compreendendo as limitações e contradições 

dessa acepção conforme Tavares (2013), que indica a existência de duas dimensões para 

cidadão do mundo. A primeira refere-se àqueles que se enquadram no cotidiano 

globalizado, que percorrem o espaço planetário cuidando de seus negócios, turismo, 

entretenimento etc. Trata-se, na sua leitura, dos senhores do dinheiro, da política, da 

cultura do consumo e da vida fácil; e, paradoxalmente, não entendem do mundo, sabem 

cercá-lo e expulsar, defendendo, em tese, suas propriedades. A segunda dimensão para o 

cidadão do mundo refere-se àqueles que trabalham em prol da dignificação dos direitos 

básicos frente ao desprezo social e geopolítico dos bem-afortunados. Essa segunda 

perspectiva remete à vasta atuação de Cowell na Amazônia, na Ásia, na Europa e no 

mundo. 

Dessa forma, pode-se acrescentar que os cidadãos do mundo desaprovam as 

divisões geopolíticas tradicionais que dão origem ao conceito de cidadania nacional. Por 

isso, labutam para a transformação social a partir da abertura de fronteiras, pelos 

direitos humanos, ambientais e, sobretudo, pela democracia global. Tomando esse 

cenário como elementar, pode-se atribuí-lo a Cowell, cuja leitura e labuta não se 

limitaram ao mero registro cinematográfico; há, portanto, uma participação ativa e 

comprometida com os protagonistas da sua obra cinematográfica.  

 

1.2 - Os documentários de Cowell e o “cinema verdade – participativo” 

 

Rever o trabalho de Adrian Cowell hoje é explorar as mazelas que 

marcaram a exploração e a devastação da Amazônia desde o início 

da sua ocupação recente, engendrada durante a Ditadura. A obra que 

deixou vai ensinar muitas gerações de brasileiros a compreender 

melhor o país em que vivem – e que está sendo destruído. 

Felipe Milanez (2011)  

                                            
32

 No âmbito da ciência geográfica, Josué de Castro recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU) o 

prêmio de Cidadão do Mundo por compor um seleto grupo em 1966 que discutiu a “[...] formação de 

instituições mundiais encarregadas de exprimir as reivindicações do conjunto de todos os povos, 

considerando que o grande desequilíbrio mundial ultrapassa a capacidade de atuação das nações isoladas. 

Este grupo convidava a todos para se registrarem como Cidadãos do Mundo, e elegeram os delegados do 

Congresso dos Povos, uma prefiguração de um Parlamento Mundial.” Disponível em: 

<http://www.projetomemoria.art.br/Josuede Castro/verbetes/cidadao.htm>. Acesso em: 05 mai. 2016. 
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A obra cinematográfica de Cowell está inserida numa dinâmica complexa de 

dependência e, contraditoriamente, de libertação. Dependência, pois sempre contou com 

financiamento externo para sua equipe em campo de filmagem; e, em partes, reforça 

uma autonomia para trilhar seu caminho ao revelar a Amazônia e outras regiões e países 

em que filmou. 

Diante disso, é possível identificar algumas marcas centrais da sua obra 

cinematográfica, como, por exemplo, o fato de não existir qualquer roteiro prévio de 

filmagem; isso, em grande medida, é muito similar ao trabalho do geógrafo durante 

muitos trabalhos de campo, nos quais submete a teoria num intenso exercício com a 

prática (empiria) e, desse processo dialético, tece as críticas e, sobretudo, reelabora parte 

dos pensamentos podendo transformar parte da realidade.  

Nesse contexto, entendem-se os documentários enquanto uma linguagem 

audiovisual que opera com registros que podem ou não comprovar os fatos oriundos de 

uma determinada realidade. Diante disso, os documentários revelam o que não ocorre 

para ser visto, ou seja, ocorreriam mesmo que ninguém estivesse ali para filmá-los; 

ademais, os documentários podem ter o registro de situações provocadas pelo próprio 

documentarista em diferentes momentos e escalas. 

Acrescenta-se, ainda, que o “documentário requer elaboração e reflexão, ele está 

voltado para descobrir, revelar. Descobrir no sentido usual de encontrar pela primeira 

vez, e revelar, no sentido de trazer à luz” (JUNQUEIRA, 2015, p. 02; grifo da autora). 

Nesse processo de descobrir e revelar a realidade, Adrian Cowell utiliza-se de 

muitas estratégias, dentre as quais, as de ser ora o narrador
33

, o entrevistador e até 

mesmo o sujeito, cujo objetivo é mostrar a realidade com propósitos informativos e 

como registro histórico, como é o caso da série “Década da destruição” que acompanha 

alguns projetos desenvolvimentistas para a Amazônia e seus desdobramentos.  

De acordo com Teixeira (2012, p. 253): 

A palavra documentário, usada para nomear um domínio específico do 

cinema, começou a se estabelecer no final dos anos 1920 e início dos 

anos 1930, sobretudo com a escola documental inglesa, embora já 

figurasse antes em um ou outro texto. Ela traz as marcas de sua 

                                            
33

 Entende-se como narrador o “comentador externo: ele pode introduzir a história, ou ainda, ser um 

personagem que está na história e que também exerce este papel; a escolha pode ser feita em função do 

timbre de voz que se deseja (brava, doce, velha, adolescente). A presença de um narrador provoca um 

certo distanciamento emocional em relação ao tema ou personagem que está sendo abordado” 

(JUNQUEIRA, 2015, p. 03). 
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significação, surgida na segunda metade do século XIX no campo das 

ciências humanas, para designar um conjunto de documentos com a 

consistência de "prova" a respeito de uma época. Possui, desse modo, 

uma forte conotação representacional, ou seja, o sentido de um 

documento histórico que se quer veraz, comprobatório daquilo que "de 

fato" ocorreu num tempo e espaço dados. Aplicada ao cinema por 

razões pragmáticas de mobilização de verbas, desde então disputou 

com a palavra ficção essa prerrogativa de representação da realidade e, 

consequentemente, de revelação da verdade (TEIXEIRA, 2012, p. 

253). 

Essa breve conceituação de documentário traz consigo uma relação intrínseca 

entre o campo das ciências humanas e o cinema, sobretudo, no tocante ao revelar uma 

dada problemática a partir de diferentes comprovações documentais, que carregam, 

portanto, histórias, processos e disputas a partir de uma dimensão temporal e territorial. 

Daí, a fissura do cinema em dois campos: de um lado, o cinema ficção e, de outro, um 

cinema da realidade
34

. 

Em uma leitura introdutória, Cowell, em partes, encaixa-se também no Cinema 

Novo, movimento iniciado na década de 1960 no Brasil cuja frase síntese é de Glauber 

Rocha
35

: “[...] uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” (CARVALHO, 2012, p. 

290). A proposta do Cinema Novo está imersa num “[...] clima de otimismo e crença na 

transformação da sociedade que nasceu o cinema brasileiro moderno, do qual o Cinema 

Novo Brasileiro foi um exemplo maior” (CARVALHO, 2012, p. 289).  

Essa breve comparação entre a obra de Cowell e o Cinema Novo tem outro 

elemento fundante para além da perspectiva estética e cultural. Trata-se da censura com 

diferentes perseguições impostas pelo golpe militar de 1964 que perdurou nas décadas 

seguintes. Sobre esse contexto, Carvalho (2012, p. 298) ressalta que: 

O golpe militar, portanto, inviabiliza o projeto original dos 

cinemanovistas de discutir o Brasil abertamente, enfatizando 

segmentos sociais sem direito a voz, com a proximidade da câmera na 

mão, do som direto, da ida dos cineastas aos locais onde o real seria 

enquadrado, ou seja, de desenvolver um modo brasileiro de fazer 

"cinema-verdade".  

 

                                            
34

 Vale frisar que: “O ideal de verdade que orientava a narrativa ficcional, seus reclamos de veracidade, 

era o mesmo que afiançava o cinema documentário quando se expunha à prova da realidade, à "impressão 

de realidade". Tanto para um como para o outro, a verdade não resultava da criação cinematográfica, não 

era um efeito-verdade que os processos imagético-narrativos do cinema compunham e punham em 

circulação no mundo, mas algo que lhes era exterior, dado de antemão e que se expunha como objeto de 

descoberta e revelação pelo cinema. A verdade como revelação de algo imerso na espessura, opaca ou 

transparente, do mundo, e a que se tinha acesso, fosse por meio de uma parafernália de artifícios do 

cinema ficcional, fosse pela visão límpida e direta do cinema documental” (TEIXEIRA, 2012, p. 255). 
35

Glauber de Andrade Rocha (1939-1981), cineasta, ator e escritor carioca. Dentre suas produções, 

destacam-se: Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) e O Dragão da Maldade 

contra o Santo Guerreiro (1969).  
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O Cinema Novo permitiu que se estabelecesse um diálogo cultural com outros 

países subdesenvolvidos. Tal perspectiva, na leitura de Bernardet (1980), fez com que 

as elites, por serem dependentes dos centros culturais dos países industrializados, 

hesitassem em aceitar o Cinema Novo. Todavia, com a repercussão internacional de 

seus filmes, sobretudo, na Europa, passaram a elogiá-los. Vale ressaltar, ainda, que, até 

o Golpe de Estado de 1964, a temática rural predominava nas produções
36

.  

A premissa de um cinema-verdade está posta nesse movimento que exibiu 

alguns problemas nacionais e, em tese, levaria o “público a tomar consciência de si 

mesmo, propósito essencial de sua „arte revolucionária‟” (CARVALHO, 2012, p. 297). 

Pode-se acrescentar aqui que muitos filmes, cenas e projetos não foram filmados em 

função da censura e/ou para proteger determinados entrevistados, sobretudo, em áreas 

de conflitos. Essa é uma marca do Cinema Novo brasileiro que muito dialoga com a 

obra de Adrian Cowell
37

. 

No tocante à conceituação e diferenciação dos documentários, o estadunidense 

Bill Nichols
38

 (2008) apresenta seis modos de representação documental, conforme 

representados no quadro a seguir. Antes, vale salientar que, na vanguarda, está a ficção 

hollywoodiana a partir de 1910, cujas narrativas ficcionais baseiam-se em mundos 

imaginários. Dessa maneira, os documentários emergem como uma resposta à ficção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36

 Como exemplo, Bernardet (1980) menciona três obras de grande relevância que abordam os 

camponeses nordestinos: Vidas Secas, de Nelson Pereira Santos (1964), Deus e o Diabo na Terra do 

Sol,  de Glauber Rocha (1963) e Os fuzis, de Ruy Guerra (1964). Acrescento também a pesquisa de 

Tolentino (2001) que versa sobre o rural no cinema brasileiro.  
37

 Refiro-me, sobretudo ao documentário – Killing for land (Matando por terras) de 1990, cuja versão 

brasileira foi finalizada apenas em 2011 justamente para proteger os entrevistados.  
38

 (1942 -) é especialista em documentários e filmes etnográficos, é professor de Cinema na San 

Francisco State University, onde também atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Cinematográficos.  
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Quadro 1: Tipos de documentários segundo Bill Nichols
39

 

Documentário Ano Características Deficiências 

Poético 1920 Reúne fragmentos do mundo de 

modo poético. 

Falta de especificidade, 

abstrato demais. 

Expositivo 1920 Trata diretamente de questões do 

mundo histórico. 

Excessivamente 

didático. 

 

Observativo 

1960 Evita o comentário e a encenação; 

observa as coisas conforme elas 

acontecem. 

Falta de história, de 

contexto. 

 

Participativo 

 

1960 

Entrevista os participantes ou 

interage com eles; usa imagens de 

arquivo para recuperar a história. 

Fé excessiva em 

testemunhas, história 

ingênua, invasivo 

demais. 

 

Reflexivo 

 

1980 

Questiona a forma do 

documentário, tira a familiaridade 

dos outros modos. 

Abstrato demais, perde 

de vista as questões 

concretas. 

 

Performático 

 

1980 

Enfatiza aspectos subjetivos de 

um discurso classicamente 

objetivo. 

A perda de ênfase na 

objetividade pode 

relegar esses filmes à 

vanguarda; uso 

"excessivo" de estilo. 

 

Fonte: NICHOLS, 2008, p. 177. Org. GHCF; Maio/2016. 

 

A partir dessas conceituações, o modo participativo enquadra-se como o mais 

próximo às discussões realizadas na obra cinematográfica de Cowell. Diante dessa 

perspectiva, pode-se notar que as práticas oriundas das ciências sociais, ao realizarem 

uma observação participativa, contemplam uma leitura visceral da forma como as 

populações vivem, organizam-se e ocupam determinadas frações do território. Portanto, 

o estar presente é essencial no bojo do fazer das ciências sociais assim como para os 

documentaristas (NICHOLS, 2008). 

Tal referência exige observação e participação; “isso quer dizer que o 

pesquisador de campo não se permite „virar um nativo‟ em circunstâncias normais; ele 

mantém um distanciamento que o diferencia daqueles a respeito de quem escreve” 

(NICHOLS, 2008, p. 153). Nesse sentido, o documentarista vai a campo e convive, 

escuta, fala, registra e representa o que experimenta. Dessa forma, o documentário 

participativo revela uma ideia do que é, para o cineasta, estar numa determinada 

situação e, assim, registra como ela se desenrola.  

Quando assistimos a documentários participativos, esperamos 

testemunhar o mundo histórico da maneira pela qual ele é 

                                            
39

 Nichols (2008, p. 176) adverte que: “as datas neste quadro significam quando um modo se torna uma 

alternativa comum. Cada modo tem antecessores e cada um continua até hoje”.   
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representado por alguém que nele se engaja ativamente, e não por 

alguém que observa discretamente, reconfigura poeticamente ou 

monta argumentativamente esse mundo. O cineasta despe o manto 

do comentário com voz-over
40

, afasta-se da meditação poética, desce 

do lugar onde pousou a mosquinha da parede e torna-se um ator social 

(quase) como qualquer outro. (Quase como qualquer outro porque o 

cineasta guarda para si a câmera e, com ela, um certo nível de poder e 

controle potenciais sobre os acontecimentos.) (NICHOLS, 2008, p. 

154; grifo nosso).  

 

Trata-se de uma determinada relação de poder inerente à própria construção dos 

argumentos presentes nas cenas e desfechos dos documentários. Daí a indagação sobre a 

veracidade comprovada ou refutada no decorrer dos documentários.  

Desse modo, não foi ainda nesse momento que o ideal de verdade, o 

desejo de veracidade que pretendia assimilar a narrativa 

cinematográfica à realidade, foi solapado, foi exposto em sua feição 

ilusionista. Ao contrário tal ideal era o sustentáculo mesmo do 

propósito do cinema de tornar visível o invisível, de dar 

visibilidade a uma verdade que não era vista como fruto de uma 

criação pelo cinema, mas que por ele era trazida à tona do fundo de 

sua invisibilidade, como algo a ser revelado. E, por mais que a ficção 

tivesse tomado o lugar da realidade e com ela concorresse, ela não 

havia deixado de ser uma ficção (TEIXEIRA, 2012, p. 256; grifo 

nosso). 

 

Dessa maneira, tornar visível o invisível é elementar para aqueles que constroem 

o documentário – verdade, ancorado, ainda, numa participação, por vezes militante, ao 

atuar em determinadas temáticas sociais. 

Nesse sentido, ao contrário desse senso comum por mais realidade, 

padecemos de um excesso diante do qual felizmente, podemos contar 

com a arte do documentário para evitar que nos mate a realidade. 

Desse modo, pode-se dizer que o documentário contemporâneo, se por 

um lado constrói uma linha de fuga do excesso de realidade que nos 

invade, por outro, volta-se na direção de um "real" que nos escapa e 

desafia em sua inextricável exterioridade. Daí a frequente sensação de 

confusão, de indiscernibilidade entre o documental e o ficcional de 

que somos hoje tomados (TEIXEIRA, 2012, p. 285). 

 

A partir dessas leituras, urge compreender o documentário e o cinema como 

fonte de cultura e informação; constituídos, ainda, como uma indústria, e, portanto, 

carregam consigo uma ideologia que, por vezes, mostra-se contraditória ao revelar a 

realidade mesmo quando se propõe a buscar a veracidade (CAMPOS, 2006).   

                                            
40

 Refere-se ao uso de uma voz externa (voz de Deus ou da autoridade), geralmente uma voz masculina 

treinada profissionalmente, que é ouvida, mas a quem não vemos; em partes, parece estar acima das 

disputas mundanas (NICHOLS, 2008). 
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1.3 - Trajetória de Cowell no Brasil: Pescadores, Indígenas, Camponeses e 

Seringueiros 

“Seus documentários contribuirão imensamente para o debate 

político e cultural que envolve a Amazônia e trará à luz novos 

aspectos de sua história recente”.  

 

Stella Penido (2008, p. 44).  

 

A trajetória de Adrian Cowell parte da premissa de que o cinema transcende o 

diálogo das representações e códigos e propicia, assim, novos saberes e utopias a partir 

do registro do passado, do presente e do futuro. Essa análise está respaldada nas 

inúmeras expedições pelo território brasileiro e pela Ásia, registrando os conflitos 

fundiários e ambientais e a guerra da heroína, respectivamente.  

De acordo com Milanez (2012), Cowell foi o maior documentarista da 

Amazônia de todos os tempos e tinha esperança de assistir o fim de sua destruição, em 

uma futura “década do meio ambiente” que culminou na série – “O Legado de Chico 

Mendes” (2001-2005); e, infelizmente, não foi a década ambiental como apregoava e, 

sim, do acirramento dos conflitos entre distintas territorialidades.  

No quadro a seguir, podem-se verificar as séries e os documentários produzidos 

por Adrian Cowell, cuja doação foi realizada para PUC Goiás em 2008, e compõem o 

acervo atual da instituição através do IGPA – Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia. 
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Quadro 2: Listadas séries e documentários de Adrian Cowell 

SÉRIES Ano Documentários Minutos 

 

A destruição do 

índio  

 

1962 

O coração da floresta
41

 26 

Caminhos para extinção 26 

Carnaval da violência 26 

O destino do 

Coronel 

Fawcett 

 

1962 

As cidades perdidas de Atlântida 26 

O destino do Coronel Fawcett 26 

 

Cultos do sertão 

 

 

1964 

Romeiros 26 

Jangadeiros  26 

Os filhos de Santo 26 

Rebelde 

 

1966  
Emboscada no Tibet 25 

A guerra desconhecida 25 

 

Luz da Ásia 
 

 

 

1966 

Budismo no Tibet 26 
Budismo na Tailândia  26 

Budismo no Japão 26 

O rastro do ópio  50 
1974  Os guerreiros do ópio 74 
1976 A dança de máscaras  52 

Últimos 

exploradores – 

os irmãos 

 

1970 

A tribo que se esconde do homem
42

 60
43

 

O Reinado na floresta 26 

 

Ópio  

 

1978 

A ópera do pó branco 52 

Os guerreiros 52 

Os políticos 52 

 

 

 

 

 

A década da 

destruição
44

 

 

 

1984 O caminho do fogo
45

 52 

1984 

e 

1990 

Na trilha dos Uru Eu Wau Wau 52 

Nas cinzas da floresta 52 

1984 Tempestades na Amazônia 26 

1984 A mecânica da floresta 26 

 

 

1987 

Financiando o desastre parte I – com o colono Renato 

Financiando o desastre parte II – com José 

Lutzemberg  

Financiando o desastre parte III – com Chico Mendes 

75 

1988 

e 

1990 

Montanhas de ouro 52 

1989 Chico Mendes: eu quero viver
46

 50 

                                            
41

Há uma importante obra homônima: “The heart of the forest” (COWELL, 1960).  
42

 Sobre esse documentário, há um livro homônimo: “The tribe that hides from man” (COWELL, 1973 e 

1995).  
43

 Existem outras versões com 66 e 72 minutos (COWELL, 2008).  
44

 Consta nas produções de Cowell uma versão reduzida dessa série com foco educacional, denominada a 

“Década da destruição para escolas” com seis documentários entre 9 e 19 minutos.  
45

 Documentário substituído por “Nas cinzas da floresta”.   

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#22
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#24


75 
 

e 

1990 

1990
47

 

Matando por terra 52 

 

A década da 

destruição para 

escolas 

 

 

 

1991 

A floresta tropical 9 

Os colonos 16 

A estrada para o desenvolvimento 12 

Os índios 16 

Os seringueiros 10 

Os políticos 19 

As guerras da 

heroína  

 

1996 

Os comboios de ópio 51 

Cidade da heroína 52 

Os reis do ópio 52 

 

Os últimos 

isolados  

 

1999 

Fugindo da extinção 52 

O destino dos Uru Eu Wau Wau 52 

Fragmento de um povo 52 

 

 

O legado de 

Chico Mendes 

 

2001 

Barrados e condenados 25 

Uma dádiva para a floresta 25 

2002 Queimadas na Amazônia 45 

2003 O sonho de Chico 25 

2005 Batida na floresta 59 

Documentários 

avulsos
48

 

2012 Visões da floresta 26 

Fonte: História da Amazônia (2014). Org. GHCF. (Jul. 2015 e Jan. 2016 e 2017). 

 

A partir desse levantamento é possível afirmar que tais séries totalizam 1789 

minutos, ou 30 horas e 29 minutos nessas produções. Trata-se, segundo Vicente Rios, o 

cinegrafista, parceiro e codiretor de Cowell por 30 anos no Brasil, de cerca de 10% de 

todo o material do acervo.   

 Na figura a seguir, Adrian Cowell separa uma lata com a película original 

(Figura 15) em uma das salas do IGPA – PUC Goiás (Figura 16). Nota-se que há uma 

etiqueta com anotações sobre as gravações. Tais manuscritos ajudam no trabalho de 

catalogação, cuja responsabilidade e supervisão dependem da memória e, sobretudo, do 

árduo trabalho de Vicente Rios
49

. 

 

 

                                                                                                                                
46

 A versão estadunidense do documentário ficou com o seguinte título: Assassinato na Amazônia – 

Murder in the Amazon (1989) com 57 minutos. Disponível em: <http://www.adriancowellfilms. 

com/#/books-films/4573876602>. Acesso em: 03 jan. 2016.    
47

 1990 é a versão inglesa do documentário. A versão brasileira do filme é de 2011, cuja edição foi 

finalizada após o falecimento de Adrian Cowell.  
48

 Direção de Vicente Rios. 
49

 Tais informações foram colhidas com o próprio Vicente em novembro de 2015 e também com a 

reportagem intitulada – “Onde estão os filmes que revelam as transformações da Amazônia?” de 

17/08/2012 para o Globo Repórter – TV Globo, disponível em: <http://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2012/08/onde-estao-os-filmes-que-revelam-transformacoes-da-amazonia.html>. Acesso 

em: 28 dez. 2015.  
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Figura 15: Adrian Cowell no acervo do IGPA/PUC Goiás. 

 
Fonte: IGPA. Disponível em: <http://www.mundosustentavel.com.br/wpcontent/uploads/ 

2011/12/111011cowell.jpg>. Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

Figura 16: Prédio IGPA – Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia – PUC 

Goiás.  

 

Fonte: GHCF. 03 nov. 2015. 

 

Em relação à doação do acervo de Adrian Cowell para a PUC Goiás, salienta-se 

que Vicente Rios foi indicado como supervisor do mesmo, conforme consta nos termos 
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legais
50

. Nesse contexto, pode-se indicar a atuação da Casa de Oswaldo Cruz – 

Fundação Oswaldo Cruz com importantes trabalhos e cooperação técnica e cultural no 

processo de doação, catalogação, restauração, transporte e divulgação do acervo doado. 

Na figura a seguir, evidencia-se essa doação com a Placa fixada na entrada do IGPA, 

bem como o financiamento e apoio institucional para que se concretizem tal projeto.  

Figura 17: Placa do Acervo do Adrian Cowell no IGPA – PUC Goiás.  

 
Fonte: GHCF. 29 set. 2016. 

 

Por isso, cabe salientar que o IGPA desempenha um papel significativo em 

relação ao arquivo de Cowell e de outros pesquisadores, cineastas e fotógrafos. Nesse 

sentido, podem-se assegurar os estudos de uma memória recente da Amazônia e do 

Brasil que demanda catalogação e algumas análises exploratórias e interinstitucionais. 

Dessa maneira, compreende-se que há muitas pesquisas que podem e devem ser 

realizadas a partir da contribuição desse gigantesco acervo que ultrapassa sete toneladas 

entre películas, fotos, cadernetas, livros, negativos, fitas, revistas, recortes de jornais, 

esquemas, croquis, manuais técnicos, de divulgação etc. Além disso, há possibilidades 

imediatas com a Educação Básica, uma vez que seus filmes têm uma ligação, por vezes, 

explícita, com as salas de aula, seja pela versão para as escolas da série “A Década da 

destruição”, seja também pela constatação de que muitos dos documentários duram, em 

média, 50 minutos, ou seja, a duração de uma aula conforme muitos estabelecimentos 

educacionais utilizam no Brasil tanto na Educação Básica como no Ensino Superior.   

                                            
50

 Informações coletadas com Vicente Rios em agosto de 2017. 
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Ainda sobre a trajetória de Cowell no Brasil, vale mencionar que, na capa do 

livro “A década de destruição”, na versão estadunidense, pode-se ler a seguinte 

apresentação: seus documentários são vencedores de diferentes prêmios desde aquela 

primeira viagem para a Amazônia
51

.  

Trata-se de um autor, ativista ambiental, e cofundador da Television Trust for 

Environment, ele é conhecido por seus projetos épicos – sua série premiada “Ópio” foi 

filmada durante um período de oito anos, incluindo dezeito meses quando foi preso na 

Birmânia juntamente com o cinegrafista Chris Menges (COWELL, 1990b)
52

. Milanez 

(2012), afirmou durante o debate da Mostra Ecofante que a série Ópio é – A Décadada 

Destruição da Ásia. 

Em relação à Década da Destruição, salienta-se que a mesma tinha o apoio da 

Television Trust for Environment e da Universidade Católica de Goiás (atualmente 

Pontíficia Universidade Catolica de Goiás – PUC Goiás), bem como de amigos 

próximos, como Chico Mendes, o líder franco dos seringueiros que foi assassinado 

durante o projeto de filmagens, José Lutzenberger (1926 - 2002) foi por muito tempo 

uma voz solitária de oposição dentro Brasil, sobretudo, à destruição da Amazônia e 

agora protetor designado do novo governo (leia-se Fernando Collor de Mello) como 

Secretário Especial do Meio Ambiente; tinha uma equipe local que provou ser tão 

qualificada e dedicada quanto o próprio Adrian Cowell. Seus esforços, combinados com 

os de muitos outros, deram esperança de que a próxima década poderia ser de respeito 

pela floresta amazônica (COWELL, 1990b).  

Trata-se de um quadro hipotético que, mais tarde, provou-se impossível, como 

abordado nos últimos documentários que dirigiu, sobretudo, aqueles que compõem a 

série “O legado de Chico Mendes”. Nesse sentido, pode-se reafirmar que: 

A Década da destruição é a obra-prima, cujo conteúdo político de seu 

trabalho serviu para mobilizar a sociedade em torno da ecologia, que 

passou a ser vista não apenas como objeto de interesse dos 

ambientalistas, mas sim de todo o mundo. Foi o trabalho mais 

influente nos debates da grande conferência ECO-92, determinante 

para convencer o príncipe Charles da importância da Amazônia para o 

clima do mundo (MILANEZ, 2012, p. 04).  

 

                                            
51

 Sua obra cinematográfica totaliza 29 prêmios internacionais e nacionais, distribuídos através das 

seguintes séries: A destruição do índio: 1, Luz da Ásia: 4, Ópio: 3, A década da destruição: 12, A década 

da destruição para escolas: 1, As guerras da heroína:  4, Os últimos isolados: 1, Documentário avulso – 

Visões da floresta: 3 (COWELL, 2008).  
52

Disponível também em: <http://www.adriancowellfilms.com/biography/4573826169>. Acesso em: 10 

dez. 2017 e 07 fev. 2018.  
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A partir da leitura de Milanez (2012), reconheço o potencial ambiental inerente à 

sua obra cinematográfica. No entanto, esta não se limita à defesa da floresta amazônica 

– a floresta tropical [equatorial] como apregoado nos seus documentários e livros. 

Trata-se, antes, de qualquer premissa da luta histórica pela terra no Brasil: uma luta dos 

povos e comunidades tradicionais e camponesas para conquistarem a terra e nela 

permanecerem frente o avanço do capital nessa fronteira.  

 Dessa forma, Adrian Cowell inicia sua trajetória no Brasil justamente com os 

povos indígenas, cujo modo de vida é ancestral e carrega consigo inúmeras formas e 

estratégias em relação à utilização da terra (solo) e da Terra (Planeta). Nessas análises 

sobre as sociedades indígenas, sobretudo, no Xingu, teve a possibilidade de acompanhar 

os irmãos Villas Bôas na construção de terras indígenas justamente no avanço da 

fronteira – e a perversa “marcha para o Oeste” como apregoado pelo colonizador. Trata-

se, portanto, da fronteira, do desencontro, onde as desumanidades se afloram; o olhar 

das vítimas, de estar ao lado delas, é uma postura singular de Cowell que possibilita 

enxergar novos cenários em disputas como proposto por Martins (2014)
53

. Essa 

temática é recorrente em outras séries, pois, sem dúvidas, é onde Adrian concentrou sua 

leitura inicial sobre o Brasil.  

 Sobre os pescadores e o encontro cultural e religioso, o Nordeste foi palco e 

cenário para algumas produções, com destaque para “Os Romeiros”, cujos 

protagonistas, muitas vezes, são tidos como fanáticos nos cultos de flagelação, 

curandeirismo e milagreiros oriundos do messianismo, o exemplo nítido é o de 

Canudos. “Lá, os romeiros lutaram contra o cerco do exército brasileiro, literalmente, 

até a morte do último defensor de Canudos” (COWELL, 2008, p. 14). 

 Em “Os jangadeiros”, acompanhou os pescadores no litoral sul de Fortaleza no 

Ceará e relata a própria organização e o modo de vida em diferentes situações, inclusive 

como lidam com a questão da morte do progenitor de uma das famílias, e, sobretudo, 

procura analisar a passagem ou não para o filho mais velho do seu “território de pesca” 

do qual tinha direito. Por fim, em “Os Filhos de Santo” (ou Xangô de Recife), apresenta 

o encontro entre África e Brasil através do sincretismo religioso nos subúrbios e favelas 

do Recife-Pernambuco. Trata-se de uma história focada “[...] em Xangô e nos deuses e 

deusas africanos retratados como santos cristãos, tais como Ogum como São Jorge, e 

Iemanjá como Maria, a mãe de Cristo” (COWELL, 2008, p. 15).  

                                            
53

 A primeira edição da obra – Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano – é de 1997.  
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 Em relação aos camponeses, seringueiros e à aliança dos povos da floresta, a 

série “A década da destruição” é a grande contribuição de Cowell e permite reafirmar 

sua extensa contribuição sobre a questão agrária amazônica. Constituindo-se, assim, um 

dos pilares dessa pesquisa. 

No decorrer dos documentários que compõem a referida série, é possível 

analisar o avanço da grande agricultura capitalista no Sul do Brasil e a expulsão de 

milhares de posseiros e camponeses; agora, sem-terra, em busca desta, nos projetos de 

colonização privada e pública na Amazônia Legal, sob a égide do que se tratava de 

“terras sem homens, para homens sem terra”. Oliveira (2007, p. 122) ressalta que: “era 

necessário então „fazer a reforma agrária do Nordeste na Amazônia‟ ou, como preferia 

dizer o General Médici, „vamos levar os homens sem terra do Nordeste para as terras 

sem homens da Amazônia‟.” PIN e INCRA foram as peças deste jogo”. 

Nesse contexto, Cowell registra o perverso processo de colonização do INCRA 

– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – em terras indígenas, assim 

como o avanço das grandes fazendas nos seringais tradicionais e o eminente conflito por 

terras na região. Associados a tais processos, observam-se, ainda, os grandes projetos 

governamentais como estradas, usinas e mineração nas terras públicas da Amazônia, 

agravando ainda mais as tensões e consolidando o processo de grilagem que culmina 

com muitas mortes, tal como a do seringueiro Chico Mendes
54

, sobre o qual o registro 

de Cowell foi intenso, sobretudo, através do documentário “Chico Mendes: eu quero 

viver”, bem como nas duas edições do livro “The decade of destruction” (1990 e 

1990b).  

Dessa forma, pode-se mencionar que a obra de Cowell é um encontro profícuo 

entre a temática ambiental e a questão agrária. Para Allegretti (2002), Cowell manteve 

muitas ações estratégicas com os seringueiros, sobretudo, na pessoa de Chico Mendes, e 

articulou com Robert Lamb algumas indicações e propostas para criação de reservas 

                                            
54

 Segundo Allegretti (2002, p. 459), Adrian Cowell, juntamente com Robert Lamb da TVE de Londres, 

responsáveis pela realização de filmes ambientais para a UNEP – Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e pela produção da série "A Década da Destruição", indicaram Chico Mendes para 

receber o prêmio Global 500 da ONU, concedido a ele em junho de 1987. Tal indicação está atrelada ao 

fato de que “Robert Lamb declarou que a ONU buscava alternativas de uso das florestas tropicais sem sua 

destruição, na Ásia, África e América. Para justificar seu interesse pelo Acre, Lamb referiu-se à 

experiência de Rondônia, afirmando que "deve-se manter o máximo de cautela para que isso não ocorra 

no Acre, ao mesmo tempo em que deve-se fazer o máximo possível para se beneficiar do que ainda foi 

deixado de floresta em Rondônia” (O Rio Branco, 8.01.86).  Vale salientar, ainda, que, em 1988, Adrian 

Cowell e Vicente Rios recebem o Certificado de Mérito da ONU por seus trabalhos em defesa da 

Amazônia.  
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extrativistas, cuja publicação data de 1986 no Boletim da IUCN (União Internacional 

para a Conservação da Natureza) sob o título “Rubber tappers mobilise” (A mobilização 

dos seringueiros). Dessa forma, nota-se a defesa da terra e do território, ancorados em 

um modo de vida que os seringueiros aprenderam com os índios para viverem na 

floresta em pé. 

A partir dessas considerações introdutórias sobre os diferentes sujeitos sociais 

acompanhados por Cowell e sua equipe, pode-se afirmar que constituiu uma obra 

cinematográfica participativa e coletiva, ou seja, seguiu as trilhas desses protagonistas 

buscando algumas conexões exógenas por parte dos governos, dos latifundiários, 

empresários, banqueiros, órgãos multilaterais, ambientalistas etc., as quais vão além das 

mostras, livros e documentários ao influenciarem indireta e diretamente algumas 

políticas públicas.  

Nas figuras a seguir, pode-se verificar a capa do livro sobre a “Mostra de Filmes: 

Amazônia segundo Adrian Cowell, 50 anos de cinema” (2008), bem como a capa do 

encarte da Mostra “Meio século do cinema documental de Adrian Cowell”, organizada 

pelo SESC-SP, em 2012, sob a curadoria de Felipe Milanez. 

 

Figura 18: Capa do livro – Mostra de Filmes: Amazônia segundo Adrian Cowell, 50 

anos de cinema (Edição brasileira de 2008).  

 
Fonte: COWELL, 2008. 
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Figura 19: Encarte da Mostra – Meio século do cinema documental de Adrian Cowell 

(2012).  

 
Fonte: SESC-SP, 2012.  

 

Esses dois eventos em 2008 e 2012, respectivamente, marcam a trajetória de 

Cowell ao doar o seu acervo para o Brasil, o primeiro por consolidar parte de um sonho 

de retribuir ao país suas obras cinematográficas, e o segundo como uma homenagem 

póstuma ao apresentar os filmes inéditos que continuam atuais, sobretudo, no tocante 

aos conflitos por terra na Amazônia. 

Diante desse escopo geral, vale tecer uma leitura secundária envolvendo outras 

obras cinematográficas às quais Adrian Cowell influenciou e que, de certa forma, 

incentivou. Dentre os levantamentos realizados, destaca-se o trabalho de Penido (2000), 

ao indicar a existência de aproximadamente duzentos filmes retratando a Amazônia. Tal 

afirmação está ancorada em uma ampla pesquisa em diversos acervos cinematográficos 

do Brasil e distribuidoras de vídeos e produtores independentes; essas indicações 

integraram a “Mostra de Cinema e Vídeo Visões da Amazônia”, realizada em março de 

1999, no Rio de Janeiro, e também o acervo de imagens em movimento do projeto 

“Revisitando a Amazônia: da borracha à biodiversidade” (1991-1997) da Casa de 

Oswaldo Cruz (COC).  

Esse número pode ser ainda maior se consideramos as produções audiovisuais 

mais recentes com as filmadoras e celulares digitais que fazem registros em boa 
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qualidade e permitem a edição e postagem das produções em diferentes portais da 

internet. 

Kitamura (2011) enfatiza que as produções de Cowell também inspiraram filmes 

de ficção como “A floresta de Esmeraldas” (The Emerald Forest) (1985), “Brincando 

nos campos do Senhor” (At play in the fild of the Lord) (1991) e “Amazônia em 

chamas” (Burning season) (1994). Esses filmes tratam, respectivamente, do sequestro 

de um menino branco por indígenas não contatados e a construção de uma hidrelétrica 

na Amazônia; seguido da história de missionários católicos na floresta amazônica para 

catequizar indígenas em constantes conflitos; e, por fim, pode-se conhecer a versão 

hollywoodiana do seringueiro Chico Mendes baseada em um episódio da “Década da 

destruição” intitulado: “Chico Mendes: eu quero viver”
55

. 

Acrescentamos às indicações de Kitamura (2011) a minissérie da Rede Globo 

intitulada “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes” (2007), escrita por Glória Pérez, que 

se utilizou, a priori, de dois romances de autores acreanos – “O Seringal” (1972), de 

Miguel Ferrante
56

 e “Terra Caída” (1961), de José Potyguara
57

, e também de parte do 

acervo cinematográfico de Cowell, o qual, inclusive, é representado na trama pelo ator e 

diretor paulista Leopoldo Pacheco (1960-), sobretudo, na última fase da minissérie
58

. 

Na figura a seguir pode-se verificar a capa de um dos DVDs que compõem a 

minissérie que versa sobre a trajetória de Chico Mendes, cujos episódios destinados ao 

protagonista mencionado no próprio título limita-se a quatro, ou seja, menos de 10% do 

total estipulado para a referida minissérie.    

 

 

 

 

 

                                            
55

 Sobre esse documentário, iremos discuti-lo ao analisar a trajetória de Chico Mendes no Capítulo 3, pois 

envolve inúmeros elementos conflitantes, mesmo após o seu assassinato.  
56

 Miguel Jerônimo Ferrante (1920-2001). Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Estado do 

Pará, foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), pai de Glória Pérez. 
57

 José Potyguara da Frota e Silva (1909-1991). Formado em Direito em Sobral-CE, migrou para o Acre, 

onde exerceu o cargo de promotor público no então Território.  
58

 A minissérie estreou em 2 de janeiro e terminou no dia 6 de abril de 2007, sendo exibidos 55 capítulos, 

sendo 41 na 1ª fase, 10 na 2ª fase e 4 na 3ª fase. Nesta última fase, apresentou-se a trajetória de Chico 

Mendes e parte de sua luta no movimento seringueiro e a aliança dos povos da floresta. A antropóloga 

Mary Allegretti, Mestre em Antropologia Social e Doutora em Desenvolvimento Sustentável pela 

Universidade de Brasília (UnB) e ex-colaboradora de Chico Mendes, também tem um papel de destaque 

na minissérie, cujo personagem foi desempenhado pela atriz ítalo-brasileira Silvia Buarque (1969 - ).   
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Figura 20: Capa da minissérie “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes”, 2007 (Disco 7). 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

O livro Seringal explica parte da leitura determinista da minissérie, ou seja, o 

homem é subordinado ao condicionamento hereditário, biológico e instintivo; e, por 

conseguinte, ao condicionamento social, ambiental e climático. 

Já na obra de Potyguara (1961), nota-se que o título é uma menção aos estudos 

de Euclides da Cunha (1866-1909), cujas análises sobre a Amazônia foram 

significativas e pouco utilizadas na ciência geográfica, diferentemente das suas obras 

sobre o Nordeste brasileiro, com destaque para “Os Sertões: campanha de Canudos” de 

1902.  Campos (2011) afirma que suas análises sobre os aspectos naturais do Nordeste e 

os textos inerentes à Amazônia foram fundamentais, em um período em que as 

contribuições sobre essas áreas eram oriundas de autores estrangeiros
59

.   

                                            
59

 Vale destacar que Euclides da Cunha procurava “[...] relacionar os aspectos naturais aos 

socioeconômicos, fez com que ele realizasse uma geografia mais avançada do que a aqui existente em sua 

época, limitada a levantamentos empíricos da natureza e à descrição de seus aspectos. Ao mesmo tempo 

em que levantava hipóteses sobre o solo amazônico e explicava o fenômeno das terras-caídas, propunha 

soluções para a região (como a via férrea Transacreana) e criticava a exploração dos seringueiros, 

denominando-a, segundo Antonio Filho (1990, p. 226), de “a mais criminosa organização do trabalho”, 
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Essas indicações permitem inferir como são restritas e, por vezes, pejorativas 

algumas imagens sobre a Amazônia, sobretudo, ao reconstruir alguns episódios da 

história recente do Brasil. 

Na sequência, cabe mencionar os documentários: “Amazônia Tóxica” e 

“Coração do Brasil”. Em “Amazônia Tóxica” (2012), de Bernardo Loyola e Felipe 

Milanez, é possível verificar a atuação e o assassinato de José Cláudio Ribeiro da Silva 

e sua esposa, Maria do Espírito Santo da Silva, nas proximidades do “Projeto 

Assentamento Agroextrativista Praia Alta Piranheira”, em Nova Ipixuna, no sul do Pará, 

onde viviam e tiravam o sustento da floresta, sobretudo, das castanheiras. Foram 

assassinados brutalmente, e seus inimigos foram os latifundiários da região de Marabá-

Pará. A atuação de ambos em defesa da floresta representava uma ameaça a 

determinados grupos econômicos. 

Loyola e Milanez utilizam de algumas imagens dos documentários de Cowell e 

tecem um nítido paralelo com a atuação de Chico Mendes ao mencionarem os 

consórcios para assassinar as lideranças na Amazônia. Trata-se da barbárie e da 

impunidade no campo brasileiro conforme os intensos registros da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), os quais são destacados no decorrer do documentário. Assim como no 

caso Chico Mendes, o assassinato de José Cláudio e Maria teve uma repercussão 

internacional. Todavia, as “mortes anunciadas” seguem na Amazônia. Nesse sentido, 

Oliveira (2007, p. 155) afirma: 

Quanto à distribuição territorial dos conflitos por terra verifica-se que, 

embora a maior parte violenta deles ocorra na Amazônia, as regiões 

brasileiras de ocupação historicamente antigas continuam também 

registrando quantidade expressiva dos mesmos. Assim, a luta pela 

terra no Brasil não é um fenômeno exclusivo da fronteira e nem 

mesmo ela está fechada como escreveram alguns intelectuais. A luta 

pela terra é um fenômeno presente em todo o campo brasileiro, de 

norte a sul, leste a oeste.    

 

Tal cenário permite inferir na teoria do conflito agrário vigente no país, cujo 

respaldo está justamente nos sucessivos processos de grilagem das terras públicas como 

analisado insistentemente por Oliveira (1997, 2005, 2006 e 2015).   

O segundo documentário que se utiliza do acervo cinematográfico de Cowell e 

também da sua própria memória, enquanto um dos protagonistas, é o documentário 

“Coração do Brasil” (2013), de Daniel Solá Santiago, que remonta a história da 

                                                                                                                                
provando, com números e exemplos, que ali o homem trabalhava „para escravizar-se‟” (CAMPOS, 2011, 

p. 94). 
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expedição dos irmãos Villas Bôas que demarcou o centro geográfico do Brasil em 1958. 

Nessa produção, o expedicionário carioca Sérgio Vahia de Abreu, o cineasta Adrian 

Cowell e o cacique Raoni
60

 revisitam aldeias, reencontrando personagens, e verificam a 

condição dos indígenas no Parque Nacional do Xingu. Trata-se de narração significativa 

com ajuda de mapas, gráficos e informações históricas, alternando imagens atuais com 

as editadas da expedição original
61

.  

A seguir, pode-se verificar Sérgio Vahia de Abreu, Adrian Cowell e o cacique 

Raoni, 50 anos após a expedição que demarcou o centro geográfico do Brasil e a capa 

do documentário “Coração do Brasil”, em sequência.  

Figura 21: Sérgio Vahia de Abreu, Adrian Cowell e o cacique Raoni durante as 

gravações do documentário Coração do Brasil. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.cineplayers.com/imagem/coracao-do-

brasil/15738/15738_02.jpg>. Acesso em: 03 jan. 2016. 

  

 

 

 

                                            
60

Raoni Metuktire (1930 -), liderança caiapó (Mato Grosso) reconhecida nacional e internacionalmente, 

sobretudo, a partir de 1989, quando participou de uma campanha internacional juntamente com o cantor 

inglês Sting em defesa dos povos indígenas e da floresta Amazônica. Teve alguns projetos financiados, 

como o Rainforest Foundation, criado por Sting, sua esposa Trudie Styler e o cineasta belga Jean-Pierre 

Dutilleux. Raoni também deu nome ao documentário de Jean-Pierre Dutilleux lançado em 1977. 

Adaptado de: <http://raoni.com/biografia.php>. Acesso em: 03 jan. 2016.  
61

 Segundo Daniel Solá Santiago, em entrevista para o jornal “O Globo”, em 17 de abril de 2013, os 

levantamentos também permitiram a recriação recentemente pela ficção no longa-metragem “Xingu” 

(2011), de Cao Hamburger.  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/documentario-refaz-mais-

de-50-anos-depois-expedicao-dos-irmaos-villas-boas-ao-centro-do-pais-8139252>. Acesso em: 03 jan. 

2016.   
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Figura 22: Capa oficial do DVD Coração do Brasil.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do Autor. 

 

Essas imagens remetem a constatação de que “há gente no vazio!” (BÔAS, 

2002), ou seja, as expedições e filmagens realizadas tinham por princípio respeitar e 

interferir o mínimo possível, pois, os processos nessa fronteira já revelavam uma 

sucessão inigualável de violência, baseada na inserção brasileira na mundialização do 

capital; e, para os povos indígenas, tais marcas remontam séculos de ocupação e 

massacre dos seus territórios.  

Dessa maneira, espera-se ampliar parte das análises dos conflitos territoriais no 

Brasil, reconhecendo, ainda, o cinema como uma prática social, cuja realidade é captada 

e, por vezes, pode servir como instrumento de denúncia e transformação conforme se 

busca evidenciar nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

AMAZÔNIA LEGAL:  

UM DES-ENCONTRO NA FRONTEIRA  
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“A febre de ouro, que continua impondo a morte e a escravidão aos indígenas na 

Amazônia, não é nova no Brasil; muito menos seus estragos”. 

 

Eduardo Galeano (1996, p.62) 

 

 

“A história do recente deslocamento da fronteira é uma história de destruição. 

Mas é também uma história de resistência, de revolta, de protesto, de sonho e 

esperança. A nossa consciência de homens comuns e também nossa consciência 

de intelectuais e especialistas se move no território dessa contradição”.  

 

José de Souza Martins (2014, p. 132) 
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No decorrer desse segundo capítulo da tese, busca-se evidenciar a concepção de 

Amazônia ora como região, fronteira, bioma e território, esse último, sobretudo, aos 

povos indígenas. A partir dessa leitura torna-se fundante, no bojo da teoria do 

conhecimento, reconhecer o lugar da história no desenvolvimento do capitalismo 

mundializado de maneira desigual e contraditório como afirma veementemente Oliveira 

(1999, 2007 e 2016a). 

Para compreender tais elementos históricos sobre a Amazônia brasileira e 

relacioná-los com a obra cinematográfica de Adrian Cowell, bem como sua visão de 

Amazônia presente nos documentários da série – A Década da destruição (1980-1990)–, 

parte-se da análise da formação territorial brasileira ancorada em disputas e massacres 

sangrentos a partir de uma ótica econômica de exploração, cujas marcas sob os povos 

indígenas e seus territórios ainda são atuais. Assim, a década da destruição no Brasil é 

infindável, assim como os conflitos no campo, e, especialmente, na Amazônia.  

 

2.1 - Territórios em disputas nacionais e internacionais 

 

Compreender a formação territorial é, portanto, compreender as 

relações sociais que determinaram a construção de um território. 

 

 Larissa Mies Bombardi (2004, p. 47). 

 

 

A partir da premissa de que o desenvolvimento capitalista no Brasil vem 

impondo uma reordenação ao território brasileiro e, sobretudo, ao campo, é que se 

compreendem as diferentes disputas e divergências ao inseri-lo nessa lógica 

mundializada. 

Dessa forma, compreende-se que a ocupação e a produção histórica do território 

brasileiro remetem aos inúmeros conflitos pela posse, domínio e comercialização dos 

recursos naturais, sendo, portanto, imprescindível reconhecer esses processos para se 

entenderem os atuais usos e conflitos territoriais e ambientais no país. 

Pode-se, portanto, indicar que a transformação do território brasileiro ocorre 

numa escala mundializada. E, nesse devir, a Amazônia está inserida de inúmeras 

formas; e os indígenas, pressionados pela construção de capitalismo selvagem, 

adentraram o interior do país. Dessa maneira, “[...] a Amazônia não é um território 

único e homogêneo, que apesar de estar sob a égide do capitalismo, não deve ser 

considerada tão-somente como um território capitalista” (AMARAL, 2011, p. 37).  
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Nesse sentido, vale frisar que a maioria da população indígena concentra-se na 

Amazônia e continua a resistir nesse refúgio, ou seja, nas frações territoriais que 

coexistem e se relacionam, pois:  

[...] para continuar sendo um território “livre” no seio do capitalismo 

no Brasil ainda precisará de muita luta. Essa luta dos povos indígenas 

passa pelo processo de demarcação de terras; e contra a violência dos 

“eiros”, ou seja, garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros etc. 

(FELICIANO, 2006, p. 81). 
 

É nesse amplo e complexo cenário que Feliciano (2006) indica que cinco 

milhões de índios foram dizimados no processo de colonização; sendo reduzidos a cerca 

de 220 mil e, quando distribuídos pelos 500 anos da “descoberta”, chegar-se-ia a um 

total de dez mil mortes de indígenas por ano. 

A partir desse cenário, deve-se reforçar que “A formação territorial do Brasil se 

deu neste processo de expansão/mundialização do capital e isto é muito significativo, do 

ponto de vista do tipo da constituição territorial que aqui se deu” (BOMBARDI, 2004, 

p. 49). 

Dessa forma, no Mapa 1, apresenta-se uma dada visão homogênea inerente à 

ocupação do território brasileiro no século XIX a partir das atividades econômicas. Por 

isso, cabe destacar que, no caso da Amazônia, as áreas conhecidas eram margeadas 

pelos rios, sobretudo, em função de que eram utilizados como meio de transporte e de 

busca de especiarias oriundas da região
62

.  

A ocupação de regiões antes tidas como inóspitas para as oligarquias traz 

consigo inúmeros migrantes em busca do El Dorado, da fartura. Por essa razão, faz-se 

necessária a “limpeza” das áreas para sua “ocupação efetiva”; é um segundo marco da 

destruição, ou seja, da típica consolidação do território nacional a partir dos 

conquistadores que:  

[...] baseou-se na destruição dos territórios indígenas pelos 

portugueses, na busca maciça de negros na África para a produção e 

exportação da cana-de-açúcar, na vinda de imigrantes pobres europeus 

- sobretudo para as lavouras de café (também para exportação), e no 

sempre dificultado acesso dos pobres à terra, a partir do momento que 

a pessoa do trabalhador se tornou livre. De qualquer forma, essa 

formação territorial serviu sempre para que a maior parte do capital 

aqui investido pudesse voltar livremente ao país de origem, ou para 

                                            
62

 Porto-Gonçalves (2012) menciona a invenção da Amazônia a partir de uma visão sobre a região em 

detrimento de um verídico conhecimento da região. No tocante aos limites territoriais traçados pelos 

cientistas, revela que correspondem à abrangência da Hevea brasiliensis, a seringueira que fornece um 

dos melhores látex. Por isso, conclui que a Amazônia é marcada por critérios externos, ou seja, os “de 

fora” em detrimento dos amazônidas. 
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que parte dele pudesse aqui se reproduzir e ser acumulada nas mãos de 

uma ínfima parcela da população (BOMBARDI, 2004, p. 19). 

 

Mapa 1: A economia e o território no século XIX 

 
Fonte: THÉRY; MELLO, 2009, p. 41. 

No século XIX, observam-se significativas modificações com relação à 

ocupação do território. Na Amazônia, por exemplo, destaca-se a economia da borracha 

como a grande responsável pelo desenvolvimento de cidades como Manaus e Belém. A 

concorrência na produção do açúcar e a proibição do tráfico negreiro levam à queda da 

economia canavieira, aliada ao desenvolvimento da mineração em Minas Gerais e, 

posteriormente, ao crescimento da economia cafeeira. 

Nesse processo, todas as atenções estavam direcionadas para o desenvolvimento 

da região sudeste, principalmente dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro, visto que o centro econômico passou a ser o Sudeste e não mais o Nordeste. 

Consequentemente, a região Sudeste passou a atrair cada vez mais pessoas, 

favorecendo, então, o processo de povoamento e, obviamente, intensificaram-se as 

modificações na organização territorial.  

A articulação entre latifúndio, trabalho escravo, plantation açucareira e a relação 

comercial exclusiva com a Metrópole, seguida da autonomia dos senhores de engenho, 

resultou numa formação territorial única, marcada pela dispersão, ou seja, a 
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desintegração regional, conforme pode ser analisado no mapa síntese da ocupação do 

país (Mapa 2).    

A leitura desses processos é contraditória, e existem várias nuances, pois não é 

um processo hegemônico, há insurreições e uma dada autonomia e liberdade na 

fronteira. Por isso, a construção do território capitalista na Amazônia é compreendida a 

partir do seu caráter eminentemente desigual, combinado e contraditório que carrega 

consigo relações sociais de produção capitalista que redefine e cria relações não 

capitalistas de produção (MARTINS, 2014). Dito isso, a leitura do mapa somente pode 

ser efetivada ao considerarmos que não há territórios “vazios”, como apregoado pelos 

autores; tal posicionamento é decorrente da perspectiva do colonizador, daquele que 

chega na fronteira e visa conquistá-la.  

Mapa 2: A ocupação do território brasileiro 

 
Fonte: THÉRY; MELLO, 2009, p. 87. 

 

A lógica contínua no crescimento e na exploração dos recursos naturais está 

engendrada na história territorial do país e foi intensificada no final do século XX e 

início do século XXI. Trata-se, nas análises de Oliveira (1997, p. 204-5; grifo do autor), 

de uma situação que muitos pesquisadores e estudantes que participaram do Projeto 

Rondon tiveram que endenter, ou seja, o “[...] lema não devia ser „Integrar para não 
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entregar‟ e sim „Integrar para entregar‟, pois este é o quadro da realidade dos recursos 

naturais da Amazônia no final do século XX”. 

Ainda sobre a proposição desse mapa, as áreas em brancos, cuja legenda indica – 

“territórios ainda não ocupados no século XIX”–, é reducionista uma vez que muitos 

povos indígenas já estavam territorializados nessas áreas. Tal indicação permite inferir 

que o olhar do conquistador – da frente pioneira por vezes–, tende a prevalecer sob os 

modos de vida ancestrais que manejavam e dominavam vasta dimensão territorial.  

A partir desses pressupostos, vale destacar que a formação do país é oriunda de 

um processo complexo e contraditório que remete a cinco séculos de ocupações e 

transformações violentas, muitas das quais representadas pela atuação do capital na 

fronteira. Por isso, 

[...] entendemos que a coexistência de diferentes territorialidades 

presentes na Amazônia é permeada por encontros e desencontros das 

suas diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais. As 

diferentes classes sociais ou frações de classes territorializadas 

resistem e lutam contra o processo de homogeneização buscado pelo 

capital em seu processo de mundialização, o qual não reconhece essa 

diversidade, provocando intensas situações de conflito social que 

caracterizam a fronteira (AMARAL, 2011, p. 38).  

 

Dessa maneira, ressalta-se que o intenso fluxo migratório para a Amazônia nos 

séculos XIX e XX, está nitidamente associado aos camponeses expropriados do 

Nordeste pela “indústria latifundiária da seca” e  também  pelo avanço da agricultura 

capitalista no Sul e Sudeste do país. Por isso, é possível reafirmara Amazônia como 

uma região, e, sobretudo, como fronteira a partir da qual muitas políticas públicas 

tinham o ideário de integrá-la e resolver a questão social do país e, simultaneamente, 

integrá-la à economia internacional.  

 Para Oliveira (2007, p. 138; grifo nosso): 

Este momento vivido pelo desenvolvimento capitalista no Brasil é 

fundamental para o campo, pois as bases para sua industrialização 

estavam lançadas. E o que todos assistiram foi o capital atuando como 

rolo compressor, esmagando tudo no rumo da acumulação e de sua 

reprodução ampliada. É na lógica contraditória deste rumo que se 

deve entender os conflitos sociais e a luta pela terra no Brasil. A 

ocupação recente da Amazônia é, pois, síntese e antítese desse 

processo violento. Se a abertura da posse pelo posseiro deriva da 

negação consciente à proletarização a colonização foi a válvula de 

escape das pressões que a concentração e o remembramento da 

terra trouxe consigo, mas a realidade da floresta amazônica e a 

falta de políticas públicas de fixação do homem à terra geraram o 

retorno.  
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A violência e a luta do campesinato são, portanto, faces de uma situação que se 

ancoram na história do país, sobretudo, na fronteira como lugar de alteridade, tornando-

a singular e repleta de encontros e desencontros a um só tempo, como apregoa Martins 

(1996b e 2014). 

No tocante à integração regional, nota-se que as políticas desenvolvimentistas do 

regime militar e, posteriormente, na fase da abertura política do Brasil, buscam elencar 

algumas áreas de interesse econômico para executar algumas ações centrais que, em 

tese, deveriam alavancar outras. 

Sobre esses planos com enfoque regional, o mapa a seguir apresenta algumas 

políticas que possuíam uma determinada definição espacial, a partir de alguns 

pressupostos regionais básicos. Por isso, vale reforçar que, durante o período de 1970-

1985 – Ditadura Militar, tais políticas regionais apoiavam-se sobre as superintendências 

de desenvolvimento regional, trata-se da sedimentação paulatina de uma “[...] estratégia 

espacial de desenvolvimento, expressa na política das fronteiras ideológicas” 

(OLIVEIRA, 1991, p. 89), como exemplo: SUDAM (Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia), SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste), SUDESUL (Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul) e 

SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), respectivamente 

encarregadas da Amazônia, do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste; quanto ao Sudeste, 

o mesmo parece que pode se desenvolver sozinho (THÉRY; MELLO, 2009). 
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Mapa 3: Programas econômicos de integração nacional
63

 
Fonte: THÉRY; MELLO, 2009, p. 269. 

 

A partir desses dados, compreende-se que a Amazônia, por meio do 

Polamazônia – Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia
64

, tinha 

a finalidade de promover o aproveitamento integrado das potencialidades agropecuárias, 

agroindustriais, florestais e minerais, em áreas prioritárias, e constitui-se em verídico 

mosaico territorial, visto ser o único, dentre os programas, com 15 áreas prioritárias
65

, 

sendo que a sua dimensão fez com que houvesse a multiplicação exponencial dos 

conflitos. A legalidade e a ilegalidade foram territorializadas na Amazônia e continuam 

postas na sua longa história de luta e resistência para constituir e, sobretudo, retomar 

frações do território livres do avanço do capitalismo. 

 

 

 

                                            
63

 Na legenda do mapa onde se lê Poloamazônia, leia-se Polamazônia.  
64

Decreto nº 74.607, de 25 de setembro de 1974. Dispõe sobre a criação do Programa de Polos 

Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA). Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=203996>. Acesso em: 27 mai. 2016.  
65

I – Xingu-Araguaia; II – Carajás; III – Araguaia-Tocantins; IV – Trombetas; V – Altamira; VI – Pré-

Amazônia Maranhense; VII – Rondônia; VIII – Acre; IX – Juruá Solimões; X – Roraima; XI – Tapajós; 

XII – Amapá; XIII – Juruena; XIV – Aripuanã; e XV – Marajó (Art. 2, Decreto nº 74.607/1974). 
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2.2 - A ocupação territorial no Brasil 

 

  “O Brasil, não custa nada lembrar, possui a estrutura fundiária  

mais concentrada que a história da humanidade já registrou.” 

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1999b, p.244). 

 

A privação à terra no Brasil carrega consigo muitas marcas e contradições, as 

quais resultam em conflitos e resistências; fazendo com que o campesinato vivencie 

uma longa e duradoura marcha para derrubar as cercas do latifúndio, do capital, da 

escola, entre outras territorializadas na história do país. O marco da concentração de 

terras ocorre com a Lei nº 601 de 1850 – a Lei de Terras –, que estabeleceu “[...] o 

acesso à terra somente àqueles que tivessem dinheiro ou posses para adquiri-las. Essa 

medida já conjeturava o processo de „libertação‟ dos escravos. Dessa forma, libertou-

se o escravo para escravizar o acesso à terra [...]” (FELICIANO, 2006, p. 27). E, 

nesse devir,  

A Lei de Terras transformava as terras devolutas em monopólios do 

Estado e Estado controlado por uma forte classe de grandes 

fazendeiros. Os camponeses não proprietários, os que chegassem 

depois da Lei de Terras ou aqueles que não tiveram suas posses 

legitimadas em 1850, sujeitavam-se, pois, como assinalaria na época 

da abolição da escravatura um grande fazendeiro de café e empresário, 

a trabalhar para a grande fazenda, acumulando pecúlio, com o qual 

pudessem mais tarde comprar terras, até do próprio fazendeiro 

(MARTINS, 1990, p. 42). 

 

Tal legislação impediu, portanto, que os trabalhadores pobres e “libertos” 

tivessem acesso à terra no país. Por isso, entende-se que a terra é transformada em 

mercadoria e assume seu caráter rentista e, consequentemente, altera as relações 

sociais, políticas e econômicas do Brasil; transformando, assim, os senhores de 

escravos em senhores de terras.   

Salienta-se, assim, que a marcha do campesinato brasileiro deve ser 

compreendida a partir da territorialização do capital de forma desigual e contraditória, 

conforme salienta Oliveira (2001). Acrescenta-se, nessa perspectiva, a consonância 

com as políticas públicas, as quais inibem a Reforma Agrária no país e, 

constantemente, inserem os camponeses nesses conflitos e disputas territoriais. 

Contudo, esses camponeses, contraditoriamente, criam estratégias que permitem sua 

reprodução no capitalismo; trata-se das relações sociais não capitalistas de produção 

no campo, que Santos (1978), Martins (1996) e Oliveira (1991a) abordam e 

subsidiam a compreensão que aqui se faz dessa classe social que se reproduz dentro 
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do capitalismo. E, justamente por isso, enfrentam inúmeros conflitos, muitos dos 

quais marcados pela expropriação e violência. 

Oliveira (1996) indica que, entre 1964 e 1985, registraram-se 1079 assassinatos 

em diferentes conflitos no campo brasileiro; muitos perderam a vida na luta por um 

pedaço de terra no território do latifúndio. Essa é uma marca da Ditadura Militar que 

perdura na nossa história, como nos revelam, continuamente, os dados da Comissão 

Pastoral da Terra. 

As mudanças ocorridas no cenário político brasileiro no período analisado 

remetem à postura autoritária do regime militar, e, nesse cenário, há alguns desafios 

ao se situar um processo complexo que envolve a luta pela terra e, consequentemente, 

por Reforma Agrária. Nesse processo, o Estatuto da Terra, de novembro de 1964, 

aparentemente indicava que a Reforma Agrária entraria em cena no país. No entanto, 

isso não ocorreu, visto que o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) só 

foi elaborado em 1985 durante o governo de José Sarney (OLIVEIRA, 1996 e 2001).  

Isso remete às intencionalidades implícitas, uma vez que as Ligas Camponesas 

no Nordeste ganhavam importância nas áreas onde haviam camponeses expropriados 

devido à expansão da cana-de-açúcar, e, por isso, sacudiam muitas reivindicações 

pela Reforma Agrária (ANDRADE, 1989). Contra essa crescente mobilização de 

esquerda, representando uma efervescente oposição, os militares criaram o referido 

Estatuto que, segundo Oliveira (1996, p.88): 

[...] foi selado entre os latifundiários e o governo militar. Só 

recentemente foi revelado que o então Ministro Roberto Campos 

garantia aos latifundiários que o Estatuto aprovado não seria 

implantado. Passados vinte anos descobriu-se a realidade do 

acordo: o Plano Nacional de Reforma Agrária não havia sido 

elaborado. Dessa forma, o regime militar durante seus mais de 20 

anos de vigência, conviveu/consentiu/promoveu um verdadeiro 

leilão das terras públicas deste país entre latifundiários e 

empresários do Centro-Sul industrial. Soldou uma aliança entre a 

burguesia industrial e os latifundiários através da transformação 

daquela burguesia em latifundiários, territorializando, portanto, a 

burguesia industrial já mundializada. 

 

O Estatuto da Terra, portanto, deve ser compreendido dentro das relações 

desenvolvimentistas impostas pelos militares, os quais integravam para não entregar, 

ou seja, os militares impuseram uma leitura sobre a ideologia das “fronteiras 

ideológicas” do pós Segunda Guerra Mundial, e, por conseguinte, sobre a disputa 

travada durante a Guerra Fria e a luta capitalista contra o comunismo, as quais 

moldaram as escolas militares estadunidenses, bem como a tese do controle das 
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reservas minerais. Nesse contexto, “[...] os militares brasileiros fizeram a leitura 

geopolítica da ideologia norte-americana: „O que não entregar aos Estados Unidos 

entregar-se-á à União Soviética‟” (OLIVEIRA, 1991, p.10). 

Nesse contexto, registram-se crescentes mobilizações favoráveis à reforma 

agrária. Por isso, 

O Estatuto da Terra, tornado lei pelo regime militar, era lei morta. A 

colonização na Amazônia aparecia como autêntica contra-reforma; 

como escreveu Octavio Ianni, após 20 anos, os militares não 

permitiram sequer  que do Estatuto saísse um plano nacional de 

Reforma Agrária. Foi a “Nova República” que se incumbiu dessa 

missão histórica, sem entretanto obter o apoio de sua base aliada no 

PMDB, no PFL, e dos latifundiários, enfim, esqueceu-se que para o 

Estatuto se tornar Plano havia de ser superado o fosso controlado 

pelos especuladores rentistas. Aliás, mais que isto, o fosso estava 

controlado pela aliança entre os setores nacionais do capital 

mundializado e, agora, territorializados (OLIVEIRA, 2001, p.192). 

 

Ainda no contexto da Ditadura Militar, Oliveira (1991) aponta as estratégias 

utilizadas com o golpe militar de 1964, entendendo o Estatuto da Terra e os demais 

desdobramentos tais como os projetos de integração na Amazônia, cuja doutrina da 

“fronteira ideológica” foi substituída pela doutrina da “fronteira geográfica”, e “[...] 

esta nova doutrina passava a constituir-se num instrumento para pilhar as riquezas 

nacionais” (PEREIRA, 1967 apud OLIVEIRA, 1991, p. 25). 

As repressões, as intimidações, as injustiças, em consonância com os grandes 

projetos de integração nacional, fizeram com que a questão agrária entrasse num 

rápido processo de militarização na década de 1970. 

Bernini (2008), ao analisar a problemática ambiental e seu ambíguo encontro 

com a luta pela terra, salienta que a partir do regime militar nos quatro cantos do país, 

os camponeses lutavam com a expropriação resultante da expansão de infraestrutura 

viária, projetos agropecuários, hidrelétricos, mineração e especulação imobiliária 

gerada pelas diretrizes desenvolvimentistas, as quais foram marcadas pela 

expropriação e apropriação de terras públicas para a elite agrária brasileira com 

incentivos do governo. Essa leitura revela a personificação de uma situação de classe, 

ou seja, proprietários fundiários e, simultaneamente, empreendedores urbano-

industriais, burgueses, enfim (PAULINO; ALMEIDA, 2010). 

Nesse contexto, os documentários de Adrian Cowell, em especial aqueles que 

compõem a Década da destruição (1980 a 1990), permitem inferir sobre esse profícuo 

encontro-desencontro da questão agrária e ambiental com recortes sobre a ocupação 
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da Amazônia em diálogo com diferentes conflitos e supostos ordenamentos 

territoriais que ocorrem no Brasil, sobretudo, com os projetos sob a égide do 

desenvolvimento regional
66

.  

Por isso, a ação do Estado durante a Ditadura Militar, por vezes, teve um papel 

significativo na expulsão e deslegitimação de camponeses, posseiros, indígenas e 

demais populações extrativistas/tradicionais. Tal situação agravou os conflitos sociais 

no campo, resultando em resistências e intensas retaliações. 

Martins (1984) demonstra que, através da criação do Ministério Extraordinário 

para Assuntos Fundiários em 1982, o mesmo assume a política fundiária, leia-se: 

“Quartel da Terra”, cujo controle ficou nas mãos do general Danilo Venturini; 

portanto, assumia-se que era um problema de ordem militar. 

A escolha desse general para ministro é fácil de entender: ele é, por 

assim dizer, como que um especialista nos problemas de terra e, 

particularmente, segundo vários indícios, tem sido encarregado do 

estudo, do acompanhamento e das decisões militares sobre o caráter 

social e político da luta pela terra [...] A criação do Ministério 

Extraordinário para Assuntos Fundiários é inseparável da sua entrega 

à direção de um general e de um general que vai acumular a função 

de secretário do Conselho de Segurança Nacional, o laboratório onde 

são produzidas as decisões relativas à tutela militar sobre amplos 

setores da sociedade brasileira. A criação desse Ministério, e o 

caráter militar que ele assume, está perfeitamente na linha e na lógica 

da progressiva e definida militarização da questão agrária no Brasil. 

Está também, na lógica da crescente federalização das terras 

devolutas e do problema da terra (MARTINS, 1984, p.20). 

 

O controle sobre a sociedade estava posto, assim como os interesses de 

classes. Nesse sentido, as lutas sociais no campo e o fortalecimento dos trabalhadores 

apresentavam um conflito iminente, por isso, trataram logo de persegui-los, extingui-

los e/ou reduzir suas ações. Um exemplo apresentado por Martins (1984) é a criação 

do GETSOP (Grupo Executivo de Terras do Sudoeste do Paraná), matriz para o 

GETAT (Grupo Executivo das Terras do Araguaia/Tocantins) e o próprio Ministério 

Extraordinário para Assuntos Fundiários, revelando, assim, o envolvimento militar 

direto na questão da terra no país.  

Nesse cenário conflitivo, destacam-se também as Ligas Camponesas estudadas 

por Castro (1967) e Andrade (1989), as quais foram organizadas no nordeste 

brasileiro. E, por lutarem pela terra, foram desorganizadas na força do Ministério – do 
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 Está se referindo aqui, sobretudo, ao POLAMAZÔNIA (1974), POLOCENTRO (1975) e 
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Quartel da Terra, e algumas lideranças até hoje estão desaparecidas (MORISSAWA, 

2001). 

Além das Ligas Camponesas, lideranças da ULTAB, MASTER, Guerrilha do 

Araguaia, entre outros, também foram perseguidos quando o regime militar de 1964 

assumiu o controle do país, desarticulando, em partes, os movimentos sociais e as 

lideranças. Por isso, compreende-se que: 

[...] a terra, na sociedade brasileira, é uma mercadoria toda 

especial. Muito mais do que reserva de valor, é reserva 

patrimonial. A retenção da terra não é feita com fins de colocá-la 

para produzir, motivo pelo qual a maioria das terras deste país 

mantém-se improdutiva. Mais do que isso, esta terra improdutiva é 

retida com a finalidade de constituir instrumento a partir do qual se 

vai ter acesso por parte, evidentemente, das elites às políticas do 

Estado. Assim, as elites não têm permitido que o Estado implemente 

qualquer política de Reforma Agrária no Brasil (OLIVEIRA, 2001, 

p. 199; grifo nosso). 

 

Essas políticas do Estado estão territorializadas no processo histórico 

brasileiro, manifestadas sob inúmeras formas e argumentos, favorecendo a elite 

agrária, numa escala mundializada. E, nesse processo, os camponeses lutam pela terra 

de que necessitam para trabalhar; ao resistirem à expulsão e à expropriação, eles se 

fortalecem do ponto de vista político para a conquista de uma fração do território 

capitalista. Há, portanto, um conflito de classes sociais antagônicas (BOMBARDI, 

2006). 

Nesse cenário, é possível compreender os camponeses como uma classe social 

da sociedade capitalista. Por isso, trata-se de uma fração e não o território na sua 

amplitude. Dessa forma, o golpe de 1964 impôs a militarização da questão agrária 

obedecendo a determinados princípios, tais como a concentração empresarial nas 

atividades agrícolas “[...] por meio da liquidação do patrimônio devoluto em favor de 

grandes capitalistas do setor financeiro e industrial, nacionais ou estrangeiros, via 

incentivos fiscais em troca de compromissos de estes iniciarem empreendimentos 

agropecuários” (PAULINO, ALMEIDA, 2010, p. 13). 

Desse cenário, advém parte da ação do Estado para reordenar o território 

brasileiro, reforçando o caráter industrial na agricultura capitalista que:  

 

[...] possibilitou a produção em grande escala das culturas cuja 

obtenção de preços altos no mercado garantiam lucro certo nesses 

empreendimentos. O Estado atuou estimulando esses setores 

competitivos, deixando praticamente abandonadas aquelas culturas 
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que têm se constituído, historicamente, na alimentação básica dos 

trabalhadores brasileiros (OLIVEIRA, 1999, p. 93-4). 

 

Por isso, salienta-se que tais empreendimentos no campo brasileiro 

impulsionaram os conflitos e as lutas pela terra; o que implica, também, assumir que a 

economia brasileira foi internacionalizada e carrega consigo todas essas marcas de uma 

expansão capitalista em que a empresa, a fazenda, a grilagem, a injustiça e a 

brutalidade são indissociáveis e perpetuam-se no país durante a Ditadura Militar e, 

também, atualmente, sob a égide da “democracia”. Em suma, é necessário retornar às 

afirmações de Martins (1986, p. 9) e reafirmar que: “o arame farpado vai cercando 

tudo, vai tirando cada um de seu lugar. E, no verão já não há terra para plantar, rio para 

pescar, mata para caçar”.  

A concretude da cerca é nítida ao pensar a luta pela terra e território no país. 

Todavia, além dessa, há de se refletir sobre os demais mecanismos que asseguram tal 

realidade, ou seja, as legislações, isenções fiscais, financiamentos, entre tantos 

mecanismos que reconhecem os capitalistas no campo, em detrimento, por exemplo, 

dos posseiros, que lutam para assegurar seus direitos, reivindicam a reforma agrária e 

vão ao cerne da questão ao questionarem o Estado, sobretudo, no tocante às terras 

devolutas; daí a dimensão das lutas populares no campo, as quais desnudam a história 

do Brasil através do seu eixo fundante, ou seja, a propriedade da terra – do direito que 

a sustenta ao uso que dela se faz (MARTINS, 1986). 

 Nesse sentido, observa-se que:  

O progressivo envolvimento dos militares na questão fundiária está 

diretamente relacionado com a tentativa de reduzir a questão agrária 

a uma questão política aceitável com a tentativa de administrar o 

conflito no campo sem impor aos grandes proprietários de terra o 

confisco de suas propriedades, sem impor uma reforma agrária 

unilateral que liquidasse de uma vez a base econômica das 

oligarquias (MARTINS, 1986, p. 88).  

 

Tal posicionamento teria desdobramentos internacionais em face da polarização 

URSS e EUA e traria alterações estruturantes dando, em tese, abertura para os 

camponeses no cenário político do Brasil. Por isso, a intervenção militar não foi para 

interromper um movimento do pêndulo político. Trata-se, na acepção de Martins 

(1986), de uma intervenção militar para uma composição política, ou seja, para 

transformar os latifundiários numa força de centralização política no país, o que, em 

partes, auxilia no entendimento das disputas territoriais cravadas na nossa história.  
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Urge dizer, portanto, que a militarização da questão agrária no Brasil e, 

principalmente, na Amazônia, possibilitou, durante a Ditadura Militar, que tal questão 

fosse tratada como Segurança Nacional, abrindo, contraditoriamente, a Amazônia 

para o capital nacional e internacional, o que assegura indicar, neste momento, que os 

registros cinematográficos de Adrian Cowell apresentam nuances de um processo 

cujas marcas estão materializadas no desmatamento, e, sobretudo, nas lutas de 

indígenas, camponeses, seringueiros, entre outros que, concomitantemente, 

vivenciam o perene problema fundiário com as expulsões, expropriações e violência 

na fronteira e também em áreas cuja ocupação desperta interesses de novos 

empreendimentos para o capital.  

Desse ponto de vista, Martins (1999, p. 13) indaga, ainda, que: “a propriedade 

da terra é o centro histórico de um sistema político persistente [...]”.  Nesse devir, há 

uma anulação da cidadania em função do aprisionamento do capital moderno, que se 

respalda no clientelismo, na dominação patrimonial do oligarquismo, o que 

possibilita compreender e, por vezes, repetir continuamente que, no Brasil, o atraso é 

um instrumento de poder que se perpetua sob a égide do moderno e da modernidade 

para se continuar como sempre se esteve, ou seja, no poder. Daí a ampla aliança terra-

capital, ou mesmo aliança do atraso, que bloqueia o reordenamento e a retomada das 

terras e do consequente desenvolvimento advindo da agricultura camponesa.   

Tomando como referencial tais leituras, nota-se que a militarização da questão 

agrária no Brasil cunhou inúmeros e permanentes conflitos no campo, mormente, na 

Amazônia. Dessa forma, a tríade – expansão do capitalismo, militarização da questão 

agrária e a contrarreforma agrária – está territorializada na Amazônia em consonância 

com estímulos e regulamentações do Estado. 

Por isso, a lógica de distribuir algumas terras para não distribuir as terras, 

conforme analisou Ianni (1979a), é uma das estratégias de ocupação amazônica 

através dos projetos de colonização, favorecendo, assim, a ideologia e a aliança 

econômico-social no país com amplo respaldo da segurança nacional. Daí advém a 

contrarreforma agrária dos militares, cujo pressuposto conservador tem por objetivo 

não efetivar a reforma agrária no país como apregoava o movimento histórico das 

Ligas Camponesas que lutavam por uma efetiva reforma agrária no Brasil 

(OLIVEIRA, 1991). 

 A partir dessas reflexões sobre o ordenamento territorial do Brasil, compreende-

se que a Amazônia é internacionalizada na lógica da militarização e, assim, visa-se 
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assegurar o controle dos recursos naturais e, em partes, ter o controle sobre uma reforma 

agrária no país.   

 Por isso, o entendimento da hiléia, da rainforest, do Eldorado, do Inferno Verde, 

do Deserto Vermelho, da Selva Amazônica, do Paraíso Terrestre, entre outras 

denominações, como exposto por Goodland e Irwin (1975), Cardoso e Müller (1977), 

Boff (1980) Esteves (1993) e Leite (2001), permite inferir que as diferentes abordagens 

sobre a Amazônia convergem sobre as riquezas existentes nessa região e o eminente 

conflito histórico na ocupação da mesma. Dessa forma, é possível afirmar que o paraíso 

verde foi e é para poucos, enquanto a maioria da população, principalmente a indígena, 

continua sendo massacrada em face da expansão desenvolvimentista apregoada para a 

Amazônia e para o país.  

 Por isso, ressalta-se que:  

[...] os recursos naturais, principalmente minerais, da Amazônia estão 

internacionalizados, a economia brasileira está internacionalizada: é 

contra essa aliança – que o capital consolidou – que os trabalhadores 

deste país terão que lutar (OLIVEIRA, 1991, p. 99). 

 

Esse ordenamento territorial é indissociável do desordenamento e das tensões 

entre territorialidade no país e na Amazônia; portanto, se “exportar é o que importa”, 

como predicou o economista Delfim Netto, a burguesia nacional encorpou e soldou 

novas alianças internacionais e abriu as portas para o saque da Amazônia com os 

arranjos da geopolítica estadunidense e o pseudo nacionalismo nacional (OLIVEIRA, 

1990).   

 No mapa a seguir evidenciam-se as territorialidades da Amazônia Legal
67

, ou 

seja, sua dimensão internacional relacionada ao bioma e bacia amazônica, bem como as 

Terras Indígenas (TI), Assentamentos Rurais, Quilombos, Unidades de Conservação 

(UC) etc.  
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 A definição de Amazônia Legal criada, inicialmente, em 1953, e alterada posteriormente em 1966, 

1977 e 1988, indica que o estado do Maranhão limita-se ao oeste do meridiano de 44º. Para maiores 

informações consulte: Oliveira (1990) e SUDAM, disponível em: <http://www.sudam.gov.br/ 

index.php/fno/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia>. Acesso em: 01 set. 2017.  
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Mapa 4: Amazônia Legal e suas territorialidades 

 
Fonte: IBGE, ICMBio, INCRA, MMA, FUNAI. Org. GHCF, 2018.  
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A partir desse amplo mosaico em disputa, ressalta-se que os nove 

documentários, apresentados no Quadro 3, que compõem a série “A Década da 

Destruição”, permitem um olhar acurado sobre os processos conflitivos materializados 

na Amazônia, através dos quais o ideário das políticas públicas ancorou-se na 

“integração para entregar” a Amazônia, consolidando, assim, múltiplos e constantes 

conflitos territoriais em toda a Amazônia Legal.  

Quadro 3: Documentários da Série – A década da destruição (1980 a 1990) 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

O CAMINHO DO 

FOGO 
 

(1984, 52 min.)
68

 

Este filme é sobre os colonos que estavam se estabelecendo no 

território dos Uru Eu WauWau. Os índios foram dizimados por 

epidemias e 60-80% deles morreram até o final da década de 1980. 

Contudo, para os colonos, não foi muito melhor. O solo ali era tão 

ruim que, após seis anos, 60% da terra que eles haviam desmatado e 

plantado, com tanto entusiasmo, já tinha sido abandonada. 

NA TRILHA DOS 

URU EU WAU WAU  

 

(1984/1990, 52min.) 

 

Este filme mostra o primeiro contato com os índios Uru Eu 

WauWau, pressionados pelo desenvolvimento em Rondônia, que 

atraía cada vez mais lavradores do sul do país para o estado. 

Impulsionados a penetrarem na floresta, os colonos se aproximavam 

cada vez mais desta tribo. Nessa conjuntura, o rapto de uma criança 

branca pelos Uru Eu WauWau aumenta o rancor dos colonizadores 

contra os índios, vistos como uma barreira ao desenvolvimento. 

Paralelamente, a FUNAI organiza uma expedição para contatá-los, 

com o objetivo de protegê-los do avanço dos brancos sobre seu 

território. 

NAS CINZAS DA 

FLORESTA  

(1984/1990, 52 min.) 

A partir da construção da BR 364, em Rondônia, e da „estrada de 

penetração‟ 462, o filme traça um panorama abrangente, apresentado 

por José Lutzemberger, de como a política do governo brasileiro 

para ocupação da Amazônia, na década de 1980, levou à degradação 

de enormes áreas de florestas neste estado.  

MONTANHAS DE 

OURO  

 

(1988/1990, 52 min.) 

Neste documentário, Adrian Cowell analisa a dinâmica econômica, 

social e ambiental na província mineral mais rica do planeta – 

Carajás. Os conflitos e contrastes entre a atuação da empresa, dona 

da concessão, e a dos garimpeiros. A ascensão e queda da 

produtividade, no garimpo de Serra Pelada, o crescimento 

exponencial da produção industrial ao longo da década de 80 e o 

rastro de destruição deixado na floresta ao redor. 

CHICO MENDES – 

EU QUERO VIVER 
 

(1989/1990, 40/50 min.) 

O filme mostra a trajetória de Chico Mendes, líder seringueiro no 

Acre, em defesa da Amazônia. Com registros feitos entre 1985 e 

1988, acompanha-se Chico Mendes na organização dos seringueiros 

em defesa da floresta, no nascimento da Aliança dos Povos da 

Floresta, e na luta pela demarcação das primeiras Reservas 

Extrativistas na Amazônia. O filme mostra, ainda, a trama armada 

para seu assassinato e as repercussões no Brasil e no mundo. 

TEMPESTADES NA 

AMAZÔNIA 

Enfoca a tese de doutoramento do Dr. Eneás Sallati, (ex-diretor do 

INPA) discorrendo sobre as questões climáticas da floresta 

                                            
68
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(1984, 26 min.) 

amazônica. Busca saber se a floresta é consequência do clima ou o 

clima é consequência da floresta. Ele explica como a floresta gera 

50% de sua própria chuva. Isto significa que o desmatamento não 

somente reduzirá a quantidade de chuvas da Amazônia, mas também 

da região central do Brasil. 

FINANCIANDO O 

DESASTRE 

Parte I – com o colono 

Renato 

Parte II – com José 

Lutzemberg  

Parte III – com Chico 

Mendes 

 (1987, 76 mim.)   

Aborda, de maneira crítica, a política ambiental do Banco Mundial 

para a Amazônia, enfocando a devastação feita sob seu 

financiamento para o POLONOROESTE com depoimentos do 

colono Renato e sua família, do ambientalista José Lutzemberger e 

com o seringueiro Chico Mendes.  

A MECÂNICA DA 

FLORESTA 
 

(1984, 26 min.) 

O zoólogo  Rob  Bierregaard e  a botânica  Judy 

Rankin  explicam  os “mecanismos” da floresta e quantas espécies 

são interdependentes de outras espécies para sua sobrevivência. 

MATANDO POR 

TERRAS 

 

(1990/2011, 52 min.)
69

 

Rodado na fronteira leste da Amazônia, ao longo da rodovia Belém 

Brasília, em 1986, período em que foram assassinadas mais de 100 

pessoas. Grandes fazendeiros, prestes a perder benefícios adquiridos 

durante  o governo militar, contratam pistoleiros para expulsar grupo 

de sem-terra acampado. Casas queimadas, assassinatos, famílias 

expulsas: fatos que levam à retaliação dos sem-terra com queimada 

de pastos e protestos, forçando os pistoleiros a abandonar o local e à 

partilha das terras por intermédio do INCRA. Contudo, a eficácia de 

tais medidas só dura até o assassinato de mais dois sem-terra e de 

uma criança de três anos. Nem mesmo a polícia ousa enfrentar os 

assassinos, e a justiça libera os mandantes do crime por falta de 

evidências. Uma entrevista com o pistoleiro mais famoso da região, 

conhecido por ter assassinado mais de 300 pessoas, deixa evidente 

que a justiça não alcança pistoleiros e latifundiários.  
Fonte: IGPA/PUC Goiás. Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/igpa/>. Acesso 

em: 10 out. 2015.  Org. GHCF. 

 

A partir dessa ampla produção cinematográfica de Cowell e sua equipe, foi 

possível capturar episódios marcantes da ocupação amazônica, e, também, permite-se 

inferir sobre as conflitualidades mediante a territorialização – desterritorialização – 

reterritorialização de diferentes relações sociais no âmbito da questão agrária, as quais 

possibilitam verificar que o acirramento dos conflitos não é de ordem econômica, é de 

ordem política, como apregoa Martins (1980).  

A discussão pormenorizada dos documentários advindos dessa série – A década 

da destruição, será realizada nos próximos capítulos, cujo objetivo é, justamente, tecer 
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 A versão brasileira é de 2011.  

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#25
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#25
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as críticas atualizadas sobre os cenários registrados por Cowell e comprovar sua 

atualidade frente os conflitos agrários vigentes nessas mesmas áreas. 

 

2.3 - Quadro fundiário e os latifúndios no Brasil 

Limpei de Índios as florestas 

e de Florestas o Brasil 

e, com os incentivos da fome do Povo, 

estou engordando o boi-miragem. 

 

Credencial do latifúndio - Dom Pedro Casaldáliga (1979, p.76) 

 

 

O quadro fundiário brasileiro, além de concentrador, carrega consigo o histórico 

da violência ao ocupar o território. Por isso, compreende-se que a questão agrária 

remete à colonização portuguesa ao consolidar os arranjos para a perene concentração 

fundiária no país. Por isso, reitera-se que “não existe latifúndio, sem violência. A 

violência faz parte da estrutura do latifúndio [...]. A existência do latifúndio é a 

violência geradora de todas as ações violentas que o acompanham” (BALDUINO, 2014, 

p.32). 

Nesse sentido, há uma intensa associação entre a ocupação fraudulenta das terras 

devolutas com a improdutividade dos latifúndios, os quais se ancoram, ainda, no 

descumprimento da legislação ambiental e trabalhista e, por isso, tais terras deveriam 

ser destinadas para reforma agrária. 

 Todavia, a ausência da reforma agrária, ou mesmo a regularização fundiária de 

áreas já declaradas e não tituladas, por vezes, emerge com os intensos e permanentes 

conflitos no país. Dessa maneira, há o entendimento de que questão agrária no Brasil 

perpassa por uma ampla reforma agrária em consonância com a efetiva regularização 

das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas.  

No tocante à distribuição de terras do Brasil em 2003 (Tabela 1), com base nos 

dados do Sistema Nacional de Cadastrado Rural do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), Oliveira (2003) comprovou que as terras devolutas estão 

presentes em todos os estados e permite inferir que estão atreladas à aliança terra-capital 

em vigor no país. 
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Tabela 1: Distribuição das terras brasileiras em 2003 

 

Brasil – 2003 Hectares % 

Área cadastrada no INCRA 420.400.000 49,5 

Áreas indígenas 128.500.000 15 

Unidades de Conservação 102.010.000 12 

Áreas urbanas, rios, rodovias e posses 29.200.00 3,5 

Subtotal 650.910.000 80 

Terras Devolutas 199.290.000 20 

Superfície territorial 850.200.000 100 

Fonte: Oliveira (2003). Org. GHCF. 

Mesmo se excluirmos os 29,2 milhões de hectares das áreas ocupadas pelas 

águas territoriais internas, áreas urbanas e ocupadas pelas rodovias e posses que 

deveriam ser regularizadas, ainda restarão 170 milhões de hectares. “Essas terras 

devolutas, portanto, públicas, estão em todos os Estados do país” (OLIVEIRA, 2003, p. 

127). Essa constatação indica, entre outras questões, a necessidade da regularização 

dessas áreas através de uma ampla reforma agrária e, em determinadas localidades, 

podem-se criar e regularizar determinadas UCs, principalmente em biomas que sofrem 

inúmeros impactos com o avanço do agronegócio, da mineração, do desmatamento e, 

sobretudo, nos latifúndios territorializados em diferentes regiões do país, os quais, além 

da ilegalidade de muitos títulos, não cumprem a função social da terra (FERREIRA, 

2013). 

Oliveira (2010 e 2010a), atualizando esses mesmos dados a partir do Censo 

Agropecuário do IBGE de 2006, indica que o número de terras devolutas é ainda maior. 

Para o IBGE, existem cerca de 310 milhões de hectares “com outras ocupações”, ou 

seja, são terras devolutas, conforme se constata na Tabela 2.  
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Tabela 2: Distribuição das terras brasileiras em 2006
70

 

 

BRASIL – 2006 Hectares  % 

Área dos estabelecimentos 329.941.393 38,7 

Áreas indígenas 125.545.870 14,7 

Unidades de Conservação  72 099 864 8,5 

Áreas com corpos d‟água 11 455 300 1,3 

Áreas urbanizadas 2 073 700 0,24 

Subtotal 541.116.127 63,34 

Áreas com outras ocupações 

Terras Devolutas 
310.371.532 36,66 

Superfície Territorial 851.487.659 100 

Fonte: Oliveira (2010 e 2010a). Org. GHCF. 

A partir da referida tabela, constata-se que as terras “com outras ocupações” são 

terras devolutas, as quais deveriam ser destinadas para uma ampla reforma agrária e 

também para fins de conservação ambiental.  

A partir do presente quadro fundiário, pode-se concluir que, em 2003, no Brasil, 

aproximadamente 20% das terras eram devolutas, segundo o INCRA. Já em 2006, a 

partir dos dados do IBGE, observa-se que esse número pode ser ainda maior e atingir o 

patamar de 36,66%, sendo que o órgão as denominou como áreas com outras 

ocupações, ou seja, trata-se de terras devolutas (OLIVEIRA, 2003 e 2010). Ao analisar 

os números de 2014 do INCRA, nota-se o seguinte cenário sobre a distribuição das 

terras brasileiras: 

Tabela 3: Distribuição das terras brasileiras em 2014 - INCRA
71

 

 

Brasil – 2014 Hectares (ha) % 

Superfície territorial 851.487.659 100 

Área dos Imóveis  411.613.035 48,3 

Áreas Indígenas 125.545.870 14,7 

Unidades de Conservação 72.099.864 8,5 

Áreas com corpos d‟água 11.455.300 1,3 

Áreas urbanizadas 2.073.700 0,24 

Subtotal 622.787.769 73 

Terras Devolutas 228.699.890 27 

Fonte: Oliveira (2015). Org. GHCF. 

                                            
70

 Os dados primários foram coletados no IBGE.  
71

 Dados apresentados por Ariovaldo Umbelino de Oliveira durante a Oficina intitulada Reforma agrária 

na gestão PT, realizada em 07 de maio de 2015 na Universidade Estadual de Campinas.  
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 A partir dos dados de 2014, pode-se verificar a existência de 27% de terras 

devolutas no país, as quais não foram destinadas à reforma agrária nos últimos anos e 

também não foram regularizadas, sobretudo, através de UCs e TI. “É por isso, que a 

barbárie continua no campo brasileiro enquanto o Estado não faz a reforma agrária, 

mas, faz a contra-reforma agrária para o agronegócio” (OLIVEIRA, 2015, p. 28 ). 

Portanto, nos permite inferir novamente que os conflitos registrados por Cowell na 

década da destruição (1980-1990) continuam vigentes e consolidam a base das disputas 

por terra e território no país, as quais agravam também os impactos ambientais.  

Por conseguinte, é necessário concordar e reiterar que: 

[...] andando pelo país, verificaremos que praticamente (exceto em 

algumas áreas da Amazônia) não há terra sem que alguém tenha 

colocado uma cerca e dito que é sua. Assim, os que se dizem 

“proprietários” estão ocupando ilegalmente estas terras. Ou seja, suas 

propriedades têm provavelmente, uma área maior do que os títulos 

legais indicam (OLIVEIRA, 2003, p. 127).  

 

Sobre a Amazônia, os dados de 2003, também organizados por Oliveira (2010a), 

revelam que há mais de 96 milhões de hectares de terras devolutas na Amazônia, o que 

corresponde a 18,9% das terras da região conforme se constata na Tabela 4. 

Tabela 4: Distribuição das terras Amazônia em 2003 

Amazônia Hectares  % 

Superfície territorial 508.866.844 100 

Área Cadastrada no 

INCRA  

180.745.229 35,5 

Áreas Indígenas 127.109.356 25 

Unidades de 

Conservação 

80.091.105 15,7 

Terras Arrecadadas 

pelo INCRA 

105.803.350 20,8 

Demais Terras 

Públicas 

3.541.237 0,7 

Terras Devolutas 96.043.781 18,9 

Fonte: Oliveira (2010a). Org. GHCF. 

Esse cenário auxilia na compreensão dos eminentes conflitos e da barbárie 

existente na Amazônia; e, de acordo com Oliveira (2011), os dados tendem a ser ainda 

mais graves. No levantamento realizado posteriormente, estima-se que, na Amazônia 

Legal, as terras devolutas somam o montante de 114.897.607 hectares, o equivalente a 

13,5% das terras brasileiras. Tal constatação indica o agravamento dos conflitos pela 
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terra na Amazônia Legal e permite interpretá-los a partir da disputa travada pelo 

campesinato, quilombos e os povos indígenas pela conquista da terra e seus territórios 

contra o avanço do agrobanditismo (OLIVEIRA, 2011).    

Dessa maneira, a Tabela 5, a seguir, exprime a distribuição das terras em todos 

os estados que compõem a Amazônia Legal e indica que os conflitos continuarão nessa 

região e no país. Trata-se de uma concentração perversa que contempla 

aproximadamente 183 milhões de hectares de terras públicas, devolutas ou não, que 

estão nas mãos de grileiros e, potencialmente, poderão ser legalizadas sob a égide da 

legalização das terras públicas. Como exemplo fundante destaca-se o Programa Terra 

Legal vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)
72

.  

 

Tabela 5: Estimativa das terras devolutas por UF 

 
 

 

 

         UF 

 

 

 

Área 

Total (ha) 

 

Terra 

Pública/Devoluta 

Terra 

Pública 

INCRA não 

destinada 

 

 

Terra 

Potencialmente 

Devoluta 

Área (ha) Área (ha) Área (ha) 
Amazônia 

Legal 

 

508.866.843,00 

 

182.721.41759 

 

67.823.810,00 

 

114.897.607,59 

Rondônia 23.757.616,70 7.599.780,00 4.907.824,00 2.691.956,00 

Acre 15.258.138,80 4.426.470,93 6.291.734,00 1.865.263,07 

Amazonas 157.074.568,00 80.004.203,72 20.962.020,00 59.042.183,72 

Roraima 22.429.898,00 9.908.006,28 9.208.315,00 699.691,28 

Pará 124.768.951,50 41.353.222,70 17.934.669,00 23.418.553,70 

Amapá 14.281.458,50 6.307.072,25 - 6.307.072,25 

Tocantins 27.762.091,40 4.738.802,23 1.031.876,00 3.706.926,23 

Maranhão 33.198.329,30 14.787.320,37 1.730.924,00 13.056.396,37 

Mato Grosso 90.335.790,80 13.596.539,10 5.756.448,00 7.840.091,10 
Fonte: IBGE, FUNAI, MMA, INCRA, EMBRAPA e MT. (OLIVEIRA, 2011, p. 17). 

  

Tais dados permitem verificar que: 

[...] a Amazônia Legal é o locus privilegiado da barbárie no campo 

brasileiro. E, a razão explicativa e fundante dessa violência sem fim, 

está na disputa que travam o campesinato, os quilombolas e os povos 

indígenas pela conquista de suas terras e seus territórios contra o 

agrobanditismo (OLIVEIRA, 2011, p. 18). 

 

                                            
72

Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. 
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Esse entendimento pode ser amplamente explorado ao constatar que os estados 

do Amazonas e do Pará somam a maior quantidade de terras públicas/devolutas, 

seguidos pelo Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Rondônia, Tocantins e Acre. 

Conclui-se, ainda, que, na Amazônia Legal, 35,9% das terras são públicas. E, desde 

1972, essa região contabiliza o maior número de conflitos e assassinatos no campo, e 

parte significativa da explicação está justamente na ocorrência das terras públicas. 

Trata-se de uma hipótese fundante da teoria dos conflitos agrários que se comprova com 

a permanência desse quadro, seja na Ditadura Militar, ou, atualmente, sob a égide da 

democracia. 

Evidencia-se, ainda, que “as sucessivas ondas de regularização da posse da terra 

é um indicador do processo de grilagem-regularização e da impunidade quando os 

limites legais foram ultrapassados” (MELLO-THÉRY, 2011, p. 130). Por isso, não é 

redundante denominar muitos desses processos de agrobanditismo, os quais estão 

engendrados em diferentes políticas públicas territoriais para assegurar a propriedade da 

terra no país e consolidar a ampla aliança terra-capital e meio ambiente. 

De acordo com Mello-Théry (2011), a quantidade de terras públicas na 

Amazônia pode ser ainda maior e chegar ao patamar de 245 milhões de hectares, ou 

seja, 45% da superfície total da região
73

. 

Nesse contexto, salienta-se que a ausência da reforma agrária em detrimento de 

uma contrarreforma agrária faz com que a estrutura fundiária do Brasil esteja 

nitidamente respaldando a grilagem das terras públicas e a concentração. Daí, os 

eminentes conflitos no campo brasileiro, os quais expulsam camponeses e populações 

extrativistas/tradicionais, regularizando áreas para o agronegócio, a mineração e 

também para determinados projetos e ações de conservação ambiental a fim de cumprir 

parte das leis que o próprio agronegócio e a mineração infringiram com suas atividades 

(FERREIRA, 2013 e 2015). 

Dessa maneira, compreende-se que questão agrária no Brasil perpassa por uma 

ampla reforma agrária em consonância com a efetiva regularização das Unidades de 

Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas. Por isso, observa-se que há um 

intrínseco e contraditório encontro das questões agrária e ambiental, que, por vezes, 
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 Segundo Jornal Folha de S. Paulo, a Amazônia continha 40% das terras públicas em 2008 (MELLO-

THÉRY, 2011).  
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estão atreladas às disputas territoriais e ideológicas. Nesse processo, a criação, a 

recriação e a luta pelos territórios tradicionais através da reforma agrária e de 

conservação ambiental estão sendo debatidas. Todavia, as políticas públicas são 

insignificantes em face das lutas pela terra. Trata-se de uma reforma agrária mínima, 

que regulariza em vez de fazer novos assentamentos. No período de 2010-2014,há um 

cenário semelhante aos existentes no regime militar.  Há uma política oficial no país que 

se subordina aos ditames implacáveis do agronegócio. Como exemplo:  

A MP 255/2005 (conhecida como Medida Provisória do Bem, dos 

grileiros das terras públicas da Amazônia Legal) foi convertida na Lei 

no 11.196 de 21/11/2005 e, passou a possibilitar a legitimação de 

áreas até 500 hectares griladas na Amazônia Legal, quando a 

Constituição Federal de 1988 limita-a a 50 hectares. A MP 422/2008 

convertida na Lei 11.763 de 01/08/2008, permitiu a legitimação de 

áreas com até 1.500 hectares griladas na Amazônia Legal. E, a MP 

458/2009, convertida na Lei 11.952 de 25/06/2009, tentou aumentar 

para 2.500 hectares as áreas passíveis de legitimação das terras 

públicas griladas na Amazônia Legal o que não foi permitido pelo 

Congresso Nacional, permanecendo os 1.500 hectares da Lei 

11.763/2008 (OLIVEIRA, 2015, p. 21). 

 

A partir desse cenário, os conflitos no campo continuam ocorrendo ano a ano, 

conforme a CPT – Comissão Pastoral da Terra – vem sistematizando. Trata-se, portanto, 

de uma situação constante que agrava as tensões no campo brasileiro. E, nesse devir, 

UCs, camponeses, agronegócio, mineração, reforma agrária e políticas públicas 

compõem um cenário contraditório e, por vezes, desigual na dialética da irregularidade 

fundiária histórica no Brasil.  

Por isso, o território, como apropriação de poder simbólico, econômico, social, 

ambiental, entre outros, é essencial para um verídico ordenamento territorial no país. E, 

caso as políticas públicas não insiram tais dimensões, as tensões territoriais e entre 

territorialidades continuarão presentes no Brasil, e o latifúndio e a barbárie seguirão, 

sobretudo, na Amazônia, onde, através dos dados do INCRA, sistematizados por 

Oliveira (1998), é possível identificar que, dos 26 maiores latifúndios do Brasil, essa 

região concentra 23, com uma área aproximada ao estado de São Paulo, e tais 

proprietários sozinhos controlam 25 milhões de hectares, ou seja, 3% do território 

brasileiro. 
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2.4 - Políticas Públicas na Amazônia: da questão agrária à ambiental  

 

Chico Mendes era um libertário. Um socialista convicto. Queria a 

reforma agrária, e era acusado de terrorista. Parece que estão 

assassinando o Chico outra vez pintando ele de um ambientalista 

desses, porque querem matar a figura do libertário, lutador pela vida, 

por igualdade social, contra preconceito e discriminação.  

 

Osmarino Amâncio (2013)
74

 

 

A partir da premissa de que a questão agrária amazônica está cunhada nas terras 

públicas, na grilagem, nas commodities e na violência de uma contrarreforma agrária 

histórica é que compreendemos as diversas políticas públicas desenvolvidas para a 

Amazônia.  

No âmbito da Amazônia, portanto, é possível adentrar tais discussões 

reconhecendo que são políticas territoriais, cuja intervenção inicial tem como recorte o 

econômico-regional, e, na leitura dos militares, trata-se da integração ao capitalismo. E, 

nesse devir, atendiam à lógica da Escola Superior de Guerra por meio de planos 

desenvolvimentistas que resultaram na internacionalização da economia, seguida da 

entrega da Amazônia ao capital nacional e internacional (OLIVEIRA, 1991).  

Diante dessa breve retomada sobre as políticas territoriais para a Amazônia, 

compreende-se que, em suma, visam a uma ocupação e valorização da região para que o 

capital privado possa atuar (CARDOSO; MÜLLER, 1977). Nessa acepção, cabem ao 

Estado os investimentos de infraestrutura regional, bem como a tração populacional 

através de projetos institucionais de colonização, sobretudo, com as populações 

nordestinas (COSTA, 1998). Essa perspectiva é justamente um exemplo para não se 

fazer a reforma agrária nas áreas em que há reivindicações. Além disso, a expansão da 

agricultura capitalista no Sul e Sudeste fez com que muitos migrassem em busca da 

terra, como, em tese, apregoava-se no PIN – Programa de Integração Nacional de 1970. 

Assim, vale salientar que: 

Entre as políticas públicas, cabe ressaltar as voltadas para a 

implementação de novos pólos de desenvolvimento: o Polocentro, o 

Polonordeste e o Polamazônia. O Polocentro esteve e está voltado 
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 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/osmarino-amancio-rodrigues-

chico-mendes-era-libertario-e-esta-pulando-dentro-do-tumulo-3045.html>. Acesso em: 11 mar. 2015.  
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para a expansão da cultura de grãos - soja e arroz, principalmente - 

no cerrado do Brasil central. O Polonordeste foi responsável, 

sobretudo, pelos investimentos na Zona da Mata nordestina e no 

sertão. Na região semiárida, essas políticas governamentais 

privilegiaram investimentos em projetos de irrigação, quer nas áreas 

dos açudes, quer nos vales dos rios da região. Papel de destaque 

coube à área do rio São Francisco, nos estados da Bahia e 

Pernambuco, ao vale do rio/açude Açu no Rio Grande do Norte e ao 

vale do rio Jaguaribe no Ceará. O Polamazônia foi responsável pelo 

estabelecimento dos pólos de desenvolvimento agromineral e 

agropecuário na região amazônica. Seguramente, dessa política 

derivaram os processos de desmatamento e de violência atualmente 

na região (OLIVEIRA, 1999, p.94).  

 

Em relação aos principais impactos e conflitos, pode-se afirmar que são 

contínuos e envolvem muitos protagonistas. De acordo com Ab‟Saber (2006, p. 137-8): 

A imprevidência é total por parte dos personagens envolvidos: 

madeireiros, intermediários, caminhoneiros, pobres trabalhadores 

inconscientes, políticos liberalizantes, engenheiros florestais não 

conhecedores da Amazônia, exportadores e comerciantes. E, assim, se 

estabelece o caos em diversas áreas da região amazônica.  

 

Em relação ao caos apregoado, fica evidente no que denomina de "caminhos de 

devastação", ou seja, ao longo das rodovias construídas, há uma tremenda abertura na 

floresta, com estradas e sub-ramais para glebas especulativas, as quais possuem muitos 

lotes à venda, o que popularmente denominou-se de “espinha de peixe”, muitas vezes 

cercados e conectados às rodovias por linhões cujo controle é realizado por fazendeiros 

(AB‟SABER, 2006). 

Como possibilidade analítica dessas políticas territoriais, o quadro a seguir 

sintetiza as mais relevantes políticas e instituições que auxiliam na compreensão da 

ocupação e ordenamento territorial da Amazônia.  
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Quadro 4: Principais Instituições e Políticas Públicas para a Amazônia 

INSTITUIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AMAZÔNIA ANO 

1 SDB - Superintendência de Defesa da Borracha 1912 

2 

SNAP - Serviço de Navegação da Amazônia e da Administração do Porto do 

Pará  1940 

3 BCB - Banco de Crédito da Borracha 1942 

4 SAVA - Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico 1942 

5 CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 1942 

6 INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 1952 

7 SPVEA - Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia 1953 

8 ZFM - Zona Franca de Manaus 1957 

9 SUPRA - Superintendência Regional de Política Agrária 1962 

10 IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária  1964 

11 Estatuto da Terra 1964 

12 INDA - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 1964 

13 SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 1966 

14 

CNDDA - Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da 

Amazônia 1966 

15 

FIDAM - Fundo para Investimentos Privados no Desenvolvimento da 

Amazônia  1967 

16 SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus 1967 

17 SUDHEVEA - Superintendência da Borracha 1967 

18 IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 1967 

19 ENASA - Empresa de Navegação da Amazônia S.A.  1967 

20 FUNAI - Fundação Nacional do Índio 1967 

21 GEPLASE - Grupo Executivo do Plano da Seringueira 1969 

22 PIN - Programa de Integração Nacional 1970 

23 Projeto RADAMBRASIL  1970 

24 PIC - Projeto Integrado de Colonização 1970 

25 INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1970 

26 

 

PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste  

1971 

 

27 CIMI - Conselho Indigenista Missionário 1972 

28 PROBOR - Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal 1972 

29 

POLAMAZÔNIA - Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia 1974 

30 FINAM - Fundos de Investimento da Amazônia 1974 

31 POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 1975 

32 TCA - Tratado de Cooperação Amazônica 1978 

33 GEBAM - Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazonas 1980 

34 GETAT - Grupo Executivo do Araguaia-Tocantins 1980 

35 PCG - Programa Grande Carajás 1980 
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36 MEAF - Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários 1980 

37 

POLONOROESTE - Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste 

do Brasil  1981 

38 PCN - Projeto Calha Norte 1985 

39 PRODIAT - Plano de Desenvolvimento da Região do Araguaia-Tocantins 1985 

40 MIRAD - Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário 1985 

41 PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária I 1985 

42 CNB - Conselho Nacional da Borracha 1986 

43 FNO - Fundo Constitucional do Norte  1989 

44 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 1989 

45 SIVAM - Sistema de Vigilância da Amazônia 1990 

46 PPG7 - Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil  1990 

47 INDIA - Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica  1991 

48 CNUMA - Conferência das Nações Unidas para o Meio (ECO – 1992) 1992 

49 

PROECOTUR - Programa para o Desenvolvimento do Ecoturismo na 

Amazônia Legal  2000 

50 SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 2000 

51 MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 2000 

52 ADA - Agência de Desenvolvimento da Amazônia  2001 

53 FDA - Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 2001 

54 

 PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária II 2003 

55 

MP - Medida Provisória 255 - MP do Bem, convertida na Lei 11.196/2005 de 

01/07/2005 2005 

56 

PNDR - Política Nacional de Desenvolvimento Regional - BR 163 

Sustentável 2007 

57 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  2007 

58 PAS - Plano Amazônia Sustentável 2008 

59 MP - Medida Provisória 422, convertida na Lei 11.763 de 01/08/2008 2008 

60 MP - Medida Provisória 458, convertida na Lei 11.952/2009 de 25/06/2009 2009 

61 

 

CNUDS - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20) 2012 
Fonte: Valverde; Freitas (1980), Oliveira (1991, 2011), Esteves (1993); Mello (2006) e 

BECKER (2013). Org. GHCF. 

 

A leitura do quadro, a partir das referidas instituições e políticas públicas, não se 

encerra aqui. Trata-se de um levantamento preliminar que deve ser associado aos 

respectivos governos e seus pressupostos econômicos, políticos, sociais etc., os quais, a 

priori, permitem identificar como ações de uma burguesia regional tradicional visa 

integrar e dominar a política e a economia na Amazônia e, de certa forma, do país, com 
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grandes projetos que lhe asseguram estratégias nos empreendimentos amazônicos 

conforme apontou Costa (1998). 

A díade ocupação territorial e desmatamento na fronteira da Amazônia 

consolidou os conflitos e o intrínseco e contraditório encontro das questões agrária e 

ambiental; o que permite indicar que não é possível aumentar a conservação ambiental 

no país sem transformar a concentrada estrutura fundiária. Trata-se de um cenário de 

permanente conflito, cujas políticas públicas, sobretudo, na Ditadura Militar, selaram a 

internacionalização da Amazônia e do Brasil, sem alterar a estrutura fundiária e, assim, 

ordenar o território na perspectiva daqueles que ocupavam de fato essas terras e 

territórios. 

 

2.5 - Amazônia Legal e a teoria dos conflitos agrários 

Legal, 

A Amazônia Legal. O tal capital, 

nacional, estrangeiro. 

 

Ilegal, o tal de primeiro, 

o índio mateiro, matreiro, 

que nunca deu bola nem bolo ao Cabral...; 

o tal de posseiro, roceiro, 

que vive mal, na zona 

Ama-zôn(i)a Legal, Ilegal... 

 

Amazônia Legal Ilegal - Dom Pedro Casaldáliga (1979, p.16) 

 

  

A história da Amazônia só é possível de ser compreendida a partir da lógica do 

saque e da violência. Galeano (1996, p. 62), é enfático ao afirmar: “A febre de ouro, que 

continua impondo a morte e a escravidão aos indígenas da Amazônia, não é nova no 

Brasil; muito menos seus estragos”.  

Tal reflexão de Eduardo Galeano (1940-2015) é extremamente atual e 

pertinente, e indica ainda a contribuição do ouro brasileiro para sustentação do processo 

da Inglaterra. Nesse sentido, podem-se acrescentar aos indígenas as populações 

ribeirinhas, quilombolas, camponesas, extrativistas, entre outras que também sofrem 

sistematicamente com os atuais impactos da mineração e do avanço do agronegócio, 

que, historicamente, utiliza da grilagem, do desmatamento e, mormente, da violência 

para territorialização do latifúndio.  
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Esses conflitos podem ser denominados também como tensões de (ou entre) 

territorialidades, como propôs Mazzetto Silva (2006, p. 38), pois considera que a: “[...] 

desterritorialização leva ao empobrecimento não só da população camponesa, mas do 

conjunto da humanidade que perde diversidade de saberes, de modos de vida e de 

formas de relação com a natureza”.   

Por isso, esses conflitos entre territorialidades são e continuarão cada vez mais 

frequentes no mundo contemporâneo, em função do acesso aos recursos naturais numa 

escala mundialmente desigual. E, nesse devir, o acirramento das disputas territoriais 

exige a luta pela democratização do controle sobre os recursos naturais, vista a lógica da 

privatização do ambiente, baseada na mercantilização capitalista, pois “[...] o território 

(na sua totalidade) não é „outro‟ com relação ao „processo capitalista‟, mas, ao 

contrário, ele é usado e se transforma em função daquele processo geral” (CALABI; 

INDOVINA, 1973, p. 1).  

Essa breve discussão sobre o território como um elemento de poder na realidade 

geográfica deve ser continuamente lida e relida como um elemento analítico, pois 

existem outras perspectivas de território, as quais exigem, cada uma, ao seu tempo, um 

dado rigor com os saberes e, sobretudo, com a interpretação dos fenômenos 

materializados num determinado território. Diante disso, a Amazônia não se limita à 

região Norte, pois esta 

 

[...] tem origem em uma divisão político-administrativa para fins 

censitários, enquanto que o conceito de Amazônia está fortemente 

ligado à imensa área ocupada pela floresta equatorial latifoliada, que 

como se sabe, extravasa a região Norte invadindo parte do Mato 

Grosso, Goiás [Tocantins] e Maranhão. Isto para tomarmos como 

referência apenas o Brasil que fica com 3,5 milhões de km
2 

da 

Amazônia continental que se estende pela Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (OLIVEIRA, 1990, 

p. 10). 

 

Tal definição é inerente à Amazônia Internacional cuja extensão atinge 6,5 

milhões km
2
 da América do Sul, e, por representar essa vastidão continental, desperta 

interesses múltiplos atrelados, principalmente à integração econômica e estratégica da 

região. Sobre a Amazônia brasileira ou Amazônia Legal brasileira, salienta-se que a 

mesma inclui nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 
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Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, e ocupa aproximadamente 60% do território 

brasileiro com mais de 5,2 milhões de km
2 

(OLIVEIRA, 1990).  

 De acordo com Portela e Oliveira (1991), a Amazônia Legal brasileira 

equivaleria ao sétimo maior país, sendo superado pela Rússia, Canadá, China, EUA, 

Brasil e Austrália. Dessa forma, salienta-se que os planos governamentais para a região 

datam de 1953, com a criação da SPVEA – Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia –, cujos pressupostos nacionalistas do período Vargas estão 

presentes, e, posteriormente, durante o regime militar com Castelo Branco em 1966, 

houve a transformação em SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (OLIVEIRA, 1990). No mapa a seguir, pode-se verificar a Amazônia Legal 

Brasileira que abrange nove estados, o bioma amazônico brasileiro, bem como a 

Panamazônia – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) com nove 

países. 
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Mapa 5: Amazônia Legal Brasileira e Internacional 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Amazonia/>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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A partir desse breve contexto, deve-se ressaltar que: 

 
A história da Amazônia, no século XX, é uma história da rapina, 

violência, conflitos e luta. É uma história em que os acordos foram 

sendo firmados para que o saque às riquezas minerais fosse 

legalizado. É uma história que se confunde com a história do país. 

Aliás, é parte da própria história do Brasil (OLIVEIRA, 2002, p. 117). 

 

A atualidade dessa fala é extrema e muito profícua em face dos diferentes 

registros cinematográficos de Adrian Cowell, seja na “marcha para o Oeste” através da 

invasão às terras indígenas no Xingu e, mais recentemente, com os projetos de 

colonização e agrominerários em Rondônia, Acre e Pará, sobre a floresta e as 

territorialidades seringueiras, bem como os projetos rodoviários e hidrelétricos, cujos 

impasses e impactos consolidam a rapina também no século XXI, e contribuem para 

que a história da Amazônia e, portanto, brasileira, seja cíclica.  

Por isso, registra-se que “a tendência da grande propriedade empresarial é a 

destruição ou aproveitamento das outras formas de propriedade. Daí advém o choque e 

a violência, características marcantes e essenciais para se entender a atual ocupação da 

Amazônia” (OLIVEIRA; VESENTINI, 1991, p. 32).  

Nesse sentido, a SUDAM constitui-se numa grande contradição, ou mesmo um 

golpe escancarado com o dinheiro público
75

, aplicado através de incentivos públicos sob 

o lema “integrar para não entregar”, cujas consequências vão além do desmatamento, 

acima de tudo, ao se refletir sobre a violência territorializada com a elevada 

concentração fundiária, o que nos permite inferir que se trata de uma “integração para 

entregar”.  

 

Tudo isso feito sob a coordenação dos governos militares que 

prepararam a região para que, mesmo sem a sua internacionalização 

de fato, a internacionalização de seus recursos naturais se efetivasse. 

Na Amazônia e no Brasil o lema é: “exportar é o que importa” 

(OLIVEIRA, 1990, p. 14).  

                                            
75

 Tal afirmação baseia-se, sobretudo, em Martins (1990, p. 118-9), ao indicar que: “até julho de 1977, a 

SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – havia aprovado 366 projetos 

agropecuários em que seriam investidos mais de 7 bilhões de cruzeiros. Dessa importância, apenas 2 

bilhões correspondiam a recursos próprios das empresas. Os restantes 5 bilhões, mais de 70% do total, 

seriam provenientes dos incentivos fiscais – imposto de renda não pago com a condição de que fosse 

investido em projetos na área amazônica. Considerando que grande parte do capital próprio refere-se ao 

preço da terra, geralmente sobrestimado na contabilidade das empresas, e que essa terra foi grilada ou 

adquirida a preço insignificante, temos que a proporção do incentivo fiscal é muito maior”.  
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Esse processo de internacionalização da Amazônia no âmbito da Ditadura 

Militar tem muitas vítimas: os trabalhadores, os posseiros, os garimpeiros, os 

seringueiros, os castanheiros, os ribeirinhos, os colonos e, principalmente, os indígenas. 

Por isso, a marcha para o Oeste, no caso, brasileiro, é contínua. E, nesse processo, 

reafirma-se que “[...] a história da ocupação e da colonização do Brasil tem sido uma 

história marcada pela discriminação, violência, escravização e extermínio de povos 

indígenas. Não são poucos os casos de chacinas entre eles” (OLIVEIRA, 2002, p. 125). 

A partir desse cenário, a teoria do conflito agrário para a Amazônia é 

indissociável, visto os intensos e contraditórios contextos que impõem um 

reordenamento territorial sob a égide de uma suposta integração. Dessa forma, o 

conflito por terra vem sendo sistematicamente noticiado, como apregoa Martins (1990), 

e não se limita apenas aos posseiros: inclui também os indígenas e as populações 

extrativistas/tradicionais diante do avanço de jagunços a serviço de grileiros, 

fazendeiros e grandes empresas nacionais e multinacionais.  

Dito isso, tem-se o plano elementar da conflitualidade no campo brasileiro e sua 

perversa lógica, que remete simultaneamente aos: 

Conflitos pela concentração fundiária, conflitos pela demarcação de 

terras indígenas, conflitos pela preservação ambiental, conflitos pela 

extração devastadora de recursos naturais, conflitos pela construção de 

megainfraestruturas, conflitos pela expansão do agrohidronegócio, 

conflitos pela produção de alimentos, conflitos pela manutenção de 

formas de vida tradicionais, conflitos pela expropriação, expulsão e 

exclusão dos camponeses e dos povos e comunidades tradicionais, 

conflitos pela implementação de estratégias de desenvolvimento 

(MONTENEGRO, 2010, p. 13). 

 

Tais conflitos estão territorializados na Amazônia, no Brasil e na América Latina 

e revelam, entre outras perspectivas, o avanço do capital e um verídico movimento da 

conflitualidade–da luta de classes acirradas. Assim,  

Consideramos que o grau de conflitividade e de envolvimento das 

pessoas nos conflitos agrários é uma expressão concreta da 

significação da Reforma Agrária no contexto atual do 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Afinal, se entendemos a 

questão agrária a partir do fato concreto de que o modelo agrário- 

agrícola está sendo posto em questão, o número de conflitos e de 

pessoas neles envolvidas são o melhor indicador da existência dessa 

questão. A Questão Agrária se mostra, assim, mais do que uma 

questão acadêmica. Afinal, enquanto houver segmentos sociais pondo 
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em questão o modelo agrário-agrícola brasileiro haverá uma questão 

agrária (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 10). 

 

Tais conflitos, diante do modelo agrário – concentrador e contrário à reforma 

agrária, portanto, aliado às commodities agropecuárias e minerárias–, fazem com que o 

país aumente sistematicamente os conflitos, perfazendo assim uma tríade sangrenta: 

desmatamento, monoculturas e assassinatos.  

Diante disso, a frente pioneira permite reconhecer as novas áreas de 

deslocamento populacional, as quais podem ser denominadas zonas ou frentes pioneiras 

para os geógrafos
76

. Enquanto a frente de expansão aborda essas mesmas áreas, 

principalmente no contexto amazônico. Trata-se, portanto, da incorporação de novos 

territórios para economias de mercado, ou seja, da reprodução ampliada do capital, 

mediante a conversão da terra em mercadoria, portanto, em renda capitalizada, ou seja, 

uma dimensão da reprodução capitalista do capital (MARTINS, 2014). 

Nesse devir, a frente pioneira amazônica continua a existir em função das terras 

públicas
77

. Tal conflitualidade agrava-se no regime militar, em especial, a partir de 1970 

(MELLO, 2009). E seguem graves perante as rupturas democráticas vivenciadas no país 

de forma cíclica.  

 Nesse contexto, a perspectiva da fronteira, conforme Martins (1990 e 2014), 

dialoga com frente pioneira. E permite reafirmar a fronteira como lugar de alteridade, 

ou seja, lugar onde existe um conflito social oriundo de forças e tensões antagônicas, as 

quais marcam esse “lugar de alteridade”, de descoberta do outro e de desencontro de 

distintas temporalidades históricas, uma vez que cada um dos grupos sociais está 

situado de maneira diversa no tempo da História e, por isso, possui uma racionalidade e, 

sobretudo, uma apropriação específica desse lugar. Dessa maneira, 

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando 

os tempos se fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à 

alteridade política, quando o outro se torna antagônica do nós. Quando 

                                            
76

 Segundo Mello (2009, p. 159), trata-se das franjas pioneiras, ou seja, “foi o termo utilizado por [Pierre] 

Monbeig para definir os sistemas de modificações sociais e econômicas na organização do espaço 

geográfico, que ocorriam de maneira gradual em áreas de baixas densidades populacionais e 

econômicas”.  
77

 “As terras públicas pertencem ao poder público, ou seja, são bens públicos determinados ou 

determináveis que integram o patrimônio público. São as UCs, as terras destinadas à reforma agrária, 

áreas de treinamento das Forças Armadas ou aquelas destinadas a algum uso público” (MELLO, 2009, p. 

166). Acrescentam-se, aqui, ainda, as Terras Indígenas, Quilombolas, Faixas de fronteira, Zona Costeira, 

etc. 
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a história passa a ser a nossa história, a história da nossa diversidade e 

pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque somos 

antropofagicamente nós e o outro que devoramos e nos devorou 

(MARTINS, 2014, p. 134; grifo do autor).  

 

Nessa leitura dos conflitos, a frente pioneira e a fronteira compõem a mesma 

realidade analítica ao lidar com o campesinato na expansão do mundo capitalista. Por 

isso, salienta-se que “os principais conflitos no Brasil rural durante os anos recentes tem 

ocorrido nos pontos em que a “frente pioneira” (organizada em bases capitalistas no 

interior da fronteira econômica) sobrepõe-se à “frente de expansão”” (MARTINS, 1975, 

p. 52).  

Como exemplo, é possível deparar com regiões tensas no Oeste do Paraná, no 

Norte do Mato Grosso e no Araguaia, Goiás – atualmente Tocantins, entre outras áreas 

cujos conflitos são mais antigos como em Contestado, Porecatu, Trombas e Formoso e 

no Vale do Mucuri.  

Ao examinar tais contextos, pode-se ratificar que “a história do recente 

deslocamento da fronteira é uma história de destruição. Mas é também uma história de 

resistência, de revolta, de protesto, de sonho e de esperança” (MARTINS, 2014, p. 132). 

Portanto, concomitantemente aos conflitos, há utopias sendo continuamente gestadas no 

seio do fazer cotidiano do campesinato, dos indígenas e demais populações 

extrativistas/tradicionais envolvidas.  

Convém ressaltar que os conflitos no Brasil e, principalmente, na Amazônia, não 

se limitam à terra; esses podem ser classificados, ainda, como conflitos trabalhistas, pela 

água
78

, por violência e manifestações (CPT, 2015). No tocante ao conflito por terra, 

pode-se defini-lo como “ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e 

propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais [...]” (CPT, 2015, p. 14). 

A partir dessa premissa, o Gráfico 1 contempla os assassinatos no campo 

brasileiro e na Amazônia Legal no período de 1964 a 1985. Trata-se de uma leitura 

comparativa que permite afirmar que, nessa região, constatam-se 496 assassinatos, o 

equivalente a 44,8% dos 1106 assassinatos registrados no campo brasileiro; e, no 

                                            
78

 Podem-se mencionar, ainda, os conflitos em tempo de seca, em áreas de garimpo e sindicais. A CPT 

faz tais registros e os publicam “apenas quando é expressiva sua ocorrência, ou quando o contexto em que 

se desenrolaram indicar a pertinência de uma análise a respeito” (CPT, 2015, p. 14). 
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período posterior, de 1985 a 2017, os números são ainda maiores e indicam 2029 

assassinatos, dos quais1271, ou 62,6% concentram-se na Amazônia Legal brasileira.  

 

Gráfico 1: Brasil: assassinatos em conflitos no campo (1964-1985)
79

 

 

 Fonte: OLIVIERA, 1996, p. 31. Org. GHCF. 
 

As Tabelas 6 e 7 revelam a continuidade dos conflitos e assassinatos em 

diferentes governos brasileiros no período de 1985 a 2017. Trata-se de uma perversa 

realidade engendrada na nossa história. Por isso,  

Não há lugar onde a violência não se faça presente. E os governos, 

militares ou não, têm ficado ao lado dos grupos capitalistas, na sua 

defesa intransigente que, gradativamente, faz da Amazônia um 

território para o capital e não para o povo brasileiro (OLIVEIRA, 

1997, p. 153). 

 

Dessa maneira, evidencia-se que o grande capital nacional e internacional está 

abrindo continuamente a Amazônia para a sua reprodução mundializada, cujas marcas 

consolidam a teoria dos conflitos agrários, bem como uma “Geografia das lutas no 
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 Dados primários oriundos de: CPT, MIRAD, CONTAGO.  
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campo” como propôs Oliveira (1996)
80

. Por isso, a luta pela terra é indissociável da 

violência e, na Amazônia, tem proporções expressivas uma vez que a mesma 

[...] internacionalizou-se sem que fosse necessária a sua 

transformação em território internacional. Os militares que 

governaram o país no século XX legaram aos brasileiros uma 

Amazônia cujas riquezas naturais, a cada dia que passa, não 

pertencem mais à maioria dos trabalhadores do país (OLIVEIRA, 

2002, p. 127). 

 

Essa leitura carrega consigo o fato de que a reforma agrária continua atual no 

país, pois a expropriação não se limita aos rincões e sertões na fronteira. Trata-se, 

portanto, de uma conflitualidade cuja solução permanece inalterada vista a 

mercantilização da reforma agrária com os projetos de colonização pública e privada na 

Amazônia. Dito isso, cabe ressaltar que os conflitos “[...] envolvem privilégios, 

interesses e direitos, reivindicações e luta. A instituição competente para solucionar esse 

conflito é o Estado” (FERNANDES, 2004, p.46). 

 O questionamento ao Estado, portanto, através de inúmeras ações do 

campesinato, tem resultado em algumas estratégias para solucionar a questão da terra, e 

algumas agravam ainda mais tais conflitos ao fazerem a “contrarreforma agrária” ou 

regularização fundiária na Amazônia, para não fazer a reforma agrária no país. Por isso, 

os dados a seguir, corroboram o entendimento dessas contraditórias e violentas disputas 

territoriais, as quais revelam que “a justiça continua ser a única ausente do campo nos 

dias de hoje” (OLIVEIRA, 1991a, p. 07). 

 

 

                                            
80

 Ressalta-se, aqui, que a primeira edição da referida obra é de 1988. A edição de novembro de 1996 

equivale à 7ª edição.  



129 
 

Tabela 6: Conflitos e assassinatos no campo brasileiro (1985-2017)  

GOVERNO Sarney Collor/Itamar FHC 1º FHC 2º Lula 1º Lula 2º Dilma Temer TOTAL 

       Período 1985-89 1990-94 1995-98 1999-02 2003- 06 2007- 10 2011-15 2016 -17
81

 - 

Conflitos 3.489 2.175 3.140 3.448 7.029 5.078 5.279 1536 31.174 

% 11,2 7 10 11 22,5 16,3 17 5 100 

Assassinatos 848 273 172 120 189 116 185 126 2029 

% 41,8 13,5 8,5 6 9,3 5,7 9 6,2 100 

Fonte: CPT (1985, 1988, 1992, 2010, 2015)
82

. Org. GHCF. 

 

Tabela 7: Assassinatos no campo brasileiro (1985-2017) 

Período 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Amazônia 98 183 100 66 33 49 30 22 34 33 33 47 15 24 14 8 14 

Brasil 222 302 154 104 66 79 49 46 52 47 41 54 30 47 27 21 29 

Assassinatos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
83

 TOTAL % 

Amazônia 26 57 20 24 32 14 20 17 25 23 21 20 24 47 48 55 1276 62,7 

Brasil 43 73 39 38 39 28 28 26 34 29 36 34 36 50 61 70 2034 100 

Fonte: CPT (1988, 1992, 2010, 2015, 2016, 2018); OLIVEIRA (1996, 1997). Org. GHCF.  

                                            
81

 Os dados de 2017 são parciais, sobretudo, em relação os conflitos; possivelmente sofrerão alterações substanciais com o Caderno de Conflitos a ser publicado 

pela CPT no decorrer de 2018.  
82

 Todos os Cadernos dos “Conflitos no Campo Brasil” estão disponíveis em: <http://cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/conflitos-no-campo-brasil>. Acesso 

em: 14 abr. de 2016. 
83

 Dados divulgados pela CPT em 16 de abril de 2018. Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4319-assassinatos-no-campo-

batem-novo-recorde-e-atingem-maior-numero-desde-2003 >. Acesso em: 16 abr. de 2018 
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Para tecer algumas considerações sobre esses dados, é necessário salientar e 

concordar com Alberto Moreira ao afirmar que a tabela esconde o rosto, oculta os olhos, 

não mostra a história (BALDUINO, 2010). Nesse sentido, devem-se escancarar os 

dados estatísticos por meio de uma análise crítica e, por vezes, propositiva ao assumir a 

necessidade de uma ampla reforma agrária, que, infelizmente, não ocorreu no país.  

Oliveira (2007) é enfático ao analisar tais assassinatos e indica que, no período 

de 1964 e 1971, a maioria dos assassinatos concentra-se no Nordeste e, desde 1972, a 

Amazônia Legal concentra o maior número de assassinatos no campo. Cabe ressaltar 

que, nas demais regiões, também há conflitos e assassinatos, revelando que as lutas por 

terra e territórios estão presentes em todos os estados brasileiros.  

Salienta-se, ainda, que a Amazônia Legal contabilizou um total de 496 

assassinatos, ou seja, 44,8% do total no período da Ditadura Militar, e, ao dividi-los por 

ano, constata-se um total de 23 assassinatos por ano nessa região. 

Ainda em relação aos dados da Tabela 6, vale salientar que todos são oriundos 

dos Cadernos – Conflitos no Campo Brasil nas respectivas edições: 1985, 1988, 1992, 

2010, 2015 e 2016. Nota-se que o Governo Sarney (1985-1989) foi o período com o 

maior número de assassinatos no campo, responsável por 41,8% do total nos últimos 32 

anos. Porto-Gonçalves e Alentejano (2010) já indicavam que era a maior média, e que 

não seria igualada. Na sequência, nota-se o Governo Collor/Itamar (1990-1994)com 

13,5% e, somando-se os dois mandatos de Lula (2003-1010), tem-se um total de 15%, 

de FHC (1995-2002),também nos dois mandatos, concentra 14,5%; e há, portanto, um 

montante de 9% no governo Dilma (2011-2015). Por fim, constata-se que o governo 

interino/golpista Temer (2016-2017) soma o montante de 6,2%. Caso essa tendência 

prosseguia atingiremos os maiores índices desde o início dos anos 1990
84

.  

Porto-Gonçalves e Alentejano (2010, p. 110), dividem e caracterizam esses 

períodos da seguinte maneira: 

 “1º Período: entre 1985 e 1990 - Predomínio da violência do Poder Privado. O 

destaque é para o número de pessoas assassinadas. A média anual deste período 

não será igualada.  

 2º Período: entre 1991 e 1995 - Retomada paulatina da ação dos movimentos 

sociais com o aumento de 38% na média anual de ocupações de terra em 

relação ao período anterior.  

 3º Período: entre 1996 e 2000 - Intensificação da mobilização em torno da 

luta pela terra: é o período de maior média anual de ocupações e de famílias 

envolvidas nessas ações. Há um significativo aumento da média anual de 

                                            
84

 Optou-se em somar o 1º mandato de Dilma Rousseff e o ano de 2015, ou seja, o primeiro ano do 

segundo mandato. O ano de 2016 foi contabilizado na totalidade inserido para o governo interino/golpista 

que através de um golpe político/parlamentar/jurídico/midiático concretizado em 2016 violentou a 

democracia brasileira e agrava cotidianamente os conflitos e a barbárie no país.  



131 
 

conflitos por terra (90%) e também da média anual de famílias envolvidas 

nesses conflitos (142%).  

 4º Período: entre 2001 e 2002 - Refluxo em todos os indicadores de conflitos 

e das diferentes formas de violência em relação ao período anterior, no rastro 

das medidas criminalizadoras dos movimentos sociais do governo FHC. 

Todavia, esse período é o terceiro, na média anual de Conflitos, assim como na 

média anual de famílias envolvidas tanto em ocupações como nos conflitos por 

terra. É de se destacar a queda no número de famílias expulsas pelo poder 

privado em 46% na média anual. E também queda de 34,8% no número de 

pessoas presas e 38,7% no de famílias despejadas pelo poder público. 

 5º Período: entre 2003 e 2009- É o período de maior conflitividade em toda a 

série histórica de 25 anos. É o período recordista na média anual de conflitos e 

o segundo na média anual de famílias envolvidas nesses conflitos, com níveis 

praticamente iguais aos do 1º período. É o segundo em relação à média anual 

de ocupações e de famílias envolvidas nas mesmas. Só perde para o período 

1996-2000. Do lado do poder privado, o número de famílias expulsas atinge a 

maior média anual, e houve retomada dos assassinatos. Em 2003 o número de 

pessoas assassinadas retomou os níveis do período de maior violência (1985-

1990), muito embora nos anos subsequentes retornasse a uma média anual de 

39 assassinatos. “Também nesse o período se deu a maior média anual de 

famílias despejadas – 22.000 famílias por ano – e de 380 pessoas presas 

anualmente”.  

 6º período de 2010-2014, pode ser reconhecido como a reforma agrária 

mínima, ou seja, um aumento de 0,7% nos conflitos no campo, passando de 

17,1% para 17,8% e de 6% para 8% no número de assassinatos no campo. 

Utilizou-se da regularização fundiária como reforma agrária atingindo, 

portanto, patamares menores do que todos os governos anteriores, inclusive do 

regime militar.    

 

Acrescenta-se nessa periodização o “fim da reforma agrária” e a legitimação da 

grilagem institucional, cuja barbárie segue, sobretudo, na Amazônia que concentrou 

entre 2015 e 2017 o montante de 150 assassinatos, ou seja, 83% de todos os assassinatos 

ocorridos no campo conforme constatado pela CPT. Assim, pode-se inferir que o 7º 

período (2015-2017) e, possivelmente, 2018 seguirá com o aumento dos conflitos e 

pautas entreguistas que visam deslegitimar e, sobretudo, abolir a reforma agrária no 

país.     

Quando se observam os conflitos no campo, pode-se afirmar que o governo Lula 

lidera o ranking ao atingir a marca de 38,8% nos dois mandatos (2003-2010) e, 

somados aos 17% do governo Dilma (2011-2015), os governos petistas concentram 

55,8% dos conflitos no campo brasileiro nos últimos 32 anos. Parte das respostas para 

tal cenário encontra-se no fato de abandonarem a reforma agrária ou fazerem nas áreas 

de interesse do agronegócio, seguido da regularização da grilagem das terras públicas na 

Amazônia Legal, sobretudo, com as MPs 455/2005
85

, 422/2008 e 458/2009 conforme 

nos revela insistentemente Oliveira (2010, 2010a, 2015).  
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 Medida Provisória do Bem, dos grileiros das terras públicas da Amazônia Legal.  
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Para o governo atual [Luiz Inácio Lula da Silva] e para „alegria‟ dos 

grileiros, acredita-se, junto com uma parte dos ambientalistas, que se 

regularizando a propriedade privada da terra, o agrobanditismo não 

desmatará mais aquele bioma [leia-se Amazônia] (OLIVEIRA, 2010, 

p. 18).   

 

Essa perspectiva é um mero engano, pois os crimes e violências continuam 

presentes no campo brasileiro e favorecem a grilagem das terras devolutas em todos os 

estados do Brasil. Por isso, a reforma agrária está sendo renegada em detrimento do 

agronegócio, que se ancora no violento latifúndio colonial, travestido pelo moderno e 

pela modernidade e, na verdade, constitui-se de um agrobanditismo, entendido aqui 

através dos mecanismos utilizados por determinados agentes ligados ao campo para 

reafirmarem o seu poder de mando no país, como cunhou Oliveira (2010).  

Como exemplo, ressalta-se a transferência de milhares de hectares de terras 

públicas do INCRA para os grileiros ligados à madeireira, pecuária, soja etc. Trata-se de 

uma política dilapidadora do patrimônio público em consonância com o desmatamento, 

ameaças e assassinatos de camponeses, posseiros, indígenas, lideranças etc., sobretudo, 

na Amazônia.  Dessa maneira, compreende-se que: 

A problemática da Amazônia não é uma problemática estritamente 

econômica. Os militares desenvolveram uma “doutrina de ocupação 

dos espaços vazios” e que eu pessoalmente chamo de doutrina de 

esvaziamento dos espaços ocupados, porque é uma doutrina de 

expulsão do homem para colocação do boi, ou seja, é preciso ocupar 

dessa forma, e não de outra, para defender. Eu diria que essa imensa 

boiada poderá alimentar imensos exércitos inimigos (MARTINS, 

1990, p. 136).  

 

Tal entendimento da “ocupação dos espaços vazios” na Amazônia fez com que a 

institucionalização dos conflitos no campo fosse costurada no bojo da Ditadura Militar 

e, por enquanto, permanece inalterada no país, sobretudo, com o avanço das 

commodities na Amazônia, através de sucessivos processos de grilagem ancorados em 

isenções fiscais, legislações e muitos legisladores, cujos planos são, por vezes, 

representados pela UDR – União Democrática Ruralista. Nesse contexto, há uma nítida 

expansão do agronegócio em detrimento do campesinato que, continuamente, resiste e 

recria-se.  

Assim, o debate sobre a reforma agrária continua sendo uma questão 

aberta na sociedade brasileira, e o aumento dos conflitos no campo e 

o crescimento dos movimentos sociais revelam que mais cedo ou 

mais tarde, o país terá que fazer uma ampla e profunda reforma 

agrária ou então terá que conviver com uma das estruturas 

fundiárias mais concentradas do mundo e com os maiores 

latifúndios que a história da humanidade já registrou. A reforma 

agrária, além de resolver a maior parte dos problemas estruturais que 
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existem no campo brasileiro, permitirá ampliar a oferta de aumentos e 

resolver o problema crônico da fome e do desemprego, enfim, da 

miséria que envolve milhões de brasileiros (OLIVEIRA, 1999, p.103; 

grifo nosso).  

 

Dessa forma, a ampla reforma agrária está presente num ideário possível e 

necessário para o país e carrega consigo a tese do conflito. Nesse devir, reafirma-se que 

a democratização do país em 1985 soa como uma mera retórica, uma vez que os 

conflitos e, principalmente, os assassinatos, seguem com números assustadores, como 

analisado nas tabelas e gráficos ora apresentados. 

Diante disso, as análises, ou mesmo o grito de denúncia de Casaldáliga (1971), 

expõem a violência e a construção da justiça social e territorial diante do latifúndio e 

suas cercas que privam à vida e levam à marginalização social. Por isso, fazem com que 

a teoria do conflito agrário torne-se permanente no Brasil, e o território e as 

territorialidades continuem elementares no entendimento e quiçá na resolução do saque 

histórico imposto na Amazônia, sem antes conhecer: as Amazônias.  

A partir dessa perspectiva, a obra cinematográfica de Adrian Cowell possibilita 

desvendar alguns desses conflitos territorializados na Amazônia, cujo respaldo está 

atrelado ao cinema participativo, ou seja, há um compromisso com a veracidade dos 

conflitos e disputas e, em partes, compõe uma determinada aliança de denúncia e 

transformação de um capítulo da questão agrária amazônica. 

Diante da díade – denúncia e transformação, as produções de Cowell, em 

especial aquelas oriundas da “Década da Destruição”, período de 1980 a 1990, tratam 

de uma Amazônia em transformação e disputa territorial entre indígenas, camponeses, 

posseiros, colonos (projetos privados e públicos), grileiros, fazendeiros, garimpeiros, 

Unidades de Conservação, entre outros projetos e programas estatais que incentivam o 

avanço do capital para a Amazônia sob a égide da integração regional e econômica. 
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CAPÍTULO 3 

 

A AMAZÔNIA DE ADRIAN COWELL:  

A DÉCADA DA DESTRUIÇÃO (1980 a 1990) 
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“A Década da Destruição bateu muito forte na questão [do desmatamento],e 

levou tantos anos para cair a ficha do Brasil que desmatar a Amazônia para 

criar gado era um equívoco histórico. Mas era tão difícil o país entender isso, a 

colonização da Amazônia, para tomar posse de qualquer área ali, para que o 

governo reconhecesse, era preciso desmatar. Na época, foi uma contribuição, 

porque foi uma demonstração cabal do desastre, quando ele se propôs a pegar 

dez anos de história, e quando a gente chega no fim, realmente, ficou ali 

demonstrado o que era esse modelo de educação. Eu acho que toda a proposta 

do Adrian é uma proposta militante e infelizmente foi pouco vista no Brasil”. 

 

Vicente Rios (2008, p.16) 

 

“O que o acervo registrou foi a maior incineração de matéria orgânica feita 

pelo homem na história do mundo.” 

 

                                        Adrian Cowell (2008, p. 09) 

 

 

“Na magistral série A década da destruição, o próprio título expõe o problema: 

algo está sendo destruído. Logo, há destruidores. E as vítimas desse processo de 

destruição.” 

 

Felipe Milanez (2013, p. 321) 
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No terceiro capítulo da tese visa-se contextualizar a série – A década da 

destruição a partir de uma análise de alguns documentários que a compõem em 

consonância com o arcabouço geográfico sobre as transformações territoriais recentes 

na Amazônia. Para isso, foi necessária a transcrição (decupagem)
86

 dos principais 

documentários da referida série para que as análises dos contextos abordados por 

Cowell permitissem reafirmar as estratégias e disputas envolvendo inúmeros 

destruidores e vítimas desse árduo processo histórico como indicado por Milanez 

(2013), Rios (2008) e Cowell (2008) nas epígrafes desse capítulo.  

Salienta-se que a estruturação desse capítulo está orientada, sobremaneira, pelos 

relatos de Cowell (1990) que versam sobre a construção dessa série, assim como pelos 

documentários realizados em Rondônia, os quais apresentam alguns conflitos entre os 

indígenas Uru Eu Wau Wau e colonos. Tratam-se de disputas e tensões em 

territorialidades acentuadas no decorrer da década de 1980 que continuam repercutindo 

na Amazônia e, consequentemente no Brasil, pois a década de destruição não se findou; 

pelo contrário, segue vigente agora sob a égide da “democracia”.     

 

3.1 - Adrian Cowell e a Amazônia revelada: a década da destruição 

 
“Aprendi português com os índios do Xingu, Raoni foi um dos meus 

professores. Agora ele é o chefe e está reclamando da minha 

gramática!”  

 

Adrian Cowell (2008, p. 2). 

 

 A trajetória de Adrian Cowell na Amazônia não se inicia na década de 1980, 

conforme salientado nos capítulos anteriores. Trata-se de um histórico mais amplo de 50 

anos de filmagens e vivências respaldadas num exímio compromisso com as populações 

que acompanhou. A partir desse pressuposto, Cowell conseguiu filmar entre 1958-2008, 

o que lhe proporcionou algumas situações memoráveis, tais como revisitar o acervo e 

áreas filmadas, sobretudo, no Acre, através de lideranças como Chico Mendes, Marina 

Silva, entre outros.   

Dito isso, é latente reafirmar que a sua série como maior repercussão foi – A 

década de destruição, compreendida entre 1980 a 1990, cuja projeção atingiu cinco 

continentes e mais de 80 países, conforme pode-se verificar na figura a seguir de 

divulgação do IGPA. 

 

                                            
86

 Ver anexos: D, E e F.  
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Figura 23: Material de divulgação da Série – A Década da destruição 

 

Fonte: IGPA PUC Goiás. Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/igpa/ 

publicacoes/producoes-audiovisuais/>. Acesso em: 10 mar. 2016. 

 

A indicação do seu acervo referente à Década da Destruição, por vezes atrela-se 

aos prêmios e demais repercussões internacionais, sobretudo, em defesa dos povos da 

floresta e também da problemática ambiental e territorial que os envolvia.  

A construção da década da destruição deve ser compreendida a partir de uma 

política econômica mundializada, cujas matrizes remetem ao Consenso de Washington. 

Kitamura (2011, p. 25), enfatiza que:  

Na década de 1980, a ideologia desenvolvimentista fracassou diante 

da crise financeira e, sob as ordens expressas pelo Consenso de 

Washington, criou-se um cenário ideal para que o neoliberalismo 

desferisse, sob o comando de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, as 

suas políticas econômicas ditadas pelo Fundo Monetário Internacional 

e pelo Fórum Econômico Mundial de Davos.  

 

A chegada desse estranho, “nada estranho”, e portador de um poderio econômico 

singular, fez com que a Amazônia fosse palco de uma proposta de modernização 

perversa, respaldada no falacioso argumento de baixa densidade demográfica, rica em 

recursos naturais, entre outros. Assim, década após década a Amazônia vivencia 
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políticas desenvolvimentistas – entreguista na leitura ora realizada que agravou 

sobremaneira os conflitos territoriais. 

O historiador Rostoldo (2014) apresenta uma indagação importante – Brasil: 

1979-1989 uma década perdida?. Para pautar as respostas é necessário compreender a 

transição entre o fim da Ditadura à redemocratização no país em consonância com o 

contexto de Guerra Fria. Do ponto de vista econômico, o autor indica que se constatam 

graves desequilíbrios e dúvidas, ganhando voz com a imprensa ao indicar, apenas do 

ponto de vista macroeconômico, como uma década perdida, sem avaliar outros 

indicadores, reduzindo, assim, as análises conjunturais, sobretudo, aquelas advindas dos 

movimentos sociais e sindicais nas transformações em prol da redemocratização, da 

campanha pela Anistia Política e eleições vindouras para Presidência da República.  

Por fim, reforça o ideário de um projeto em construção para o futuro do país a 

partir desse momento conflitivo. E, a partir dos elementos qualitativos advindos dos 

movimentos populares, da produção cultural e artística, dos indicadores sociais em prol 

da redemocratização com a nova Constituição de 1988, afirma que: “[...] não foi uma 

“década perdida”, como normalmente a ela se referem. O Brasil passou por profundas 

mudanças e transformações que não confirmam esse rótulo” (ROSTOLDO, 2014, p. 

151).  

Nesse sentido, a década da destruição, seja ela econômica, social, ambiental, 

entre outras, permite retomar o trabalho de Adrian Cowell e sua equipe como um 

importante projeto de cunho nacional e internacional. O primeiro por organizar um 

acervo histórico, o segundo atrelado às denúncias internacionais em prol da defesa da 

Amazônia e seus povos.  

Stella Penido (2006, p.05) sintetiza de forma eloquente a década da destruição e 

reafirma que:  

[...] o projeto já se chamava A Década da Destruição, já com a visão 

“mega” que ele tinha e ao mesmo tempo [o senso de] a importância, 

sempre conectado com a questão dos índios e das lideranças 

populares. Ele [Cowell], na época de 1970, faz uma campanha na 

Europa indicando os irmãos VillasBôas para o Prêmio Nobel da Paz, 

para dar visibilidade ao projeto do Parque do Xingu. Nós estávamos 

em uma época de ditadura, então, era importante essa visibilidade dos 

Villas‐Bôas internacionalmente. 

 

Essa frequente preocupação com as populações filmadas é fundante na sua obra 

cinematográfica. Assim, buscava respaldá-las de diferentes formas, ora indicando-as 

para prêmios, ora resguardando as imagens e/ou apresentando-as para determinados 

públicos no exterior que poderiam auxiliar nessas questões e/ou como estratégia de 
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conscientização e educacionais– como exemplo destaca-se a “Década da destruição para 

as escolas”.  

Na figura a seguir é possível verificar a imagem de abertura dos documentários 

que compõem a Série – A Década da Destruição. São tons de vermelho, árvores 

queimando, muita fumaça sob a trilha sonora de Villa-Lobos. 

 

Figura 24: Aberta dos documentários da série – A década da destruição 

 
Fonte: IGPA/PUC Goiás.  

 

Essa visão, por vezes catastrófica, aliada à música instrumental de Villa-Lobos, 

remete ao cenário nebuloso e tenso registrado no decorrer da sua série. E, talvez em 

função da eleição de Collor e na nomeação de José Lutzemberger
87

 (1926-2002) para a 

Secretaria do Meio Ambiente, alguns documentários encerram-se com uma mensagem 

otimista sobre a possível ação para combater o desmatamento e os demais inimigos dos 

povos da Amazônia.  

Os documentários dessa série estão atrelados ao mundo do documentário inglês, 

ou seja, sem encenações; Cowell e sua equipe estão filmando no momento exato como 
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 “Foi convidado por Cowell a participar das filmagens, atuando como narrador de um dos 

documentários. Depois de trabalhar no exterior durante 13 anos para a multinacional agroquímica BASF, 

Lutzenberger retornou a Porto Alegre-RS, onde foi um dos fundadores e primeiro presidente da 

Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), em abril de 1971. A defesa da 

Amazônia, bem como a luta contra os agrotóxicos, desde o início da AGAPAN, tornou-o ambientalista 

conhecido internacionalmente. Por sua atuação, recebeu o Prêmio Nobel Alternativo (The Right 

Livelihood Award), em 1988. Foi Secretário do Meio Ambiente no governo Collor, 1990-92, e criou a 

Fundação Gaia, em Pantano Grande-RS, para promover a agroecologia e educação ambiental, em 1987. 

Lutzenberger possuía extensa atuação contra o uso de agrotóxicos na agricultura e os métodos da 

“revolução verde” em geral” (PEREIRA, 2017, p. 27). 
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aconteceu, sem encenações e/ou roteiros previamente elaborados.  Os documentários 

que compõem essa série são:  

 O CAMINHO DO FOGO (1984, 52 min.)
88

 

 NA TRILHA DOS URU EU WAU WAU  (1984/1990, 52min.) 

 MONTANHAS DE OURO (1988/1990, 52 min.) 

 NAS CINZAS DA FLORESTA(1984/1990, 52 min.) 

 CHICO MENDES – EU QUERO VIVER (1989/1990, 40/50 min.) 

 TEMPESTADES NA AMAZÔNIA(1984, 26 min.) 

 FINANCIANDO O DESASTRE - Parte I – com o colono Renato; Parte II – 

com José Lutzemberg; Parte III – com Chico Mendes  (1987, 76 mim.)   

 A MECÂNICA DA FLORESTA (1984, 26 min.) 

 MATANDO POR TERRAS (1990/2011, 52 min.)
89

 

 

São nove documentários com versões de 1984, 1987, 1988, 1990 e 2011, os 

quais revelam a saga amazônica através de imagens acuradas, as quais dialogam com os 

estudos e pesquisas de Adrian Cowell. Como exemplo fundante, ressalta-se seu livro 

homônimo – The decade of destruction (1990), a partir de um mosaico desse grande 

desastre de incineração da floresta amazônica. Por isso, seus filmes constroem esse 

mosaico e despertam para uma leitura rigorosa sobre os processos territorializados na 

região (FERREIRA, 2015a, 2016 e 2017). Nos quadros a seguir destacam-se o sumário 

da referida obra, bem como algumas datas sobre o desenvolvimento da Amazônia 

brasileira a partir das pesquisas realizadas por Cowell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
88

 Foi substituído pelo documentário – Nas cinzas da floresta (1990).  
89

 A versão brasileira é de 2011.  

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#16
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#17
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#19
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#18
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#21
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#25


141 
 

Quadro 5: Sumário da obra: The decade of destruction (1990) 

CONTEÚDO 

Introdução 

1 No coração da floresta 

2 A vanguarda do desenvolvimento 

3 O surgimento da fronteira 

4 Fome de terra  

5 O significado de El Dorado 

6 Chico Mendes e a alternativa dos seringueiros  

7 A década do Meio Ambiente  

Epílogo  

Datas sobre o desenvolvimento da Amazônia brasileira  

Agradecimentos  

Endereço e outras informações sobre os povos da floresta 

 

Fonte: (COWELL, 1990, p. 09; tradução nossa). 

 

Quadro 6: Datas sobre o desenvolvimento da Amazônia brasileira 

Ano ACONTECIMENTOS 

Por Rio 

1541 Orellana navega pela Amazônia. 

1616 Os portugueses encontram Belém. 

1870 O boom da borracha. 

1876 Wickham leva sementes de seringuerias para Kew Gardens, onde são 

desenvolvidas para plantações. 

1911-19 O preço da borracha cai sob a concorrência da borracha barata de 

plantações da Malásia. 

1926 Henry Ford tenta plantação de borracha na Fordlandia. 

1940s O comércio de borrachas revive com o financiamento da guerra dos Estados 

Unidos. 

Por Terra 

1943 A Fundação Brasil Central lança a Expedição Roncador-Xingu. 

1956 Juscelino Kubitschek inicia sua nova capital, Brasília, na bacia hidrográfica 

da bacia amazônica. 

1957-60 Juscelino Kubitschek constrói duas estradas de desenvolvimento na 

Amazônia – ao norte Belém-Brasília e para oeste a Brasília-Porto Velho.  

1958 A Expedição Roncador-Xingu completa sua cadeia de pistas de pouso em 

todo o sul da Amazônia. 

1964 O governo militar pavimenta a rodovia Belém-Brasília. 

1966 Daniel Ludwing inicia o Projeto Jari. 

1967 Presidente Medici lança a rodovia Transamazônica e o esquema de 

colonização. 

1970 INCRA inicia a colonização em Rondônia. 
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1971 As estradas BR080 e BR163 cortaram o Parque do Xingu e Cachimbo a 

caminho de Santarém. 

1970s Booms na prospecção no Oeste de Rondônia e prospecção de ouro no Rio 

Tapajós no entorno de Itaituba.  

1980 

 

A dragagem de ouro começa no Rio Madeira e o ouro é descoberto na Serra 

Pelada. 

A organização indígena, a União das Nações Indígena é fundada.  

1981 O Banco Mundial empresta quase um bilhão de dólares para o Projeto 

Polonoroeste. 

1984 

 

A estrada BR 364 de Cuiabá a Porto Velho é pavimentada. 

A barragem de Tucuruí começa a gerar energia elétrica. 

 

 

1985 

 

A ferrovia de Carajás começa a exportar minério de ferro. 

O Banco Mundial suspende os pagamentos do empréstimo para o Polonoroeste 

então não sejam retomados os processos para demarcação da reserva Uru  Eu Wau 

Wau.  

A estrada BR429 passa pelo Vale do Guaporé. 

O Conselho Nacional de Seringueiros é fundado.  

1986 A campanha pública da Floresta Tropical é lançada e a Aliança dos Povos da 

Floresta Amazônica é formada.  

O começo começa na extensão da estrada BR364 de Porto Velho a Rio Branco.  

1987 Barber Conable, o Presidente do Banco Mundial, admite  

erros relacionados com o empréstimo ao Polonoroeste. 

 

1988 

A barragem de Balbina começa a gerar eletricidade perto de Manaus. 

As primeiras fontes de ferro-gusa são inauguradas ao longo da estrada de 

ferro Carajás. 

A primeira reserva extrativista é anunciada em São Luís de Ramanso.  

Chico Mendes é assassinado. 

 

 

1989 

A barragem de Samuel começa a funcionar próximo de Porto Velho. 

IBAMA tenta controlar o desmatamento, localizando incêndios nas 

fotografias tiradas pelo satélite NOAA II. 

A reserva Uru Eu Wau Wau é rescindida. 

1990 O governo do presidente Sarney cria a reserva Chico Mendes com um 

milhão de hectares  

Fonte: (COWELL, 1990, p. 209-211; tradução nossa). 

Esses dois quadros elucidam que Adrian tinha uma rotina importante de 

pesquisa, que justificavam parte desse engajamento para ir a campo e filmar com 

tamanha precisão a Amazônia e as inúmeras temáticas conflitivas que a envolve. 

Vincent Carelli (2008), ao analisar sua obra cinematográfica durante a Mostra de filmes 

Amazônia segundo Adrian Cowell - 50 anos de cinema, realizada no Rio de Janeiro em 

novembro de 2008, indica que a Amazônia foi mudando seus dilemas, e Cowell foi 

embarcando em todas essas mudanças. Por isso, enfatiza que 

Ele lida com essa linguagem, mas a mensagem que ele traz é 

superimportante. Eu acho que infelizmente toda essa trajetória dele na 

Amazônia, todo esse retrato que ele fez da Amazônia foi pouco visto 

no Brasil. Quando ele fez A Década da Destruição houve um esforço 
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maior de divulgação, foi distribuído em festivais, isso foi um pouco 

mais visto no Brasil, na época (ANAIS MOSTRA, 2008, p. 16) 

 

A partir desse contexto, concorda-se com Carelli sobre a divulgação incipiente 

dos documentários de Cowell no Brasil e, por isso, remete há uma intrínseca 

possibilidade e legado de rever seus trabalhos e, sobretudo, divulgá-los a partir de uma 

análise geográfica de uma Amazônia revelada.  

Cowell (1990), ao iniciar o Capítulo 3 – O surgimento da fronteira, elenca 

alguns desafios para a Amazônia a partir dos anos de 1970: como exemplo menciona a 

Rodovia Transamazônica até o Peru e o Programa de Integração Nacional (PIN)
90

 sob o 

pretexto de  que se tratava de “terras sem homens para homens sem terra” e, assim, visa 

colonizar algumas áreas com 100 mil famílias ao longo de cinco anos.  

Sobre esse cenário, Cowell (1990, p. 93) indica que:  

No final de 1974, apenas 5.717 famílias haviam sido assentadas nos 

projetos de colonização, das 100 mil projetadas, e delas, 17% já 

abandonaram suas terras. E assim, no meio da década, o governo 

mudou sua posição, mais uma vez dando maior ênfase às grandes 

fazendas como meio de desenvolvimento da floresta (traduação 

nossa). 

 

Essa constatação mostra nitidamente que a colonização implementada pelo 

regime militar trata-se de uma contrarreforma agrária e fomentou uma reconcentração 

das terras públicas num segundo momento. Nesse sentido, a cobiça pelo Norte, como 

proposto por Asselin (1982), remete à constante grilagem das terras na Amazônia e a 

proliferação de conflitos e chacinas. 

Dessa maneira, a legitimação da integração nacional na ótica dos militares segue 

com a sobreposição de territórios, e o Decreto-Lei nº 1164 de 1 de abril 1971 cumpre 

parte dessa função ao declarar “[...] indispensáveis à segurança nacional e ao 

desenvolvimento nacional as terras devolutas situadas na faixa de 100 km de largura em 

cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal” (OLIVEIRA, 1991, p. 78), conforme 

destacado no mapa a seguir. 

Assim, cabe inferir que tais medidas atrelam-se aos planos, de programas e de 

projetos de desenvolvimento regional, e, num segundo momento, revela que o INCRA 

passa a controlar as terras devolutas na faixa de 200 km dessas rodovias. Trata-se, 

portanto, de um confisco do controle das terras devolutas por parte dos estados, e, 

simultaneamente, fortalece o Governo Federal com a nova legislação a descumprir os 

módulos previstos na lei como apregoado com tamanha precisão por Oliveira (1991).

                                            
90

 Decreto nº 1106 de 16 julho de 1970, criado pelo regime militar e assinado por Médici (1969-1974).  
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Mapa 6: Áreas Federais na Amazônia Legal segundo o Decreto nº 1.164/1971 

 
Fonte: Rocha; Gonçalves, 2017. 
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A partir dessas medidas pode-se indicar que o Estado passa a controlar as terras 

e as distribui através da colonização, entendida como um paliativo para solucionar os 

conflitos sociais, absorvendo os sem terra e “povoando” a fronteira, ou seja, são 

localidades estratégicas para ter mão-de-obra para os projetos vindouros, ou mesmo 

concomitantes ao PIN e PIC como enfatiza Becker (1996).  

A política integração amazônica revela seu papel na divisão nacional e 

internacional do trabalho como fornecedora de matérias-primas, recursos naturais, 

madeira, minério, energia, além das commodities agropecuárias. Essas ações seguem 

sob o controle acirrado do território, para isso são criados novos órgãos fundiários – o 

Grupo Executivo do Baixo Amazonas (GEBAM) e o Grupo Executivo de Terras do 

Araguaia-Tocantins (GETAT), os quais representam a ampla intervenção do INCRA e 

consolidam o processo de militarização da questão agrária no Brasil e, em especial, na 

Amazônia (MARTINS, 1984). 

No mapa a seguir, evidencia-se o conjunto de Planos, Programas e Projetos 

criados no período compreendido entre 1970 e 1990 para a Amazônia Legal, os quais 

devem ser interpretados em consonância com as quatro políticas de ocupação da 

Amazônia Legal, a saber:  

 Eixos de desenvolvimento (1970): projeção de estradas, áreas devolutas 

incorporadas ao Governo Federal e Polígonos de desapropriação. 

 Polos de desenvolvimento (1974): agropecuária e mineração em 15 áreas 

prioritária - POLAMAZÔNIA. 

 Programa Carajás (1980): Programa Grande Carajás e Programa Ferro 

Carajás. 

 Projeto Calha Norte (1985): área prioritária para ação imediata (BECKER, 

1996). 
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Mapa 7: Planos, Programas e Projetos na Amazônia,1970-1990 
 

 
Fonte: Rocha; Gonçalves, 2017. 

https://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/11665/img-2-small580.png
https://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/11665/img-2-small580.png
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A leitura do mapa permite reafirmar que esses eixos da integração foram 

filmados por Cowell e sua equipe no decorrer nos anos 1980, como exemplo os 

documentários em Rondônia, Acre e Pará conseguem retratar a situação social dos 

conflitos em consonância com o financiamento desses projetos e ação do Estado. Trata-

se de uma leitura de classes, cuja ação do capital monopolista capturou amplamente o 

aparelho estatal e criou as condições para “[...] monopolização das terras-do-sem-fim, 

devolutas, tribais ou ocupadas da Amazônia. Tudo isso ocorreu e ocorre sob condições 

econômicas e políticas altamente agressivas e repressivas” (IANNI, 1979, p. 16).  

A partir desse cenário há uma metamorfose sangrenta das terras-do-sem-fim, 

devolutas, tribais ou ocupadas em terras griladas, fazendas, latifúndios, empresas 

nacionais e estrangeiras, as quais inibiram com o Golpe de 1964 a luta pelas reformas de 

base, e dessa ruptura emergem os conflitos latentes para internacionalizar sua economia 

(IANNI, 1979). 

Por isso, no decorrer da série – A década da destruição, e, sobremaneira, no livro 

de Cowell (1990), a narrativa composta pelo território indígena, o desenvolvimento e o 

surgimento da fronteira indicam essa falácia da ocupação da Amazônia. Na sequência, 

os capítulos de Cowell versam sobre a “Fome de terra”, ou seja, os massacres contras os 

posseiros no Pará e também a busca de ouro em Serra Pelada e o Projeto Carajás, cujas 

marcas hoje remetem à condição social de milhares de migrantes em busca desse 

perverso “eldorado”.  

Por fim, a proposta de Chico Mendes e dos seringueiros é apresentada em 

consonância com uma possível “década do meio ambiente” como apregoado por Cowell 

(1990, p. 201). Todavia, não foi possível visualizá-la na Amazônia. Assim, permite 

reafirmar o argumento central da tese, pois a década da destruição proposta por Cowell 

ultrapassa qualquer limitação temporal, e, no contexto brasileiro, sobremaneira, 

amazônico, é perene, seja sob a égide da Ditadura ou da Democracia. 

Nas palavras do próprio Cowell (1990, p. 206-7), saliento que sua visão de 

Amazônia foi construída a partir de uma intensa vivência, 

E nos próximos 30 anos, a maneira que eu tenho tentado entender a 

floresta tem sido através de seu reflexo nas pessoas que vivem nela - 

por meio dos índios, seringueiros, garimpeiros. Mas agora, depois de 

três décadas, eu comecei a sentir que a visão deles levou-me não para 

alguma alma mística da Amazônia, mas simplesmente a uma 

consciência mais intensa da minha relação individual e social com a 

floresta (tradução nossa). 
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Essa visão de uma Amazônia revelada indica, portanto, “[...] que a fronteira é 

uma tela refletora para as pessoas que a enfrentam, nossas visões da floresta, todos 

nossos El Dorados e esquemas de desenvolvimento, dizem menos sobre a Amazônia e 

mais sobre nós mesmos e nossas necessidades” (COWELL, 1990, p. 207; tradução 

nossa). 

Nesse contexto, a visão de Amazônia de Cowell não pode ser dissociada à vida e 

às trajetórias trilhadas por esse cidadão do mundo. Por isso, enfatizo novamente seu 

relato ao compreender a um só tempo as dinâmicas e desafios que marcaram sua obra 

cinematográfica, bem como o compromisso social com a Amazônia e seus povos: 

É o paradoxo da Amazônia hoje, que um dia a floresta indestrutível, 

todo-poderosa foi publicamente concebida como potencial terra à 

espera de ser desmatada, mesmo a floresta que resta sofre uma 

transformação sútil. Espécies, ecossistemas inteiros, enormes vales 

podem ser salvos por leis que os transformem em reservas. Mas 

quando as cercas, guardas e patrulhas aéreas estão todos a postos, 

ocorre uma mudança imperceptível, mas essencial. A grande floresta 

primitiva, resultado da evolução nua e concorrência desenfreada 

entre suas espécies durante milhões de anos, agora vai continuar a 

existir em determinadas áreas limitadas por causa de uma decisão 

de proteção feita pelo homem. A Concorrência entre uma das 

espécies que habitam a floresta foi deliberadamente contida. O 

ecossistema em evolução vai, de fato, ser congelado em um museu de 

si mesmo como era nos anos 1980 [...] Por milhares de anos a floresta 

era absoluta e, portanto, sem defesas. Agora seu perigo é tão grande, 

que exige a aprovação de milhões de admiradores para preservá-la dos 

milhares que a consumiriam - que desejam converter árvores em 

carvão para fundição de ferro-gusa para exportação para a Europa. E 

assim, como o El Dorado original - fabricados pelos cronistas 

sacerdote dos conquistadores para apoiar sua busca de almas e de ouro 

- o novo El Dorado de escritores e cineastas de hoje só será 

parcialmente baseado no fato. Qual visão revela menos a floresta, do 

que a nosso atual esmagadora necessidade dela. E a minha tem sido 

maior do que a maioria. Nos dias após a morte do meu filho e 

durante o nosso filme com Chico Mendes, comecei a escrever este 

livro, um tanto compulsivamente. Algumas manhãs eu acordava 

às cinco e, na cabana de algum seringueiro, com as costas contra a 

parede de madeira, a minha cabeça curvada sob folhas tabaco 

fracamente aromático penduradas num feixe, eu rabiscava 

compulsivamente quando Chico e Vicente roncavam 

pacificamente em suas redes na sala. Na época, achava o motivo 

desta compulsão difícil de entender. Se questionado antes, eu teria 

imaginado que a morte de alguém que eu amava iria - de alguma 

forma - me fazer parar de escrever. Mas agora chego a pensar que era 

como Aruyave quando ele remou com o cadáver de seu irmão através 

dos juncos. Não havia mais nada que pudesse fazer por seu irmão, 

e então ele cantou, e o que ele cantou foi sobre o mundo da 

floresta sobre ele, pois ele não sabia sobre mais nada (COWELL, 

1990, p. 208; tradução e grifo nosso). 
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Assim, a década da destruição foi sendo trilhada e marcada com os povos da 

floresta, justamente com os sem terras, garimpeiros entre outros despossuídos da 

sociedade brasileira, indo além da indicação de uma produção cinematográfica restrita 

às “Árvores e Gente” (ZHOURI, 2001) ao denunciar e, sobretudo, inserir na pauta 

nacional e internacional algumas propostas alternativas ao perverso desenvolvimento 

em voga para a Amazônia. 

 

3.2 - Rondônia: Terras Indígenas, Colonos e os garimpeiros 

O Povo 

ataca quando  

resiste: 

ou, por ser fraco, calando 

ou, por se outro, zombando 

ou, para ser livre, emigrando. 

 

Resistência - Dom Pedro Casaldáliga (1979, p.41) 

 

 

As filmagens e produções de Adrian Cowell que tratam sobre Rondônia revelam 

pelo menos quatro contextos indissociáveis, o primeiro remete à colonização pública e 

privada, ao garimpo, à não demarcação das terras indígenas e às grandes fazendas e 

empreendimentos com gigantescos incentivos federais advindos do Polonoroeste – 

Programa Integrado do Desenvolvimento do Noroeste do Brasil com financiamento do 

Banco Mundial. Tais contextos possuem no plano de fundo o respaldo das terras 

públicas devolutas e outros recursos advindos do Banco Mundial, sobretudo, para 

abertura de estradas. 

Como exemplo fundante dessas produções em Rondônia, destaca-se: “Nas 

trilhas dos Uru Eu Wau Wau”,“Nas cinzas da floresta” e “Financiando o desastre: 

colono, cientista e o seringueiro”. 

Essas análises estão de acordo com as transformações recentes no campo 

brasileiro, ou seja, são oriundas da territorialização do capital de forma desigual e 

contraditória em consonância com as políticas públicas, as quais inibem a Reforma 

Agrária no país, ou mesmo, são realizadas para favorecer sobremaneira o capital.   

Assim, pode-se inferir que a colonização na Amazônia é fruto da coerção 

ideológica que simultaneamente lida com os expropriados e expulsos principalmente da 
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região Sul e com a expansão dos grandes latifundiários (empreendimento 

agropecuários) nessa fronteira histórica. 

A partir do golpe de Estado de 1964 e do estabelecimento da ditadura 

militar, a Amazônia transformou-se num imenso cenário de ocupação 

territorial massiva, violenta e rápida, processo que continuou, ainda 

que atenuado, com a reinstauração do regime político civil e 

democrático em 1985 (MARTINS, 1996b, p. 26).  

Sader (1987) remonta a discussão da Amazônia como paraíso dos investimentos, 

mostrando as especificidades que os órgãos públicos, como exemplo a Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), têm ao apresentar a região para os de 

“fora”: 

Na Amazônia a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto 

que os bois precisam. Sem frio ou estiagem queimando o capim, o 

gado fica bonito de janeiro a dezembro. E, para ir para a Amazônia, 

você escolhe a ajuda que quiser. Com um projeto aprovado pela 

SUDAM, sua empresa recebe os incentivos fiscais de milhares de 

empresas de todo o país. E, com o financiamento agropecuário do 

Banco da Amazônia, você tem todo o apoio que precisa. Quando 

chegar a hora de vender o gado, as notícias serão ótimas. [...] É por 

isso que mais de 250 empresas agropecuárias já estão se instalando 

na Amazônia. Essa gente foi para lá movida por um forte impulso 

pioneiro, patriótico e empresarial (SUDAM apud SADER, 1987, p. 

38; grifo da autora). 

 

Trata-se de uma ocupação lapidada sob a égide do maior pasto do mundo, de um 

vazio repleto de riquezas, da existência de um mercado garantido, cujos custos da 

implantação é quase nada, como salientado por Sader (1987). 

A terra como reserva de valor está posta, além de se tratar de áreas ditas de 

fronteira, em que o custo de implantação é quase nulo. Em muitos casos a formação 

(desmatamento, exploração da madeira e plantio do capim) das fazendas (leia-se 

latifúndios) é feita por posseiros que, em seguida, são expulsos; mas, antes, são 

submetidos a pagarem a renda em gênero: “Eles (donos da terra dizem assim: „olha 

você vai me dar dois sacos por linha‟, que é a renda.” - lavrador do município de 

Imperatriz entrevistado por Regina SADER (1987, p. 39). Na sequência a autora 

enfatiza a subordinação: “Aí tem que ir pra frente, desmatá a terra dele de novo, torna 

a trabalhá outro ano. Desde que saímos dessa terra aqui não podemos nem passar por 

ela de novo, porque já é capim, e já tem cerca de arame.” (idem, p. 40). 

O Plano de Integração Nacional (PIN) – Decreto-lei nº 1.106, de junho de 1970 

–, visava financiar a infraestrutura nas regiões de atuação da SUDENE e da SUDAM 

(SADER, 1987). Dessa maneira, viabilizando a exploração das áreas próximas das 
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rodovias, fazendo com que outro Decreto-lei nº1.110, de 9 de julho de 1970, criasse o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para prosseguir com os 

projetos de colonização. “No próprio nome ele traz o motivo pelo qual foi criado: 

promover a colonização de „áreas vazias‟, ou seja, propiciar mão-de-obra necessária à 

valorização da Amazônia Legal.” (SADER, 1987, p. 42). 

Sobre esse contexto, os posseiros, aqueles que detêm de fato a posse 

(PAOLIELLO, 1992), assim como os meeiros
91

, são figuras constantes, que ficam a 

margem do processo, são os rebeldes e resistentes – Sem Terras. A colonização 

proposta pelo governo tem várias explicações, dentre elas a contrarreforma agrária e a 

ocupação de “áreas vazias”, com baixa densidade populacional, daí o lema que se 

tratava de “terra sem homens para homens sem terra”.  

Nesse contexto, as contribuições de Martins (1984) sobre a militarização da 

questão agrária brasileira e suas implicações no campo brasileiro tornam-se elementares 

para interpretação dos conflitos sangrentos. Assim como as análises de Oliveira (1990 e 

1991) ao desvendar a ocupação e produção na Amazônia de forma profícua ao expor a 

cobiça dos recursos naturais inserindo-os na lógica do capital monopolista. 

Dito isso, entende-se que colonização foi uma estratégia pela qual o Estado 

recriou a fronteira amazônica, favorecendo o desenvolvimento extensivo do capitalismo 

na região, como proposto por Ianni (1979a). Como exemplo desse árduo processo, 

destaca-se que:  

Os estados que receberam projetos de colonização pública foram 

Pará, Rondônia, Acre, Roraima e, em parte, Mato Grosso, que se 

caracterizou pela presença da colonização privada. Dessa forma, 

índios, posseiros, colonos e grileiros passaram a constituir 

personagens dos conflitos. Em defesa dos índios nasceu o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) e na dos posseiros e dos colonos, a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT). A violência, que se voltava 

indistintamente contra os posseiros, colonos e índios, passou a atingir 

também seus defensores: padres, agentes pastorais, advogados e 

lideranças sindicais ou não (OLIVEIRA, 2001, p. 192). 

 

Segundo Oliveira (2001), a partir de 1972 a região concentrou o maior número 

de assassinatos no campo; o que demonstra ser uma marca constante do campesinato 

                                            
91

 “[...] é o camponês expropriado, que num ano em uma determinada parcela da grande propriedade, após 

a retirada das espécies valiosas, termina o desmatamento fazendo algo que não faz parte do seu sistema de 

cultivo: o destocamento. Isso significa que abate todas as árvores, retira os tocos e só aí faz a queimada. 

Em seguida cultiva o arroz, ficando com uma determinada quantidade estipulada previamente (em geral 2 

a 3 sacos por “linha”)” (SADER, 1987, p. 187). 
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brasileiro, lutas sangrentas para tentar controlar a luta de classes, e a tentativa de 

aniquilar a decisão de classe que busca a reforma agrária.  

É na lógica contraditória deste rumo que se deve entender os conflitos 

sociais e a luta pela terra no Brasil. A ocupação recente da Amazônia 

é, pois, síntese e antítese desse processo violento. Se a abertura da 

posse pelo posseiro deriva da negação consciente à proletarização, a 

colonização tem sido a válvula de escape das pressões que a 

concentração e o remembramento da terra traz consigo, mas a 

realidade da floresta amazônica e a falta de políticas públicas de 

fixação do homem à terra geram o retorno. Os colonos retornados 

foram estudados por José Vicente Tavares dos Santos. A pressão que 

o capital exerce em um lugar, não é a mesma em outros lugares, 

liberando parcialmente parcelas do território destas ações. Desta 

pressão e contrapressão, nasceu o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, um movimento camponês que faz a travessia do 

terceiro milênio (OLIVEIRA, 2001, p. 194). 

A frente pioneira e de expansão contribuem no entendimento da situação, 

embora não sejam 

[..] propriamente conceitos, mas, apenas designações através das 

quais os pesquisadores na verdade reconhecem que estão em face dos 

diferentes modos civilizados se expandem territorialmente. Mais do 

que momentos e modalidades de ocupação do espaço, refere-se a 

modos de ser e de viver o espaço novo (MARTINS, 1996b, p. 28-9). 

 

Tratam-se, portanto, de um viés econômico e demográfico que dialogam ao 

divergirem. Assim, a frente pioneira para os geógrafos trata da reprodução ampliada do 

capital, mediante a conversão da terra em mercadoria; portanto, em renda capitalizada, 

ou seja, uma dimensão da reprodução capitalista do capital (MARTINS, 1996b). 

Quando os antropólogos falavam originalmente da frente de 

expansão, estavam falando de uma forma de expansão do capital que 

não pode ser qualificada como caracteristicamente capitalista. Essa 

expansão é essencialmente expansão de uma rede de troca de 

comércio, de que quase sempre o dinheiro está ausente, sendo mera 

referência nominal arbitrária por quem tem o poder pessoal e controle 

dos recursos materiais na sua relação com os que exploram, índios ou 

camponeses (MARTINS, 1996b, p. 30). 

 

A inserção do campesinato como classe social é interpretada por José de Souza 

Martins como a portadora de uma condição semelhante à do proletariado, no sentido de 

classe que antagoniza com a burguesia, mas a partir de uma relação bastante diversa, 

mostrando, assim, os conflitos existentes: 

Ainda hoje, quando um posseiro da Amazônia justifica seu direito à 

terra, ele o faz invocando o direito que teria sido gerado pelo trabalho 

na terra. Ao mesmo tempo, reclama e proclama que seu direito está 
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referido aos frutos de seu trabalho, que por serem seus está no direito 

de cedê-los ou vendê-los. A concepção de que é preciso ocupar a 

terra com trabalho (na derrubada da mata e no seu cultivo) antes de 

obter reconhecimento de direito, era próprio do regime sesmarial 

(MARTINS, 1996b, p.43). 

 

Dessa forma, os camponeses buscam sua reprodução legitimada numa ordem 

moral através da terra. “A reforma agrária aparece, portanto, em oposição à 

propriedade da terra como reserva de valor. Aparece como a possibilidade de 

superação da injustiça, já que ao invés das famílias ocupando a terra, haveria o 

pasto.” (BOMBARDI, 2005, p. 683). 

No período de maior desenvolvimento do capitalismo industrial ocorreu no 

Brasil um aumento de 196% dos estabelecimentos ocupados por posseiros, fato que 

contradiz a ideia de extinção do campesinato. “Os camponeses, em vez de se 

proletarizarem, passam a lutar para continuarem sendo camponeses”. (MARTINS, 

1996b, p.72).  

 A discussão entre a fronteira também está posta, demonstrando os conflitos 

existentes e as possíveis interpretações desse árduo processo. Nesse contexto, cabe 

salientar que os desencontros históricos são repletos de conflitos na fronteira. Por isso, 

pensar a colonização (contrarreforma agrária) exige uma leitura dos camponeses que 

convivem com a terra de trabalho, lutando para manter-se mesmo com a expansão do 

capital.  

No contexto de Rondônia, são camponeses cuja origem pode ser observada no 

gráfico a seguir; cujas famílias migraram mais de uma vez, e hoje “conseguiram” seus 

lotes. Segundo Cowell (1990), as famílias sem terra recebiam gratuitamente do INCRA 

cerca de 40 hectares de terra. Porém, os títulos de posse definitiva só seriam concedidos 

depois que a gleba fosse totalmente desmatada. E, então, os colonos se deslocaram da 

rodovia principal subindo a estrada de penetração até os índios Eu Wau Wau (RO 429 – 

que liga Ouro Preto à Costa Marques). 
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Gráfico 2: Procedência dos Migrantes de Rondônia - 1985 

 
Fonte: CEM 1986 apud MARTINS; VANALLI, 1996, p.58. Org. GHCF. 

 

A leitura desse gráfico é de suma importância e pode ser amplamente atrelado às 

pesquisas de Fearnside (1989). Ao associar esse fluxo migratório para Rondônia com as 

áreas desmatadas, nota-se que entre 1980 a 1985 a população desse estado aumentou 

14,8% ao ano, enquanto o desmatamento no mesmo período foi da ordem de 24,8% ao 

ano. Tais dados revelam o nítido palco conflitivo entre colonos, indígenas e garimpeiros 

no estado de Rondônia; acrescidos num segundo plano dos grandes fazendeiros 

respaldos pelo Estado para adentrar nessas disputas territoriais.   

Trata-se, portanto, de uma problemática cuja ação do Estado legitimava tanto a 

migração quanto o subsequentemente desmatamento para resolver parte deum problema 

social latente em torno da crescente luta pela terra no país. Como papel central, ressalta-

se a atuação do INCRA em Rondônia, que a partir do estado autoritário fomenta 

políticas de desenvolvimento regional com a instituição do Programa de Integração 

Nacional (PIN), desencadeando um novo processo de “desenvolvimento regional”.  

Na tabela a seguir é possível analisar a ação fundiária no estado relacionando os 

impactos inerentes à ausência de acompanhamento aos colonos, e, sobretudo, à falta de 

regularização fundiária que gerou novos conflitos para eles que, em sua maioria, 

continuaram Sem Terras. No âmbito dos documentários de Adrian Cowell, o caso da 

família de Renato e Goiano são exemplos elementares, ambos acompanhados em 

Rondônia. 
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Tabela 8: Rondônia – Ação Fundiária do INCRA no período 1964-84 

Colonização 

Formas de obtenção Área - hectares % 

Desapropriação  13.500.000 44,26 

Arrecadação 17.000.000 55,74 

Total 30.500.000 100 

Regularização  

Desapropriação  80.800.000 43,02 

Arrecadação 107.000.000 56,98 

Total 187.800.00 100 

Fonte: INCRA-RO apud PEREIRA, 2007, p. 135 

Nota-se que, no período em questão, tanto as áreas de colonização quanto 

aquelas advindas da regularização executada pelo Estado, indicam um montante 

significativo; e ainda segundo Pereira (2007), entre 1980 a 1999 a Colonização Oficial 

representou 70,76% da área de colonização agrícola de Rondônia. E, nos períodos 

posteriores, leia-se até 1994, o autor indica que tais dados superam o total de área 

atribuída à reforma agrária. 

No mapa a seguir pode-se identificar a localização dos municípios do Vale do 

Guaporé no estado de Rondônia, os quais foram filmados por Adrian Cowell e revelam 

algumas disputas territoriais, as quais devem ser problematizadas aos Planos do 

INCRA, e, consequentemente, ao regime militar. Nesse contexto, indica-se que: 

De 1977 até 1985, 89.991 famílias chegaram em Rondônia. 

Foram assentadas 54.818 dessas famílias e em 1983 o INCRA  

suspendeu essa atividade, deixando 35.000 famílias sem terra. 

Das que foram assentadas apenas 45% têm sua situação 

regularizada. Isso significa que, as demais, mesmo assentadas, 

ainda correm o risco de perder suas terras para algum grileiro 

(MARTINS; VANALLI, 1996, p. 57). 

Esses dados mostram que os migrantes que ficaram sem a terra não tiveram 

saída a não ser continuar na luta pela terra, na condição de sem terra, ou submeter-se ao 

trabalho e vida na cidade, ou trabalhar como meeiro ou agregado nas terras de outrem. 

Essa trajetória fica nítida na fala do camponês entrevistado em São Miguel do Guaporé-

RO:  

Sou Orídes José Bolonine, sou capixaba. Vim do Espírito Santo 

de Vitória aqui para Rondônia em busca de um futuro melhor. 

Um pedaço de terra. Todas as seleções que teve do INCRA eu 

me escrevi e sempre deu em nada! Por fim, teve conflito em 
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várias áreas que era prós parceleiros, agente entrô e fomos 

expulsos por jagunços né! Mandando de parceleiros perdimos. 

Às vezes o pouco que agente tinha investiu em cima da terra e 

acabou perdendo. Aí  fiquei migrando aqui dentro de Rondônia 

mesmo. Vim prá Cacoal dá linha três e várias linhas, vim prá 

Nova Brasilândia morei na linha 21, na linha 15, vortei prá 

linha 110, da 110 vim prá São Miguel e tô aqui já há quase 

vinte anos em São Miguel lutando, mexendo com comunidades, 

igrejas essas coisas e sempre na luta, batalhando. Criei 

praticamente meus filhos aqui em Rondônia, né! Lá tavá, não 

era difícil, né! Também não era fácil! Também não era muito 

difícil, mas aqui foi mais fácil, eu conseguir criar minha família 

e tudo dentro de casa, em paz, tudo casado. Estamos feliz! 

(Entrevista em 18 julho de 2009).  

 

Durante a entrevista com Sr. Orides e D. Sandra - sua esposa, foi possível  ouvir 

versos incríveis que revelam a expropriação e a visão de mundo de forma muito peculiar 

dos camponeses sem terra que partiram para Rondônia em busca da terra de trabalho e 

vida. 

Eu queria ser cachorro, um cachorro bonitão 

Prá viver comendo bem lá na casa do patrão 

Dormir na cama macia e não dormir no chão 

Mais que mundo triste, não deve ser assim 

Deve ter a igualdade, eu quero viver também 

Eu não tenho uma camisa e nenhum par de sapatos 

Só tenho um chinelo velho e os filhos andam descalço 

Sendo que o meu patrão está voando de a jato 

Mais que mundo triste, não deve ser assim 

Deve ter a igualdade, eu quero viver também 

Eu sei que meu patrão anda cortando gargantas 

Eu só dono disse tudo, pois eu tenho muita terra 

Sendo que o empregado vévi uma grande miséria 

 

Sr. Orídes para festa do Lavrador de Cacoal-RO em 1985.  

Entrevista em 17 de julho de 2009.  

As metáforas utilizadas revelam a situação, por vezes, degradante que o 

camponês-migrante vivencia, sendo essa pior que do próprio “cachorro do patrão”. 

Após encerrar a cantoria, Sr. Orídes afirma que existem outros versos, entre eles, um 

que afirma que “o empregado não tem nem arroz nem feijão prá comer e o cachorro do 

patrão come filé mignon”. Sobre o contexto inspirador afirmam que receberam e não 

receberam como meeiros, e acabaram saindo, escutavam conversas que os expulsavam! 

“Obriga você a sair, né! é o pinga letra no ditado dos colonos”. 
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Mapa 8: Localização dos Municípios do Vale do Guaporé-RO 

 
Fonte: IBGE. Org. GHCF. 

 

O município de São Miguel do Guaporé se localiza no entroncamento da BR 429 

com a RO-370, modelo de ocupação conhecido como “espinha de peixe” ou de linhas, 

onde os lotes foram criados, assim como os grandes empreendimentos. A famosa BR 

364, conhecida na voz de Chico Mendes ao expor o problema do desmatamento e da 

ocupação na região amazônica frente aos representantes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) que financiavam a pavimentação e expansão da rodovia até o 

Rio Branco no Acre, são os grandes projetos que visam à modernização para alguns, os 

de “fora”. No município em questão constatam-se 14 linhas com 60 comunidades
92

.  

A recente expansão da fronteira mostrou isso de maneira muito clara. 

Práticas de violência nas relações de trabalho, com a escravidão por 

dívida, próprias da história da frente de expansão, são adotadas sem 

dificuldades por modernas empresas da frente pioneira. Pobres 

povoados camponeses da frente de expansão, permanecem ao lado de 

fazendas de grandes grupos econômicos, equipadas com o que de 

mais moderno existe em termos de tecnologia. Missionários católicos 

e protestantes, identificados coma orientações teológicas modernas da 

Teologia da Libertação encontram lugar em suas celebrações para as 

                                            
92

 O documentário “Encontro e Desencontros na Amazônia Rondoniense” (2008) resgata parte das 

escolas das linhas e como os filhos dos camponeses migrantes estão organizados na escola e lidam com a 

terra. Disponível em: <http://www.youtube.com/user/cepolini>. Acesso em: 02 fev. 2016.  
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concepções religiosas tradicionais do catolicismo rústico, próprio da 

frente de expansão (MARTINS, 1996b, p. 40). 

 

A Igreja tem um papel de suma importância em organizar as lutas na região. Ao 

lidar com o avanço da frente pioneira sobre a frente de expansão, os conflitos coexistem 

sobre distintas ocupações do território. Bombardi (2005), ao analisar o campo paulista, 

aponta para a compreensão da totalidade das lutas travadas pelo campesinato.   

A Igreja aparece, portanto, no auge da ditadura, como a instituição 

que poderia e deveria não apenas amparar aqueles que se 

encontravam “cativos”, ou seja, como alvo direto da repressão, como 

também deveria estimular uma prática libertadora. A Instituição, 

tendo em vista sua secular importância (evidentemente em função do 

poder a que sempre esteve atrelada), deveria funcionar como a “voz 

forte” dos “sem voz fracos” (BOMBARDI, 2005, p. 660). 

 

Dessa forma, a luta de classe tem respaldo numa noção legitimadora da terra, por 

vezes, como dádiva, e, sobretudo, com autonomia e liberdade que move os movimentos 

sociais no campo, os quais buscam a recampesinação (BOMBARDI, 2005).  

Os camponeses não só de São Miguel do Guaporé estão na terra até o limite, 

pois, além de ser sua, é a garantia da reprodução da sua vida e da família; essa lógica faz 

com que a terra de negócio e de trabalho abordada por Martins (1990) e a ordem moral 

camponesa em Woortmann (1900) se complementem, nos auxiliando na compreensão 

em que envolve esses camponeses – desgarrados das terras onde nasceram, visto o 

processo de transformação para o capital, que não os transformou em capitalistas. Mas, 

os subordinam para se manter. Essa totalidade move a reforma agrária, sendo essa “[...] 

apropriação de frações do território pelo campesinato, fruto da luta e do enfrentamento 

de classe levado a cabo por ele. É assim que a luta pela terra está enraizada em todo o 

país e tem se territorializado ao longo das décadas.” (BOMBARDI, 2005, p. 681). 

Nesse contexto, a discussão feita por Moura (1986) ao conceituar o campesinato, 

visto as apropriações feitas,“[...] não é chamando o camponês de pequeno produtor que 

se resolve o problema de sua permanência e transformação na sociedade capitalista.” 

(p. 69 e 70). Dessa maneira, as territorialidades nas linhas através do encontro nas 

escolas do campo, nos ciclos agrícolas e nos conflitos oriundos do processo de 

ocupação é a trama central, permeada pelos dilemas de ter a terra, mas não a “largueza” 

que acreditavam que conquistariam na Amazônia.  
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As transformações territoriais recentes no campo, apontadas por Oliveira (1999), 

rementem a um olhar crítico e dialético para os conflitos instituídos pelo capital e 

legitimado pelos governos, sejam eles militares ou aqueles cunhados sob a égide da 

democracia. Assim, vale reforçar que as lutas vivenciadas em Rondônia nos indicam 

muitas perspectivas para esses camponeses migrantes que ao lutarem pela terra 

reescrevem a história, destacando aqueles que foram brutalmente levados pela barbárie 

do capital.  São verdadeiros conhecedores da Amazônia, da agricultura camponesa e da 

partilha da terra, como o Padre Ezequiel Ramin, assassinato em 24 de julho de 1985, ao 

organizar os posseiros na Fazenda Catuva, em Cacoal. Por tais motivos, constroem a 

justiça social e a cidadania.  

 

O pobre é um sofredor 

Trabalha pra outro comer 

Ajuda Ezequiel a este problema resolver 

Ezequiel você foi vencido, Jesus está contigo morando no céu 

 

E pintamos cruzeiro 

Servir onde morava 

Existe tanta terra para o fazendeiro mandar 

Ezequiel você foi vencido, Jesus está contigo morando no céu 

 

Ezequiel a dor foi tanta que cortou meu coração 

Vendo seu sangue derramado pelo fazendeiro que não tem 

compaixão 

Ezequiel você foi vencido, Jesus está contigo morando no céu 

 

Lá na fazenda Catuva 

Onde jagunço foi cruel 

Atiraram sem piedade 

Mataram nosso padre Ezequiel 

Ezequiel você foi vencido, Jesus está contigo morando no céu 

 

Sr. Orídes, em homenagem ao Pe Ezequiel, seis meses após seu 

assassinato. Entrevista em 16 de julho de 2009.  
 

Essas leituras de Rondônia permitem reconhecer parte dos cenários registrados 

por Cowell que serão apresentados na sequência e devem ser compreendidos e, 

sobretudo, atualizados sob a falácia de uma colonização perversa que agravou a tensão 

entre distintas territorialidades.  
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3.3 - Na trilha dos Uru Eu Wau Wau
93

 

E nós abrimos estradas, 

estradas de mentira 

estradas de miséria, 

estradas sem saída. 

E fizemos do Lucro 

o caminho fechado 

para o povo da Terra. 

 

 Dom Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra (2000, p. 67) 

 

 

 A leitura sobre o documentário “Nas trilhas dos Uru Eu Wau Wau” (1990) 

remete à expansão da fronteira sobre os territórios indígenas. Assim, nota-se um amplo 

diálogo entre a obra de Martins (2014) com a produção de Cowell, sobretudo, ao 

compreenderem o encontro conflitivo repleto de violências.   

O documentário de Cowell é filmado em Rondônia na área de expansão da 

colonização e registra o contato inicial com os indígenas na floresta. Trata-se de uma 

leitura que segue com o documentário “O destino dos Uru Eu Wau Wau” de 1999, cujo 

reencontro, três décadas depois, indica algumas marcas das transformações em seu 

mundo.  

Perdigão e Bassegio (1992), ao analisarem os migrantes amazônicos a partir de 

uma trajetória da ilusão em Rondônia, reafirmam que os indígenas sofreram inúmeros 

processos de insegurança territorial com a política de retalhamento do solo, dos projetos 

de colonização oficiais e não oficiais. Sobre os Uru Eu Wau Wau indicam que  

localizavam-se numa vasta área do estado, cuja referência era o Posto Ari.  

Conhece-se esse grupo desde o século XVI. Os Uru-eu-wau-wau 

têm tido uma presença forte em relação à preservação ecológica, 

atuando diretamente nas nascentes dos rios, na manutenção da 

atividade da caça e da coleta. A atividade deles é de interesse 

não só de sua tribo, mas de todos os povos que vivem na floresta 

(PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 18-9). 

 

A questão da mobilidade é fundamental para os Uru Eu Wau Wau e, com tais 

projetos sendo territorializados, há uma nítida e acirrada disputa conforme constatado 

no decorrer do documentário.  

                                            
93

 Na maioria dos textos e filmes, Adrian Cowell utiliza-se: “Uru Eu Wau Wau” sem hífen, por isso, 

manterei dessa forma ao analisar seus materiais. Ressalta-se que outros autores utilizam com hífen, assim 

como nos documentos e notícias na página da FUNAI.   
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Teixeira (1999) também corrobora no entendimento inicial desses estudos ao 

analisá-los a partir da tríade: terra, colonização e violência; essa última atrelada ao 

território indígena e aos invasores, nesse contexto, leia-se os colonos que se instalavam 

como os projetos governamentais. Nas figuras a seguir é possível verificar as capas 

dessa produção a partir da edição da Universidade Católica de Goiás e outra da Verbo 

Filmes. 

Figura 25: Capa do documentário – Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau – UCG  

 

Fonte: Versão UCG. IGPA/ PUC Goiás 
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Figura 26: Capa do documentário – Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau – Verbo Filmes 

 
Fonte: Versão Verbo Filmes.  Acervo pessoal do autor. 

 O documentário concentra-se na tentativa da FUNAI em contatar os 

desconhecidos – Uru Eu Wau Wau (Mapa 9), bem como estabelece uma narrativa 

envolvendo o desmatamento na Amazônia Ocidental e a trajetória das famílias do 

colono Chico Prestes e da liderança indígena Tari.  
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Mapa 9: Rondônia e a área do Uru Eu Wau Wau

 

Fonte: COWELL, 1990, p. 92. 

 

Na narração inicial do documentário pode-se verificar o cenário registrado por 

Cowell:  

No início dos anos 1980, a maior floresta virgem do mundo 

localizava-se na Amazônia Ocidental. Este filme trata o conflito entre 

frentes de pioneiros da colonização e os indígenas Uru Eu Wau Wau, 

habitantes primitivos e seculares destas matas (som da floresta e o 

mapa). Em 1980 estava ocorrendo a migração da área mais 

desenvolvida do Brasil em direção para Rondônia, no oeste da 

Amazônia. Centenas de lavradores pobres do resto do Brasil estavam 

chegando todos os dias nas pequenas cidades como Ariquemes 

(ônibus da União Cascavel com música sertaneja). O governo dava 

aos colonizadores, geralmente, entre 40 e 80 hectares de terra e os 

lavradores teriam que derrubar a floresta e construir casas. 
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A partir desse cenário pode-se verificar, na entrevista com Chico Prestes e sua 

família (Figura 27), alguns detalhes do incidente que culminou no rapto de seu filho no 

seu lote sobreposto à área de caça dos indígenas até então desconhecidos
94

.   

Figura 27: Raimunda, Chico Prestes e seu filho. 

 

Fonte: Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau; PUC Goiás. 

 

No trecho a seguir é possível verificar a narração dos fatos pelo próprio colono:  

Chico Prestes: Aí eu volto lá e ele disse, papai eu sei que vou 

morrer, eu disse, nada meu filho, tenha fé em Deus. Ele disse, papai, 

vou lhe contar tudo como foi. Depois que o senhor saiu, à base de 10 

minutos, nós descemos para tratar do peixe. Quando a gente tratava, 

nós ouvimos uma zoada na costa e pensamos que fosse o senhor. 

Chegando (Chico enxuga as lágrimas) e aí quando eles olharam 

para trás, estavam à base de 25 a 30 índios, tudo armado sobre eles. 

E aí, o que eles iriam fazer, coitadinhos, correram. Eles correram 

atrás (foto do filho exibe um ferimento grave de flechada na 

cabeça). Orlei correu na frente, outro irmão de nove anos atrás. 

Quando cheguei estavam dois arquejando, o mais velho com duas 

flechas, uma na costa (Chico mostra as fotos) tá aqui, esta seta aqui. 

A outra puxei (o da cabeça) aí ele disse papai não puxa esta que eu 

não agüento. E aí eu falei assim, meu filho cadê o Fábio! Papai ele 

ficou lá na outra praia, viemos pra cá, ele ficou lá. Aí eu corri pra lá e 

cheguei e vi vestígios de três índios, correndo na praia. Foram 

correndo e voltou. Creio que voltaram para pegar o bichinho onde ele 

tava. Ora, três homens para uma criança, né. Só pode dominar, um de 

nós domina, imagina três. Pegou ele com certeza e entrou na mata 

(fotos dos outros filhos sendo velados). 

 

Martins (2014) enfatiza o rapto como documento para a pesquisa sociológica, ou 

seja, uma situação vivida no encontro de duas sociedades distintas, o que permite 

                                            
94

 Esse episódio ocorreu em 27 de outubro de 1979 em Ariquemes nas proximidades do rio Jarú conforme 

relato de Mário Arruda em 2008.  
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indagar sobre como as mesmas se enxergam e se relacionam
95

. Diante disso, Cowell 

conseguiu registrar um importante episódio traumático para a família do colono Chico 

Prestes, bem como para os indígenas que sofreram uma massiva invasão ao seu 

território com a conivência do Estado. 

Kitamura (2011, p. 117), analisando esse mesmo documentário, revela que “Na 

urgência de contatar os Uru-Eu-Wau-Wau, a intenção da instituição governamental é 

evitar mais um iminente genocídio de uma etnia, como tantas outras já experienciadas 

nas frentes de expansão das fronteiras no interior do Brasil”. 

Na sequência do documentário, Cowell e sua equipe acompanham uma 

expedição da FUNAI em 1980 para fazer os primeiros contatos com os índios através 

do rio Jamari para o coração do território indígena como indicado na narração (Figura 

28). Após esse momento, retomam ao caso de Chico Prestes e do rapto do seu filho – 

Fábio nesta imensa floresta. Em relação à expedição, destaca-se a atuação dos “índios 

Suruís, uma nação que já colaborava com a FUNAI. O líder da expedição era Zebel e o 

chefe regional o Apoema [Meirelles]
96

. Depois de quatro semanas, ocorreu o 

primeiroachado”, conforme destacado na narração do documentário. 
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Martins (2014) indica a obra de Cowell (1995), sobretudo ao registrar outro rapto de crianças e 

mulheres entre os anos de 1960 e 1970 no contato com os índios Kreenakarores (Panará). Por isso, vale 

frisar que a concentração dos raptos ocorreu, sobremaneira, entre a década de 1930 e o final da década de 

1950, coincidindo com a expansão da frente pioneira na Amazônia. “Nesse contexto, para diferentes 

grupos impunha-se, também, a captura de objetos dos brancos, especialmente armas de fogo. E com ela a 

necessidade de capturar pessoas que ensinassem aos índios como municiar e como consertar essas armas. 

As mulheres brancas capturadas pelos txukahamães supriram exatamente essa necessidade cultural nova” 

(MARTINS, 2014, p, 39).  
96

 “Seu pai, Francisco Meirelles, tinha sido tão conhecido como os irmãos Villas Bôas e era um dos 

oficiais da FUNAI que decidiram deixar o Uru Eu Wau Wau em paz o maior tempo possível”. Mas, 

agora, algumas reuniões públicas estavam sendo realizadas em Ariquemes para vingar Chico Prestes e 

“limpar” a floresta para o desenvolvimento. E os colonos, os caçadores de índio, os garimpeiros, as 

empresas de mineração, os madeireiros e os especuladores de terra estavam pressionando em todas as 

direções. “De uma forma ou de outra”, disse Apoena, “o isolamento para o Uru Eu Wau Wau é uma coisa 

do passado” (COWELL, 1990, p. 96; tradução nossa). 
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Figura 28: Expedição no território Uru Eu WauWau 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu WauWau; PUC Goiás. 

 

No decorrer do documentário ficam evidentes alguns desafios da FUNAI frente 

o programa governamental, o Polonoroeste. Por isso, no argumento construído no 

decorrer do documentário enfatiza que:  

O grande número de ataques, massacres, como os de Alfredo, do 

Pedro Sena e do Amilton no rio Muqui tornou os índios desconfiados 

e arredios. E para a FUNAI, Apoema tinha que proteger uma área do 

tamanho da Holanda (Apoema sobrevoa a área e exibe a 

exuberância da floresta; Figura 29). O que os índios não podiam 

esconder embaixo das árvores eram as suas roças. E do avião 

podíamos ver que os caminhos dos tapiris estavam limpos e batidos. 

Com medo de ataque os índios permaneciam aqui poucos dias de 

cada vez. Mas apesar de perambularem por todos os rios deste mapa 

(de Rondônia) sabíamos que eles voltariam para as suas ocas no 

Planalto Central de Rondônia. E felizmente o ponto mais alto do 

planalto, Alto Lídia, era um campo onde poderia pousar um avião. 

(Imagem da equipe sobrevoando com a FUNAI). As ordens da 

FUNAI eram claras, a nação não tinha sido perturbada durante  um 

maior tempo possível. Mas agora, a FUNAI deveria proteger os 

índios contra as doenças e as balas dos colonizadores que avançavam 

(Imagem da expedição; Figura 30). 

 

Figuras 29 e 30: Apoena sobrevoando o território dos Uru Eu WauWau e Expedição da 

Funai 

    
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu WauWau; PUC Goiás. 
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Segundo Carlos Alberto de Mattos
97

, durante os debates na “Mostra de filmes 

Amazônia segundo Adrian Cowell 50 anos de cinema de 2008
98

”, os filmes de Adrian 

acompanham o processo que se desenvolve ao longo de vários anos.  

Se você sai filmando no caos, você não vai conseguir montar uma 

história que conduza o espectador através desse processo. Então, ele 

escolhe personagens, cenários, vários desses filmes em torno de A 

Década da Destruição são sobre um personagem, dois personagens 

que geralmente tem um valor mítico. Por exemplo, como um pai 

branco teve o seu filho seqüestrado por uma tribo indígena e sai à 

procura desse filho. Ao longo desse processo ele vai compreendendo 

quem é esse personagem, esse é o Na trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau, 

em que o personagem principal se transforma ao longo do filme. Ele 

começa quase que um herói e aos poucos vai descobrindo que aquele 

homem, por conta da dor que tem da perda do filho - teve dois filhos 

assassinados pelos índios e um seqüestrado, por causa dessa dor 

ele vai se transformando em um personagem negativo. É muito 

interessante como ele não tem nada de simples, é de uma 

complexidade incrível, vocês vão ver nesses filmes (ANAIS 

MOSTRA, 2008, p. 13; grifo nosso). 

 

Essa transformação narrada no documentário é muito eloquente e revela a 

complexidade entre os protagonistas nessa fronteira de distintas tensões em 

territorialidades.  

Nesse sentido, há uma intenção por parte da FUNAI para contatar os 

denominados – Uru Eu Wau Wau, que, segundo Mário Arruda, durante a Mostra de 

filmes Amazônia segundo Adrian Cowell 50 anos de cinema de 2008, acrescenta que: 

Geralmente os povos indígenas são identificados pelos inimigos, a 

Funai assume esse nome que os adversários deles dão. Por exemplo, 

os Uru-Eu-Wau-Wau, quem deu esse nome são os Pacaá Nova, que 

guerreavam com eles, e pode significar “grupo que toca flauta”, mas 

tem também um significado imoral, indecente que só depois se 

identificou. Eles se chamam Kuaguariva, e assim são os Karajá, 

agora se chamam Inan e os dois nomes são, às vezes, usados em 

vários livros. Quando eu sei como é que um índio se autodenomina, 

passo a usar só aquele nome e deixo o da Funai de fora, porque 

sempre dá muita confusão. Você veja aí Krenakrore e finalmente o 

Panará, são três nomes e é a mesma nação (ANAIS MOSTRA, 2008, 

p. 33-4; grifo nosso). 

 

Esse “grupo que toca flauta” – Kuaguariva, Japaú ou Uru Eu Wau Wau
99

, estão 

imersos em conflitos, ou mesmo não existem conflitos com os indígenas; sempre 
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 Crítico e pesquisador de cinema. 
98

 Realizado no Rio de Janeiro.  
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arrumam problemas para eles. Nesse devir, Adrian Cowell foi trilhando alguns 

caminhos importantes e reconhece, nos seus estudos e intervenções cinematográficas, 

que muitas coisas mudaram desde Marechal Rondon (1865-1958):  

O Rondon fez um grande salto para frente, quando disse que não pode 

matar índio. Ele tentou fazer com o máximo de preparação. Contatou 

as tribos, mas também não tinha jeito de defender os índios contra 

doenças, não tinha como fazer um contato menos impactante para o 

índio. E os Villas-Bôas tentaram melhorar esse sistema de Rondon. 

Ele próprio reconheceu que a política dos Villas-Bôas era melhor que 

a dele. Eles estavam dando para os índios, que o governo deu também 

para os brasileiros. O índio chegou na sociedade do Brasil como um 

braçal, pessoa que trabalha na floresta e ganha dinheiro com isso. Não 

era a mesma coisa para o índio, especialmente logo depois do contato. 

Antes de Cláudio e Orlando morrerem, me falaram sobre o 

sistema do Sydney Possuelo, que era não fazer contato com o índio 

se não houvesse uma emergência, nenhuma necessidade deles. É 

melhor deixar o índio fazer contato conosco. Os Villas-Bôas 

reconheceram que esse sistema era melhor. A política indígena agora 

no Brasil é, se possível, não fazer contato. Deixe o índio lá dentro da 

floresta. Se ele quiser fazer contato conosco, deixe que eles tomem a 

iniciativa. [...] Mas eles, no passado, provavelmente sofreram tanta 

agressão pelo branco, tantos morreram, muitos deles fugiram das 

doenças ou dos ataques dos seringueiros, dos garimpeiros, que os 

índios sabiam que era perigoso ficar junto com o branco. Nós estamos 

nos últimos anos dessa filosofia de contatar o índio. Eu pesquisei 

muito. Não tinha outro país no mundo que de fato evoluiu um 

processo de contato com o índio, que pensasse sobre essa questão e 

melhorasse de uma década para outra essa técnica de contato. Eu 

vejo o Sydney Possuelo lá. Ele fez a última fase desse processo de 

não contatar se não for absolutamente urgente para a proteção do 

índio. Qual pode ser o próximo melhoramento desse processo de 

contato com o índio? Na América do Sul tem outros países que tem 

índios isolados ainda. Acho que o Peru tem quatro tribos 

desconhecidas, o Equador também parece que tem quatro, a Colômbia 

tem uma. Mas esses países não tinham uma política sobre como tratar 

com esse problema do contato. Eu acho que não tem outro país com 

uma história igual a esses 100 anos de história no Brasil, desde 

Rondon até agora (ANAIS MOSTRA, 2008, p. 8-9; grifo nosso). 

 

Essa leitura e, sobretudo, a proposta que Cowell acompanhou direta e 

indiretamente, possibilitou que sua produção no decorrer da Década da Destruição 

tivesse acesso e a oportunidade de contatar e registrar pela primeira vez os Uru Eu Wau 

Wau. 

                                                                                                                                
99

 Segundo o levantamento dos Povos Indígenas no Brasil, os Uru-Eu-Wau-Wau se denominam de Jupaú. 

“Os Jupaú traduzem sua autodenominação como „os que usam jenipapo‟. Muitos foram os nomes 

atribuídos aos Uru-Eu-Wau-Wau. As denominações Bocas Negras, Bocas-Pretas, Cautários, Sotérios e 

CabeçaVermelha, são encontradas na historiografia e estão relacionadas ao espaço geográfico ou a 

semelhanças culturais e linguísticas dos Jupaú e Amondawa, ou a grupos Kawahib em geral”. Disponível 

em: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/uru-eu-wau-wau/1125>. Acesso em: 01 abr. 2018.  
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Narração: Naquela noite, durante as restantes noites escuras da 

época de chuvas fortes, os índios rondaram o acampamento tentando 

espiar os ranchos protegidos pelas barricadas. Mas quando as chuvas 

cessaram, ficou evidente que a expedição estava sendo alcançada 

pelo avanço rápido da frente de colonização. Rio abaixo, nas 

corredeiras do Rio Jamari, haviam sido iniciados os levantamentos 

para uma enorme represa hidrelétrica. Dentro do território indígena 

uma draga já extraia cassiterita (Figura 31). Estavam construindo a 

estrada para mercadorias de exportação e começando a devorar a 

grande floresta dos Uru Eu Wau Wau (Figura 32). Enquanto isso, no 

Posto de alto Lídia, o processo de conquista dos índios era 

dolorosamente lento. (A FUNAI coleta algumas flechas dos índios 

e levam para Chico Prestes identificar e comparar com as flechas 

que atingiram e mataram seus filhos). 

 

Figura 31: Draga extraindo cassiterita no território Uru Eu Wau Wau 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau; PUC Goiás. 

 

Figura 32: Desmatamento no território Uru Eu Wau Wau 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu WauWau; PUC Goiás. 

 

 

Os contatos com os Uru Eu Wau Wau por parte da FUNAI justificavam-se na 

perspectiva de “[...] protegê-los contra a colonização que se aproximava rapidamente. 

Também sabiam que este era um caminho sem retorno e que geralmente tornava sua 

nação dependente e abalavam sua autoconfiança e que, frequentemente, liquidava a 

metade do grupo física e culturalmente”, como exposto na narração do documentário. 

Trata-se de uma estratégia por vezes incerta para contatar e proteger os indígenas.  
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Nesse processo, o avanço da colonização seguia juntamente com outros 

interesses de madeireiros, garimpeiros, fazendeiros entre outros. Os UruEuWauWau 

eram liderados por Tari, e, após aproximadamente dois anos, o posto ganhou a 

confiança dos índio se aprendeu o suficiente de sua língua para perguntar sobre Fábio. 

Sobre esse contexto, Cowell apresenta uma análise importante destacando etapas desse 

contato inicial com os Uru Eu Wau Wau e indica uma situação ocorrida com Vicente 

Rios:   

Adrian Cowell: [...] Ele estava naquela expedição dos Uru-Eu-Wau-

Wau, você viu no início do filme que passou, antes dessa sessão. 

Vicente estava no posto da Funai lá, com os índios isolados nos 

rondando e flechando qualquer pessoa. Vicente estava na casa 

escrevendo uma carta, e a maior parte do pessoal estava no campo de 

pouso, porque chegou um avião com mantimentos. E subitamente o 

Vicente ouviu sussurros, olhou - as casas eram feitas de toras e dava 

para ver por dentro dos buracos das toras - e viu um índio pelado. 

Nossos índios estavam com roupas, deliberadamente não quis fazer 

confusão com eles. Ele sabia que a meio metro dele estava um índio 

isolado com arco e flecha. Ele saltou devagar para a porta que 

estava do outro lado da casa e correu para a casa onde eu estava, 

chamando o meu nome e caiu na lama, e exatamente quando ele 

caiu, passaram três flechas por cima das suas costas, e acertaram 

a madeira da porta que estava aberta (Figura 33). Eu saí com dois 

Suruí que estavam lá, todos estavam com armas, tinha três índios 

prontos para flechar o Vicente no chão. Mas os Uru-Eu-Wau-Wau, 

nós ficamos sabendo depois, nunca confronta com uma arma, se a 

pessoa está armada, eles atiram por trás, não pela frente, porque 

pela frente é perigoso. E eles simplesmente sumiram. Então, essa é 

uma aventura desse rapaz, Vicente. Mas era uma aventura com 

flechas. Na guerrilha na Ásia eram rifles, metralhadoras, morteiros – 

muito mais perigoso (ANAIS MOSTRA 2008a, p. 34-5; grifo nosso). 

 

Figura 33: Vicente Rios e as Flechas dos Uru Eu Wau Wau 

 
Fonte: Cowell, 1990, p.130. 
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Nesse contexto, Cowell apresenta os funcionários da FUNAI colocando uma 

placa indicando ser área dos Uru Eu Wau Wau (Figura 34) ao atravessarem o rio. Trata-

se de uma advertência, sobretudo, aos colonos. 

Figura 34: Placa identificando a reserva indígena 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau; PUC Goiás. 

 

Diante desses cenários, o documentário acompanha o desfecho do caso com a 

morte de Chico Prestes com mais uma malária, sua esposa contou detalhes da operação de 

resgate do filho: 
Raimunda: Os índios já tinham cercado tudo. Aí, com índios pra 

todo lado não dava pra ele seguir pra frente, Chico atirou num índio, 

mais pra frente atirou em outro e ele correu e aí tinha mais dois e 

correram. Aí não tinha mais jeito, sentaram e esperaram anoitecer 

porque os 

índiosestavamquerendomatarelemesmo.Equandoanoiteceuelescorrera

mevoltaram. 

 

Narração: Para a família Prestes aquele foi o fim de uma 

tragédia, que liquidou a metade da família. Mas para os índios 

que já sofreram inúmeros massacres e mortes, que liquidou mais 

da metade da nação, a tragédia, certamente, é muito maior. 

 

Ressalta-se, conforme as análises de Perdigão e Bassegio (1992), que os Uru Eu 

Wau Wau demandavam de uma grande extensão territorial para suas atividades 

conforme exposto também no Mapa 9. Assim, mantinham forte relação com a 

preservação e manutenção das suas áreas de coleta e caça. “A atividade deles é de 

interesse não só de sua tribo, mas de todos os povos que vivem na floresta” 

(PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 19). 

Estima-se que a área dos Uru Eu Wau Wau é de aproximadamente 1.888.000 

hectares, constituindo território imaterial indígena conforme artigo 198 da Constituição 
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Federal, bem como os artigos 22 a 25 do Estatuto do Índio (PERDIGÃO; BASSEGIO, 

1992).  

De acordo com o Decreto nº 275, de 19 de outubro de 1991, que homologa a 

demarcação administrativa da Área Indígena Uru-Eu-Wau-Wau no estado de Rondônia, 

a mesma possui 1.867.117,80ha (hum milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e 

dezessete hectares e oitenta ares)
100

.   

O documentário aponta para a importância da proteção e demarcação do 

território dos Uru Eu Wau Wau como uma segurança e um direito, dialogando, 

portanto, com as bases do direito agrário brasileiro, no qual deveria assegurar o acesso à 

terra aos indígenas, aos povos afrodescentes – remanescentes de quilombolas, aos sem 

terra – minifundiários, ao meio ambiente e sua proteção, por fim, à propriedade privada, 

conforme apontou Oliveira (2015)
101

. Todavia, no Brasil há uma inversão histórica 

desses direitos, consolidando um poder do atraso, sobretudo, com a aliança entre capital 

e propriedade da terra como cunhou Martins (1999). 

Nesse contexto, a demarcação e homologação do território visava, segundo a 

narração do documentário,“proteger os indígenas contra os colonizadores que 

pressionavam por todos os lados. Mas isso foi adiado de ano para ano. Finalmente, o 

Exército Brasileiro terminou a demarcação no ano de 1985 (Figura 35).Mas apesar 

disso, pouco foi feito para retirar os colonos que já estavam dentro dareserva”. 

Figura 35: Medição da área dos Uru Eu Wau Wau em 1985 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau; PUC Goiás. 

 

                                            
100

 Decreto nº 275/1991, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D275.htm>. Acesso: 01 abr. 2018.   
101

 Argumentos apresentados durante a Oficina: “Reforma Agrária na Gestão PT”, realizada na 

UNICAMP em 07 de maio de 2015. 
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Nas entrevistas e argumentos da narração a seguir, ficam evidentes os 

problemas, mesmo com a demarcação, ou seja, os invasores, os madeireiros e o Estado 

seguem subsidiando os conflitos, os quais distanciam ao debate do “costume, lei e 

direito comum” como proposto por Thompson (1998, p. 86-7), sobremaneira, ao 

salientar que “[...] o costume era nitidamente definido, tinha força de lei, e (como nos 

cercamentos) era uma propriedade: é o tema de registros dos tribunais, dos tribunais 

senhoriais, das compilações dos costumes, dos levantamentos e dos regulamentos da 

vila”.  

Militar: À nossa direita fica a áreados Uru Eu Wau Wau e à esquerda 

a área do INCRA. 

EF (Equipe de Filmagem): Mas exatamente nessa linha tem uma 

derrubada, tem gente na área dos Uru Eu Wau Wau? 

Militar: Tem muita gente, tem muitos posseiro saí. 

Narração: As invasões eram tão grandes que em 1986 foi 

encontrado mogno no valor de US$ um milhão já derrubado e pronto 

para ser transportado em caminhões por uma estrada clandestina 

construída especialmente para isso. E o novo governador de 

Rondônia, Jerônimo Santana pedia votos de colonos sem terra 

pedindo a redução da reserva dos Uru Eu Wau Wau. 

Governador Jerônimo Santana: A reserva é superdimensionada. 

Ela foi além das necessidades dos silvícolas que aí estão. É uma 

reserva de 1.800.000 hectares, que poderia ser fixado em um milhão 

a um milhão e duzentos hectares. Não há necessidade da reserva ser 

deste tamanho. 

Narração: Ele pediu oficialmente ao Presidente da República 

que reduzisse a reserva. Presidente em fim de mandato 

cancelou-a em janeiro de 1990; (Figura 36) Mas foi a estrada 

que causou maiores danos. Grande quantidade de colonos se 

deslocaram da estrada em direção para a reserva para infectar o 

mais distante e o mais recentemente grupo contatado dos Uru Eu 

Wau Wau chamado Mondava. 
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Figura 36: Documento do Governador de Rondônia solicitando a redução da área dos 

Uru Eu WauWau em 1986 

 
Fonte: Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau; PUC Goiás. 

 

Que os Uru Eu WauWau, ou mesmoKuaguariva ou, ainda,Japaú, possam seguir 

lutando, pois alguns daqueles registrados no mosaico fotográfico (Figura 37) já haviam 

morrido no final da década de 1990.  

 Figura 37: Indígenas Uru Eu Wau Wau por Adrian Cowell e Vicente Rios 

 
Fonte: Cowell, 1990, p. 128. 



175 
 

 

Dessa maneira, cabe inferir que: 

A história de luta dos povos indígenas do Estado de Rondônia vem 

ocorrendo na contradição entre o genocídio caracterizado pelo atual 

quadro do povo indígena e suas nações e a clareza política através das 

organizações e participação desse povo a fim de reverter tal quadro. 

Devemos reconhecer que várias foram as ocasiões em que esse povo 

demonstrou que não espera somente pelos órgãos governamentais para 

a solução dos seus problemas. Descobriu que a Aliança dos Povos da 

Floresta (Índios, Seringueiros e Coletores) tem sido a forma clara e 

objetiva pela qual serão mais fortes e que a conquista de seus ideais 

chegará mais rápido (PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 47). 

 

Infelizmente os registros na obra cinematográfica de Cowell revelam um futuro 

incerto, cujas marcas do avanço do capitalismo nessa fronteira vitimaram os indígenas, 

seringueiros e colonos. Trata-se, portanto, de uma Amazônia massacrada sob diferentes 

enfoques da integração territorial.  

 

3.4 - Nas cinzas da floresta
102

 

Por onde passei, 

plantei 

a cerca farpada, 

plantei a queimada. 

Por onde passei, 

plantei 

a morte matada. 

Por onde passei, 

matei 

a tribo calada, 

a roça suada, 

a terra esperada... 

Por onde passei, 

tendo tudo em lei, 

eu plantei o nada. 

 

Confissão do latifúndio - Dom Pedro Casaldáliga (1979, p.76) 

 

O documentário “Nas cinzas da floresta”, inicialmente denominado de “O 

caminho do fogo”, foi filmado majoritariamente em Rondônia. Todavia, há imagens do 

Centro-Sul do Brasil e também de Washington (EUA). Desde a sua narração inicial, 

nota-se o papel da construção da estrada rumo ao coração da floresta e alguns impactos 

desse amplo processo sob a égide da integração territorial da Amazônia. 

                                            
102

 Ver transcrição no Anexo E. 
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Narração: No início da década de [19]80, começou a ser aberta uma 

estrada em direção ao coração da floresta amazônica. Os construtores 

da estrada chamaram-na de estrada da penetração 429. E o nosso filme 

acompanhará esta estrada durante toda uma década enquanto ela 

transforma uma floresta primitiva em terras cultivadas e depois 

provoca uma controvérsia internacional. O ponto central de tudo o que 

acontece é a estrada de penetração e a rodovia principal da qual ela 

deriva. Está ligando Sudeste e Centro-Oeste do Brasil à cidade de 

Porto Velho, capital de Rondônia. A rodovia era denominada BR 364 

e no ano de 1980, dúzias de ônibus por ela circulavam transportando 

centenas de migrantes diariamente. A maioria era constituída de 

pequenos lavradores que iam perdendo suas terras para grandes 

proprietários à medida que a agricultura brasileira se mecanizava. Eles 

eram registrados na divisa de Rondônia e, durante a década, a 

quantidade destes lavradores elevou-se de 20 mil para quase 200  mil 

colonos (CINZAS DA FLORESTA, 1990). 

A partir desse contexto inicial o documentário trava um histórico significativo 

narrando e, sobretudo, acompanhando alguns protagonistas dessa migração para 

Rondônia. Por isso, permite algumas interlocuções teóricas sobre o duplo processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, o desenvolvimento intensivo e o 

desenvolvimento extensivo do capital, ou seja,  

1) o desenvolvimento do capitalismo no país (ou parte dele) antigo e 

povoado [...]; estamos diante de relações capitalistas já estabelecidas 

que continuam a progredir; [...] 2) desenvolvimento do capitalismo 

nas "terras novas"; estamos diante de relações capitalistas novas, que 

estão em processo de formação sobre um novo território (LÊNIN, 

1969 apud TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 66). 

 

A leitura de Tavares dos Santos (1993, p. 69) remete ao desencadeamento de 

distintas relações sociais – de grupo, categorias, classes e frações de classe – “[...] as 

quais estão em uma certa posição na estrutura produtiva da sociedade, protagonizam 

diferentes trajetórias sociais e, no horizonte, constroem identidades sociais e políticas, 

mediante a atualização de uma experiência histórica”. Por isso, devem ser 

compreendidas na perspectiva de que essas migrações internas são oriundas de um 

processo social, simultaneamente determinado por dimensões estruturais da sociedade, 

e, sobremaneira, pelo posicionamento no espaço e no tempo dos grupos migrantes. 

Assim,  

[...] as classes sociais não são apenas a expressão de categorias 

econômicas, pois constituem, relembrando novamente Marx, a 

personificação de categorias econômicas: para além de uma "lógica do 

capital", passível de evidenciação em termos econômicos, devemos 

tentar reconstruir, do ponto de vista sociológico, as diferentes posições 

específicas de classe, de fração de classe, de grupo social e de 
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categorias sociais, na estrutura da sociedade (TAVARES DOS 

SANTOS, 1993, p.72). 

 

Essa leitura permite inferir sobre a colonização nas novas terras de Rondônia sob 

o território dos Uru Eu Wau Wau resultando num eminente conflito social, ou seja, 

tensões entre territorialidades incentivadas pelo próprio Estado.    

Nesse contexto, outros processos são desencadeados sob o argumento de integrar 

Rondônia seja com as rodovias e, sobretudo, com os migrantes que buscam a liberdade 

e autonomia nas terras advindas dos projetos oriundos do INCRA. Assim, pode-se 

reafirmar que a partir da década de 1970 o INCRA interferiu fortemente em Rondônia, 

especialmente ao criar os Projetos Integrados de Colonização (PIC), os Projetos de 

Assentamentos Dirigidos (PAD), os Projetos de Assentamento Rápido (PAR) e os 

Projetos de Assentamento (PA), esse último depois de 1980 “[...] a partir de grandes 

lutas e ocupações feitas por famílias que acabaram “sobrando” dos projetos de 

colonização” (MESQUITA, 2006, p. 6).  

Adrian Cowell e sua equipe filmaram justamente esses processos na perspectiva 

dos colonos e suas famílias, o desmatamento, as rodovias, os financiamentos 

internacionais e demais impactos advindos das intervenções do INCRA. O 

documentário –“Nas Cinzas da floresta”–, como pode-se verificar nas duas capas a 

seguir (Figuras 38 e 39), remete à destruição e às vítimas desse árduo e perverso 

processo de colonização como contrarreforma agrária, cuja trajetória migratória dos 

camponeses meridionais representa um “[...] processo de reprodução social fundado na 

tentativa de manutenção, ou obtenção, da posse ou propriedade familiar da terra; do uso 

do trabalho familiar; e na produção combinada de meios de vida e de mercadorias” 

(TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 73).   
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Figura 38: Capa do documentário – Nas Cinzas da Floresta – UCG  

 
Fonte: Versão UCG. IGPA/PUC Goiás 
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Figura 39: Capa do documentário – Nas Cinzas da Floresta – Verbo Filmes  

 
Fonte: Versão Verbo Filmes. Acervo pessoal do autor. 

 

As imagens presentes nas capas do documentário remetem às queimadas em 

Rondônia para legitimar a ocupação da terra, ou seja, os colonos “recebiam 

gratuitamente do INCRA cerca de 40 hectares de terra. Porém os títulos de posse 

definitiva só seriam concedidos depois que as glebas estivessem desmatadas. E então, 

os colonos se deslocaram da rodovia principal, subindo a Estrada de Penetração 429 

em direção aos índios Uru Eu Wau Wau” (CINZAS DA FLORESTA, 1990).  

Kitamura (2011) indica que as imagens de Cowell enfatizam essa destruição e a 

constante mudança da paisagem frente o triste destino dos Uru Eu Wau Wau e dos sem 

terra em busca da terra na Amazônia Ocidental. Ressalta-se que é uma busca constante, 

pois essa perversa política fundiária deixou mais de onze mil famílias cadastradas em 

1982 no INCRA sem acesso a terra e outras trinta mil famílias alijadas de qualquer 

cadastro, evidenciando a saga amazônica dos sem terras (BECKER, 1996). 
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Dentre os exemplos apresentados no decorrer do documentário, destaca-se a 

trajetória do colono Renato e sua família em busca da terra
103

. Trata-se de uma 

migração em busca de uma terra produtiva, que infelizmente não encontraram no Mato 

Grosso nem em Rondônia, por isso, continuam migrando e retornando à condição 

anterior, ou seja, de meeiros, “sem futuro”, como enfatizado por Renato em uma das 

entrevistas. O que inicialmente representava num sonho na terra de trabalho e vida, não 

se concretizou: 

Renato: Por que aqui a pessoa só trabalha pra gente. Se plantá, 

plantá o que planta hoje, pra comer amanhã. O que é do outro não 

tem jeito. Então acredito que a vida aqui seja bem melhor do que lá. 

 

Maria - Esposa de Renato: Lá a gente trabalhava mais do que aqui 

ainda e as coisas era mais difícil não podia possuir uma terra, não 

podia possuir nada pra gente né! 

 

Por isso, cabe inferir que a trajetória desses camponeses-migrantes (Figuras 40 e 

41) frente a contrarreforma agrária do INCRA está nitidamente atrelada a um processo 

amplo de desenvolvimento no campo brasileiro, ou seja, ao processo de 

internacionalização da economia brasileira, como apregoa Oliveira (1999). 

Figuras 40 e 41: Fila para cadastro no INCRA de migrantes recém-chegados 

    

Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

 

Diante do exposto, pode-se elencar que a elevada concentração fundiária em 

consonância com a modernização agroindustrial a partir das décadas de 1960-70 

fomentou uma migração rural-rural para outras regiões, ou seja, os camponeses 

expropriados, sobretudo do Sul do Brasil, migraram para as novas terras (TAVARES 

DOS SANTOS, 1993).   

                                            
103

 A fotografia no início do capítulo é justamente da família de Renato. 
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Nesse contexto, Tavares dos Santos (1993, p. 75-6) identifica quatro correntes 

migratórias inter-regionais, quais sejam:  

a) Nordeste-Sul: tem sua origem nos Estados do Nordeste, em Minas 

Gerais e no Espírito Santo, tendo como regiões de destino os Estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná;  

 

b) Sudeste-Oeste: abrange tanto migrantes do Nordeste quanto 

naturais do Sudeste, em especial dos estados do Espirito Santo e do 

Paraná, que se deslocam para o Centro-Oeste e Norte, dirigidos e 

estimulados pelos programas de colonização, oficiais e particulares, 

assim como pelas políticas de desenvolvimento regional;  

 

c) Nordeste-Norte: este fluxo, já iniciado desde o ciclo da borracha, 

foi incrementado na década de 40 e, mais recentemente, pela 

construção da rodovia Transamazônica, em 1970, com o forte 

estímulo dos programas de colonização oficial no Pará;  

 

d) Sul-Amazônia Ocidental: este fluxo retraça o movimento 

demográfico originado no Rio Grande do Sul, para o oeste de Santa 

Catarina e Paraná; apresenta um desvio para o Paraguai e norte da 

Argentina; e se dirigiu, nos últimos vinte anos, para Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 

 

Esses dois últimos fluxos – Nordeste-Norte e Sul-Amazônia Ocidental – são 

elementares para compreender o documentário e os processos e disputas apresentados, 

seja pela lógica nacional e, sobretudo, internacional, com os recursos oriundos do Banco 

Mundial. 

 Sobre essa conjuntura, Cowell (1990, p. 125-6) enfatiza que: 

No sul do Brasil a capitalização e mecanização da agricultura 

expulsaram milhões de pessoas da terra. A estimativa do governo para 

os pobres sem terra do Brasil era de cerca de doze milhões. Sua fome 

de terra levou à invasão de fazendas, centenas de assassinatos por 

ano, imensa pressão pela reforma agrária e uma situação violenta 

que poderia facilmente explodir em revolução ou anarquia. Esse 

era o maior problema social do Brasil, e a Amazônia era uma 

espécie de válvula de segurança para ele, onde as pessoas mais 

desesperadas e mais aventureiras - que poderiam de outra forma, 

receber líderes políticos - poderiam encontrar uma saída. Ao 

despejar os pobres do campo na selva, o governo militar poderia adiar 

a reforma agrária no sul e ocupar a Amazônia contra uma possível 

conquista estrangeira - uma das neuroses mais persistentes dos 

generais. E se o colono fez ou não fez bem na floresta era quase 

irrelevante para o pensamento dessa política (tradução e grifo nosso). 

Essa leitura remete à longa parceria e diálogo com José Lutzenberger (1926-

2002)
104

 que explicará para Cowell que esse contexto não é recente no Brasil. Para isso, 

                                            
104

 Sobre esse contato de Adrian e Lutz, as pesquisadoras Dreyer (2004) e Pereira (2016; 2017) relatam 

que iniciou em 1981, cujo primeiro contato ocorreu em Porto Alegre e, no decorrer das conversas, Adrian 

descobriu que a esposa de Lutz, a senhora Annemarie Wilm Lutzmeberg, havia morado numa casa na 
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contava a própria trajetória da sua família de origem alemã que migrou para o país em 

busca de “terra boa” para a agricultura camponesa, e, após o avanço dessa agricultura 

capitalista, muitos acabam migrando novamente em busca dessas novas terras. 

Naquela época, porém, levou apenas uma geração para desmatar todo 

o Paraná e, na década de 1970, as terras dos pequenos proprietários 

estavam sendo compradas e combinadas em enormes fazendas 

mecanizadas. Subsídios do governo e empréstimos bancários 

internacionais sempre favorecem a agricultura intensiva baseada em 

máquinas, fertilizantes e pesticidas. Depois que o homem derrubou a 

floresta e tornou a terra cultivável, concluiu Lutz: todo o viés da 

agricultura brasileira é empurrá-lo para fora e concentrar suas 

terras em grandes fazendas industriais. E foi assim que os 

fazendeiros colonos que haviam levado anos para desmatar o Rio 

Grande do Sul, então com 30 anos para desmatar o Paraná e Mato 

Grosso, agora estavam subindo a estrada BR429. Com a invenção 

da motosserra, levaria apenas uma década para desbastar 

Rondônia. Então a fronteira continuaria (COWELL, 1990, p. 125; 

tradução e grifo nosso). 

 

Esse árduo processo de migração e expropriação em função da agricultura 

capitalista e, sobretudo, os argumentos ideológicos advindos dos militares, serviu de 

plano de fundo para execução dos acordos e arranjos com o Banco Mundial, os quais 

foram, posteriormente, reconhecidos pelo próprio Banco como um equívoco ao 

emprestar tais recursos para o Polonoroeste.  

 Nesse contexto, Tavares dos Santos (1993) salienta que, em função da crise, 

vivenciada no tocante à reprodução das famílias camponesas nos estados meridionais, 

houve uma migração dessas famílias para a Amazônia Ocidental, as quais resistiram 

para ocupar essas terras, e revelam um duplo processo, ou seja, de expropriação – 

exclusão social produzida pela modernização da agricultura acompanhada 

sistematicamente pelo processo de reprodução do campesinato na sociedade 

brasileira
105

. 

                                                                                                                                
China, que a família dela alugava do avô dele. Além de uma coincidência incrível na trajetória familiar, 

tornaram-se amigos e parceiros por longos anos. Anemmarie faleceu pouco antes de iniciarem os 

trabalhos de filmagem para a série – A década da destruição –, cuja apresentação e argumentos de 

Lutzenberger foram essenciais, conforme pode-se verificar no decorrer da série, no livro de Cowell 

(1990), bem como na memória de Vicente Rios com quem tive a oportunidade de dialogar no decorrer 

dessa pesquisa.  
105

 Para Travares dos Santos, esse processo é cunhado como contrarreforma agrária, no qual resume-se 

em: “[...] as diversas agências do Estado; as empresas e as cooperativas de colonização; as frações de 

classe e os grupos dominantes locais; os proprietários fundiários; as diversas instituições religiosas; e os 

camponeses e trabalhadores rurais” (1993, p. 77). 
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Segundo Fearnside (1989), o orçamento do Polonoroeste
106

 era de US$ 1,55 

bilhão
107

 para o período de 1981-1985 e previa a Rodovia BR-364 em 57,5% do total e 

uma quantia menor destinada à colonização de novas áreas (23%), desenvolvimento 

rural (13%), serviços de titulação de terras (3%), proteção ambiental – incluindo 

assuntos indígenas (3%) e pesquisa científica (0,5%). Sobre os projetos de colonização, 

o referido autor enfatiza que até 1987 tais ações estavam sob responsabilidade do 

INCRA e, a partir de 1987, com a extinção do órgão, passaram a ser responsabilidade 

do Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento (MIRAD).   

Ainda sobre esse contexto, o autor enfatiza que o acordo do empréstimo do 

Polonoroeste exigia um levantamento detalhado do solo a ser realizado pela Embrapa.  

O levantamento deve ser feito para toda a zona de influência do 

Polonoroeste (os estados de Mato Grosso e Rondônia) numa escala de 

1:250.000, com áreas identificadas nessa primeira fase como 

promissoras para colonização, sendo então observada a capacidade de 

suporte da terra (Goodland, 1985: 13). Exceto por um fato vital, o 

plano parece ser uma boa maneira minimizar os problemas agrícolas 

que ocorreram nos projetos passados. A falha do plano é que, muito 

antes que os mapas ficassem prontos, autoridades mais altas |á haviam 

decidido que os projetos de ocupação deveriam prosseguir e que 

seriam implantados em locais específicos. Em maio de 1982, o go-

vernador de Rondônia anunciou que pelo menos 150 mil famílias 

estariam instaladas no vale do rio Guaporé, nos projetos das 

localidades de Samaúma, Conceição, Terra Firme e Bom Princípio, e 

que 150 mil famílias adicionais poderiam ser absorvidas 

"racionalmente e sem  atropelos" em projetos de cinco anos em outros 

locais do Estado (A Crítica, 13 de maio de 1982). (FEARNSIDE, 

1989, p. 50-1). 

 

O mapa a seguir evidencia os projetos de colonização mencionados no relatório 

do autor, que enfatiza que nessas áreas o solo apresenta baixo potencial agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
106

 O Programa tinha como principais objetivos: “Asfaltamento de 1.400 km da rodovia BR-364, ligando 

Cuiabá e Porto Velho (42% dos meios financeiros do programa); O estabelecimento de cerca de 20.000 

camponeses em novos projetos de colonização, dos quais 15.000 se estabeleceriam em Rondônia (24%);O 

desenvolvimento rural integrado nas áreas de influência da estrada BR 364 no Mato Grosso e em 

Rondônia (23%);  O combate à malária em Rondônia (2%);  A proteção das populações indígenas na zona 

de influência da BR 364 (3%);  A proteção do meio ambiente na região-programa (1%)” (COY, 1988, p. 

185). 
107

 Pode-se encontrar, também, a indicação de US$ 1,6 bilhão em outras pesquisas, como exemplo Coy 

(1988).  
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Mapa 10: Localização das áreas de colonização em Rondônia. 

 
Fonte: FEARNSIDE, 1989, p. 51. 

 

Essa comprovação é nítida na trajetória das famílias de colonos acompanhadas 

por Cowell. A problemática do documentário remete justamente à sobreposição de 

territorialidades, cujo acordo estabelecido entre o Banco Mundial e o Governo brasileiro 

não foi cumprido. Nesse devir, restou para a grande maioria dos colonos os solos 

inadequados de Rondônia, as malárias e os conflitos com indígenas, garimpeiros e 

fazendeiros, que acabaram concentrando novamente as terras públicas. No âmbito do 

PIC, apenas os projetos de colonização 3 – Sideny Girão, 12 – Pe Adoldo Rohl, 13- 

Ouro Preto, 15 – Ji-Paraná e 16 – Paulo Assis Ribeiro concentram 17.600 famílias numa 

área de 1.759,521 hectares até 1980, conforme indica Becker (1996). 

Ainda no tocante à trajetória de Renato e sua família, constata-se que 

enfrentaram muitos desafios, seja no próprio desmatamento para produzirem gêneros 

alimentícios, com os índios Uru Eu Wau Wau, seja na falta de ausência técnica e 

infraestrutura na região. Como exemplo fundante, a baixa produtividade dos cafezais, 

arroz e outras culturas realizadas. Nesse momento, o documentário utiliza-se na trilha 

sonora de “Flor do cafezal”, interpretada por Cascatinha e Inhana
108

 para expor essa 

lida na terra dos colonos. No trecho a seguir ressaltam esse cenário:  

                                            
108

 Composição de Luiz Carlos Paraná.  
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Narração: Mas, a flor da canção do lavrador é a flor branca do 

cafeeiro, a florada do cafezal. Renato e Maria estavam queimando seis 

hectares para o seu próprio café e os outros 20 hectares para os seus 

vizinhos. Toda a esperança do colono dependia deste ato que 

significava um verdadeiro holocausto para a floresta. Tanta floresta foi 

queimada aquele ano que o ar ficou tão carregado de fumaça que os 

aviões ficaram retidos no solo pelo controle de tráfego aéreo. Este era 

o começo da década, na qual a maior quantidade de matéria viva seria 

destruída jamais antes na história (Figuras 42 e 43) [...] Mas, apesar de 

toda a sua família ajudar, via sinais de fracasso desde o começo. 

EF: Quantos pés de café vocês plantaram? 

Maria: Acho que 2.200.  

EF: Plantaram outras coisas? 

Maria: Não plantamos outras coisas. Até porque muitas coisas não 

saíram milho, abóbora, não saiu nada. Agora vamos ver o café, né? 

Mas, tá com um jeito feio demais. As terras não são boas mesmo. A 

gente planta, mas não sai. Agora, vamos ver esse ano (CINZAS DA 

FLORESTA, 1990).  

 

Figuras 42: Renato e filhos plantando na área queimada 

    

Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

 

Sobre esse contexto, Fearnside (1989) indica que o Banco Mundial sugeriu a 

redução dos tamanhos dos lotes nos projetos em execução em Rondônia para que 

acomodassem um maior número de famílias na mesma área. Também foram 

apresentadas propostas para desencorajar as pastagens para gado. Tais medidas 

visavam, em tese, atender um número cada vez maior de migrantes sem terra que 

chegavam em Rondônia, sobretudo, com o asfaltamento da BR-364. Essa estratégia de 

reduzir o tamanho dos lotes apresenta no mínimo duas perspectivas, ou seja, tentar 

minimizar os conflitos com os novos migrantes e controlar parte do desmatamento; 
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uma vez que essas terras restantes não atendiam ao anseio produtivo desses colonos e 

suas famílias. Tratavam-se dos piores solos de Rondônia. No fragmento a seguir o 

documentário tece algumas considerações eloquentes desse processo:  

Narração: Atrás de Renato e outros colonizadores havia toda uma 

estrutura de desenvolvimento baseado nele, como os madeireiros que 

subiam a estrada para levar a madeira mais valiosa. A alguns 

quilômetros estrada abaixo ficava o povoado de Mirante da Serra. Ali 

era selva fechada alguns meses antes, mas agora havia dúzia de casas 

construídas apressadamente e o INCRA havia reservado um lote para 

posto de gasolina, escola, hospital e setor industrial. Esta foi a 

primeira loja e havia um bar onde os colonos podiam gastar os 

rendimentos de sua primeira colheita (a música – Estrada da Vida, 

interpretada por Milionário e José Rico). Quanto mais se fosse em 

direção ao início da estrada, mais desenvolvida era a agricultura e 

maiores as cidades. No centro de Ouro Preto havia supermercados, 

bancos e hotéis. Também moinhos e armazéns prontos para a 

próxima safra. Mas, as esperanças de Renato de participar de tudo 

isso foram destruídas pelo primeiro agrônomo que o visitou. 

 

Agrônomo: Seu Renato, esta semente de milho que o senhor plantou 

é selecionada ou plantada por aqui mesmo? 

 

Renato: Plantada por aqui mesmo, é semente ruim mesmo. 

Agrônomo: Acho que ela germinou bem, o problema aqui é a 

deficiência do solo, é bem fraca. O solo não ajuda muito. Dá uma 

furada aqui pra gente ver (Figura 43).  Muito arenosa, ela fica muito 

seca porque ela retém muito menos água que a terra mais argilosa 

(CINZAS DA FLORESTA, 1990)
109

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
109

 Sobre esse contexto vale frisar que: “O inevitável declínio no rendimento das colheitas, nos trechos 

desmatados da Amazônia, já foi inteiramente provado, embora não totalmente compreendido [...] As 

quatro causas imediatas são: diminuição da fertilidade do solo, infestação permanente de plantas 

invasoras, rápida proliferação das pragas e crescente deterioração do microclima. Quando é aberta uma 

clareira na floresta, a fertilidade do solo entra em declínio, o qual se vai acelerando à medida que decresce 

o volume total de transpiração. Quanto menor a quantidade de água pura liberada pela transpiração dos 

vegetais, maior o volume de água contendo substâncias nutritivas que se escoa para os rios.  

Subseqüentemente, os raios do sol, atingindo um solo até então protegido pelas copas das árvores, fazem 

secar e oxidar os detritos e o húmus, primeiro acelerando a decomposição e em seguida destruindo os 

microrganismos dela decorrentes, para, no final, interromper o processo de deterioração. Com isso fica 

reduzido o fluxo das substâncias nutrientes que vão dos detritos para as raízes. As chuvas, infiltrando-se 

pela clareira aberta, carreiam para os cursos de água certas substâncias nutritivas que talvez constituam o 

único sustento de algumas partes do ecossistema. Com a retirada da cobertura florestal, e a superfície do 

solo exposta diretamente à ação da chuva, o circuito é rompido” (GOODLAND; IRWIN, 1975, p. 55). 
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Figura 43: Agrônomo analisando o solo no lote do colono Renato  

 
Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

  

A partir desse contexto e, sobretudo, com as chuvas de 1982 e as constantes 

malárias nos filhos de Renato e Maria e também em outros colonos da região, restaram-

lhe abandonar a terra e buscar na terra de outrem trabalho e moradia. No decorrer do 

documentário, salienta-se que desde 1982 “a família de Renato teve que mudar todo 

ano. Dando um testemunho do absurdo que ocorria na região e nos levando a dar uma 

olhada mais profunda no que realmente estava acontecendo”. 

Isso nos permite inferir que a tríade: terra, colonização e violência são 

indissociáveis em Rondônia e, sobremaneira, na Amazônia. Assim, indígenas, 

seringueiros e colonos são vítimas desse processo de avanço do capital que desarticula 

modos de vida e impõem novas articulações territoriais sob a égide dos Projetos de 

Colonização, empreendimentos agropecuários e minerários e estradas que o seguem
110

.  

Em 1984 chegaram em Rondônia 200 mil migrantes e, como consequência, 

núcleos urbanos surgiram de um ano para o outro em plena floresta, como exemplo 

destacam-se: Alta Floresta, Nova Brasilândia, Alvorada do Oeste etc. No final da 

década de 1980 o estado atraiu 938.211 migrantes e, de acordo com Censo de 1990, 

Rondônia contava com uma população de 1.130.400 habitantes (PERDIGÃO; 

BASSEGIO, 1992). 
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 Sobre o empréstimo do Banco Mundial, o contrato foi assinado em 15 de dezembro de 1981 e no 

início de setembro de 1984 a mesma foi inaugurada. E, “em 9 de setembro de 1984, após sucessivas 

audiências do Congresso já estavam sendo realizadas sobre a devastação que a mesma estava causando. E 

na primavera de 1985, as críticas do Congresso obrigaram o Banco a suspender, temporariamente, os 

pagamentos do empréstimo ao Polonoroeste. E, finalmente, em maio de 1987, Barber Conable, o 

Presidente do Banco Mundial, fez um discurso em um jantar realizado no Sheraton Carlton Hotel, em 

Washington, no qual ele admitiu os erros do Banco” (COWELL, 1990, p. 130-1; tradução nossa). 
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Trata-se, portanto, de um cenário caótico frente uma contrarreforma agrária, pois 

tais projetos não alteraram significativamente a estrutura fundiária. Por isso, é 

necessário inferir que:  

A colonização oficial em Rondônia é a menina dos olhos do INCRA: 

é apontada como a colonização que deu certo, ao contrário do que se 

passou na Transamazônica e que veremos a seguir. Os PIC (Projetos 

Integrados de Colonização) constituídos ao longo da BR-364, como 

Ouro Preto, Ji-Paraná, Ariquemes e Marechal Dutra, abrigaram 

colonos do Sul e do Sudeste do Brasil, e contaram com o apoio 

decidido do Banco Mundial, que financiou até o asfaltamento tia BR-

364. Eu estive por diversas vezes nos PIC de Rondônia, e adiante 

darei o meu testemunho, mas desde já posso adiantar: até fins de 1984 

cerca de 1/3 dos colonos instalados já haviam vendido seus lotes 

(MINC, 1985, p. 34). 

Nota-se que esse 1/3 dos colonos que venderam seus lotes, como salienta o 

autor, comprova que a colonização é uma contrarreforma agrária, pois não alterou as 

estruturas; não mexeu no cerne da questão agrária e fomentou novos conflitos
111

. Nesse 

contexto, o trecho a seguir evidencia parte dessas análises: 

Narração: Os mais recentes projetos de colonização como este, 

parcialmente financiado pelo Banco Mundial, incluíram o estudo do 

solo. E por isso, a maioria dos colonos recebeu terra de qualidade 

razoável. O INCRA também fez um bom trabalho, distribuindo 

glebas devidamente demarcadas e registradas (Figuras 44 e 45). Mas, 

as fazendas foram rigidamente divididas, sem levar em conta o tipo 

de terreno. Assim, muitos não tinham água ou abrangiam morros 

rochosos. E os colonos eram principalmente lavradores compelidos a 

deixar as terras do Sul e que aqui receberam terras gratuitas para 

reduzir conflitos sociais. Vindos para cá sem experiência de selva, 

eles tentaram reconstruir fazendas de estilo europeu que tinham 

perdido. E esse tipo de agricultura de zona temperada, é 

impraticável nos trópicos. Uma questão que foi levada ao chefe 

do INCRA em Rondônia (CINZAS DA FLORESTA, 1990). 

Figuras 44 e 45: Demarcação e registros dos lotes pelo INCRA 

    
Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 
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 Esse número pode ser ainda maior. Cowell, em entrevista para Dreyer (2004, p. 232), indica que “em 

1987 cerca de 60% dos lotes doados de graça já haviam sido abandonados, isso depois de a floresta ser 

sido cortada, é claro”. 
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J.L (José Lutzenberger): São coisas insustentáveis, o que deveria 

de durar toda a vida, fazer uma coisa que não vai durar nem 20anos. 

 

Chefe do INCRA: Bom, em contrapartida nós estamos dando 

alimentos a uma família com média de oito dependentes. 

 

J.L.: Por quanto tempo? Por quanto tempo? 

 

Chefe do INCRA: Por quanto tempo, eu não faria esta pergunta 

porque pelo menos hoje ele está recebendo alimentação. 

 

J.L.: Mas, ele poderia ter mais alimentação… 

 

Chefe do INCRA: O ser humano está recebendo alimentação, agora 

por quanto tempo? Vamos buscar que seja um tempo indefinido... 

agora, se esta terra ficar improdutiva, aí foi um crime! 

 

J.L.: E ela vai ficar! 

 

Chefe do INCRA: Aí foi um crime! Aí foi um crime!  (Figura 46).  

 

Figura 46: José Lutzenberger entrevistando Chefe do INCRA  

 
Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

 

Trata-se de um crime consumado, ou seja, os projetos de colonização pública e 

privada, além da violação de direitos humanos, carregam as marcas dos diferentes 

impactos ambientais, da corrupção, entre outros. Cardoso e Muller (1977, p. 51), 

ressaltam que: “[...] tendo a violência com parteira, o capital ingressa na produção 

agropecuária e mineira amazônica: passa-se para uma nova etapa histórica em que a 

Amazônia não apenas serve à acumulação “externa” mas passa a viver, também 

internamente, para ela”. 

  Em diálogo com tal cenário, Cowell (1990, p. 131) indica que: 

Quando Rondônia foi levado de um território federal para um Estado 

de pleno direito em 1988, seu então governador, que havia feito lobby 
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para o empréstimo do Banco Mundial, fez o seguinte apelo: 'Venha, 

brasileiros de todo o Brasil. Venham, homens de todos os povos. 

Rondônia oferece trabalho, solidariedade, respeito. Traga-nos suas 

esperanças e sonhos. Apenas quatro anos depois, em 1986, o próximo 

governador reclamou: “Rondônia está sendo atropelada por uma 

migração de 180.000 pessoas por ano. O grande problema que 

Rondônia enfrenta hoje é a devastação do nosso estado” (tradução 

nossa). 

 

O governador em questão é Ângelo Angelin
112

, que afirmou tal 

“atropelamento” em uma passagem do documentário e remete a constante luta dos 

colonos e posseiros. Como exemplo, destaca-se o lema da 1ª Romaria da Terra de 

Rondônia, realizado em 1987, onde cunharam o lema – “Resistir, partilhar, não 

migrar”. Outro desdobramento desse contexto foi registrado e debatido na segunda 

parte do documentário ao estabelecer uma reflexão sobre esses conflitos na Amazônia 

com as políticas ambientais internacionais, movimentos sociais, ambientalistas, 

pesquisadores e políticos nessa transição entre Ditadura e redemocratização no país. 

Tendo uma profícua análise de José Lutzenberger que, posteriormente, tornou-se 

Secretário Especial do Meio Ambiente do Governo Fernando Collor, permanecendo 

no cargo de 1990 a 1992. No âmbito do documentário, ressalto seus discursos sobre 

os projetos financiados pelo Banco Mundial, sobremaneira, um realizado nos EUA, 

seguido de uma resposta do presidente do Banco Mundial:  

J. L.: O Banco Mundial quer que acreditemos que, quando eles estão 

ajudando a financiar os projetos que estão destruindo a floresta, eles 

estão ajudando a gente desta floresta. Agora, isto é uma grande 

mentira, uma mentira infâmia, o contrário que é verdade. A gente que 

vive na floresta tem interesse na sua preservação. As pessoas que 

vivem lá querem que ela seja preservada é seu meio de vida. 

 
Barber Conable – Presidente do Banco Mundial (05/05/1987): 

Inevitavelmente o Banco também falhou. O projeto brasileiro mais 

recente, o Polonoroeste, foi um caso típico de correto esforço 

ambiental que deu errado. O Banco interpretou mal as realidades 

humanas, institucionais e físicas da selva e da colonização. Em 

alguns casos, a dinâmica da colonização fugiu ao controle. Foram 

incluídas medidas protecionistas para resguardar as frágeis terras e 

gentes das tribos. Elas não foram medidas ou acompanhadas, o 

Polonoroeste deixa muitas lições. 

 

Narração: Naquele verão, a fumaça em Rondônia foi pior do que 

nunca. Mas, foi durante os verões de [19]87 e 88 que Alberto Seltzer, 

cientista brasileiro, que havia trabalhado no departamento na unidade 

de desmatamento da NASA, começou a desenvolver uma nova 
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Governador de Rondônia no período de 13 de maio de 1985 a 15 de março de 1987. 
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técnica destinada a acabar com as queimadas. Alberto tinha a 

esperança de usar os satélites para localizar as queimadas suficiente a 

tempo para punir os fazendeiros. Em 1989, as antenas do Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE) em São José dos Campos, São Paulo, 

diariamente recebiam fotos de todas as queimadas. Duas horas 

depois, as posições exatas das queimadas estavam sendo transmitidas 

por telex (Figuras 47 e 48) (CINZAS DA FLORESTA, 1990). 

 

Figuras 47 e 48: Monitoramento das queimadas na Amazônia 

     
Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

  

Os argumentos presentes no documentário e também nos demais que compõem a 

série – A década da destruição–, enfatizam, em partes, o potencial dos satélites no 

monitoramento da Amazônia. Assim, os dados oriundos dos pesquisadores Albert 

Setzer e Philip Fearnside
113

 são expostos como possibilidade de reduzir o desmatamento 

ilegal. Todavia, comprovam-se ineficientes em função de uma conjuntura mais ampla 

que historicamente impera no país, ou seja, refiro-me diretamente aos interesses do 

avanço do capital a partir de uma ampla aliança de poder.  

Nesse sentido, o documentário caminha para seu desfecho já no ano de 1989, 

mais especificamente no período eleitoral através do colono Goiano (Figura 49), vizinho 

de Renato que agora reside em Mirante da Serra, município de Rondônia; sendo esse o 

único que permaneceu na região conforme apregoado na narração do documentário. 
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 Cowell (1990) aponta que esse é melhor cientista ambientalista/social que trabalha na Amazônia, cujos 

trabalhos iniciaram na década de 1970 através de pesquisa sobre a Rodovia Transamazônica. Atualmente 

é Pesquisador no INPA.  
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Figura 49: Colono Goiano em Mirante da Serra-RO

 
Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

 

No excerto a seguir, pode-se verificar a leitura de Goiano sobre sua condição de 

colono e a vida na cidade após dez anos do Projeto de Colonização em Rondônia. 

 
Goiano: Depois de dez anos eu piorei porque eu não tive assistência 

nenhuma, só peguei muita malária. Então desses 10 anos para cá tem 

piorado cada vez mais!   

 

Narração: Goiano agora vive em um cortiço numa cidade próxima 

(Figura 50), porque depois de uma década do maior programa 

brasileiro de colonização agrícola, ¾ da população de Rondônia 

vivem agora nas cidades. Grande parte dela em cortiços. Por 

exemplo, esse conjunto habitacional foi construído pelo governo do 

Estado. Mas, sem rede de esgoto, sem água encanada e sem coleta de 

lixo (CINZAS DA FLORESTA, 1990). 

 

Figura 50: Bairro em Mirante da Serra-RO 

 

Fonte: Nas cinzas da floresta; PUC Goiás. 

 



193 
 

Essa condição vivenciada pelos colonos foi resumida por Lutzenberger de 

maneira muito profícua na finalização do documentário: 

J.L.: Eu diria que quando se iniciou o projeto de colonização em 

Rondônia, a intenção expressa era criar aqui um mundo melhor 

para pessoas marginalizadas, pobres do Sul e de outras partes do 

Brasil. Mas, o que temos aqui é a mesma miséria, a mesma 

marginalização. Uma vila pobre e extremamente feia e essa gente 

com tão pouca esperança como tinha lá. Mas, foi desencadeado um 

processo irreversível de destruição da floresta que se não for 

invertido rapidamente levará certamente às calamidades climáticas 

mundiais indescritíveis. Quando lidamos com sistemas complexos, 

como de ser vivos, ou de sistemas climáticos do Planeta, como a de 

grande floresta, nós não podemos continuamente fazer abusos, estes 

sistemas toleram abusos até certo ponto, depois dos quais pode 

acontecer colapsos (CINZAS DA FLORESTA, 1990; grifo nosso). 

E, com a posse de Collor em 15 de março de 1990, Lutzenberger aceitou o 

convite para compor o governo como Secretário do Meio Ambiente
114

·. Ele acreditava 

que: 

J.L.: Pela primeira vez, nós temos no Brasil uma situação 

completamente nova no que concerne à Amazônia. Nós temos um 

governo que realmente tem a intenção de agir. No sentido de salvar a 

grande floresta. E temos os instrumentos, temos as imagens de 

satélites que nos chegam todos os dias e mostram todas as 

derrubadas e todos os incêndios. Duas ou três horas depois da 

chegada das imagens os helicópteros do IBAMA podem estar a 

caminho. 

 

EF: 

Osenhorachaquepoderáreduzirasqueimadasdemodosignificativonestev

erão? 

 

J.L.: Pois estou convencido que teremos êxito porque existe 

realmente à vontade da nossa parte e do governo de agir (CINZAS 

DA FLORESTA, 1990). 

Essa esperança apregoada nos argumentos do documentário não se concretizou 

e, infelizmente, essa colonização materializou um contexto violento na busca pela terra 
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 Indicação de Carlos Chiarelli, na época líder do governo no Senado Federal (DREYER, 2004). Para 

aceitar tal convite Lutz conversou com muitos ambientalistas, com sua família, funcionários da sua 

empresa e amigos. Pereira (2016, p. 445-6) reforça que conversou com muitas pessoas dentre elas 

Giovani Gregol, que recentemente concedeu uma entrevista à autora e frisou: “Lutzenberger, eu em 

princípio acho que tu não deveria ir, tu vai ser enganado – como foi – tu vai ser manipulado, ele quer 

que tu vá pra lá pra te vender como ministro por causa da Eco-92, com todos os holofotes‟, que foi o 

que aconteceu... Aí ele disse: „Olha, eu vou aceitar, Gregol, acho que se eu não aceitar, eles vão dizer a 

vida inteira que eu podia ter feito alguma coisa, ou mostrar como é que é, porque eu sempre critiquei 

todos os ministros‟ e tal – até uma vez ele cunhou aquela frase, né?, um catador de lixo faz mais pelo 

meio ambiente no Brasil do que o ministro do meio ambiente. „Aí, eu vou aceitar‟. Gregol: „Obrigado por 

me consultar. De mim tu não vai ter crítica. E espero que tu consiga fazer alguma coisa lá‟. Me convidou 

pra tomar um chope (GREGOL. Entrevista 07/03/2015; grifo nosso). 
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nessa fronteira, e os maiores beneficiados foram os empresários e grileiros, como 

Adrian Cowell e Vicente Rios registraram nessas novas terras, cuja trajetória 

migratória dos camponeses meridionais desencadeou novas práticas sociais, culturais, 

territoriais e, sobretudo, políticas (TAVARES DOS SANTOS, 1993).  

Por isso, cabe salientar que “A Década da destruição”, na concepção de Adrian 

Cowell e Vicente Rios, segue em outros estados da Amazônia Legal brasileira, como 

analisarei nos próximos capítulos. Por fim, destaco, dentre a memória de Vicente Rios, 

os filmes que não foram realizados e poderiam complementar as análises da série, a 

saber: 1 – Sobre a atuação do Padre Josimo Morais Tavares na CPT no Bico do 

Papagaio; 2 – A história de Raul Espanhol, um garimpeiro de diamante conhecido por 

invadir terras indígenas; 3 – A trajetória do justiceiro Quintino da Silva Lira – o 

“lampião do Pará” que defendeu os posseiros contra a violência do latifúndio na Gleba 

Cidapar no Pará; 4 – A atuação do pistoleiro Sebastião Dias, conhecido como 

“Sebastião da Terezona”, preso após participar em 1985 do massacre na Fazenda Ubá 

em São João Araguaia, próximo a Marabá-PA
115

; 5 – A história de um padeiro 

homossexual que trabalhava num garimpo no Maranhão e 6 – Sobre a prostituição na 

área de garimpo, possivelmente em Serra Pelada. 
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 Vicente Rios durante uma entrevista em abril de 2018 afirmou que chegou a filmá-lo no presídio após 

liberação judicial e quando indagou sobre sua profissão respondeu que era “fiscal de fazenda”.  
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CAPÍTULO 4  

FINANCIANDO O DESASTRE:  

DE RONDÔNIA E ACRE PARA O MUNDO 



196 
 

 

Atenção Jovem do Futuro por Chico Mendes
116 
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 “6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou 1º centenário da revolução socialista mundial, que 

unificou todos os povos do planeta num só ideal e um só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim 

a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui fica somente a lembrança de um triste passado de dor, 

sofrimento e morte. Desculpem! Eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos que eu mesmo 

não verei. Mas, tenho prazer de ter sonhado. Chico Mendes, 6 de setembro de 1988. Bilhete que Chico 

Mendes deixou para seu amigo Gomercindo Rodrigues no dia 06/09/1988” (LAZARONI; TEIXEIRA, 

1992, p.76).  
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Nesse quarto capítulo da tese analisam-se outros dois documentários da série – 

A década da destruição: “Financiando o desastre”, Parte I – com o colono Renato; Parte 

II – com José Lutzenberg; Parte III – com Chico Mendes  (1987) e “Chico Mendes: eu 

quero viver” (1990), cujo encadeamento é nítido ao registrar os impactos ambientais e 

fundiários nos estados de Rondônia e Acre a partir dos projetos de colonização sobre o 

território indígena, em constante diálogo com os colonos, Lutzenberger e Chico 

Mendes.  

Trata-se de uma interpretação da ação do Estado nessa fronteira tendo a 

construção da BR-364 como antagonista, respaldada com recursos, financiamentos 

internacionais do Banco Mundial (BM) e Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). Por isso, permite inferir que a indagação de Oliveira (2002, 

p. 123) segue atual, ou seja, o: “[...] lema não deveria se „integrar para não entregar‟ e 

sim „integrar para entregar‟, pois este é o quadro da realidade dos recursos naturais da 

Amazônia no final do século XX”, e, possivelmente seguirá no século XXI, pois tais 

projetos apregoados pelos militares seguem, em grande parte, vigentes sob a égide da 

democracia.  

Nesse sentido, os documentários estabelecem uma profícua leitura sobre a luta 

dos camponeses em busca da terra de trabalho, mesmo que para isso tenham que seguir 

migrando para conquistá-la; assim como a luta dos seringueiros – os camponeses da 

floresta na construção das Reservas Extrativistas e a aliança dos povos da floresta –, ou 

seja, o documentário remete a trajetória de Chico Mendes nesse processo de resistência 

cuja projeção alcançou níveis internacionais em defesa da “reforma agrária para os 

seringueiros”, e, por construir tais processos, tinha que morrer na visão dos fazendeiros 

ligados à União Democrática Ruralista (UDR).  

Evidenciava-se, assim, uma marca do campo brasileiro e, sobremaneira, da 

Amazônia, onde a violência e a barbárie imperam frente aqueles que lutam e constroem 

alternativas territoriais para assegurar um modo de vida singular respaldado, como 

indica Tavares dos Santos (1978), no trabalho familiar, nas práticas de ajuda mútua, na 

socialização camponesa, na jornada de trabalho e na reprodução simples da produção 

camponesa. Acrescento, ainda, a ordem moral camponesa (WOORTMANN, 1990), a 

etnoconservação (DIEGUES, 2004) e o ecologismo dos pobres (ALIER, 2011) de uma 

classe rebelde que segue lutando e construindo alternativas frente a territorialização do 

capital e, portanto, ressignificando a luta de classes na Amazônia. Essa utopia foi 

expressa por Chico Mendes na carta direcionada ao seu amigo Gomercindo, e mais que 

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#23
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uma - licença poética - remete às tensões territoriais em cursos que expressam essa 

contínua resistência campesina.  

 

4.1 - Financiando o desastre: colono, cientista e o seringueiro 

“A revolta de Chico Mendes no Acre para defender os seringueiros 

ilustra o que também aconteceu em Rondônia e em toda a Amazônia. 

Os indígenas de Rondônia têm vivido verdadeiros massacres, como os 

realizados contra os Cinta Larga, os Nhambiquaras e os Oro Win. 

Praticamente todas as áreas de colonização tinham sido anteriormente 

ocupadas por indígenas, como testemunham milhares de restos de 

cerâmica. Quando a colonização chegou, a população indígena já tinha 

sido dizimada pela frente da borracha”.  

 

Josep Iborra Plans (2007, p. 56-7). 

 

A trajetória de Rondônia é marcada por massacres e miséria, a priori sob o 

território indígena, depois atingindo os seringueiros e colonos, restando-lhes a extinção 

de um modo de vida singular e a migração, respectivamente (PLANS, 2007). 

Nesse contexto, o documentário – “Financiando o desastre” (Figura 51) –, revela 

três caminhos importantes para interpretação de sucessivas políticas públicas para 

integrar essa região, ou seja, remete aos projetos executados em Rondônia e Acre, 

sobretudo, no decorrer da década de 1980. Assim, apresenta alguns argumentos 

ancorados nos relatos dos colonos, do cientista e ambientalista José Lutzenberger e do 

seringueiro Chico Mendes. Trata-se de uma síntese da série – “A década de destruição” 

– com algumas imagens já apresentadas em documentários anteriores e retomando 

outras questões inerentes aos impactos ambientais, econômicos, sociais e políticos 

advindos do Projeto de Colonização, construção das estradas etc. 

Figura 51: Abertura do documentário - Financiando o desastre 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 
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Por isso, urge concordar com Ianni (1979a) ao indicar que esse processo visava: 

distribuir alguma terra para não distribuir as terras. Assim, a trajetória da família do 

colono Renato e de outros camponeses é retratada a partir da esperança com a terra 

conquistada e a posterior migração ano após ano na Amazônia. Nas figuras a seguir 

pode-se verificar a abertura desse episódio, bem como uma das migrações da família de 

Renato em 1982.  

Figuras 52 e 53: Abertura do episódio – com o colono Renato e migração da sua 

família 

    
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

  

As análises advindas dessas imagens revelam a frustação desses camponeses 

com a colonização em Rondônia e aponta, simultaneamente, para a resistência ao 

lutarem pela terra de trabalho, mesmo que para isso tenham que seguir migrando. 

A segunda parte desse documentário (Figura 54) intitula-se: com o ecologista 

José Lutzenberger.  

Figura 54: Abertura do episódio – com o ecologista José Lutzenberger

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 
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Segundo Cowell (2003), antes de convidarem Lutzenberger, tentaram convidar 

outros pesquisadores e ambientalistas. Todavia, não conseguiram articular com a 

disponibilidade que necessitavam para a gravação da série
117

. Ressalta, ainda, que na 

época não existiam ONGs brasileiras na região para realizarem as entrevistas sobre a 

temática ambiental. Destacavam apenas organizações “semi-governamentais” como 

INPA e o Museu Paraense Emílio Goeldi. Mas, naquela época, a voz com maior 

projeção no país era justamente de Lutzenberger que aceitou o convite. Por isso, Adrian 

ressalta em numa entrevista:  

[...] ele foi o pai do ambientalismo no Brasil. E tínhamos muita sorte 

porque ele sempre arrumou tempo para viajar e trabalhar conosco na 

Amazônia onde fizemos vários filmes. Às vezes, também, assumiu 

posições-chave, por exemplo, ao apresentar a Aliança dos Povos da 

Floresta para as ONGs em Washington no início da campanha contra 

os financiamentos do Banco Mundial para a região e quando ajudou a 

tornar Chico Mendes e o Conselho Nacional dos Seringueiros 

conhecidos no resto do Brasil (COWELL, 2003). 

As palavras de Adrian sobre Lutzenberger elucidam parte dessa parceria 

frutífera, seja nos projetos para os documentários ou na defesa dos sujeitos sociais que 

vivem na Amazônia e sofrem com os processos exógenos, ora respaldados pelo próprio 

governo federal, ora impulsionados direta e indiretamente por órgãos e instituições 

internacionais. Ainda nessa entrevista de 2003, Cowell relembra uma passagem com 

saudades das experiências vivenciadas com Lutz:  

[...] uma vez estávamos viajando em um jipe pela BR-364, a oeste de 

Rio Branco, quando ele pediu para urinar. Quando voltou do mato, 

pediu, sem explicação, que esperássemos mais alguns minutos. 

Depois, disse "Vamos na floresta para inspecionar minha urina". 

Meio perplexo, e, obviamente, sem muito entusiasmo, segui atrás dele 

e lá na floresta vi mais ou menos 100 insetos voando sobre e bebendo 

a urina dele. "Isto mostra a pobreza deste ecossistema" disse Lutz. 

"Eles estão desesperados pelos sais da minha urina. Isto era o Lutz. 

Às vezes ele podia parecer meio doido, mas sempre estava 

observando, deduzindo, ensinando"  (COWELL, 2003).  

Essa confiança e respeito de ambos foram essenciais para a realização dos 

trabalhos realizados no decorrer da década da destruição. No âmbito do documentário – 

Financiando, destacam-se os períodos compreendidos entre 1980 a 1987, cujos projetos 
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 Em entrevista realizada com Vicente Rios em abril de 2018 o mesmo confirmou essas tentativas e 

acrescentou que Lutz tinha muita paciência, didática e certo perfeccionismo ao gravar as entrevistas, 

estudar os temas propostos e argumentar durante as atividades de campo, reuniões e representações 

nacionais e internacionais. Acrescenta-se, ainda, que a sua proficiência em vários idiomas também foi um 

fator elementar para participação nos documentários e, sobretudo, assumir um amplo compromisso em 

defesa dos povos da floresta.  
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de colonização e as estradas remetem à modernização na ótica dos fazendeiros e demais 

empreendimentos e, na realidade, implicam desmatamento, queimadas e a ocupação 

capitalista do território numa embrulhada só. Portanto, remetem à violação de direitos, 

seja de indígenas, posseiros, camponeses e extrativistas.  

Assim, cabe salientar que:  

A participação na série A década da destruição significou um avanço 

na trajetória de Lutzenberger como ambientalista. Ao final da primeira 

etapa das filmagens, em 1984, os documentários começaram a ser 

exibidos no Brasil e na Europa, onde sua imagem passou a tornar-se 

mais e mais conhecida. Ele começou a ser convidado com frequência 

a dar palestras no exterior e a escrever artigos para revistas e livros 

estrangeiros. Os filmes só foram concluídos em setembro de 1990, 

pois a intenção era registrar a colonização de Rondônia e suas 

consequências durante toda a década de 1980. Para isso, o diretor 

montou duas versões dos documentários, com os acréscimos de 

filmagens que ele ia obtendo durante todo o processo (PEREIRA, 

2017, p. 30).  

A trajetória de José Lutzenberger sem dúvidas contribuiu para os debates 

técnicos e científicos da série – A década da destruição; dentre suas publicações 

destacam-se: Manual de ecologia: do jardim ao poder (1º edição de 1985), 

posteriormente publicado de forma ampliada como Ecologia: do jardim ao poder 

(LUTZENBERGER, 2001), Gaia: o Planeta vivo – por um caminho suave 

(LUTZENBERGER, 1990) e as obras póstumas Garimpo ou gestão: crítica ecológica 

ao pensamento econômico (1ª edição de 2009), posteriormente relançado como 

Crítica ecológica do pensamento econômico (LUTZENBERGER, 2012), as quais 

fomentam essa ampla trajetória de luta e construção dos pilares do movimento 

ecológico e do movimento pela Agroecologia no Brasil e no mundo.  

Na figura a seguir Lutz está caminhando sob uma castanheira derrubada para o 

plantio de uma roça de milho em um dos lotes dos colonos e indica:  

Este fantástico tronco pertencia à uma castanheira que tinha, pelo 

menos, 40 m de altura. Enquanto esta árvore vivia, ela deve ter 

produzido, pelo menos mil quilos de precioso alimento todos os 

anos. Muito mais alimento do que esta lavoura de milho pode 

produzir. Vocês estão vendo, nós temos aqui uma plantação doente, 

em solo totalmente esgotado (CINZAS DA FLORESTA, 1990). 
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Figura 55: Lutzenberger analisando a produção camponesa em área desmatada 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

 

Essas análises de Lutz contribuem para o entendimento do caos advindo com a 

colonização e as vítimas desse árduo processo. Dessa maneira, reafirma-se que: 

A atuação de Lutzenberger contra o POLONOROESTE ganhou 

espaços internacionais, com a participação nos filmes de Adrian 

Cowell, que foram exibidos em diversos países, e com seus 

depoimentos ao Banco Mundial e Casa Branca. É relevante observar 

que sua luta pela Amazônia estava intimamente relacionada com a luta 

pela agricultura mais “limpa”, ecológica, pois foi o incentivo 

governamental à migração de colonos do Sul e Nordeste para a 

Amazônia que o impulsionou à crítica mais enfática. A aparição nos 

documentários foi importante também por projetar sua figura em 

âmbito internacional, tornando-o bastante conhecido na Europa e 

Estados Unidos. Seus depoimentos em Washington, ao lado de outros 

agentes, como vimos, resultaram positivos para a causa, pois o Banco 

suspendeu, parcialmente, os empréstimos ao governo brasileiro 

(PEREIRA, 2016, p. 361). 

A projeção dos documentários potencializou parte do pensamento de Lutz, ou 

seja, a viabilidade de projetos que valorizem os povos da floresta com uma agricultura 

apropriada, utilizando-se da biodiversidade da floresta amazônica
118

. Prova disso estava 

na sua coerente explicação de que os problemas recentemente territorializados na 

Amazônia estavam nitidamente atrelados às monoculturas do Sul do Brasil, sendo essa 
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 Sobre esse contexto vale indicar que: “A posse da terra na Amazônia é estabelecida pelo 

desmatamento e plantio de pastagem, sendo isto reconhecido pelo Ministério da Reforma e Desen-

volvimento Agrário (Mirad) como uma benfeitoria. Pastagem, na realidade, não é uma melhoria, mas sim 

uma forma de destruição na Amazônia. O solo se torna compactado e esgota-se o fósforo disponível 

dentro de mais ou menos uma década. Geralmente a pastagem depois fica abandonada para crescimento 

secundário, com pouco ou nenhum valor econômico. A produção de capim cai rapidamente ao longo da 

vida da pastagem, até que o custo de controlar a invasão de plantas não comestíveis excede qualquer 

retorno econômico do gado alimentado pelo pasto. A classificação de pastagem como uma "benfeitoria" 

precisa ser abolida, caso se queira realmente controlar o desmatamento. Senão, os pretendentes da terra 

sempre vão encontrar caminhos para contornar a legislação que regula o desmatamento, para poder obter 

os benefícios de propriedade da terra, especialmente o saldo imediato do valor da terra que acompanha a 

concessão do título legal” (FEARNSIDE, 1989, p. 64). 



203 
 

parte da origem do problema. Os demais elementos dessa análise remetem à 

contrarreforma agrária imposta pelos militares sob o argumento de possíveis 

efervescências sociais que rodavam o país, bem como a internacionalização dos 

recursos naturais e a territorialização dos grandes capitais (OLIVEIRA, 1991).  

As figuras a seguir podem se relacionar com duas explicações de Lutz que 

ajudam na compreensão e registro dos diferentes problemas que seguem na Amazônia. 

A primeira (Figura 56) remete ao prolongamento da BR-3645 de Rondônia até o Acre, 

cuja preocupação é justamente acontecer os mesmos crimes e impactos já comprovados 

em Rondônia, enquanto a Figura 57 revela o encontro de Lutz com o colono Renato 

agora no interior do Acre, ou seja, o camponês e sua família continuaram migrando, 

uma trajetória que iniciará no Paraná, passando por Mato Grosso, Rondônia e agora 

tentando a conquista da terra no Acre. 

 

Figura 56: Lutzenberger na área de prolongamento da BR-364 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

 

Figura 57: Renato e sua trajetória em busca da terra no Acre

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 
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A trajetória de Renato e sua família revela parte da saga do campesinato em 

busca da terra de trabalho e vida no Brasil. Por isso, Lutz denunciava o Programa de 

Colonização empreendido pelos militares, ou seja, uma contrarreforma agrária para não 

fazê-la no Sul e Sudeste do país. Constituía, portanto, “[...] uma farsa, na medida em 

que promovia uma migração interna de agricultores dessas regiões, expropriados pela 

„modernização‟ no campo, para a Amazônia, cujos solos são, em boa parte, impróprios 

para a atividade agrícola extensiva” (PEREIRA, 2017, p. 35).  

Plans (2007) também reforça essa falácia, e indica que a técnica de colonização 

consiste basicamente em abrir estradas em linha reta no meio da floresta, com ramais 

secundários à direta e à esquerda, a quatro quilômetros, distribuindo lotes dos dois lados 

da linha de 2 km de fundo e quinhentos ou duzentos e cinquenta de frente. Trata-se de 

um padrão mapeado previamente para controlar esses territórios no seio da sociedade 

capitalista, ou seja, seu fracasso fez com que a concentração das terras públicas 

retornasse aos fazendeiros - grileiros.  

Sobre a atuação posterior de Lutzenberger como Secretário de Collor na área 

ambiental, um cargo com status de Ministro de Estado, evidencia muitas contradições e 

vitórias como analisado nas pesquisas de Dreyer (2004) e Pereira (2016) com tamanha 

acurácia biográfica.  

Desde as primeiras declarações como secretário, Lutzenberger 

afirmou que sua prioridade era a Amazônia e que iria lutar 

contra a concessão de subsídios para fazendas na região, bem 

como pela demarcação de terras indígenas. Em diversas vezes, 

ele mencionou que a decisão não fora fácil e que o aceite 

representava um sacrifício pessoal e uma missão que não 

poderia recusar. Financeiramente, afirmava, teria prejuízos, já 

que dedicaria menos tempo à sua empresa, mas “não poderia 

ficar ausente dessa missão histórica” (ZH, 10/03/1990, p. 14, 

APJ apud PEREIRA, 2016, p. 447).  

Por isso, compreende-se que a atuação de Lutz é cercada de relações de poder, 

nas quais mantém uma atuação e diálogo de denúncia internacional e simultaneamente 

lida com a arrecadação de recursos para executar alguns projetos e programas 

ambientais e em defesa dos povos da Amazônia. De acordo com Dreyer (2004), trata-se 

de um estranho no ninho do governo Collor, cuja manutenção de seu cargo ocorreu, 

sobretudo, pela representatividade de Lutz internacionalmente e seu respaldo na 
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preparação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - ECO-92
119

.   

Todavia, a pressão interna da imprensa e também algumas mudanças na 

estrutura do IBAMA, bem como a não participação em algumas atividades públicas e os 

conflitos com as posições e acordos de Collor culminaram na exoneração de 

Lutzenberger e Eduardo Martins, presidente do IBAMA. Lutz foi substituído por José 

Goldenberg, que assumiria interinamente a SENAM até a ECO-92. Collor, enfim estava 

livre do 

[...] cavalo-de-tróia que havia ajuntado ao chamar Lutzenberger 

para coordenar a política ambiental. Quem era para ser um 

carregador de prestígio há muito se transformava em ameaça, e, 

na verdade, não poucos integrantes do governo deviam temer 

que Lutzenberger estivesse em busca do que eles estavam e que 

tencionassem aproveitar da Rio-92 para auto-promoção radical. 

Temiam em suma, como alguns chegaram a expressar, que ele 

“chutasse o balde” (DREYER, 2004, p. 332).  

A burocracia para Lutz não era compatível com a sua trajetória, e o balde em 

questão chegou rápido com o impeachment de Collor. Por isso, utilizo das suas próprias 

palavras para exprimir parte desse processo: “O que toda burocracia persegue é sua 

própria sobrevivência e ampliação. A liberdade só aumenta a auto-suficiência, a 

autonomia local, a autogestão, e se descentralizam todas as formas de poder de decisão” 

(LUTZENBERGER, 2001, p. 179). 

Assim, encerra-se a segunda parte do documentário – “Financiando o desastre” – 

a partir da perspectiva de José Lutzenberger. Ressalta-se que sua participação na série 

“A década da destruição” prossegue, sobretudo, com o documentário: “Chico Mendes: 

eu quero viver”, a ser analisado nesse capítulo.  

Na última parte do documentário – “Financiando o desastre” –, com o líder 

seringueiro Chico Mendes (Figura 58), é possível verificar essa parceria de Adrian 

Cowell com os sujeitos sociais e as causas defendidas por eles. Nesse caso em 

específico, tornaram-se grandes amigos. Prova disso, também destaco as páginas e 

fotografias dedicadas à atuação de Chico Mendes e a luta dos seringueiros como 

alternativa para a Amazônia (COWELL, 1990)
120

. 
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Realizada no Rio de Janeiro entre os dias 3 a 14 de junho de 1992.  
120

Cowell (1990) destaca que o trabalho com Chico foi em um dos piores momentos de sua vida em 

função do falecimento do seu filho Xingu aos 18 anos, e Chico e Ilzamar também havia perdido um dos 

filhos gêmeos; trata-se, na sua perspectiva, de uma infeliz memória comum que os fortaleceu nessa 

amizade.   
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Figura 58: Abertura do episódio – com o líder seringueiro Chico Mendes 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

 

Os registros da trajetória de Chico Mendes iniciaram em 1986, após o 

assassinato do Padre Josimo. Sobre esse contexto, Milanez (2011) apresenta um e-mail 

trocado com Cowell que enfatiza esse encontro: 

Em um email, escrito há três semanas, ele me disse, comentando 

a recente onda de assassinatos no sul do Pará: “Sem dúvida 

estes assassinatos possuem alguma influência um sobre o outro. 

Antes de nossa proposta de filmar Chico [Mendes], fiz uma 

decisão para a série A Década da Destruição. Decidi que foi 

essencial mostrar o motivo porque tantos colonos estavam 

invadindo as florestas amazônicas. Resolvi fazer um filme sobre 

as brigas por terra no Pará. Fui com Vicente Rios ao Sul de 

Pará para encontrar com Padre Josimo – um padre negro de 

CPT.  Combinamos de filmar o trabalho e vida dele, mas antes 

que desse tempo para iniciar a filmagem, ele foi 

assassinado. Logo depois, encontramos Chico e combinamos de 

filmar ele (Chico viria a ser morto ao longo das 

filmagens). Padre Josimo foi um caso famoso naquele tempo e 

tenho ainda uma foto do Chico fazendo um comício num 

seringal embaixo de uma foto do Josimo.
121

 

 

A partir desse momento Cowell e Vicente Rios passam a acompanhar Chico 

Mendes e a luta dos seringueiros no Acre, sendo corresponsáveis pela projeção 

internacional de Chico Mendes e sua luta em defesa dos povos da floresta
122

.  No 
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Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/documentarista-adrian-cowell-morre-

em-londres>. Acesso em: 14 dez. 2015.   
122

 Sobre a alfabetização e formação política de Chico Mendes, vale destacar que aos doze anos teve a 

oportunidade de conviver com Euclides Fernandes Távora, antigo tenente de 1935, partidário de Luís 

Carlos Prestes, que, depois de ficar preso em Fernando de Noronha, se exilou na Bolívia, onde participou 
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Acervo dos manuscritos de Adrian Cowell no IGPA (Figura 59), ainda em catalogação, 

pude verificar parte dos roteiros e materiais de pesquisas e edição, enfatizo a divisão 

desse documentário como uma importante síntese da década da destruição.    

Figura 59: Manuscritos de Adrian Cowell no IGPA

 
Fonte: Acervo IGPA/PUC Goiás. GHCF abril. 2018. 

 

Na figura a seguir, evidencia-se parte do roteiro do documentário em suas três 

partes, as quais remetem às disputas registradas na Amazônia e, por conseguinte, as 

escolhas do diretor ao suprimir outras frente à magnitude que conseguiu registrar em 

campo.  

 

                                                                                                                                
nas lutas populares, sobretudo, no Partido Comunista Boliviano; e após inúmeras perseguições, foi morar 

na floresta, na fronteira do Acre com a Bolívia, próximo de uma propriedade chamada Pote Seco, onde a 

família de Chico morava na época. Segundo Braga (2013), Távora foi uma influência marxista 

fundamental na formação de Chico. Cowell (1990, p. 178; tradução e grifo nosso) também salienta esse 

profícuo encontro a partir de uma conversa com Chico: “Euclides estava realmente trabalhando como 

seringueiro? Eu perguntei. „Ele foi ensinado a cortar borracha‟, Chico respondeu. „Mas ele deve ter se 

escondido de alguma coisa, porque ele era muito inteligente. Ele me ensinou todo o fim de semana, e 

também lemos os jornais e ele explicava as novidades e me contava sobre a luta dos trabalhadores em 

todo o mundo‟. Então, quando a revolução veio (o golpe militar brasileiro de 1964), Euclides me mostrou 

como escutar a rádio a Voz da América, a BBC de Londres e a Rádio Moscou, para que pudéssemos 

ouvir notícias diferentes do governo. Sobre o que estava acontecendo Euclides disse que o golpe militar 

foi para impedir a reforma agrária e que os trabalhadores do Brasil estavam agora acorrentados e seus 

líderes tinham sido mortos ou encarcerados. Mas, ele disse que isso acontecera muitas vezes antes no 

mundo, e os capitalistas nunca foram capazes de esmagar a semente. A semente ficaria no coração 

dos trabalhadores e, um dia, talvez muitos anos a frente floresceriam novamente. E assim - disse 

Chico gravemente -, Euclides me disse para esperar e estudar, e quando ouvisse que um sindicato estava 

sendo organizado, para se juntar a ele”.  
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Figura 60: Roteiro de edição do documentário Financiando o desastre 

 
Fonte: Acervo IGPA/PUC Goiás. GHCF abril. 2018. 

 

A trajetória dos seringueiros inicia com uma entrevista com Chico (Figura 61) e 

a sua atuação através dos empates, ou seja, uma estratégia pacífica de resistência contra 
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o desmatamento
123

. Segundo Mello (2005), trata-se do encontro entre o sindicalismo 

rural com o ecologismo no interior do Brasil, e também a aliança entre ambientalistas 

brasileiros e estrangeiros.   

Figura 61: Chico Mendes cortando a seringueira 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

 

Na sequência pode-se verificar um embate contra a Fazenda da multinacional 

Bordon, cuja sede ficava no estado de São Paulo a 3.200 quilômetros, como salienta a 

narração do documentário. Assim, evidenciam através de imagens a exportação da 

Bordon através dos enlatados – CornedBeef. Nota-se, também, que os conflitos 

vivenciados no Acre fizeram com que muitos seringueiros migrassem para a Bolívia 

para continuarem vivendo dessa prática extrativista em constante disputa com os 

fazendeiros.  

Sobre esse contexto, em uma palestra em 1989, o seringueiro e vereador pelo 

PT, Raimundo Barros, indicava:  

Hoje nós temos nada mais, nada menos do que 30 a 40 mil 

seringueiros brasileiros trabalhando dentro da Bolívia. Na sua grande 

maioria foram expulsos pelo latifúndio, outros atravessaram antes, 

porque existia na Bolívia uma propaganda muito grande de que lá a 

seringa tinha rios de leite e que era possível os seringueiros ganharem 
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 De Acordo com o próprio Chico Mendes (1990, p. 15), “O empate é uma forma que nós descobrimos, 

dos seringueiros se organizarem em mutirões e se deslocarem para os locais de desmatamento, se 

colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar seus acampamentos, dialogar com eles e forçá-los à 

retirada. Começam então os primeiros resultados para se evitar os desmatamentos, mas aí vem a outra 

história, os fazendeiros recorrem judicialmente à polícia e conseguem o apoio da justiça para garantir o 

desmatamento. Mesmo assim nós avaliamos que tínhamos que enfrentar a polícia. Mas enfrentar como? 

Armados? Não, porque achamos que: primeiro, nós não tínhamos força suficiente para resistir ao 

confronto armado com a polícia, e segundo: não era partir para o confronto, pois não tínhamos força para 

isso. Resolvemos criar um movimento pacifista, aí acionamos mulheres e crianças para o movimento de 

paz”. 
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muito dinheiro. A propaganda que foi feita dizia que na Amazônia se 

juntava dinheiro com cambito. Cambito é um instrumento que nós 

usamos lá na floresta, tirado da própria floresta para a gente fazer um 

ciscador de folha, puxador de cipó, puxador de graveto, também pra 

pegar as outras arvorezinhas quando a gente está fazendo a limpagem 

do roçado, a limpagem dos caminhos, a fim de que a gente não pegue 

com a mão para evitar que uma cobra morda (BARROS, 1990, p. 34). 

  

Por fim, remete à eleição de 1986, em que Chico Mendes candidatou-se para 

deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, cuja campanha tinha no ideário – Em 

defesa da Amazônia (Figura 62).  

Figura 62: Campanha de Chico Mendes – Em defesa da Amazônia 

 
Fonte: Financiando o desastre; PUC Goiás. 

 

Chico não conseguiu se eleger contra os candidatos do governo e seguiu na luta 

em defesa dos seringueiros e dos povos da floresta. Nesse contexto, o documentário 

enfatiza o prosseguimento da construção da rodovia até o Acre e Chico viajando para os 

EUA debater e denunciar esses empréstimos a partir dos impactos para os povos da 

floresta. Em partes, conseguiu com que o Banco Mundial escutasse as demandas e 

tomasse medidas de suspensão até que as questões ambientais fossem revisadas no 

projeto. A narração do documentário enfatiza a carta do Senador Kasten perante a 

denúncia de Chico Mendes e a pressão para visão desse projeto tomando como exemplo 

o Polonoroeste e os desafios frente os recursos do Banco Mundial e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
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4.2 - Chico Mendes: eu quero viver
124

 

Eu tenho consciência de que todas as lideranças populares, nesses 

últimos dez anos - advogados, padres, pastores, líderes sindicais - 

todos eles foram mortos. Mesmo com a garantia de vida do governo. 

Não precisa nem citar exemplos, pois eles estão vivos na memória de 

todos. Tenho esperança de continuar vivo. É vivo que a gente 

fortalece essa luta. De parte do governo do estado não tenho o que 

temer. Pelo contrário. Agora, por outro lado, eu estou diante de dois 

inimigos poderosos: a União Democrática Ruralista (UDR) e a 

Polícia Federal no Acre.  

Chico Mendes, 09 dezembro de 1988
125

.  

 

O documentário “Chico Mendes: eu quero viver” remonta parte da biografia de 

Chico e dos seringueiros no Acre. Ressalta-se que esse título foi proferido pelo próprio 

Chico em entrevistas anteriores, onde afirmava também que não havia defesa da floresta 

sem os povos da floresta, envolvendo: indígenas, seringueiros, ribeirinhos etc. Essa 

ampla aliança na defesa de direitos culminaram em inúmeras denúncias e também na 

criação das Reservas Extrativistas, Unidade de Conservação genuinamente brasileira. O 

documentário foi gravado majoritariamente no Acre. Todavia, há registros e entrevistas 

em Washington D.C e Houston (EUA), São Paulo, Brasília, Rondônia e Mato Grosso.  

Por defender e construir a chamada - reforma agrária dos seringueiros - sua vida 

passou a ser constantemente ameaçada como a de outras lideranças que tombaram 

anteriormente. Nas figuras a seguir pode-se verificar as duas capas do documentário, a 

versão da UCG (Figura 63) e outra da Verbo Filmes (Figura 64). 

Em relação ao contexto do documentário, pode-se afirmar que estabelece uma 

análise da vida de Chico Mendes em consonância com sua luta em escala nacional e 

internacional, ou seja, inicia estabelecendo um diálogo sobre sua atuação de vinte anos 

no trabalho com a borracha e sua entrada para o movimento sindical em 1975 e, em 

1986, como candidato a deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores (RIBEIRO, 

1992).  

Na narração inicial do documentário pode-se deparar com o seguinte argumento: 

Os seringueiros sangram as árvores duas vezes por semana, uma 

utilização sustentável da floresta que pode durar para sempre. Naquela 

época, a casa de Chico ficava numa clareira suficientemente grande 

para alimentar algumas cabeças de gado e para alimentar a sua família 

e de seu irmão com a plantação de alimentos básicos. Como todos os 

seringueiros eles produziam os seus próprios alimentos e tiravam o 
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 Ver transcrição no Anexo D. 
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 Entrevista ao Jornal do Brasil durante uma mesa redonda intitulada Amazônia a Ferro e Fogo, 

realizada no Rio de Janeiro.  Disponível em: <https://goo.gl/ltpvfo>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
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seu dinheiro da floresta. Por isso, é que eles detestavam os fazendeiros 

que derrubavam a floresta para semear grama (CHICO MENDES: EU 

QUERO VIVER, 1990).  

 

Essa leitura remete à chegada do estranho, ou seja, dos fazendeiros e seus 

empreendimentos. No contexto específico do documentário, apresenta uma análise do 

Grupo Bordon, multinacional cuja matriz está em São Paulo
126

 e sua produção destina-

se ao mercado externo: “Em 1985 exportamos 140 milhões de dólares. Destaco a 

Inglaterra nos congelados, exportamos 42% para o Iraque, 20% para Inglaterra, 10% 

para os EUA e 5% para Alemanha” (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990).  

 

Figura 63: Capa do documentário – Chico Mendes: eu quero viver – UCG  

 
Fonte: Versão UCG. IGPA/Goiás 
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 Frigorífico Bordon SA. 
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Figura 64: Capa do documentário – Chico Mendes: eu quero viver – Verbo Filmes 

 
Fonte: Versão Verbo Filmes.  Acervo pessoal do autor. 

Sobre a trajetória de Chico Mendes, dos seringueiros e da aliança dos povos da 

floresta há uma vasta bibliografia, bem como materiais audiovisuais que revelam esse 

momento histórico e seus desdobramentos nas políticas ambientais e territoriais. Como 

exemplo, destaca-se a contribuição oriunda das seguintes pesquisas: Souza (1990), 

Revkin (1990), Shoumatoff (1990) e Moro (1992), os quais apresentam um enfoque 

biográfico, bem como a imersão política de Chico até o seu assassinato a mando de um 

consórcio de fazendeiros ligados à União Democrática Ruralista (UDR). São narrações 

eloquentes com ilustrações, fotografias e citações que percorrem uma saga amazônica 

em defesa da terra e do território extrativista. 
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A contribuição de Duarte (1987), Porto-Gonçalves (1999, 2003 e 2012), 

Allegretti (2002) e Silva (2004 e 2006) versam majoritariamente sobre os conflitos, as 

políticas, a territorialidade seringueira, ou seja, a reserva extrativista em construção no 

Acre e sua reprodução como camponeses da floresta. Nesse contexto, destaco a 

entrevista do próprio Chico Mendes (1990), seguida do texto de Nakashima (1992) com 

fecundos textos – por ele mesmo. Por fim, salientam-se as contribuições que tratam do 

seu assassinato e os desafios frente o legado com o movimento organizado por Chico e 

seus companheiros, enfatizo, portanto, as narrativas de Arnt (1994), Martins (1998), 

Ventura (2003), Braga (2013) e Silva (2015); esse último é justamente o menino 

Genésio, testemunha chave do assassinato de Chico Mendes que trabalhava para um dos 

mandantes - Darli Alves Silva na Fazenda Paraná
127

. 

Cowell (1990) também tece considerações importantes sobre o Acre e a 

condição dos seringueiros. Para ele, o governo do estado incentivou empresas a 

comprarem as antigas propriedades da borracha, sobretudo, com a abertura das estradas. 

Posteriormente, essas mesmas empresas conseguiram incentivos fiscais da SUDAM e 

montaram suas fazendas para explorar a pecuária e, nesse processo, muitos seringueiros 

foram expulsos e outros partiram para a resistência.  

Kitamura (2011) salienta que a atuação de Cowell com os seringueiros contou 

com a presença marcante de Lutzenberger, acrescento ainda a contribuição da 

antropóloga Mary Allegretti, cujos registros nesse documentário são evidentes, assim 

como nos documentários gravados nos anos 2000, evidenciando a atuação política de 

Mary na área ambiental. Em relação ao fortalecimento dos povos da floresta, salienta-se 

que:  

Em outubro de 1985, Mary Allegretti, uma antropóloga que trabalhou 

com os seringueiros, organizou a primeira conferência em Brasília que 

reuniu seringueiros de toda a Amazônia. Eles publicaram seu primeiro 

manifesto e montaram o Conselho Nacional dos Seringueiros, com 

Mary criando o Instituto de Estudos Amazônicos como apoio da 

organização (COWELL, 1990, p. 169-170; tradução nossa). 

 

Em setembro de 1986, José Lutzenberger e Ailton Krenak da União das Nações 

Indígenas (UNI) fizeram o primeiro pronunciamento sobre o desmatamento e a aliança 

amazônica dos povos da floresta envolvendo os indígenas, seringueiros, caboclos e 
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 Cowell (1990) utiliza a grafia Darli. Todavia, em outros documentos registra-se Darly conforme 

Ventura (2003).  
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pescadores da Amazônia, pois esses haviam adquirido as ferramentas políticas para 

defender sua floresta. O documentário apresenta parte desse enfrentamento: 

Chico Mendes: A intenção dos fazendeiros é tomar nossas terras, 

mas não temos intenção de entregar estas terras pra eles e a nossa 

luta é pela defesa da seringueira, a castanheira e essa lutavamoslevá-

laatéofimenãovamospermitirqueasnossasflorestassejamdestruídas 

(Figura 65). 

 

Narração: Para limpar esta terra o fazendeiro expulsou os 

seringueiros que aqui viviam há décadas. E Chico considerava o 

gerente da Fazenda Bordon, Tomaz Coelho, seu principal adversário 

(Figura 66). 

 

E.F.: Seu Tomaz, quantas cabeças de bovino têm nesta fazenda? 

 

Tomaz: 3.782 cabeças de gado. 

EF: Qual é o aumento da pastagem por ano? 

 

Tomaz: Como eu disse, o seguinte agora daqui pra frente, nós 

vamos precisar no mínimo 200 alqueires por ano. Derrubar 700 

hectares este ano se não houver  nenhum imprevisto referente 

aos seringueiros impedir. 

 

Figura 65: Chico Mendes e a ameaça dos fazendeiros 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

Figura 66: Tomaz Coelho – gerente da Fazenda Bordon 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 
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Na sequência seguem as imagens sobre os empates organizados pelos 

seringueiros juntamente as mulheres, crianças e idosos. Como já salientado, o empate é 

uma técnica não violenta para prevenir o desmatamento, ou seja, na sabedoria cotidiana 

dos seringueiros é uma vitória. Por isso, Cowell (1990, p. 171; tradução nossa) salienta 

que escrever sobre Chico sé é possível “[...] à luz de sua proposição política. Pois, muito 

antes de eu conhecê-lo, essa proposição parecia a resposta para tudo o que me 

preocupara nos últimos 30 anos”.  

Nesse contexto, a atuação da fazenda Bordon através do seu gerente revela a 

conivência dos órgãos ambientais à época sob jurisdição do IBDF – Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal. Em determinados momentos da entrevista Tomas parecia 

transparecer que estava cansado da luta.   

Até então, eu estava preparando um dos nossos filmes para 

transmissão na Inglaterra, e a descrição do empate vem de Vicente e 

nossas gravações. Mas juntei-me a eles em julho de 1986, a tempo de 

testemunhar o clímax. O processo de Bordon terminou com o juiz 

enviando a polícia para proteger peões que trabalhavam no desmate. E 

o desmatamento foi concluído, embora a maior parte da posse de 

Antonio tenha sido deixada de pé. Mas, como no ano anterior, o fator 

decisivo seria quão bem a madeira cortada e a vegetação rasteira iriam 

queimar no final da estação seca (COWELL, 1990, p.175; tradução 

nossa). 

De fato acabou vendendo sua fazenda, após algumas vitórias dos seringueiros 

nos empates. E nas eleições de 1986 Chico era o único candidato cuja campanha 

principal era a defesa da Amazônia. Em um dos seus discursos afirmava: 

A minha mensagem em meu nome e em nome do Partido dos 

Trabalhadores é em defesa da Amazônia, companheiros. Estas 

palavras vocês estão vendo aqui, representa a bandeira do futuro dos 

trabalhadores da Amazônia e da humanidade (CHICO MENDES: EU 

QUERO VIVER, 1990).  

 

Chico tinha uma visão singular sobre os processos em curso, por isso afirmava 

ainda que: “Começamos a lutar pelos bambus e castanheiros e pela boa vida que 

tínhamos na floresta”, disse ele pouco antes de sua morte. “E então descobrimos que 

estávamos defendendo toda a Amazônia. E agora eu percebi que estamos lutando por 

todos os seres humanos” (COWELL, 1990, p. 172; tradução nossa).  

Em uma das eloquentes falas de Chico durante a campanha, ele se remete 

justamente à compra de votos (Figura 67), e faz um exercício de conscientização, pois 

sabia que estava concorrendo com os candidatos do Governo, com financiamento das 
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empreiteiras que estavam justamente construindo a estrada. Ao final da eleição, Chico 

não teve chance contra os partidos do Governo e fazendeiros. 

Figura 67: Chico Mendes em campanha para as eleições de 1986 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

  

Essa derrota não abalou Chico, que era um dos fundadores do Conselho 

Nacional dos Seringueiros. E como narrado no documentário: “Ao fim de uma série de 

reuniões, os seringueiros desenvolveram uma crescente aliança com os índios. Nessas 

reuniões Chico conheceu José Lutzenberger que apoiou a criação de reservas 

extrativistas para eles como as reservas dos índios” (CHICO MENDES: EU QUERO 

VIVER, 1990).  

Concomitante a organização nacional dos seringueiros, Lutzenberger seguia em 

reunião em Washington (EUA) representando o Movimento Brasileiro para o Meio 

Ambiente e apresentaria a aliança dos povos da floresta com o intuito de fortalecer a 

defesa dos povos da Amazônia, pois a construção da estrada seguia em direção ao Acre, 

restando a Chico apelar àqueles que o escutavam no exterior. 

Narração: Assim, quando o primeiro asfalto foi aplicado na estrada 

sem uma medida eficaz para proteger o meio ambiente, pela primeira 

vez ele foi ao Exterior. Grupos de ambientalistas apresentou Chico a 

alguns diretores do Banco como José Casanova que representava os 

EUA na diretoria do Banco. Surpreendentemente Chico não se 

intimidou com banqueiros e burocratas, o diretor sueco que 

representava nove países da Europa, inclusive a Grã-Bretanha 

(Figura 68). 
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O Fundo de Defesa do Meio Ambiente levou Chico a Washington 

para motivar o poderoso Comitê de Dotações do Senado. O senador 

Kasten ficou impressionado com o Chico e o apoiou desde o início. 

A carta continha duas frases históricas: Não podemos repetir a 

devastação que ocorreu em Rondônia e insistimos que sejam 

suspensos novos prolongamentos na BR 364 até que o Banco 

possa ter certificados que foram executados necessários 

componentes ambientais do empréstimo. Depois de meia década 

de destruição, esta carta representava possivelmente uma mudança 

na situação. A carta deu início a um processo que focou o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento a suspender seu empréstimo ao 

Acre até que fossem tomadas medidas para proteger o meio 

ambiente. E essa vitória de Davi contra Golias, de tal forma, 

fortaleceu a oposição de Chico no Brasil que, em 1988, conseguiu 

deter todo o desmatamento em Xapuri; e foi isso que tornou a 

cidade uma arena de crescente intimidação e crimes. Durante 1988 

diversos membros do Sindicato de Chico foram mortos por 

pistoleiros em um deliberado reinado de terror na cidade.  

 

Figura 68: Chico Mendes com os representantes do Senado Estadunidense 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

As ameaças e assassinatos seguiam vigentes na região de Xapuri, e a Fazenda 

Paraná (Mapa 11) tinha assumido a luta da Bordon contra os seringueiros; Chico 

considerava o seu proprietário o seu maior inimigo. A equipe de filmagem de Cowell 

entrevistou Darli Alves Silva que afirmava: 

Bom, em Xapuri sempre teve problema né na derrubada da mata, 

tinha empate, né. Fazenda Nova Esperança, Fazenda Filipinas, 

Fazenda Bordon. A Bordon vendeu muito barato aquelas terras, ouvi 

falar que vendeu por 20 milhões porque tinha muito gado e não podia 

mais abrir a área né. O gado dele tinha uns três a quatro mil vacas, 

quer dizer que todo ano ele teria que derrubar 2.000 alqueires de 

terra né. Não podia derrubar né. Tinha que vender mesmo. Toda vez 

que o fazendeiro ia derrubar eles empatam em Xapuri mesmo 

(CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990).  
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Nesse devir, Darli provocava novas confrontações, como exemplo adquiriu os 

direitos dos barões da borracha em Cachoeira, local onde Chico havia vivido quando 

menino, e, por isso, pretendia desmatar esse seringal. Para isso tinha de expulsar os 

seringueiros ou comprar seus direitos de posseiros. A narração do documentário 

argumenta que: 

A propriedade de um seringueiro consiste de uma cabana, a clareira 

em volta dela e, geralmente, três picadas na floresta, cada uma com 

cerca de 170 árvores. Chico incansavelmente viajava para Cachoeira 

e visitava 60 famílias isoladas na selva e convencendo-as a não se 

aterrorizarem a vendê-las para Darli. Chico argumentava que a 

floresta só seria um local seguro se ela se tornasse uma reserva de 

seringueiros como reserva de índios. Finalmente, todos 

concordaram em pedir ao governo que declarasse Cachoeira o 

que eles chamavam de Reserva Extrativista. Eles sabiam que os 

fazendeiros iriam até matar para impedirem isso, mas Chico pediu 

perseverança em face da morte. Nós o filmamos com crescente 

pressentimento (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990; 

grifo nosso). 

 

Mapa 11: Acre Oriental – localização da Fazenda Paraná 

 
Fonte: Cowell, 1990, p. 169. 
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Frente aos eminentes conflitos e denúncias, o Ministro da Reforma Agrária - 

Jader Barbalho (Figura 69), “[...] assinou decretos estabelecendo reservas extrativistas, 

inclusive a de Cachoeira. 6.000 hectares foram desapropriados de Darli que jurou 

descarregar sua vingança em Chico” (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). 

Por isso, Cachoeira pertencia aos seringueiros e eles comemoraram essa vitória frente os 

especuladores de terras na Amazônia.  

Figura 69: Jader Barbalho em reunião com Chico Mendes 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

Nessas comemorações foram feitos os últimos registros de Chico (Figuras 70 e 

71), os quais evidenciam seu entusiasmo com a conquista e o ressentimento com as 

ameaças. Kitamura (2011) indica que esse documentário tece considerações importantes 

sobre o ativismo ambiental a partir da imagem de Chico Mendes e José Lutzenberger 

constituindo, assim, um material importante para a Amazônia
128

. Acrescento que trata-

se de uma defesa da floresta e da territorialidade seringueira, ancorado na compreensão 
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 Durante entrevista com antropóloga e presidente do Instituto de Estudos Amazônicos - Mary Alegretti 

em outubro de 2017 a mesma enfatizou que: “Adrian teve um papel fundamental ao estabelecer a conexão 

entre a realidade de destruição que ocorria na Amazônia e a pressão que o movimento ambientalista 

norte-americano fazia contra a política do Banco Mundial que financiava a destruição. Com seus filmes, 

ele deu factibilidade às denúncias que acabaram levando a mudanças profundas nas políticas dos Bancos. 

Adrian também teve um papel fundamental no reconhecimento internacional do movimento seringueiro 

liderado por Chico Mendes. O filme “[Chico Mendes]: Eu quero viver” mostrou a luta do Chico na 

reunião do BID em Miami pelas compensações em torno da BR 364; mostrou os empates contra grandes 

empresas agropecuárias, articulou os prêmios que Chico recebeu da ONU na Inglaterra e da Fundação 

para um Mundo Melhor nos Estados Unidos. Quando ele divulgou o filme, Chico já estava ameaçado de 

morte e isso ajudou a protegê-lo por um tempo. E esse era o objetivo do Adrian e de todos nós: dar 

visibilidade para protegê-lo. Foi a repercussão do assassinato de Chico Mendes – resultado do 

trabalho que ele fez de documentar e mostrar o que ocorria na Amazônia – que levou a profundas 

mudanças na Amazônia a partir da criação das reservas extrativistas que hoje representam 5% da 

região” (grifo nosso).  
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da terra de trabalho e vida, em consonância com sua formação histórica, ou seja, há uma 

relação com a terra e com a atuação da força de trabalho familiar e simples 

equipamentos direcionados para a produção, os quais asseguram o autossustento de sua 

família (SHANIN, 1983).  

Figuras 70 e 71: Chico Mendes nas comemorações da Resex 

     
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

A partir desse contexto, retomarei a fala de Chico Mendes (1990, p. 18) que 

permite compreender os sentidos dessa vitória a partir da lógica fundiária que está na 

base do entendimento e, sobretudo, na reprodução desse modo de vida singular: 

Os seringueiros não interessam e nem querem o título de 

propriedade, nós não queremos título nenhum e nem ser donos 

da terra, o que queremos é que a terra seja de domínio da União 

e de usufruto para os seringueiros, e dos habitantes da floresta. 

Nós apresentamos uma alternativa econômica viável quando 

colocamos a questão de se priorizar os vários produtos 

extrativistas que existem na Amazônia e que hoje estão 

ameaçados e nunca levados a sério pela política do governo 

brasileiro. 

Essa constante denúncia é retratada com veemência no documentário ao efetuar 

a crítica ao modelo econômico vigente e inserindo-o numa escala mundializada. Por 

isso, o engajamento de Chico Mendes e seus companheiros no sindicado e nos seringais 

permite analisar as disputas territoriais em consonância com as articulações políticas 

nessa transição – Ditadura – Democracia. E, diante do exposto, em vinte e dois de 

dezembro de 1988 Chico foi assassinado, na sua casa em Xapuri, mesmo estando com 
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dois policiais fazendo sua escolta. E, assim, o plano de Darli, dos demais fazendeiros 

ligados à UDR entre outros empreendedores nessa fronteira foi executado
129

. 

Dom Moacyr Grechi indica que a morte de Chico Mendes está inserida dentro de 

um amplo contexto:  

Ele foi o octagésimo-quarto homem ligado ao campo, a floresta, a 

terra, assassinado no ano de 1988. E até o final desse ano o número 

chegaria a 96, segundo os dados apurados pela CNBB. Trata-se de um 

processo de extermínio de lideranças. A maioria são sindicalistas, 

posseiros, religiosos ligados ao problema da terra, advogados 

(MARTINS, 1998, p. 41). 

Em 25 de dezembro de 1988 o funeral de Chico Mendes foi realizado com 

mensagens de todo o Brasil chegando a Xapuri, e tal reação surpreendeu os fazendeiros 

(Figuras 72 e 73). A narração do documentário enfatiza: “Durante os anos 80 foram 

assassinados mais de mil lavradores pobres e seus líderes, mas apenas três pistoleiros 

foram levados a julgamento. Os matadores de Chico acharam que podiam eliminá-lo 

impunemente” (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990).  

Essa é uma das marcas da violência no campo, a impunidade. Oliveira (1988) é 

enfático ao indicar a existência de uma Geografia das lutas no campo, que baseia-se na 

grilagem dos latifundiários e nas artimanhas jurídicas para aquisição das terras públicas 

e também através de massacres, entre outros artifícios.  
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 Como exemplo enfatizo: “[...] não há dúvida de que a casa de Darli foi raramente visitada por João 

Branco, chefe da UDR no Acre. E eventualmente surgiriam testemunhas que contariam as reuniões dos 

fazendeiros para arrecadar dinheiro para o assassinato de Chico. Depois que Chico parou todo o 

desmatamento em Xapuri e ameaçou fazer o mesmo em todo o Acre e na Amazônia, Darli tornou-se o 

campeão natural não apenas dos fazendeiros locais, mas de todos os interesses fundiários na Amazônia. 

Por outro lado, Chico estava recebendo cada vez mais apoio nacional e internacional. Nos termos de 

Vicente, Chico havia se tornado um santo padroeiro que mostrara que agora poderia fazer milagres. Um 

novo jipe azul apareceu no sindicato Xapuri - doado pelo governo canadense. A Fundação Ford 

financiava as despesas de viagem e administrativas do Conselho Nacional dos Seringueiros. E acima de 

tudo, a rodovia BR 364 estava paralisada - aparentemente a pedido de Chico. Na prática, visão realista 

dos seringueiros, Chico havia se tornado um político capaz de puxar as alavancas do poder” (COWELL, 

1990, 189; tradução nossa). O livro - reportagem de Ventura (2003) também apresenta indícios dessa 

longa história que inicialmente intitulava-se: “O Acre de Chico Mendes” na qual o autor ganhou inúmeros 

prêmios, entres eles o Esso de Jornalismo e Vladmir Herzog de Reportagem. 
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Figuras 72 e 73: Funeral de Chico Mendes em Xapuri-AC

     
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

As denúncias seguiam em distintos momentos, bem como nos discursos dos 

companheiros de Chico (Figuras 74 e 75), como exemplo a fala emocionada de Mary 

Allegretti: “Nós juramos agora e também juramos quando enterramos Chico Mendes de 

que nós não iríamos parar enquanto não conseguíssemos prender aqueles que mataram 

Chico Mendes” (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). Os companheiros de 

Chico também leram uma carta, cujo teor revela esse compromisso:  

Eu prometo diante do sangue do companheiro Chico Mendes que vou 

dar continuidade ao trabalho que ele fazia para mostrar aos nossos 

inimigos, que eles nunca vão conseguir calar a voz dos seringueiros. 

Companheiro Chico Mendes onde você esteja, peço que não 

entristeça porque calaram a tua voz. Mas, não tiraram das tuas ideias 

que ela existe entre nós (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 

1990). 

 

Figuras 74 e 75: Companheiros de Chico Mendes prestando homenagens  

    

Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 
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Cowell (1990, p. 200) também apresenta uma breve análise sobre seu 

assassinato, cuja projeção internacional fez com que o Governo Federal tomasse 

medidas imediatas. 

A morte de Chico, portanto, não destruiu seu movimento - como os 

fazendeiros esperavam. Mas, para quem conheceu Chico, é pequena 

compensação para o insubstituível indivíduo que se perdeu. Na mesma 

hora em que telefonei para Mary em Nova York para lhe contar a 

notícia do assassinato de Chico, passei dois ou três minutos inúteis 

tentando prepará-la para o choque. Mas quando eu acabei saindo, 

Mary começou a chorar e disse algo que eu não ouvi muito 

claramente, como 'Se eu tivesse estado lá, não teria ido tão longe'. E 

todos - aqueles que ajudaram, filmaram e trabalharam com o Chico - 

ali se sentiram muito parecidos com isso na época, mas depois, 

pensando mais cuidadosamente sobre o confronto com a UDR, eu 

acredito que temos que aceitar que o Chico era o líder, e que 

éramos os fregueses, jornalistas e assistentes. E que o curso 

messiânico que Chico tomou era algo que ele não desenvolveu da 

noite para o dia, tão lenta e tenazmente quanto uma muda 

protegida pela floresta. E por que não deveria o menino, que por um 

capricho do destino ter encontrado educação e credo nas profundezas 

da floresta, por que não deveria ele - como líder sindical - aspirar a se 

tornar o Lancelot de seu povo, um cavaleiro da Amazônia e da 

humanidade? Foi porque Chico era tão plácido, prático e 

despretensioso, que seu sonho era tão tocante (tradução e grifo 

nosso). 

 

E a busca por Darli e seus pistoleiros iniciou sob a coordenação da Polícia 

Federal, na época comandada por Romeu Tuma. A testemunha Genésio Ferreira da 

Silva
130

 (Figura 76), que havia passado sete anos trabalhando na Fazenda Paraná, tinha 

uma história diferente para contar, conforme pode-se verificar no diálogo a seguir:  

Figura 76: Genésio, a testemunha no assassinato de Chico Mendes

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

                                            
130

 No documentário consta Genésio Barbosa da Silva, o correto é: Genésio Ferreira da Silva, autor do 

livro – Pássaro sem rumo: uma Amazônia chamada Genésio, lançado em 2015 pelo Instituto Vladimir 

Herzog.   
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EF.: O que é que ele fazia na fazenda? 

Genésio: Matava. 

EF: Ele matou muita gente lá? 

Genésio: Matou. 

EF: Quantas pessoas ele matou? 

Genésio: Nove.  

EF: Quem era eles? 

Genésio: Era o finado Zeca, Ivair, os dois bolivianos, Valcir, Valdir e 

o Raimundo. 

EF: E o Chico? Você ouviu eles falarem muito no Chico Mendes? 

Genésio: Via. 

EF: O que eles falavam sobre o Chico Mendes? 

Genésio: Lá quando eles brigaram com o Seringal Cachoeira, ele 

falou que Chico Mendes não ia ter nem um ano de vida. Ele ia matar 

Chico Mendes porque ficava falando por trás dele, que nunca tinha 

achado homem pra passar por cima dele e Chico Mendes queria 

passar. 

EF: Reunia muita gente lá na fazenda do Darli?  

Genésio: Ia lá um alto, João do Gaiabi, João Branco, Delgado Noqui…  

EF: O que é que eles conversavam? 

Genésio: Matar Chico Mendes... João Branco falou que se for o jeito 

que ele matava os outros, um desses dias podia matar tranquilo... 

EF: Você escutou eles falando isso é? 

Genésio: Foi. 

EF: E quem matou Chico Mendes? 

Genésio: Quem matou o Chico Mendes foi o Garcia e o Mineirinho. 

EF: Quem atirou no Chico?  

Genésio: Foi o Mineirinho  

EF: Como você sabe? 

Genésio: Porque o Elálio falou que ia só de companhia, não ia pra 

atirar nele não (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). 

 

Essa passagem elucida parte do caso premeditado para assassinarem Chico e 

desarticular sua luta. No contexto da narração do documentário pode-se verificar que 

Darli havia recebido dinheiro de outros fazendeiros para matar Chico; em relação à 

Polícia Federal, nota-se que a mesma instalou um novo inquérito envolvendo os 
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mandantes, incluindo a própria UDR
131

. Ao consultar o acervo de Adrian Cowell, 

sobretudo os materiais de preparação de edição dos documentários, localizei algumas 

das questões que ele utilizou para entrevistar os acusados. Trata-se de um registro 

singular de quem acompanhou e conseguiu indiretamente e diretamente articular provas 

dos conflitos e da barbárie no campo brasileiro. 

Figura 77: Anotações de Adrian Cowell para as entrevistas 

 
Fonte: IGPA/ PUC Goiás. GHCF abril. 2018. 

 

Apenas em março de 1989 o julgamento de Darci e Darli iniciaram e os 

seringueiros seguiam em vigília para ver os mandantes e executores presos. Darci, filho 

de Darli, “negou a sua confissão e durante um ano, seus advogados utilizaram todas as 

táticas de protelações legais enquanto Ilza e seringueiros mantinham sua vigília 

exigindo justiça” (CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). 

Por isso, os seringueiros exprimiam nas suas vigílias e manifestações fortes 

palavras ao indicar, por exemplo, que Chico seguia vivo em cada seringueiro, em “cada 

trabalhador, em cada pessoa que luta por uma sociedade melhor, pela preservação do 

                                            
131

Barros (1990, p. 29) é enfático ao analisar o papel da UDR na morte de Chico: “[...] o que nós 

percebemos, e isso é uma coisa clara, verdadeira, o papel dela é justamente arrecadar recursos, e passar 

para os articuladores da jagunçada da região, e também, sem dúvida nenhuma, treinar. Esses recursos 

servem para pagar pistoleiros para assassinar os companheiros e sem dúvida nenhuma também para 

comprar armas, munição, e pagar pessoas também para treinar os pistoleiros. Isso é, eu não tenho dúvida, 

um dos papéis da UDR, não só na nossa região, mas hoje, na região do campo mesmo, no Brasil. O papel 

dela é justamente manter o banditismo através de recursos financeiros, com elementos altamente 

preparados, certamente deve ter hoje dentro da UDR elementos que passaram até por escolas muito 

sofisticadas do nosso país, autoridades que estão também contribuindo para o treinamento militar dessa 

entidade assassina. Essa é uma das coisas, ou das muitas coisas que a UDR exerce claramente na nossa 

região e no campo brasileiro”. 
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meio ambiente, da floresta, da mata, então Chico Mendes está vivo em cada um de nós” 

(CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). 

O assassinato de Chico Mendes só pode ser compreendido frente à visão que os 

militares impulsionaram na Amazônia e, sobretudo, ao Acre, ao indicá-lo como o “filé 

mignon da Amazônia” ou mesmo – “um dos mais arrojados empreendimentos para a 

Amazônia” sob a assinatura do cantor Sérgio Reis, conforme pode-se verificar na figura 

78. 

Trata-se de uma perversa integração, cujas políticas públicas asseguravam aos 

empreendimentos isenções fiscais, bem como orçamentos específicos para essas 

empresas; muitos foram parcialmente desviados e não aplicados na região, conforme 

exposto por Oliveira (1990 e 1991). 

Retomando alguns elementos do processo, registra-se que Darci Alves Pereira 

(23 anos) confessou o crime para livrar o pai. Segundo Ventura (2003), trata-se de uma 

manobra para eliminar o pai Darli do processo, conforme admitiu o assistente de 

acusação Márcio Tomaz Bastos. Após dias de julgamento o tribunal condenou Darci e 

Darli a dezenove anos de prisão (Figura 79).  

Depois do julgamento de Xapuri – que, talvez pela primeira vez, 

condenou um mandante – outra justiça precisa ser feita: um país que é 

capaz de juntar numa mesma história Chico Mendes, o garoto Genésio 

e o juiz Adair Longuini é um país que pode ser consertado 

(VENTURA, 2003, p. 177). 

Infelizmente os dados oriundos da CPT comprovam que a violência e os 

assassinatos no campo brasileiro seguem sob a égide da impunidade. A trajetória de 

Genésio enquanto testemunha chave do processo também foi constantemente ameaçada 

e, por isso, seguiu sua vida bem longe de Xapuri
132

. 
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 Em relação à trajetória de Genésio, o mesmo ficou sob a proteção judicial, tendo o jornalista Zuenir 

Ventura a sua tutela até completar vinte e um anos. Essa eloquente narrativa pode ser aprofundada com o 

livro de Ventura (2003) e do próprio Genésio Ferreira da Silva (2015) que aos 40 anos publicou, com 

auxílio do Zuenir e de outros dois jornalistas Elson Martins e Ricardo Carvalho, sua conflitiva trajetória 

desde a infância. O lançamento ocorreu dia 27 de outubro de 2015 na Blooks Livraria no Rio de Janeiro e 

contou com a presença de Zuenir Ventura e Marina Silva (ex-ministra do Meio Ambiente). Disponível 

em: <http://vladimirherzog.org/portfolio-item/lancamento-do-livro-passaro-sem-rumo-uma-amazonia-

chamada-genesio/>. Acesso: 15 dez.2015.  
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Figura 78: Propaganda para as terras do Acre

 
Fonte: Melhoramentos LTDA – Acervo IGPA/PUC Goiás. GHCF abril. 2018. 
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Figura 79: Darli na prisão em Xapuri 

 
Fonte: IGPA/ PUC Goiás. GHCF abril. 2018. 

 

Na reta final do documentário pode-se notar a esperança com as eleições de 

1989, ou seja, se Lula ganhasse: 

A maioria dos sonhos de Chico Mendes se tornaria realidade. Mas, 

quem venceu foi o candidato da direita, Fernando Collor. Collor 

iniciou o seu governo com uma série de surpresas e uma delas foi a 

inclusão de José Lutzenberger entre os seus ministros com o título de 

Secretário do Meio Ambiente (CHICO MENDES: EU QUERO 

VIVER, 1990). 

Essa trajetória de Lutzenberger no governo Collor não foi tão frutífera como 

apregoado no decorrer do documentário, assim como a expectativa de que o 

desmatamento seria reduzido com o auxílio do monitoramento dos satélites. Todavia, 

algumas ações favoreciam a luta dos seringueiros, como exemplo: 

Narração: Em agosto, o Secretário do Meio Ambiente e os 

seringueiros assinaram documentos destinados a estabelecer mais de 

20 milhões de hectares extrativistas nos próximos cinco anos (Figura 

80). Hoje, praticamente todas as fazendas que Chico havia combatido 

continuam com suas pastagens, mas suas áreas não desmatadas foram 

desmembradas constituindo a vasta reserva Chico Mendes de 800 mil 

hectares. Estas florestas e um modo de vida agora estão a salvo, mas 
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obviamente muito ainda precisa ser feito para tornar o sistema dos 

seringueiros mais econômico e mais rentável. No Fórum de Xapuri, o 

processo dos homens acusados pela morte de Chico Mendes estão 

sendo contestados etapa por etapa por advogados de Darli e Darci. 

Mas, Darci e seu irmão Oloci, já tinham sido condenados a 12 anos 

por uma tentativa anterior de assassinato de dois rapazes seringueiros 

(CHICO MENDES: EU QUERO VIVER, 1990). 

 

Figuras 80: Assinaturas para criação de RESEX Chico Mendes 

 
Fonte: Chico Mendes: eu quero viver; PUC Goiás. 

 

Essa vitória dos seringueiros representa parte de sua saga Amazônica em defesa 

de um modo de vida e da defesa de um território. Assim, a expectativa de Lutz em deter 

o desmatamento segue numa última comparação com dados de 1987 e 1990, e a 

narração do documentário o encerra com o latente argumento de que nos últimos dez 

anos registrou-se a maior destruição de matéria viva, colocando, em partes, fim à 

Década da Destruição com algumas imagens da floresta em chamas, do funeral de 

Chico Mendes e faixas condenando a UDR pelo seu assassinato. Tudo isso sob a trilha 

sonora Sentinela, interpretada por Milton Nascimento
133

.  

Nesse contexto, vale indicar que os conflitos em torno da família de Chico e de 

seus companheiros no Sindicato não se findaram. Como exemplo, destaco a correria 

para gravação do filme de ficção sobre sua trajetória, bem como espólio de Chico entre 

as viúvas e filhos.  

 Raimundo Barros (1990) afirmava que existiram mais de quinze propostas para 

realizar o filme de Chico Mendes, mas no decorrer das negociações nove retiraram as 
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Composta pelo próprio Milton Nascimento para o álbum homônimo gravado em 1980.   
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propostas e sua família, juntamente com a assessoria jurídica, tratou diretamente com os 

produtores interessados. Ainda sobre esse cenário indicou: 

Agora uma coisa a gente deixa clara aqui que é uma posição nossa, 

nós não queremos um filme só trabalhado por americanos, ou por 

alemães, nós queremos um filme onde tenha a participação também 

dos artistas brasileiros, e que seja 50%. Do pessoal que for trabalhar 

nesse filme seja 50%. E também não queremos um filme que mostre 

um Chico que foi vivo, fez um trabalho, e depois morreu. Nós 

queremos que seja um filme onde mostre um Chico que viveu num 

trabalho que ele iniciou junto com seus companheiros, que a sua 

matéria se separou do meio de nós mas o seu trabalho continua nos 

companheiros. Para fazer um filme do Chico mostrando um Chico que 

viveu, fez um trabalho e depois morreu, para nós é uma forma de 

matar o Chico Mendes e matar a luta que o Chico desempenhou junto 

conosco (BARROS, 1990, p. 32-3).  

 

Infelizmente essa visão de Barros não foi concretizada, exceto pela breve 

participação de Sonia Braga no filme, cuja versão Hollywoodiana intitulou-se – 

Amazônia em Chamas – e teve o lançamento em 1994 (Figuras 81 e 82)
134

. Cowell 

(1990, p. 199), também salienta que esse foi um: 

[...] vendaval de horror e revolta que varreu a família de Chico, 

amigos e colegas de um lado para outro com o leilão de Hollywood 

pelos direitos de fazer seu filme, explodiu a família e os colegas em 

uma amarga rivalidade. Chico pode não ter sido um orador público 

particularmente eficiente, mas ele era um bom negociador que ajudou 

a criar um padrão complexo de relacionamentos humanos chamado de 

movimento. Ele era um verdadeiro pai de seu povo. Então, quando ele 

morreu, o movimento perdeu o cimento das alianças pessoais que o 

mantinham juntos (tradução nossa). 

Ainda de acordo com Cowell (1990), depois de um ano essa harmonia foi 

reestabelecida no movimento, pois a atuação de Chico, sobretudo no último ano de vida, 

estabeleceu alguns caminhos da alternativa para os seringueiros e a aliança dos povos da 

floresta.  
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 O filme foi baseado na obra de Andrew Revkin - The burning season, cuja tradução em Língua 

Portuguesa intitula-se: Tempo de Queimada – Tempo de Morte: o assassinato de Chico Mendes e a luta 

em prol da floresta Amazônica, ambas publicada em 1990.  
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Figuras 81 e 82: Capas do filme - Amazônia em Chamas em inglês e português (1994) 

      
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 
O filme “Amazônia em chamas” foi dirigido por John Frankenheimer e teve 

como produtor executivo David Puttman que desembolsou aproximadamente um 

milhão de dólares para gravar parte da história do brasileiro mais conhecido depois de 

Pelé (NAKASHIMA)
135

. Em função dessa projeção internacional em defesa dos povos 

da floresta, Chico recebeu, em 1987, em Londres, o Prêmio Global 500 da ONU por 

seus trabalhos em defesa da Amazônia, e a Medalha de Meio Ambiente da Better World 

Society – EUA, onde participou de outras reuniões também para denunciar os impactos 

da construção da estrada entre Rondônia e Acre. 

Vicente Rios indicou que dentre as propostas para gravar o filme de Chico 

existia uma do diretor de fotografia Chris Menges que já havia trabalhado com Adrian 

no Brasil. Todavia, essas tratativas foram suspensas com a proposta milionária de 

Puttman
136

. Barros (1990) indica que os recursos advindos dos direitos do filme 

                                            
135

 Publicado também na Revista Veja, São Paulo: Abril, v. 23, n. 49, 12 dez. 1990 apud RIBEIRO, 1992.  
136

 Entrevista em abril de 2018. 
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deveriam ser utilizados da seguinte forma: 15% para a família (3 viúvas, 3 filhos e 4 

irmãos de Chico), 10% para as atividades dos grupos de assessores que iriam trabalhar 

na Fundação e o restante deveria ser designado para o trabalho sindical e do Conselho. 

Tal contexto, ainda segundo Raimundo Barros, revela uma complexa negociata que 

demandaria outras análises
137

.  

Assim, registro que a contribuição de Chico Mendes para a série “A década da 

destruição” é eximia primeiramente por romper uma dada visão ambientalista em 

algumas imagens e opções de Cowell com os documentários para a televisão inglesa e, 

sobretudo, ao tecer novas leituras sobre essa grande aliança em defesa dos povos, cuja 

materialidade de um modo de vida está representada no manejo histórico da floresta, ou 

seja, mantém relações sociais, simbólicas e econômicas nesse território. São 

conhecedores dessa biodiversidade e a integram na construção de um modelo 

genuinamente brasileiro às Reservas Extrativistas (DIEGUES, 2004). Por isso, 

reafirma-se que: 

O seringueiro enquanto um camponês da floresta tem que ser visto 

não apenas como um trabalhador autônomo que se relaciona com a 

terra enquanto meio de produção essencial que é. Deve ser visto numa 

relação de significação das florestas, dos rios, dos pássaros, das caças, 

dos peixes e de todo os valores sociais e culturais dos que se expressa 

na sua territorialidade camponesa corporificados na colocação. Suas 

lutas pelas reservas extrativistas, por exemplo, são lutas pela garantia 

de continuar a viver como seringueiro, ou melhor, como homem da 

floresta (SILVA, 2006, p. 60). 

 
É justamente essa territorialidade camponesa que Osmarino Amâncio Rodrigues 

e outros companheiros de Chico Mendes seguem na luta em defesa dos direitos 

historicamente violados. Em uma das palestras de Osmarino na USP, em 2015, pude 

presenciar parte dessa eloquência com que trata a Amazônia, a luta dos seringueiros e a 

construção de uma autonomia para o Brasil, cuja esperança está respaldada em uma 

resistência por vezes poética, de uma fé que carrega consigo a condição de classe para 

construir seus discursos e hinos em defesa de suas causas, dos seus costumes, das suas 

peculiaridades e tradições. Assim, Osmarino encerrou parte dessa fala com o Pai Nosso 

e a Ave Maria dos Seringueiros: 
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Ressalto apenas que a testemunha Genésio recebeu aproximadamente sessenta mil reais por contar 

parte da narrativa existente no filme (FERREIRA, 2015). 
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Quadro 7: Pai Nosso e Ave Maria do Seringueiro 

PAI NOSSO DO SERINGUEIRO 

 

Seringueira que estais na selva 

Multiplicados sejam os vossos dias 

Venha a nós o vosso leite 

Seja feita a nossa borracha 

Assim na prensa como na caixa 

Para o sustento de nossas famílias 

Nos daí hoje e todos os dias 

Perdoai nossa ingratidão 

Assim como nós perdoamos 

As maldades do patrão 

E ajudai a nos libertar 

Das garras do regatão 

Amém! 

 

Novo Apurinã – Amazonas 

Autor: Jaime Da Silva Araújo 

Tyryetê Kaxinawá 

 

(ARAÚJO, Jayme da Silva. "Pai nosso do 

seringueiro" In: Conselho Nacional dos 

Seringueiros - Comissão Municipal de Brasiléia. 

Poemas, hinos e rezas sobre os seringueiros, suas 

vidas e lutas. Brasiléia, 1987). 

 AVE MARIA DO SERINGUEIRO  

 

 

Ave madeira, que desgraça ser preciso 

eu te cortar bendito sois o teu leite para 

meus filhos sustentar para os barões 

farrear.  

 

Santa madeira mãe do leite rogai pela 

nossa vitória pra conseguir as reservas 

extrativistas nesta hora amém! 

 

 

 

(LIMA, Saulo Firmino de. "Ave Maria 

do seringueiro". 

 

 In: Conselho Nacional dos Seringueiros 

_ Comissão Municipal de Brasiléia. 

Poemas, hinos e rezas sobre os 

seringueiros, suas vidas e lutas. 

Brasiléia, 1987).  

 

 

(SOUZA, C. A. A, 2006, p. 55-6). 

Fonte: apud SANTANA, 2006, p. 29-30. 

Essa trajetória dos seringueiros e seringueiras – dos Povos da Floresta – revela 

uma fé por vezes inabalável, construída na luta em defesa dos seus territórios, os quais 

seguem tensionados por diferentes disputas mesmo após trinta anos do assassinato de 

Chico Mendes, a ser contabilizado em dezembro de 2018. Por isso, reafirma-se que a 

década da destruição na Amazônia é permanente e, portanto, ancora-se na árdua questão 

agrária brasileira, marcada também pelo atual e permanente conflito de classes. 
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CAPÍTULO 5 

MONTANHAS DE OURO E MATANDO POR TERRAS: 

UMA LEITURA SOBRE O SUDESTE DO PARÁ  
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“A história da Amazônia, no século XX, é uma história da rapina, violência, 

conflitos e luta. É uma história em que os acordos foram sendo firmados para 

que o saque às riquezas minerais fossem legalizado. É uma história que se 

confunde com a história do país. Aliás, é parte da própria história do Brasil.”  

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002, p. 117). 

 

Malditas sejam 

todas as cercas! 

Malditas todas as 

propriedades privadas 

que nos privam de viver 

e de amar! 

Malditas sejam todas as leis, 

Amanhadas por umas poucas mãos 

Para ampararem cercas e bois 

e fazer a Terra, escrava 

e escravos os humanos! [...] 

 

Dom Pedro Casaldáliga - Terra nossa, Liberdade (1978, p.192-3). 
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O presente capítulo da tese congrega duas sobreposições de interesses e disputas 

por terra e território no Sudeste do Pará, as quais foram registradas por Adrian Cowell e 

sua equipe nos documentários: “Montanhas de ouro” e “Matando por terras”. Assim, o 

argumento central construído a seguir remete à atuação dos garimpeiros em Serra 

Pelada e à luta dos posseiros contra os ataques do capital e as estratégias de 

monopolização do território. Tais ações mantém uma intrínseca relação com a 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e o Programa Grande Carajás (PGC), assim 

como através do Estado a partir da legitimação da grilagem de terras com incentivos 

fiscais entre outras estratégias cunhadas sob a égide da Segurança Nacional. 

Nesse contexto, apresenta-se uma das histórias mais violentas e sangrentas 

registradas por Adrian Cowell e sua equipe ocorrida no Sudeste do Pará. Tratam-se de 

chacinas, expropriações e ameaças de fazendeiros, policiais e pistoleiros com respaldo e 

incentivos governamentais, mesmo com o “fim” da Ditadura Militar.   

Por isso, as análises advindas do documentário “Matando por terras” remetem à 

impunidade no campo brasileiro, e, sobremaneira, na Amazônia. Diante dessa 

constatação, ressalto que as atualizações realizadas nos trabalhos de campo, bem como 

nos acervos visitados, evidenciam que os casos filmados por Cowell também seguem 

essa lamentável marca, ou seja, a impunidade, o que, em partes, permite comprovar a 

grande aliança do atraso que historicamente rege esse país. 

Na contramão dessa aliança, o campesinato é violentado de diferentes formas e 

estratégias e, segue lutando por um pedaço de terra nesse emaranhado de artimanhas 

jurídicas, das balas e de todo tipo de pressão e repressão. É justamente dessas lutas que 

abordarei, respaldado ainda na esperança materializada pelo campesinato na construção 

dos territórios de trabalho, de vida, da soberania e da justiça social.  

 

5.1 - Montanhas de ouro: uma Serra Pelada 

“Carajás é, hoje, uma angústia nacional: todos 

buscam informações para orientar uma posição. 

Afinal, o grande programa será um instrumento de 

redenção do país? Ou, ao contrário, o 

comprometerá de vez, inclusive em sua 

soberania?”  

Lúcio Flávio Pinto (1982, p.9) 

As leituras sobre o Pará e, sobretudo, o Sudeste do estado remetem ao ataque ao 

coração da Amazônia como cunhou o jornalista Lúcio Flávio Pinto (1982). A partir 
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dessa premissa pode-se inferir que a descoberta do ouro em Serra Pelada em 1980, 

culminou na escavação manual da mais rica mina de ouro do mundo. Nesse contexto, 

Cowell (1990, p. 151) indica que:  

Na primeira metade da década, Serra Pelada produzia uma dúzia de 

toneladas por ano em comparação com a maior mina industrial do 

Brasil, a Morro Velho [Minas Gerais], que estava produzindo apenas 

metade disso. Durante a década de 1980, a produção anual do Brasil 

subiu para entre 6 e 70 toneladas (valor, aproximadamente, US$ 1 

bilhão), e 70% disso foi de garimpeiros independentes. Os pobres e os 

aventureiros de todo o país reuniram-se no garimpo - as minas 

operadas manualmente - e durante a maior parte da década havia um 

quarto de milhão de garimpeiros na região de Serra Pelada, no sul de 

Pará, com cerca de meio milhão espalhados pela Amazônia - uma 

população vasta e volátil, motivada por objetivos e uma visão de vida 

muito diferente do resto do Brasil (tradução nossa). 

 

A partir desse cenário, o documentário “Montanhas de ouro” analisa as 

dinâmicas econômica, social e ambiental na província mineral mais rica do planeta – 

Carajás, assim como narra os conflitos e contrastes da atuação Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD), na época pertencente ao Estado brasileiro. Por isso, é fundamental 

ressaltar que o ouro descoberto inicialmente encontrava-se na área de concessão da 

Companhia Vale do Rio Doce, onde é possível explorar não apenas o minério de ferro 

mais rico do mundo, mas também manganês, cobre, bauxita, estanho, níquel, volfrâmio 

(Tungstênio), zinco, chumbo e, claro, ouro (COWELL, 1990)
138

.  

Trata-se, portanto, de uma riqueza mineral importante para o país, cujos 

governos pretendiam construir toda uma região industrial e também incentivar o 

desenvolvimento agrícola da Amazônia Oriental
139

. Assim, o documentário narra parte 

desse processo executado pelo governo brasileiro, atrelado aos interesses internacionais. 

Como exemplo, destacam-se os empréstimos advindos do Banco Mundial, da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) e do Japão (COWELL, 1990; COELHO, 1998 

e MELLO, 2005).    

                                            
138

 Oliveira (1990, p. 46), acrescenta ainda a existência de: estanho, cobalto, molibdênio, carvão mineral, 

diamante, tântalo, amianto e urânio nesse complexo mineralógico.  
139

 Mello (2005, p. 71), enfatiza que: “O Programa Grande Carajás permite que essas empresas explorem 

a matéria prima da região nos primeiros 6 anos de produção, sem que seja necessário o replantio da 

madeira nativa. Segundo o Projeto do Pólo, só a partir do sexto ano a empresa estaria obrigada a 

promover reflorestamento de 25% da área devastada. A partir do décimo ano da empresa, esse percentual 

aumentaria para 50%. Atualmente, essas usinas que produzem ferro-gusa são as principais responsáveis 

pelo desmatamento da Serra de Carajás. A devastação atinge a marca dos 300 mil hectares por ano. 

Exuberantes sucupiras, jatobás, ipês e castanheiras são queimadas diariamente, em fornos apelidados de 

"rabo-quente"”. Trata-se, portanto, de um cenário alarmante, cujas contradições a partir da questão 

fundiária são latentes, e continuam tensionados.   
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Seu projeto Grande Carajás foi orçado em US$ 60 bilhões, e quando a 

barragem de Tucuruí - fornecedora de energia - foi inaugurada em 

1984, e a ferrovia de Carajás entrou em funcionamento em 1985, o 

vórtice do desenvolvimento da Amazônia passou de Rondônia para o 

corredor ao longo da Ferrovia de Carajás. O governo esperava que as 

exportações do projeto de Carajás fossem suficientes para pagar a 

dívida internacional. Uma estatística que às vezes é citada no Brasil 

é que para ganhar um milhão de dólares por ano na Amazônia, 

você precisaria de 100 quilômetros quadrados para gado, 14 para 

cacau, 2,5 para madeira e apenas 0,017 quilômetros quadrados 

para minerais. Em suma, a atividade econômica que deveria ser 

menos destrutiva para a floresta é a mineração. De todas as minas isso 

se aplica particularmente a Carajás. É a mais rica província mineral da 

terra. E a razão pela qual começamos a filmar na área de Carajás era 

ver se a mineradora, ou os garimpeiros, oferecia algum tipo de 

alternativa para a Amazônia - uma forma de lucrar com a floresta sem 

demoli-la (COWELL, 1990, p. 151-2; tradução e grifo nosso). 

A estatística sem dúvidas remete aos interesses internacionais nos minérios na 

Amazônia. Sobre esse contexto, Oliveira (1990) aponta que em 1967 a Cia Meridional 

de Mineração (subsidiária da UNITED SATES STEEL Co.) descobriu a jazida de ferro 

na Serra de Carajás, ou seja, a principal província mineralógica da Amazônia, que pode 

superar 18 bilhões de toneladas (COELHO, 1998). Trata-se de um “processo cunhado 

no seio do regime militar para internacionalizar os recursos minerais da Amazônia, 

evidentemente sem se tornar necessário internacionalizar o território brasileiro na 

Amazônia” (OLIVEIRA, 1990, p. 44).   

Nesse sentido, o documentário estabelece alguns diálogos importantes sobre 

esses arranjos, assim como um olhar sobre os garimpeiros e sua atuação em Serra 

Pelada, o que nos permite evidenciar duas consequências que seguem atuais: a primeira 

remete ao potencial vigente na exploração de minérios nessa região e, o segundo, com 

os garimpeiros impedidos de seguir na atividade de forma legalizada, acabam 

fortalecendo a luta pela terra a partir da atuação em diferentes movimentos sociais, 

como registrado em Curionópolis durante trabalho de campo em 2016; tornando a 

região uma das mais violentas no país conforme os registros da CPT.  

Nas figuras a seguir pode-se verificar as duas capas do documentário, a versão 

da UCG (Figura 83) e outra da Verbo Filmes (Figura 84), as quais remetem de imediato 

ao trabalho no garimpo, cujo designação à época era de um “verdadeiro formigueiro 

humano”
140

 formado por garimpeiros, vindos de todas as partes do Brasil com o sonho 

                                            
140

 De acordo com Campos (2014) a denominação “formigas” foi utilizada inicialmente pelas redes de TV 

para se referir aos migrantes maranhenses entrando e saindo dos buracos em Serra Pelada. Mas, também 

foi utilizada para os demais migrantes do Nordeste e generalizou-se para os demais garimpeiros.   
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de “bamburrar” no garimpo. Trata-se da perspectiva dos garimpeiros de uma fortuna 

inacreditável, indicavam que era a serra da riqueza, e a empresa tentava insistentemente 

impedi-os de pegar o pedacinho de ouro que está na superfície (COWELL, 1990). 

 

Figura 83: Capa do documentário – Montanhas de ouro – UCG
141

 

 
Fonte: Versão UCG.  IGPA/Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
141

 Embora nessa capa conste: Montanha de ouro, o título correto é: Montanhas de ouro (Mountains of 

gold).  
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Figura 84: Capa do documentário – Montanhas de ouro – Verbo Filmes  

 
Fonte: Versão Verbo Filmes. Acervo pessoal do autor. 

 

O sonho dos garimpeiros em Serra Pelada sem dúvidas caminhava em direção 

oposta aos interesses da CVRD, já respaldada por alterações prévias no Código de 

Mineração que asseguravam às multinacionais, através de subsidiárias no país, a 

atuação no setor de pesquisa, ou seja, não há “descobertas ao acaso” como salientou 

com tamanha acurácia Oliveira (1990). Registra-se, portanto, interesses garantidos pelos 

militares, pois aquilo que não se entregou aos comunistas entregar-se-ia aos norte-

americanos.    

Assim, no decorrer do documentário, Cowell frisa o papel da CVRD, da Estrada 

de Ferro Carajás (EFC) e, sobretudo, dos garimpeiros ao questionarem o papel da Vale 

como a única a explorar essa riqueza. Por isso, os garimpeiros eram considerados 
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“Robin Hood da floresta”, como se apregoa na narração do documentário. No mapa a 

seguir evidencia-se a área de Carajás, assim como a ferrovia para escoação dos minérios 

e a Usina de Tucuruí, as quais compõem justamente esse cenário de industrialização 

para região.  

A EFC e o porto, aliados à energia gerada por Tucuruí e aos 

incentivos fiscais do Programa Grande Carajás, abriram novas 

possibilidades de desenvolvimento do sudeste do Pará e sudoeste do 

Maranhão. Marabá, no Pará e Açailândia, no Maranhão, são exemplos 

de munícipios que passaram a sediar siderurgias alimentadas por 

carvão vegetais, altamente poluidoras e destruidoras da floresta 

(COELHO, 1998, p. 33).  

 

Trata-se de um cenário contraditório, que redefiniu a ocupação a partir de uma 

malha rodo-ferro-fluvial que, em tese, deveria estruturar o incipiente processo de 

industrialização (CASTRO, 1999).  

Mapa 12: Área de Carajás-Pará 

 
Fonte: COWELL, 1990, p. 150.  
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Nesse contexto, cabe salientar que na Serra dos Carajás a planta de 

processamento e o terminal ferroviário da Companhia estão localizados próximos à sua 

mina principal. “Mas nas fontes ao redor há tantos depósitos adicionais de ferro que 

durarão pelo menos 500 anos” (COWELL, 1990, p. 160; tradução nossa). Diante desse 

cenário, os garimpeiros adentram essa área para explorá-la e, nesse devir, o 

documentário acompanha parte dessa saga em busca do ouro conforme pode-se verificar 

nas figuras a seguir.   

Figuras 85 e 86: Garimpeiros na área da CVRD
142

 

    
 

Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Dentre as trajetórias narradas no documentário, Adrian Cowell e Vicente Rios 

acompanham o grupo de Jová que já havia garimpado várias vezes na área e conhecia as 

estratégias para fugir das patrulhas armadas e também dos helicópteros que vigiam a 

área durante o dia.  Em relação à ferrovia, Cowell (1990, p. 162) destaca que:   

Era uma linha de 900 quilômetros de trilho único que levaria o 

minério para a costa (Figura 87). Juntamente com a mina, havia 

custado $ 3 bilhões ao governo e, quando a presidência inaugurou a 

ferrovia, ele disse que seria o eixo de desenvolvimento de toda a 

Amazônia. Este empreendimento trará inestimáveis benefícios”, disse 

João Figueiredo através de um microfone para trabalhadores da 

CVRD e imprensa (Figura 88). Milhares de pequenos agricultores 

conseguirão, pela primeira vez, plantar suas colheitas na cidade. 

Indústrias irão se desenvolver. Novos negócios serão criados. O 

                                            
142

 Cowell (1990, p.156) aponta que em algumas filmagens no garimpo da Serrinha pode-se notar a 

mudança brusca na paisagem de uma semana para outra com a chegada de milhares de garimpeiros em 

busca do ouro aluvial que estava sendo lavado do chão. A terra estremecia com o rugido de bombas, 

guinchos, moedores e geradores, os quais funcionam constantemente esculpindo os blocos de lama do 

banco como fatias de bolo. “Os garimpeiros nos mostraram lugares onde as rochas eram de um verde vivo 

do minério de cobre oxidado que era misturado com o ouro. Com picaretas e pás, eles batiam na cara da 

colina. Guinchos e moedores puxaram a rocha para fora e esmagaram-na para liberar o ouro” (tradução 

nossa).  
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comércio vai se expandir. A resultante criação de riqueza dará um 

novo impulso às cidades de Belém e São Luís. Ao longo da ferrovia, a 

popularização, e também o espírito empresarial, se multiplicarão, 

contribuindo para a ocupação simultânea dos vastos espaços da 

Amazônia (tradução nossa).  

 

Figura 87: Estrada de Ferro Carajás 

 

Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Figura 88: João Figueiredo na inauguração da EFC em fevereiro de 1985 

 

Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

O discurso da integração econômica, por vezes desconsidera os altos custos 

sociais e ambientais. Por isso, reitera-se que:  

A própria Vale do Rio Doce sabe disso. A atual direção da estatal 

critica a devastação e exploração da madeira nativa sem reposição 

florestal e é a favor de regras mais rígidas para as empresas exploradas 

e para as usinas que produzem ferro-gusa. E aí que está a contradição: 

Estas empresas certamente não estariam na região se o Projeto Grande 

Carajás não existisse. Afinal, as empresas estão se instalando ao longo 

da ferrovia Marabá-São Luís por causa do minério de ferro da Vale. E 

a Vale que fornece matéria-prima aos destruidores da natureza, cuja 



245 
 

defesa é ponto de honra de sua atividade industrial (MELLO, 2005, p. 

71). 

Em relação ao Projeto Grande Carajás (PGC), ressalta-se que o mesmo tinha 

como objetivo “[...] canalizar de forma prioritária financiamentos e isenções de 

impostos para exploração de recursos naturais da Amazônia Oriental. As jazidas 

minerais, o potencial energético, florestal e agro-industrial eram base e sustentação 

desse imenso programa (CASTRO, 1999, p. 36). 

Por isso, a viabilização energética, juntamente com a ferrovia e demais 

infraestruturas iriam assegurar e acelerar a industrialização. Ainda segundo Castro 

(1999), existiam trinta e três grandes projetos industriais e de infraestruturas superiores 

a 1 bilhão de dólares no país para serem executados apenas na década de 1980. Desse 

montante de investimentos previstos, a maior parte destinava-se à região amazônica, 

sobretudo, aos projetos do PGC.   

Os empreendimentos mínero-metalúrgico que daí decorrem, 

representam um novo momento industrial da expansão da fronteira. 

Eles vinculam-se à atual ordem econômica global, pela qual empresas 

estatais de países em desenvolvimento procuram ocupar e garantir es-

paços no mercado mundial pela via de articulações com corporações 

transnacionais (CASTRO, 1999, p. 36). 

Tal cenário permite inferir sobre a expansão da empresa brasileira a partir de um 

projeto nacional de exportação que, conforme Coelho (1999), historicamente expropriou 

camponeses e indígenas e segue com estrategistas entreguistas que culminaram, entre 

outros contextos e disputas com a sua privatização em maio de 1997 no Governo 

Fernando Henrique Cardoso
143

.  

Oliveira (1990) aponta que a empresa é oriunda do acordo militar entre Brasil e 

EUA, e foi em grande parte controlada por militares, sempre atendendo as necessidades 

dos países industrializados capitalistas. Tal contexto permite ainda confrontar que a 

CVRD concentra muita terra na Amazônia e para efetivar seus interesses necessita de 

acordos internos e externos que historicamente estendem-se por 220 municípios nos 

estados do Pará, Tocantins e Maranhão, abrangendo uma área de 90 milhões de 

hectares, ou seja, 10% do território brasileiro (CASTRO, 1999).  

Sobre esse contexto, Cowell (1990, p. 157) indica que:   

Em 1977, o direito de explorar a descoberta foi comprado pela 

Companhia Vale do Rio Doce de sua sócia anterior, a US Steel, que 

por sua vez adquiriu da Union Carbide. Isso acabaria fazendo da 

                                            
143

 Desde 2007 denominada apenas de Vale SA, empresa de capital aberto atuando nos seguintes setores: 

mineração, logística, energia, siderurgia etc.  
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Companhia Vale do Rio Doce o maior exportador de ferro do mundo, 

dominando o mercado internacional. Em dezembro de 1986, o 

Congresso brasileiro confirmou que a empresa tinha uma concessão 

de 411.946 hectares e solicitou ao Congresso que estendesse os outros 

100.000 hectares onde a Companhia já tinha direitos de prospecção. 

Mas estes não eram títulos de posse de terra, e era discutível - pelo 

menos para os garimpeiros locais e sindicatos de trabalhadores rurais - 

se isso dava à Companhia o direito de prender garimpeiros em busca 

de ouro aluvial. 

A concentração fundiária é evidenciada e legitimada no seio das ações da 

Ditadura Militar, agravando os conflitos de classes. E, por isso, há uma intervenção 

militar em Serra Pelada, liderada pelo Major Curió (Sebastião Rodrigues de Moura)
144

, 

já conhecido na região por atuar anteriormente na Guerrilha do Araguaia (NOSSA, 

2012).  

Essa constatação auxilia no entendimento dos intensos conflitos fundiários no 

Sudeste do Pará e, sobremaneira na região do Bico do Papagaio, conforme as indicações 

eloquentes de Sader (1986 e 1987), Pereira (2004, 2013 e 2015), Campos Filho (2013) e 

Chaves (2015), as quais permitem reafirmar que essa tensão é permanente e ancora-se, 

em grande medida, nos mesmos princípios impostos pelos militares aos guerrilheiros, 

posseiros, mulheres e crianças que tiveram contato e/ou atuação direta ou indireta na 

Guerrilha do Araguaia (1972 a 1975), ou seja, a violência, a tortura, a expulsão e os 

massacres culminando numa barbárie anunciada.  

Como exemplo fundante dessa barbárie, Nossa (2012) apresenta um mapa 

importante da localização da Guerrilha do Araguaia associando-a às demais disputas 

territoriais existentes na região (de 1925) com a Coluna Preste ao Massacre de Eldorado 

dos Carajás em 1996 (Mapa 13). Para o autor, “no Araguaia, os militares promoveram a 

degola e a tortura. Tudo era bárbaro, igual ao que já estava nos livros. O corte no tempo 

histórico – Guerra Fria, maniqueísmos e ideologias – não basta para entender a prática 

de crimes contra a humanidade na Amazônia” (NOSSA, 2012, p. 204).   

Trata-se, portanto, de um perverso quadro para legitimar a terra grilada. Por isso, 

a violência nos diferentes conflitos contra os posseiros ocupantes de terras devolutas 

persiste, assim, como a árdua vigilância repressora contra os garimpeiros. 

 

                                            
144

 Utilizou também o codinome de Marco Antonio Luchini em documentos do INCRA/Ministério da 

Agricultura (como Assistente Técnico), FUNAI (como Economista “A”), Secretaria de Estado de 

Segurança Pública – RJ (como Delegado), Polícia Marítima Aérea e de Fronteira – Porto Alegre (como 

policial), Rede Globo (como repórter), Plantel, Editora e Publicidade S.A. (como repórter), Programa 

Amaral Netto, o repórter  (como repórter), bem como  na Cédula de identidade e CIC. Sua entrada em 

Serra Pelada ocorreu justamente com a chancela de repórter da TV Globo (NOSSA, 2012).    
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 Mapa 13: Localização da Guerrilha do Araguaia 

 
Fonte: NOSSA, 2012, p. 07. 

 

A leitura do mapa remete aos constantes massacres na região, os quais seguem 

sob a égide da truculência policial, dos grileiros que continuam a usar a denominação de 

guerrilheiros para garantir a segurança pública das terras griladas ocupadas pelos 
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posseiros e Sem-Terra. Essa constatação é nítida desde o final da Ditadura passando 

pelo Governo Sarney entre outros, pois, os conflitos e assassinatos seguem elevados, 

como analisarei no decorrer do capítulo.  

Há uma militarização da questão agrária, conforme analisado por Martins (1984) 

e Oliveira (1996), assim como uma militarização do garimpo e o fim do El Dorado 

(COELHO, 1998), cujos impactos ainda são vigentes nessa Amazônia violentada e 

expropriada (OLIVEIRA, 1990).    

Nesse contexto, salienta-se que os pedidos de pesquisa e exploração junto ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) estão espalhados por toda 

Amazônia Legal brasileira, cujos registros de 1953 a fevereiro de 2018 revelam 

aproximadamente 110 tipos de minérios com pedidos de pesquisa e/ou exploração no 

referido período, conforme organizado no mapa e gráfico a seguir.   
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Mapa 14: Tipos de Minérios na Amazônia Legal Brasileira entre 1953 e 2018. 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 
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A leitura do mapa deve ser feita em consonância com o gráfico a seguir que 

indica o ranking dos minérios com o maior número de pedidos junto ao DNPM em área; 

evidenciando a pesquisa e exploração do minério de ouro, ouro, minério de cobre, 

minério de ferro e cassiterita entre os cinco minérios principais na Amazônia Legal, 

totalizando o montante de 79,4% dentre os dez minérios com maior número de áreas 

requeridas no DNPM.   

Gráfico 3:  Percentual dos 10 maiores minérios em destaque na Amazônia Legal 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 

 

  

Essas informações dialogam com as imagens de Cowell em Serra Pelada e, 

sobretudo, na Serrinha através da trajetória do garimpeiro Jová (Figura 89) que 

encontrou com seus companheiros quase dois quilos de ouro na Gruta Cotia, valendo 

aproximadamente 30 mil dólares em vinte dias de trabalho (COWELL, 1990). No 

decorrer do documentário Vicente Rios os acompanhou durante uma viagem de 

prospecção na área de Segurança Nacional na qual aconselharam que Cowell não fosse 

por ser estrangeiro (Figura 90).   
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Figuras 89 e 90: Garimpeiro Jová e o garimpo em Serra Pelada.   

   
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

No Mapa 15 é possível avançar nas análises da mineração na Amazônia Legal e 

entender  a sobreposição de interesses e disputas por terras e territórios, como exposto 

por Sauer e Albuquerque (2015). Trata-se de uma demanda mundial por recursos 

minerais cujos impactos sobres os territórios está em grande maioria, respaldado com 

políticas públicas que regulamentam o setor de mineração e alteram-no de acordo com 

tais interesses numa escala mundializada
145

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
145

 Sobre esse contexto, Porto-Gonçalves (2017, p. 73-4) afirma que: “Atualmente existem na Amazônia 

um total de 52.974 zonas minerárias que cobrem uma área de 1.628.850 km
2
, o que corresponde a 21% da 

superfície de toda a bacia. O Brasil abarca aproximadamente 80% dessas áreas, e o Peru, com 11% vem 

em segundo lugar. A Guina é país com maior percentagem de zonas mineiras com 67,5% de seu território 

amazônico, seguido pelo Brasil com 27%, e o Suriname com 18,6%. A Bolívia é o país com o menor 

proporção de zonas mineras em sua região amazônica, com 0,8%” 
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Mapa 15: Períodos dos pedidos de títulos minerários na Amazônia Legal Brasileira  

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 
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Para Sauer e Albuquqerque (2015) constata-se uma agroestratégia e um 

neoextrativismo baseado em commodities agrícolas e não agrícolas. Como exemplo 

indicam que em 1990 o Brasil registrou aproximadamente US$ 10 bilhões de dólares na 

produção mineral e, em 2013, saltou para US$ 48 bilhões de dólares. Nesse mesmo 

período os autores constatam que:   

O número de Concessões de
 
Lavra Outorgadas apresentou crescimento 

de mais de 200% neste período, passando de 83, em 1990, para 177 

concessões, em 2013. Esse número é ainda maior quando comparado 

com os dados de 2012, chegando a 399% de aumento. Os 

Licenciamentos obtiveram aumento de mais de 500% no período, 

passando de 353, em 1990, para 1.767, em 2013. Porém, dentre os 

títulos os que mais apresentaram crescimento foram as Cessões de 

Direitos que, de 360 em 1990, chegaram a 3.199, em 2013, 

representando um aumento de mais de 880%. É principalmente por 

meio das Cessões de Direitos que as concessões se tornam ferramentas 

de especulação (SAUER; ALBUQUQERQUE, 2015, p. 260). 

A partir da constatação advinda desse minucioso levantamento junto ao DNPM, 

pode-se concluir que as ações executadas desde a Ditadura Militar impulsionam e 

legitimam tal exploração minerária em detrimento da reforma agrária, bem como de 

outros direitos. Por isso, os conflitos por terra e território seguem ano após ano no 

campo, o que nos permite inferir sobre a teoria do conflito agrário a partir de uma - 

Geografia das lutas no campo (OLIVEIRA, 1996).    

No mapa 16 e no gráfico 4 apresentam-se os dados minerários do estado do Pará 

no período de 1955 a 2012, assim como o ranking dos dez maiores minérios em 

destaque no Pará nesse mesmo período. Tais levantamentos permitem identificar uma 

nítida sobreposição de territórios, como já constatado nos mapas dos capítulos 

anteriores. Por isso, os conflitos e disputas seguem vigentes.   
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Mapa 16: Dados minerários do estado do Pará – 1955 a 2012 

Fonte: DNPM. Org. LAPS; GHCF, 2018.  
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Gráfico 4: Percentual dos 10 maiores minérios em destaque no Pará  

 
Fonte: DNPM. Org. LAPS; GHCF, 2018. 

 

 

O minério de ouro, o ouro, o minério de cobre, o minério de ferro e o fósforo 

lideram o presente ranking de exploração mineral no Pará com mais de 87% entre os 

dez maiores minérios explorados no Pará no período de 1955 a 2012. 

Ao analisar os dados apenas do Sudeste do Pará, onde se localiza Serra Pelada, 

pode-se constatar a existência de sessenta minérios identificados e requeridos para 

pesquisa e exploração.  Isso implica em disputa por territórios, sobretudo, com o 

campesinato para atuais e futuras explorações minerais. Portanto, pode-se reafirmar que 

a tensão vivenciada com os garimpeiros de Serra Pelada seguirá por muitas décadas 

(MST et al., 2009).  

E, nesse devir, registra-se mais de 200 mil Km
2 

de florestas desmatadas nos 

estados do Pará, Maranhão e Tocantins em nome de um projeto de desenvolvimento que 

gerou grandes recursos econômicos e dinâmicas irreversíveis do ponto de vista 

ambiental. As famílias atingidas vivem uma miséria, agravada ainda pela especulação 

fundiária que acaba expulsando-as de suas posses, fazendo com que muitas busquem 

qualquer emprego em função da desqualificação ou sigam para as cidades-

acampamentos à beira das estradas (ARNT, 1994). 
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Mapa 17: Dados minerários do Sudeste do Pará – 1955 a 2012 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org. LAPS; GHCF, 2018. 
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Gráfico 5: Percentual dos 10 maiores minérios em destaque no SE do Pará.  

 

Fonte: DNPM e IBGE. Org. LAPS; GHCF, 2018. 

 

Segundo os dados do DNPM, apenas no município de Abel Figueiredo não há 

pedidos minerários registrados no referido Departamento, ou seja, nos demais trinta e 

oito municípios da mesorregião Sudeste do Pará constata-se pedidos minerários, o 

equivalente a 97,5% dessa mesorregião paraense.  Ao analisar os dados dos cincos 

minérios que lideram entre os dez mais explorados, nota-se: minério de ouro, minério de 

cobre, ouro, bauxita e minério de ferro, os quais totalizam o montante de 81,6% entre os 

dez minérios mais explorados no Sudeste Paraense entre 1955 a 2012.  

A partir desse levantamento da exploração mineral junto ao DNPM da 

Amazônia Legal, Pará e Sudeste Paraense pode-se comprovar que o minério de ouro, o 

ouro, o minério de cobre, o minério de ferro, a cassiterita, o fosfato e a bauxita lideram 

o ranking minerário, os quais são exportados e/ou semiacabados, a exemplo do ferro 

gusa, como já registrado por Cowell na década de 1980. 

Em relação aos desdobramentos do documentário “Montanhas de Ouro”, vale 

frisar um diálogo durante a Mostra realizada no Rio de Janeiro em 2008, na qual Adrian 

Cowell e Vicente Rios debateram com os participantes, como registrado a seguir: 

Espectador: Boa noite. Eu sou Victor Lopes, sou diretor e estou 

acabando um filme sobre Serra Pelada e não estou resistindo. Vou ter 

a honra de usar algumas imagens de Montanhas de Ouro e eu queria 

que você me falasse a sua impressão sobre Serra Pelada, o que 
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significou estar lá naquele momento? Como é que foi essa experiência 

humana e profissional para você? 

 

Adrian Cowell: A filmagem da Serra Pelada está no filme. É meio 

complicado, porque no primeiro filme nós estávamos no Xingu e os 

Villas-Bôas nos deixaram filmar, mas muito dentro do sistema deles. 

Estou tentando pensar alguma coisa que aconteceu em Serra Pelada... 

 

Vicente Rios: Lá houve um acidente, porque estávamos eu e o Adrian 

dentro da cava (Figura 91), e foi quando houve um tumulto. Tem um 

tipo de ouro que se chama “ouro Bombril” e descobriu-se que todo 

mundo queria pegar um metro de terra, e a polícia veio e atirou para 

evitar que as pessoas saqueassem (Figura 92). Quando a polícia atirou 

acidentalmente nós estávamos filmando e pegou exatamente o tiro, 

mas depois disso, a cooperativa fechou em cima de nós, nos levou 

para a sede e nos ameaçou, queriam de todas as formas pegar o nosso 

filme. Foi muito difícil sair de lá e saímos fugidos, viajando dia e 

noite.  

 

Beth Formaggini: Com o filme? 

 

Vicente Rios: Com o filme, mas eles achavam que aquilo ia denegrir 

a imagem deles. 

 

Adrian Cowell: Mas a cooperativa, de fato, não era de mão-de-obra. 

Todo grupo era controlado por um tipo de pessoal que bancou o 

trabalho, são eles que mandam. Essa cooperativa é uma cooperativa 

das pessoas mais ricas daquele sistema. É um tipo de cooperativa 

interessante que havia lá. (ANAIS MOSTRA DE FILMES, 2008, p. 

11-12). 

 

 Figuras 91 e 92: Filmagem em Serra Pelada e atuação policial 

     
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Essa fala, em consonância com as imagens do documentário, revelam a 

vigilância e o papel do Estado tentando mediar os conflitos internos em Serra Pelada.  

Nessa ocasião, o tiro do policial atingiu e matou o garimpeiro Cirilo Maranhão (Figura 

93) e em maio de 1986 a mina fechou momentaneamente; e a Cooperativa dos 

Garimpeiros estava cada vez mais endividada.  
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Figura 93: Garimpeiro Cirilo Maranhão morto pelos policiais em Serra Pelada

  
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Tal cenário permite inferir que:  

Os garimpeiros da Amazônia são os pobres, despossuídos e talvez os 

ignorantes do Brasil. Mas eles são abertos, generosos e 

empreendedores. De todos os sonhos da floresta, o deles é o mais 

grandioso. Quanto pior a vida, mais eles esperam. 'Há uma canção', 

disse Vicente, 'que diz que Deus faz frio de acordo com o tamanho do 

seu cobertor
146

. Quanto mais o garimpeiro cai na merda, mais ele 

sonha. Eles vivem em sonhos (COWELL, 1990, p. 161; tradução 

nossa). 

 

Essa constante busca dos garimpeiros fez com que muitas cidades fossem 

construídas, como exemplo Itaituba-PA e Peixoto de Azevedo-MT, e estimularam as 

economias de Rondônia, Roraima e Pará. Por isso, “[...] todos os viajantes da floresta, 

eles são os mais abandonados. Eles não constroem nada, e não deixarão nada para o 

futuro além de uma série de buracos inexplicáveis e centenas de toneladas de mercúrio 

venenoso, dispersos, com total irresponsabilidade, nos rios” (Idem, p. 161)
147

.  

Desse modo, o documentário narra a extração mineral através dos garimpeiros e 

da CVRD, apresentando os impactos sob a floresta amazônica, assim como a condição 

de vida desses garimpeiros e suas famílias. Todavia, o contraste segue com a proposta 

de industrialização e a expulsão contínua dos garimpeiros. Nas figuras 94 e 95 

registram-se os fornos para produção de carvão vegetal oriunda de floresta primária para 

servir de energia para essa crescente industrialização, ou seja, para exportar o ferro-gusa 

(Figura 96).   

                                            
146

 Refere-se à música Samba do Arnesto de Adoniran Barbosa. 
147

 Estima-se que nos anos 1980 cerca de 1800 toneladas de mercúrio foram despejadas nos rios da 

Amazônia (COWELL, 1990).  
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Figuras 94 e 95: Fornos para produção de carvão vegetal 

   
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Figuras 96: Produção do Ferro-gusa (ferro primário) 

 

Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

Ainda de acordo com Cowell (1990, p. 166):  

Por um lucro transitório e relativamente pequeno, do qual não 

precisavam, planejaram converter El Dorado na selva de ferro-

gusa - lembrando-nos que, desde o primeiro conquistador, o 

significado de El Dorado foi matança e destruição. Mesmo antes da 

inauguração dos primeiros altos-fornos, os fornos a carvão 

fumegavam ao longo do curso do carvão para a enorme demanda que 

viria. Cidades como Açailândia que, alguns anos antes, tinha sido uma 

aldeia de algumas centenas de casas, estavam cheias de poluição 

industrial - fumaça saindo da floresta ao redor de serrarias, fornos de 

carvão e o primeiro de seus seis complexos de ferro-gusa (tradução e 

grifo nosso).  

Esse cenário do grande projeto está atrelado a outros de infraestrutura que 

exigiria um investimento da ordem de US$ 22 bilhões de dólares (PINTO, 1982). Trata-

se, portanto de um projeto de entrega dos recursos minerais para o capital internacional, 

alavancando uma disputa entre os garimpeiros  e as empresas de mineração, ou seja,  a 

rapina calcada na máxima “exportar é o que importa”, do economista Delfim Neto, 

representa a aliança da burguesia nacional com o grande capital internacional 

(OLIVEIRA, 1990). 
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Em relação ao desmatamento e demais impactos registrados por Cowell (1990, 

p. 166), pode-se verificar um panorama significativo da tragédia anunciada e planejada:   

“Em dez anos não teremos mais floresta”, disse o subprefeito de 

Parauapebas, uma pequena cidade próxima à concessão de mineração 

da empresa. 'A única floresta remanescente será a concessão da 

Companhia Vale do Rio Doce, onde o desmatamento é proibido... 

Estamos preocupados com a poluição da manufatura de carvão e 

ferro-gusa e que a chuva provavelmente diminuirá. Hoje, uma 

ação movida por quase um conjunto de organizações de cidadãos 

brasileiros, alegando que as usinas de ferro-gusa estão 

danificando o meio ambiente, está ocorrendo no sistema legal 

brasileiro. O subprocurador-geral da República, Cláudio Lemos 

Fonteles, disse que a concessão de licenças para as usinas sem 

declaração de impacto ambiental era ilegal, e essa decisão está sendo 

contestada pelas empresas em diversos tribunais. Em 1989, o órgão 

ambiental do governo, o IBAMA, multou uma série de fábricas de 

ferro-gusa para queimar carvão produzido sem licença de 

desmatamento. Essas multas também estão sendo contestadas nos 

tribunais. Portanto, é possível que, uma vez, as usinas de ferro-gusa 

possam ser forçadas a utilizar fontes alternativas de energia - carvão 

vegetal produzido como um subproduto do processamento do óleo de 

babaçu; gás dos novos poços sendo descobertos no Marajó ou em 

outro lugar; eletricidade usando o processo de forno; ou coque 

importado para fábricas do litoral no final da ferrovia. Mas chegamos 

a Carajás procurando pessoas com uma maneira sustentável de usar a 

riqueza da Amazônia, e o que tanto os garimpeiros quanto a 

mineradora nos mostraram era que eles eram predadores, e não 

guardiões, da floresta (tradução e grifo nosso).  

 

Essa preocupação ambiental também ressoa internacionalmente e pode ser 

verificada no âmbito do documentário, além dos processos em andamento contra os 

crimes ambientais praticados pelas empresas. Diante disso, no argumento do 

documentário nota-se um diálogo sobre a possibilidade do reflorestamento em áreas já 

desmatadas para produção de carvão para continuação da produção do ferro-gusa 

(Figura 97). Trata-se de uma medida, em partes, apresentada pelo recém-presidente 

eleito Fernando Collor em uma viagem a Carajás. Ressalta-se ainda, que Collor retirou, 

naquele momento, todos os incentivos fiscais que atraiam indústrias para a Amazônia e 

afetou as usinas.  
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Figura 97: Produção do ferro-gusa na região de Carajás 

 
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

E, na conclusão do documentário, apresentam Serra Pelada como a maior piscina 

do mundo (Figura 98). Tal metáfora sem dúvidas remete à maior mina escavada à mão 

no mundo como frisaram no decorrer do documentário. Assim, evidencia-se parte das 

contradições impostas por um modelo perverso e excludente em todos os momentos 

históricos.   

Figura 98: Serra Pelada em 1990 – a grande piscina 

 
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 

Assim, concluem o documentário indicando que “[...] o leviatã de Carajás foi 

forçado a resfriar seu apetite voraz pela floresta Amazônica” (MONTANHAS de 

OURO, 1990). Tal constatação possui uma intrínseca relação com a luta pela terra no 

Sudeste do Pará, ou seja, grande parte desses garimpeiros seguem na atual luta pela 

terra. Por isso, as análises de Cowell focalizam o Projeto Carajás enquanto um grande 

projeto multinacional, desumano, exploratório, devastador e, de outro lado, os 

garimpeiros de Serra Pelada, o garimpeiro pobre, independente, que também é 

conhecido como um devastador.  
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Nesse contexto, a questão central de Cowell parece ser a floresta Amazônica, 

independemente de quem está destruindo. Todavia, revela, na condição social do 

garimpeiro, uma trama ainda maior, ou seja, a injusta distribuição das terras no país, 

seguida da violência a partir da especulação advinda da propriedade privada (grilada), 

dos grupos financeiros e industriais beneficiados sistematicamente pela redução fiscal 

para, em tese, desenvolver a região.   

 

5.2 - Matando por terras: uma saga amazônica e brasileira
148

 

 
“A injustiça tem um nome nesta terra: o Latifúndio. E o 

único nome certo do Desenvolvimento aqui é a Reforma 

Agrária”.  

 

Dom Pedro Casaldáliga (1971, p. 25).  

 

 

O documentário “Matando por terras” foi gravado no Sudeste do Pará nas 

margens dos rios Araguaia e Tocantins e na cidade de Imperatriz no Maranhão, cuja 

versão inicial (1990) não foi apresentada no Brasil para proteger parte dos entrevistados 

envolvidos nos conflitos agrários. A versão brasileira foi concluída apenas em 2011 por 

Vicente Rios, pois Adrian Cowell faleceu no dia que viajaria ao Brasil para concluir 

esse trabalho
149

. 

Trata-se de um documentário com muitas informações técnicas e denúncias que 

repercutiram internacionalmente com a publicação na Anistia Internacional, por 

exemplo. O documentário inicia em 1986 a partir da constatação de que nesse período 

mais de 100 pessoas foram assassinadas na região. Por isso, remete aos grandes 

latifundiários beneficiados com a Ditadura, os quais sistematicamente criminalizam, 

                                            
148

 No Anexo F, encontra-se a versão brasileira do documentário de 2011.  
149

 Sobre o lançamento do documentário na PUC Goiás em 10 de outubro de 2013, cujo debate teve a 

presença de Dom Tomás Balduino (1922 –2014), representantes da FETAEG, da CPT Nacional, CPT 

Regional Goiás e MST - GO destaco a seguinte apresentação: “O filme documenta, em especial, os 

conflitos entre latifundiários, de um lado, respaldados pela sua instituição classista e pela esfera 

governamental, com seus órgãos de repressão e os incentivos fiscais e, de outro, os lavradores sem terras - 

migrantes de várias regiões do Brasil -, unidos pelo ideal da conquista da terra para moradia e trabalho. 

Estes lavradores enfrentaram pistoleiros profissionais, contratados pelos fazendeiros, que contavam 

também com o apoio da polícia. Neste contexto de conflito, muitos lavradores foram assassinados numa 

estratégia de intimidação dos latifundiários que deixava os grupos aterrorizados e que, sem condições de 

resistência, fugiam da região; outros grupos se mantiveram unidos, resistiram e expulsaram os pistoleiros, 

ocupando as terras reivindicadas”. Disponível em: <http://www.apuc.org.br/noticias/737-convite-

lancamento-do-documentario-qmatando-por-terrasq>. Acesso em: 15 out. 2016.   
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expulsam e assassinam os posseiros para defender as “suas propriedades”. Queimadas, 

pistoleiros e patrulhas para expulsar e violentar os camponeses que reivindicam o direito 

às posses e à permanecia na terra de trabalho como apregoada no decorrer do 

documentário, assim como nos dados coletados na CPT – Marabá.  

Assim, o documentário é construído com entrevistas evidenciando que a justiça 

não alcança os pistoleiros e latifundiários. Sobre esse contexto, Cowell (1990, p. 137) 

indica:  

Não é fácil entender a corrida por terra na Amazônia, sem algum 

indício do que leva os migrantes para tão longe de suas terras. No sul 

do Brasil, é em grande parte a capitalização e mecanização da 

agricultura principalmente para exportação, e em alguns dos 

municípios rurais 40 por cento da população foi afugentada em pouco 

mais de uma década. Mas, em outras partes do Brasil, a causa 

geralmente é que os proprietários estão acumulando terras ociosas ou 

subutilizadas para a especulação. É por isso que os sindicatos rurais 

têm com frequência criticado o INCRA, a Agência da Terra, por doar 

terras para migrantes na Amazônia. Eles alegam que os sem-terra 

devem receber terrenos dessas fazendas ociosas em seus próprios 

estados na parte desenvolvida do Brasil, onde há uma infraestrutura de 

estradas e armazéns, e onde o agricultor está mais perto de seus 

mercados (tradução nossa). 

Essa análise é muito fecunda e permite estabelecer um nítido diálogo com os 

documentários anteriores de Cowell, sobremaneira, aqueles filmados em Rondônia, os 

quais rementem à colonização como contrarreforma agrária. E, no contexto paraense, é 

latente associar a especulação fundiária aos interesses minerários e hidrelétricos, cuja 

atuação do Estado é evidente no decorrer dos registros cinematográficos.  

Assim, a luta pela terra segue no Brasil, e especialmente nessa Amazônia 

revelada por Cowell, cujo Ministério para a Reforma Agrária e Desenvolvimento 

(MIRAD) criado em1985 não executou a reforma agrária como anunciava. Com isso, os 

281 milhões de hectares de terras detectadas pelo INCRA não chegaram aos 10,6 

milhões de camponeses sem-terra. “Em outras palavras, quase metade da terra arável do 

Brasil era de propriedade de menos de um por cento dos seus proprietários. O que era 

pior, esta concentração em poucas mãos, estava aumentando, e não diminuindo” 

(COWELL, 1990, p. 137; tradução nossa).  

Por isso, a tensão no campo era evidente no período em questão e, infelizmente, 

segue atual como analisaremos no decorrer do capítulo. Sobre os incentivos fiscais 

Cowell (1990) aponta que a SUDAM investiu $700 milhões de dólares em 631 projetos, 

os quais transformaram a floresta em enormes fazendas. Nesse sentido, o Sul do Pará 

foi 
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[...] uma das primeiras partes da Amazônia a ser colonizada, tem 

problemas de terras e feudais iguais aos da parte mais desenvolvida do 

Brasil. Em 1986, 71 trabalhadores rurais foram assassinados no 

estado, a maioria deles no sul. Nas cidades de Marabá e Imperatriz, 

pistoleiros podiam ser contratados quase a luz do dia e com a polícia e 

os tribunais tão dominados pelos grandes proprietários, nenhum 

pistoleiro tinha sido condenado pelos 411 assassinatos de terra no sul 

do Pará cometidos entre 1978 e 1988 (COWELL, 1990, p. 138; 

tradução nossa). 

 

Trata-se de uma impunidade institucionalizada. De acordo com Gissela Mate 

(2006), no Pará 73% dos assassinatos não foram apurados
150

. A partir desses dados 

pode-se reafirmar que o poder judiciário do Brasil ainda é extremamente tolerante com 

os crimes cometidos pelo latifúndio. “A tendência da grande propriedade empresarial é 

a destruição ou aproveitamento das outras formas de propriedade. Daí, advêm o choque 

e a violência, características marcantes e essenciais para se entender a atual ocupação da 

Amazônia” (OLIVEIRA; VESENTINI, 1991, p. 32).  

A partir dessas constatações, o mapa a seguir apresenta as análises de Cowell no 

documentário a partir da localização da Fazenda Bela Vista entre Pau D‟Arco e 

Conceição do Araguaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
150

 Klester (2004) indica que dentre os 1373 assassinatos registrados no campo no período de 1985 a 2003 

apenas 122 foram levados a julgamento e apenas nove mandantes foram condenados; nenhum deles se 

encontra preso, e, acrescenta: mais de 90% desses casos nunca chegaram à Justiça. 
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Mapa 18: Sul do Pará  

 
Fonte: Cowell, 1990, p. 137. 

 

A partir dessa localização baseada em Cowell (1990), vale ressaltar que essas 

áreas estão na mesorregião Sudeste do Pará, cuja formação histórica remete à cidade de 

Marabá conforme sistematizado no quadro e mapa a seguir. 
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  Quadro 8: Municípios do Sudeste Paraense: data e origem da emancipação
151

 

Município  

 

Data de 

emancipação 

Desmembrado do/s 

município/s  
1 Abel Figueiredo 1991 São João do Araguaia 

2 Água Azul do Norte 1991 Parauapebas 

3 Bannach 1993 Ourilândia do Norte 

4 Bom Jesus do Tocantins 1988 São João do Araguaia 

5 Brejo Grande do Araguaia 1988 São João do Araguaia 

6 Breu Branco 1991 Tucuruí, Moju e Rondon do Pará 

7 Canaã dos Carajás 1994 Parauapebas 

8 Conceição do Araguaia 1935 São João do Araguaia 

9 Cumaru do Norte 1991 Ourilândia do Norte 

10 Curionópolis 1988 Marabá 

11 Dom Eliseu 1988 Paragominas 

12 Eldorado dos Carajás 1991 Curionópolis 

13 Floresta do Araguaia 1993 Conceição do Araguaia 

14 Goianésia do Pará 1988 Rondon do Pará 

15 Itupiranga 1947 Marabá 

16 Jacundá 1961 Itupiranga 

17 Marabá152 1923 São João do Araguaia 

18 Nova Ipixuna 1993 Itupiranga 

19 Novo Repartimento 1991 Tucuruí, Jacundá e Pacajá 

20 Ourilândia do Norte 1988 São Félix do Xingu 

21 Palestina do Pará 1991 Brejo Grande do Araguaia 

22 Paragominas 1965 São Domingos do Capim e Viseu 

23 Parauapebas 1988 Marabá 

24 Pau D'Arco 1991 Redenção 

25 Piçarra 1995 São Geraldo do Araguaia 

26 Redenção 1982 Conceição do Araguaia 

27 Rio Maria 1982 Conceição do Araguaia 

28 Rondon do Pará 1982 São Domingos do Capim e Moju 

29 Santa Maria das Barreiras 1988 Santana do Araguaia 

30 Santana do Araguaia 1961 Conceição do Araguaia 

31 São Domingos do Araguaia 1991 São João do Araguaia 

32 São Félix do Xingu 1961 Altamira 

33 São Geraldo do Araguaia 1988 Xinguara 

34 São João do Araguaia 1961 Marabá 

35 Sapucaia 1996 Xinguara 

36 Tucumã 1988 São Félix do Xingu 

37 Tucuruí 1947 Baião 

38 Ulianópolis 1991 Paragominas 

39 Xinguara 1982 Conceição do Araguaia 

Fonte: IBGE Cidades
153

. Org. GHCF (Abr. 2017).    

                                            
151

 Ressalta-se que a partir de junho de 2017 o IBGE passou a utilizar a Divisão Regional do Brasil em 

Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias. Todavia, não foi possível adaptar 

os mapeamentos, pois uma parte significativa das tabulações já estavam organizadas.   
152

 Teve outras formações administrativas desde 1779.  
153

 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 28. jun. 2017.    
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Mapa 19: Mesorregião Sudeste do Pará 

 
Fonte: IBGE. Org. GHCF, 2017. 
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Tendo esse mapeamento como base para as análises, o documentário “Matando 

por terras” (Figuras 99 e 100) apresenta a mesma trilha sonora dos demais 

documentários da série “A Década da Destruição”, iniciando sua narração sobre o caso 

da fazenda Bela Vista em disputa com os posseiros. 

Figuras 99 e 100: Abertura do Documentário - Matando por terras na versão em inglês 

(1990) e português (2011) 

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A narração do documentário apresenta o argumento inicial baseado no 

desmatamento para criação de grandes fazendas e agroindústrias a partir dos anos 1970 

com a construção da rodovia Belém – Brasília (Figura 101), que possui 

aproximadamente dois mil quilômetros, e no sul do Pará consolidou uma das regiões 

mais violentas com a nítida concentração fundiária. Por isso, a narração ressalta ainda 

que tais latifúndios possuem subsídios governamentais que explicam parte da riqueza 

dos beneficiários.  

Figura 101: Rodovia Brasília – Belém 

 

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 
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Ainda no tocante ao argumento inicial, fica explícito que no “Plano de 

Desenvolvimento 75% do capital investido em uma fazenda nesta região poderia vir da 

dedução de impostos de uma empresa. A maioria das fazendas têm uma placa (Figuras 

102 e 103) indicando a fonte de seus subsídios, a SUDAM” (MATANDO POR 

TERRAS, 2011).  

Figuras 102 e 103: Placas nas fazendas com indicação dos subsídios 

    
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A partir desse contexto, a narração do documentário apresenta o primeiro 

conflito envolvendo a COMARCO (Figura 104), uma Companhia apoiada pela 

SUDAM, cuja fazenda era de 35 mil acres de floresta, o equivalente a 14 mil hectares, 

dos quais um terço foi convertido em pasto e a área restante estava ocupada pelos 

posseiros que resistiam para permanecer na terra (COWELL, 1990).  

Figura 104: Placa da Fazenda Pau D‟Arco – COMARCO 

 

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Em relação aos incentivos vale frisar que: 

 
Uma parte do desmatamento na Amazônia é impulsionado pelos 

programas especiais de subsídios governamentais, tais como projetos 
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de pecuária e de serrana aprovados pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Incentivos incluem isenção 

do imposto de renda, arranjos permitem que até a metade do valor dos 

impostos devidos sobre lucros de empreendimentos em outras partes 

do país sejam aplicados nos projetos na Amazônia e concessão de 

taxas de juros abaixo da taxa da inflação brasileira. Apesar de uma 

mudança de política da Sudam em 1979 para impedir que "novos" 

incentivos fossem aprovados na parte de "floresta densa" da Amazônia 

Legal, "novos" incentivos são ainda dados na área de "floresta de 

transição"; e "velhos" incentivos continuam em toda a região 

(FEARNSIDE, 1989, p. 64).  

Esse desmatamento para formação da pastagem é comum e muitos desses 

posseiros em determinados momentos chegam a trabalhar nessa abertura das fazendas, 

e, posteriormente, são expulsos. Para Oliveira (2002, p. 125),  

Os governos militares procuram "administrar" esta contradição e, ao 

mesmo tempo, aprofundá-la. Reprimiram os movimentos populares e 

deram todo apoio aos investimentos incentivados no campo. 

Transformaram, neste processo, os grandes capitalistas nacionais ou 

internacionais em grandes latifundiários através do programa de 

incentivos fiscais da SUDAM para os projetos agropecuários na 

Amazônia. As políticas territoriais foram elaboradas e implantadas 

para dar apoio a este processo tais como: PIN - Programa de 

Integração Nacional (com a construção das rodovias Transamazônica 

e Cuiabá - Santarém), Proterra, Polamazônia, Polocentro, 

Polonoroeste, entre outros. A construção do território capitalista, sob a 

lógica dos monopólios, produziu frações territoriais, regiões distintas 

na Amazônia brasileira (OLIVEIRA, 2002, p. 125). 

As frações de territórios por parte do campesinato e a territorialização dos 

diferentes projetos agropecuários e agrominerários incentivados pela SUDAM fizeram 

da Amazônia o centro das disputas territoriais.  

Ianni (1979) indica que os incentivos fiscais liberados pela SUDAM, entre 1965 

e 1977, foram distribuídos da seguinte forma: 49,7% para o setor agropecuário; 40,7% 

para o setor industrial; 4,5% para serviços básicos; 1,15% para o setor agroindustrial; e 

3,95% setorial; totalizando Cr$ 5.581.645.273 em 549 projetos
154

. Tratam-se de grandes 

fazendas, ou mesmo latifúndios que necessitam ser atualizados, pois, nas análises de 

Ianni (1979, p. 124), pode-se constatar que o “capital estrangeiro compra nossa terra 

com nosso dinheiro”.  

Dessa maneira, a criação da SUDAM colocou à 

 

                                            
154

 Os projetos foram distribuídos da seguinte forma: Mato Grosso (205), Pará (190), Amazonas (74), 

Maranhão (31), Goiás (30), Amapá e Rondônia (7), Acre (5) e nenhum em Roraima (IANNI, 1979).  
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[...] disposição de latifundiários e fazendeiros estímulos e favores 

fiscais e creditícios, políticos e econômicos, para a formação e o 

crescimento dos latifúndios, fazendas, ou empresas agropecuárias, de 

extrativismo e mineração. Foi assim que se intensificou a migração de 

trabalhadores empreiteiros, gerentes, técnicos, latifundiários, 

fazendeiros e empresários para diferentes áreas da Amazônia. Desse 

modo, em poucos anos, desde 1966, intensificou-se e generaliza-se a 

colonização espontânea na região (IANNI, 1979a, p.12). 

Acrescenta-se, ao prognóstico ora realizado, apenas a colonização dirigida, 

realizada posteriormente na Amazônia, cujos impactos sociais também foram analisados 

por Ianni (1979a) e desvenda a intensificação política de contrarreforma agrária.  Cowell 

(1990), ao analisar um projeto agropecuário com incentivos da SUDAM no Sul do Pará, 

indica que:  

A fazenda tinha desviado tanto dinheiro do governo que a sua posição 

era, em última análise, indefensável, e isso nos dá um retrato de como 

grande parte da Amazônia tem se desenvolvido. Recentemente, como 

outras investigações sobre o regime de incentivos fiscais na Amazônia 

pressionaram desconfortavelmente alguns, o escritório da SUDAM em 

Belém foi incendiado por desconhecidos, destruindo grande parte das 

provas. Depois que saí de Bela Vista, visitei José Garcia Gasques, 

no Ministério do Planejamento, em Brasília. “Bem mais de meio 

bilhão de dólares foi investido através de incentivos fiscais na 

Amazônia”, disse Garcia, que inspecionou o rancho Bela Vista, em 

1985. “Mas as fazendas que nós estudamos só estavam vendendo 

15,7% do que deveriam... e apenas três demonstraram algo que se 

aproximasse de lucro. Na verdade, um grande número de projetos foi 

abandonado, e um grande número também foi cancelado por desvio de 

fundos.” “Os incentivos fiscais foram principalmente um meio de 

garantir a posse da terra,” Garcia continuou. “O tamanho médio das 

fazendas que estudamos era de mais de 21.000 hectares, e algumas 

chegavam a 200.000 hectares. Assim, uma grande parte da área 

não foi ocupada, e pode ser facilmente invadida por posseiros. As 

inscrições para os incentivos fiscais, portanto, era um método [legal] 

para garantir a posse da terra” (COWELL, 1990, p. 146; tradução e 

grifo nosso). 

Esse acontecimento foi registrado no decorrer do documentário “Matando por 

terras”, e revela um conflito agrário, cuja violência teve a convivência do Estado. Nesse 

devir, atualiza-se parte dos acontecimentos, bem como ressalta-se a conquista dos 

posseiros com a constituição de um assentamento, portanto, da construção da reforma 

agrária.   

Trata-se do caso da Fazenda Bela Vista, onde os posseiros expulsaram os 

jagunços, policiais e o fazendeiro e conseguiram permanecer na terra após intensos e 
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sangrentos conflitos. Por isso, cabe reforçar a indicação de Dom Pedro Casaldáliga 

(2013) ao afirmar que: 

O título do filme já é um choque. Matar por terra é uma flagrante 

contradição. Os povos indígenas veneram a terra como fonte de 

vida, a terra é a mãe. No filme aparecem os dois grupos humanos 

enfrentados: os pequenos posseiros de um lado e o latifúndio por 

outro. Defender a pequena área de terra de sobrevivência para 

uns e se apoderar da terra como de um capital para outros. E isso 

matando
155

. 

Esse e outros conflitos que tiveram apoio da SUDAM propiciaram a perene 

conflitualidade na Amazônia e, em muitos casos, contaram, ainda, com financiamento 

estrangeiro; como exemplo tem-se os projetos no POLONOROESTE com apoio do 

BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –, instituição 

financeira do Banco Mundial, e comprovam que “conflitos sociais no campo, no Brasil, 

não são uma exclusividade de nossos tempos. São sim, uma das marcas do 

desenvolvimento e do processo de ocupação do campo no país” (OLIVEIRA, 1996, p. 

11). E atrelam-se a interesses não tão escusos quanto aparentam, pois, ao executar 

inúmeros projetos nacionais e internacionais na Amazônia, favorecem continuamente a 

expansão do desenvolvimento capitalista em benefício de uma minoria em detrimento 

dos amazônidas e do Brasil.  

Tal cenário permite concordar ainda com Cardoso e Müller (1977, p. 193-4), ao 

indicarem que a “[...] cobiça externa, riqueza abundante e, por outro lado, pobreza e 

excesso de população noutras regiões constituíram a tessitura dos discursos ideológicos 

sobre a Amazônia, não só no último governo, mas desde há muito”, por isso, o caso a 

seguir carrega as contradições históricas da formação da propriedade capitalista e do seu 

constante questionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

155
 Disponível em: <http://www.apuc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=737% 

20:convite-lancamento-do-documentario-qmatando-por-terrasq>. Acesso em 18 nov. 2015. 
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5.3 - A Fazenda Bela Vista e a luta dos posseiros 

Filho da Sudam, 

boi da cara branca, 

medo de careta 

já não nos espanta... 

Respeita esta terra, 

Que é de quem planta! 

 

Ninar adulto - Dom Pedro Casaldáliga (1979, p.76) 

 

Oliveira (1997 e 2002) salienta que os governos militares entenderam 

rapidamente que para viabilizarem a nova estratégia de desenvolvimento regional teriam 

que reestruturar os órgãos responsáveis por tal desenvolvimento; dentre as justificativas, 

nota-se a concepção da Amazônia como vazio a ser rapidamente ocupado. 

Dessa forma, o lema "integrar" significava abrir caminhos, criar 

condições para que fosse possível a exploração dos recursos naturais 

pelos grandes monopólios multinacionais. O Estado autoritário e 

mesmo o atual, democratizado, criou todo um conjunto de políticas 

necessárias à implementação da internacionalização da economia 

brasileira e, por conseguinte, entregou, na acepção da palavra, e 

continua entregando de forma vil os recursos naturais do país. É por 

isso que o entendimento do lema do Projeto Rondon deve ser feito 

pela leitura de seu contrário, ou seja, "integrar para entregar" 

(OLIVEIRA, 1997, p.66). 

Essa indagação evidencia, entre outras prospectivas, o fato de diferentes 

governos não fazerem a reforma agrária nas áreas que demandavam através de 

diferentes demandas daqueles que resistiam na terra, ou seja, os posseiros.  

Diante do exposto, o caso da Fazenda Bela Vista, com 17.486,68 hectares no 

município de Conceição do Araguaia, atualmente município de Floresta do Araguaia, 

conforme pode-se verificar no croqui a seguir, era constituída pelos lotes 37 (4.276,26 

ha), 42(4.356 ha), 43(4.498,42 ha) e 55(4.356 ha) de propriedade das companhias 

agropecuárias Juruparana Pastoril S/A, Berocan de Pecuária e Melhoramentos Pau 

D‟Arco(COMARCO), pertencentes a um grupo de empresários de São Paulo, cujas 

compras iniciais datam da década de 1960 quando o governo do estado do Pará vendeu 

terras devolutas e emitiu títulos de propriedades à iniciativa privada (PEREIRA, 

2004)
156

.  

                                            
156

 Sobre esse contexto vale indicar que: “De acordo com a ata da Assembléia Extraordinária da empresa 

Juruparana Pastoril S/A de 06.04.1970 e o Processo GETAT/UECA nº 133, em 1970, os acionistas dessas 
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Figura 105: A Região Araguaia Paraense e a Fazenda Bela Vista 

 
Fonte: PEREIRA, 2004, p. 195. 

 

As disputas na Fazenda Bela Vista são analisadas com eloquência por Pereira 

(2004) ao indicar detalhadamente os processos e valores envolvendo seus proprietários 

e os arranjos para isenções fiscais, bem como para titulação das terras. Ainda segundo o 

autor:  

Trabalhadores rurais que vinham se deslocando do Nordeste, Sudeste 

e Centro-Oeste do País, em busca da terra, em especial do Piauí, do 

Maranhão, de Minas Gerais e de Goiás, trabalhando de fazenda em 

fazenda, de meeiro, agregado, empreiteiro, alcançaram o extremo 

norte de Goiás (hoje Tocantins). Outros eram posseiros expulsos do 

Maranhão e de Goiás. A grande maioria instalara-se na Colônia 

Bernardo Sayão, no município de Arapoema, outros em Colinas, em 

Araguaína e em Pau D‟Arco. Mas o sonho e a necessidade de possuir 

um “pedaço de chão” fizeram com que as terras ociosas da Fazenda 

Bela Vista, que se apresentavam aos seus olhos, do outro lado do rio 

Araguaia, lado paraense, passassem a ser ocupada já no início de 1980 

(PEREIRA, 2004, p. 109). 

                                                                                                                                
três empresas que formavam a Fazenda Bela Vista eram: Walter Nastari Camanho (diretor-presidente), 

Amadeu Barbadela Capareli (secretário), Rômulo Espósito, Caio Cícero Corado, Amilton Almeida Neto, 

Durval Luciano Domeia e Ronaldo Avelar Assumpção. Em março de 1986, quando técnicos do GETAT 

foram fazer a primeira vistoria no imóvel, quem se apresentou como diretor-presidente das três empresas 

foi Jurandy Gonçalves Siqueira. Segundo o ex-advogado da Fazenda Bela Vista, os principais 

responsáveis pela fazenda eram Jurandy Gonçalves Siqueira (de São Paulo) e Aluísio Sauí, dono de uma 

empresa de ônibus de Brasília” (PEREIRA, 2004, p. 103). 
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Tais registros estão presentes no documentário, bem como nos registros escritos 

de Cowell (1990) ao mencionar a fome de terra no sul do Pará e seu profícuo encontro 

entre os posseiros e os latifundiários, como evidencia-se no excerto a seguir:  

A data era 21 de agosto de 1987, a fazenda era chamada Bela Vista e 

todos eram posseiros - embora a palavra "posseiro" em Português 

implique um sentido maior de legalidade do que o nosso "squatter". 

(Pela Constituição, o posseiro tem o direito legal sobre qualquer terra 

que ele tenha cultivado e vivido por mais de cinco anos, tendo um 

título de propriedade ou não) (COWELL, 1990, p. 139; tradução 

nossa). 

Mesmo sofrendo inúmeras pressões do fazendeiro, os posseiros pretendiam lutar 

para permanecerem na terra, pois, para muitos, essa longa jornada em busca da mesma 

já durava anos (Figuras 106 e 107). Figueira (1993) indica que o número de famílias 

que ocuparam a Fazenda em 1980 era de aproximadamente 300. De acordo com Pereira 

(2004) até junho de 1984 constatava-se a existência de 211 famílias de posseiros na 

Fazenda Bela Vista conforme Processo do GETAT
157

.  

 

Figuras: 106 e 107: Posseiros organizados na ocupação da Fazenda Bela Vista 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Ainda sobre esse contexto é possível inferir que em 1980 registrava-se 898 mil 

posseiros na região de Carajás. O maranhão tinha 50% dos posseiros do país, de acordo 

com o Censo Agropecuário de 1985, e o Pará concentrava 21,3% (ARNT; 

SCHWARTZMAN, 1992). Trata-se da grilagem das terras públicas na região do PGC, 

                                            
157

 Em relação ao acrônimo GETAT - Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins, pude verificar 

durante trabalho de campo em alguns documentos do acervo da CPT-Marabá a indicação de – 

“Governo Expulsa Trabalhadores do Araguaia Tocantins” conforme Informativo – O Grito da PA-150, 

ano I, nº 5, set. 1980 - Diocese de Marabá-Pará. Trata-se de uma leitura crítica daqueles que sofreram as 

ações do referido Grupo subordinado ao Conselho de Segurança Nacional criado em 1980.  
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cujos interesses estavam subordinados ao Conselho de Segurança Nacional, ou seja, a 

militarização da questão agrária amazônica e brasileira.  

No polígono que tem como vértices Paragominas (PA), Bacabal 

(MA), Conceição do Araguaia (GO) e São Félix do Xingu (PA), 

a criminalidade é institucionalizada. A invasão de terras e a 

usurpação de áreas de posse através de expulsões e despejos são 

a regra. Pistoleiros de aluguel executam assassinatos de 

encomenda discriminados por categorias conforme tabela de 

preços, eliminando sindicalistas, advogados, padres, vereadores 

e deputados. Bandos armados são contratados para "limpar um 

hectare", queimando casas, benfeitorias e expulsando posseiros e 

animais. No polígono asiático do PGC - "o quadrilátero do 

conflito latente", conforme a expressão de Orlando Valverde -, 

medra um tipo de miséria rural, embutida no desenvolvimento 

econômico, que há vinte anos, não existia na região (ARNT; 

SCHWARTZMAN, 1992, p. 221-2). 

O quadrilátero do conflito latente ou “quadrilátero do câncer social”, como 

cunhou Orlando Valverde (1989), segue atual, especialmente em relação aos conflitos 

por terra e às ameaças, sobretudo, envolvendo os camponeses. Por isso, a tensão entre 

mineração, hidrelétricas, Unidades de Conservação, Terras Indígenas, agronegócio e 

campesinato devem ser analisadas a partir de uma leitura histórica dos processos e 

disputas territoriais impulsionados pelos Militares e também sob a égide da democracia, 

pois, 

As teorias marxistas sobre o Estado explicam que este é aparelhado de 

formas repressivas e ideológicas. As repressivas compreendem: o 

governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões 

etc., indicando que o Estado possui sua funcionalidade por meio da 

força e da violência (FELICIANO, 2015, p. 137). 

 

Trata-se, portanto, de uma compreensão a partir do aparelhamento constante do 

Estado pela via ideológica, assim como pela repressão para manter os mecanismos de 

poder e sua reprodução. Assim, salienta-se que:  

Em princípio, o Estado não foi criado apenas para realizar ações que 

venham a privilegiar uma parte hegemônica de uma sociedade de 

classe e, para isso, utiliza seus mecanismos repressivos ou 

ideológicos. É, evidente que a ideologia da classe dominante exerce 

grande força nos aparelhos ideológicos do Estado, mas sua ação 

deve ser compreendida apenas como uma força destrutiva e 

repressora. O Estado pode, ainda, apresentar condições mais 

positivas, criando, transformando e realizando. Com isso, consegue-

se entender, por exemplo, a brecha conquistada pelos camponeses, 

que, pelo embate da luta de classes, fez o Estado constituir uma 

política de assentamentos rurais (Ibidem, p. 138; grifo nosso).  



278 
 

Tais indicações permitem reforçar o aparelhamento do Estado e, 

simultaneamente, a luta pela reforma agrária, salientando ainda que o campesinato 

vivencia essa contradição imposta para a Amazônia, cuja questão chave para sua 

ocupação remete ao fato: “[...] ou se ofereciam terras, créditos e recursos ao 

campesinato, ou se colocava um fluxo de força de trabalho despossuída à disposição dos 

grandes empresários nacionais e multinacionais” (MINC, 1985, p. 36). A segunda opção 

vigorou historicamente, portanto, coube aos expropriados seguir a longa e sangrenta 

marcha pela reforma agrária. Como exemplo a narração do documentário indica que:  

Narração: E assim, eles começaram a lutar pelos seus direitos, pois, 

no Brasil, um posseiro têm direito a qualquer terra que ele tenha 

ocupado por mais de cinco anos. Primeiro, eles (posseiros), 

incendiaram os pastos da fazenda. Depois, planejaram incendiar uma 

escavadeira que estava sendo usada para construção dessa estrada para 

a polícia passar (Figura 108). Mas, a maioria deles argumentou que 

fazer isso os deixaria do lado errado da lei (corte para motosserra 

derrubando a ponte). Então, decidiram derrubar esta ponte para 

impedir a passagem da escavadeira (Figura 109) (MATANDO POR 

TERRAS, 2011).  

Figuras 108 e 109: Escavadeira e ponte derrabada pelos posseiros 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Essas ações marcaram a luta dos posseiros que aparentemente deixavam alguns 

deles bem apreensivos, sobretudo, aqueles cujas posses eram na beira da estrada. Por 

isso, reforçam que o plano era evitar o confronto e provar que a terra improdutiva e 

vazia da fazenda era usada para especulação. Seu proprietário, Jurandir Gonçaves 

Siqueira
158

 (Figura 110), possuía a proteção de cinco pistoleiros profissionais, os 

                                            
158

 Segundo pode-se verificar na narração do documentário, Jurandir vivia em um luxuoso condomínio 

fechado em São Paulo, ou seja, dois mil quilômetros da Fazenda Bela Vista, na qual assumiu como 

proprietário em 1980. E, em função da investigação governamental, tentou sistematicamente expulsar os 

posseiros.  
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mesmos homens que haviam incendiado as casas dos posseiros, além do apoio da 

Polícia Militar através do Major Antônio Adolfo da Silva Gibson, comandante da 3ª 

Cia. do 4º Batalhão da PM de Conceição do Araguaia (PEREIRA, 2004). 

Figura 110: Fazendeiro Jurandir Gonçaves Siqueira 

 
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

No trecho a seguir é possível verificar a disputa entre Jurandir e os posseiros na 

cidade de Conceição do Araguaia com a mediação do Ministério da reforma Agrária. 

Narração: [...] o Ministério da Reforma Agrária já estava 

investigando a situação da Fazenda enquanto empresa rural. Isso 

seria a base legal do seu título fundiário, seus incentivos 

tributários e sua proteção policial (Figura 111). 

Posseiro 7: Eu acredito que não vai ter embaraço, a não ser as 

medidas para a polícia sair da área. Pois, se a polícia não sair da 

área, não tem condição de nóis voltar.    

Narração: O representante regional do Ministério da Reforma 

Agrária era Ronaldo Barata.  

Ronaldo Barata: Eu acredito pelas informações que ontem nós 

conseguimos obter, e pelo relato e a documentação farta que nós 

estamos levando para o governador, de que ele determinará a 

retirada da polícia.  
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Figura 111: Posseiros em reunião em Conceição do Araguaia 

 

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Narração: Nos casos de conflitos fundiários, os proprietários 

costumavam ser defendidos pela Policia Militar, pelos juízes e pelo 

governador
159

. Já os posseiros são geralmente auxiliados pelo 

Ministério da Reforma Agrária que nos apresentou um documento 

fiscal afirmando que a fazenda já havia recebido o equivalente a 1 

milhão de dólares em incentivos tributários
160

. 

 

Em relação aos posseiros entrevistados no documentário, pode-se verificar que 

os mesmos eram oriundos de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Espírito Santo e 

possivelmente de outros estados também
161

. Assim, seguiam defendendo suas posses e, 

em agosto de 1987, “os posseiros incendiaram os pastos degradados da fazenda, além 

do trecho de floresta que eles haviam desmatado (Figuras 112 e 113). Foi nesse período 

que os policiais foram ordenados a se retirar. Dando fim a proteção do fazendeiro” 

(MATANDO POR TERRAS, 2011). 

 

 

                                            
159

 Refere-se a Hélio da Mota Gueiros, governador do Pará de 15/03/1987 a 15/03/1991, do PMDB.  
160

 O trabalho da Comissão Pastoral da Terra também deve ser evidenciado conforme as indicações de 

Kotscho (1982), Figueira (1986, 1993 e 2008) e Pereira (2004).   
161

 Sobre esse constante fluxo migratório do campesinato brasileiro, Minc (1985, p. 35) indica que: “A 

população camponesa chegava ao sul e ao sudeste do Pará em grupos de famílias que haviam sido 

expulsas de Goiás pela expansão violenta das empresas agropecuárias e latifúndios pecuaristas, depois da 

valorização das terras decorrente do asfaltamento da Belém-Brasília. Vinham os camponeses igualmente 

de Minas Gerais e do Ceará, de onde partiam por falta de terra, de crédito ou de emprego. Grande parte da 

frente camponesa, porém, chegava ao Pará vinda do Piauí e do Maranhão, principalmente da faixa 

semiúmida do oeste do Maranhão, para onde haviam imigrado anos antes, fugindo da seca e da 

exploração do latifúndio dos coronéis. Suas terras de posse, seus roçados e animais haviam sido 

expropriados pela ação de grileiros a serviço de ambiciosos fazendeiros”. 
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Figuras 112 e 113: Posseiros queimando as pastagens da fazenda Bela Vista  

    
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

Após esse episódio, os posseiros foram buscar o corpo de um posseiro 

assassinado e mostravam-se preocupados com uma possível emboscada (Figuras 114 e 

115).  

 

Figuras 114 e 115: Posseiros buscando o corpo do posseiro Raimundo do Nascimento 

Moreira
162

 

    
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

O líder do grupo Oity Faria Lima (Figura 116) explica como o posseiro foi 

assassinado: 

Oity: Então, o Raimundo Piauí, companheiro nosso de luta, 8 anos 

aqui dentro da mata. Mataram esse homem na maior covardia.  

EF: Quem matou ele? 

                                            
162

 Conhecido como Raimundo Piauí, tinha “[...] 37 anos, casado, posseiro, membro da Igreja Assembléia 

de Deus, foi assassinado, em 15.08.1987, pelos pistoleiros na divisa da fazenda Bela Vista com a fazenda 

São Luiz quando deslocou de sua posse para fazer algumas compras na cidade de Pau D‟Arco, no Estado 

do Tocantins. Os pistoleiros da fazenda vigiaram, por sete dias, o corpo do posseiro. Um grupo de 

posseiros resgatou o corpo que já estava em estado de putrefação e sendo devorado por urubus” 

(PEREIRA, 2004, p. 196). 
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Oity: O [Francisco] Bulhões, pistoleiro da Fazenda Bela Vista. 

Quando foi no estado de Goiás para comprar um pouquinho de açúcar, 

de querosene para trazer para família dele, eles cercaram ele aqui na 

maior covardia e mataram.  

AC (Adrian Cowell): E, por que Bulhões quis matar ele?  

Oity: Por que nós somos posseiros aqui da área e ele tá ganhando 

dinheiro do fazendeiro, ai né! E tem cobertura do juiz de Conceição 

Dr. Eronides, tem cobertura do major [Antônio Adolfo da Silva] 

Gibison que é o comandante da Policia Militar, tem cobertura do 

Hélio Gueiros que é o governador do estado. Que não tem mais aonde 

a gente socorrer; por que tudo isso a gente já procurou. Fomos 

resgatar o corpo que estava vigiado pelos pistoleiros da fazenda. Hoje 

tá fazendo sete dias (MATANDO POR TERRAS, 2011). 

 

Figura 116: Oity Faria Lima líder dos posseiros  

 

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

A partir desse contexto, os posseiros indicam que já haviam registrado a 

ocorrência na Delegacia de Conceição do Araguaia. Todavia, o delegado falou “que não 

tinha lá polícia para vir aqui, não tinha carro e nem petróleo. Que nóis se virasse, que 

o cara não constava como posseiro” (MATANDO POR TERRAS, 2011). Ainda sobre 

esse brutal assassinato Cowell (1990, p. 141) indica:  

Olhando a terra poeirenta e porosa pela qual Raimundo tinha perdido 

a vida, eu me perguntava como os homens poderiam dar a vida por 

algo tão estéril. E ainda assim, os 60 a 70 homens que haviam trazido 

o corpo em cortejo estavam sentados em círculo ao redor Oity 

traçando planos para fazer exatamente isso. A maior parte das armas 

tinha sido empilhada numa fileira organizada contra uma tora de 

madeira [...] "Ninguém vai nos ajudar", disse Oity para o grande 

círculo. "Nem a polícia. Nem os tribunais. Os pistoleiros são apoiados 

pelo juiz, Dr. Eronides, e o Major Gibson, o chefe da polícia. Os 

pistoleiros já aprenderam a nos matar. Nós temos que enfrentá-los ou 

desistirmos e tornarmos escravos do fazendeiro. Que morra, quem tem 
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de morrer. Mas temos de pegá-los, ou eles vão nos devorar, um por 

um. Temos de armar emboscadas”, e depois acrescentou como um 

pós-pensamento, “Não adianta emboscada na estrada principal. Waldir 

diz que viu-os em um caminhão blindado com chapas de aço” 

(Tradução nossa). 

Assim, os posseiros realizaram o sepultamento do posseiro Raimundo Piauí 

(Figuras 117 e 118), e posteriormente passaram a organizar emboscadas para se 

defender dos pistoleiros que vigiavam a Fazenda (Figuras 119 e 120)
163

.  

Figuras 117 e 118: Enterro do posseiro Raimundo Piauí

    
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Figuras 119 e 120: Posseiros em emboscadas na Fazenda Bela Vista 

    

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

                                            
163

 Cowell (1990, 141) afirma que “Ao longo dos dias seguintes viajamos de emboscada a emboscada. A 

maioria estava ao lado de uma trilha na floresta, que dava acesso a um vale pequeno onde um grupo de 

posseiros tinham aberto suas clareiras. Dos 13.000 hectares que a fazenda tinha de propriedade, cerca de 

5000 tinha sido liberado para pasto no centro às margens no Rio Araguaia. Toda a área em volta tinha 

sido deixada para floresta e foi aí que os posseiros tinham invadido, empurrados margem acima ao longo 

dos córregos, estabelecendo uma dúzia de fazendas pontuais em cada pequeno vale. Eram as trilhas para 

estes vales que estavam sendo vigiadas. Depois de anos em guerrilheiros na Ásia, fiquei surpreso ao ver 

os locais de emboscada em vegetação tão densa e rasteira, há apenas duas ou três jardas da trilha. O 

objetivo era capturar os pistoleiros quando eles viessem para queimar as casas dos posseiros. A uma 

distância tão próxima, o tiro de chumbo pesado certamente seria letal. No entanto, na vegetação rasteira 

densa, com pouca visão da trilha, também seria fácil atirar no homem errado ou ser flagrado.” (Tradução 

nossa). 
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Na sequência, o documentário afirma que “dos 12 milhões de brasileiros pobres 

desesperados por terra para trabalhar, muitos estão dispostos a morrer por ela” 

(MATANDO POR TERRAS, 2011). Prova disso foi o assassinato de João Moreira
164

, 

um dos seus líderes, logo após o episódio com Raimundo Piauí. Um assassinato brutal, 

a pauladas, como indicou seu filho Waldir numa das entrevistas do documentário, 

conforme pode-se verificar nas figuras a seguir:  

Figuras 121 e 122: Velório de João Moreira e entrevista com seu filho Waldir

   

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Ainda sobre esse assassinato, Cowell (1990, p. 143) apresenta o seguinte relato: 

 

“Os pistoleiros estiveram aqui três vezes procurando por ele", disse 

Waldir, enquanto guardava algumas das ferramentas e pertences de 

seu pai. "Eles falaram muitos desaforos para minha mãe, falando que 

meu pai tinha que prestar contas por si próprio, que eles sabiam que 

ele estava escondido em algum lugar nos arbustos ao redor.” 

“Mas eles não o mataram aqui?” 

“Não, saíram à caça dele, a mando do fazendeiro Jurandir, e eles o 

encontraram na colônia Bernardo Sayão, em Goiás. Ele saiu de casa 

para ir a uma cidadezinha encontrar com um amigo, e eles o mataram 

voltando do bar na estrada.” 

“Será que eles atiraram nele?” 

“Não. Eles o mataram a pauladas. Dois deles, na maior covardia, 

bateram nele. E ele nos mostrou uma fotografia de seu pai, em seu 

caixão. O rosto de João Moreira estava inchado e distorcido do 

espancamento brutal que tinha recebido”.  

Mas João Moreira tinha claramente feito uma exploração bem 

sucedida nos cinco anos em que ele esteve ali. A casa de adobe foi 

                                            
164

 “João Moreira de Souza, casado, pai de 12 filhos, posseiro, ameaçado pelos pistoleiros e pela Polícia 

Militar refugiou-se na Colônia Bernardo Sayão, no Estado do Tocantins. Foi alcançado e assassinado a 

pauladas pelos pistoleiros da fazenda em 13.08.1987” (PEREIRA, 2004, p. 196). 
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bem construída; havia um grande número de áreas de pastagem e 

cerca de 60 bovinos. E Waldir disse que ele e seus seis irmãos também 

tinham construído casas e fazendas por perto (Tradução nossa). 

 

Figueira (1993) indica que João Moreira de Souza acompanhou dois repórteres 

alemães que preparavam uma reportagem sobre o problema fundiário do Brasil
165

, e 

após a saída da impressa, com medo de represália, João fugiu e se escondeu em 

Bernardo Sayão no Tocantins onde foi caçado e assassinado.   

A partir da violência contra os posseiros, os mesmos passaram a organizar a 

resistência com emboscadas que culminou com a morte de um dos pistoleiros da 

Fazenda
166

. 

No dia seguinte, 40 policiais do 3ª Cia. do 4º Batalhão da PM de 

Conceição do Araguaia cercaram toda a área sem nenhuma ordem 

superior. Jurandy Gonçalves Siqueira solicitou de Hélio Gueiros, 

Governador do Estado do Pará, que policiais militares sediados 

em Conceição do Araguaia dessem proteção a sua propriedade. A 

oficialização de seu pedido ocorreu sete dias depois que um 

contingente da PM estava dentro da área. O despacho do pedido foi 

feito pelo Secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos 

Gomes da Silva, no dia 8 de maio, determinando a liberação de dez 

policiais para um prazo de 15 dias (PROCESSO GETAT/UACA Nº 

133:169). Adão Barbosa, morto na emboscada, foi sepultado no dia 30 

de abril, na cidade de Pau D‟Arco. Segundo depoimentos e 

declarações dos posseiros e de acordo com matérias dos jornais O 

Liberal e O Estado de São Paulo, o cerco policial durou quatro 

meses e meio (132 dias), isto é, de 29 de abril a 11 de setembro de 

1987. Nesse período, segundo estas mesmas informações, a polícia 

teria agido em conjunto com o proprietário Jurandy Gonçalves 

Siqueira e com seu gerente, Francisco Bulhões. Estes, sempre 

armados, coordenaram a prisão e a tortura de vários posseiros e a 

destruição de casas e plantações (PEREIRA, 2004, p. 119-120; grifo 

nosso). 

Nesse excerto fica evidente a atuação do Estado, numa aliança de classe para 

legitimar a grilagem. Por isso, é possível reafirmar que esse é um dos principais 

instrumentos de apropriação capitalista e latifundiária das terras no país. E, no contexto 

paraense “[...] este processo assumiu proporções tais e foi marcado por uma violência de 
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 Reportagem publicada na Revista GEO em 10 de dezembro de 1988 (FIGUEIRA, 1993, p. 287).  
166

 Trata-se de: “Adão Barbosa, pistoleiro da fazenda Bela Vista, cunhado do gerente Francisco Bulhões, 

morto numa emboscada montada pelos posseiros, em 28.04.1987. Os posseiros depois de terem algumas 

de suas casas queimadas e sido ameaçados de morte pelos pistoleiros da fazenda reagiram. Adão Barbosa 

foi morto e José Marques, ferido no braço, conseguiu escapar” (PEREIRA, 2004, p. 196). 



286 
 

tal ordem que superou, e bastante, a habitual e impune brutalidade dos poderosos 

senhores dos campos do Brasil” (MINC, 1985, p. 35). 

Nesse contexto, os camponeses seguiram migrando em busca dessas “terras 

livres”, cujas políticas públicas oficiais atraíram os capitalistas do setor financeiro, os 

quais tentavam sistematicamente impedir a realização da reforma agrária, que ancora-se 

sobremaneira na terra de trabalho e vida como expressado por Manoel Silveira – 

camponês nordestino entrevistado por Minc em 1983 na cidade de Belém; o mesmo 

tinha sido expulso de seis posses nos últimos doze anos após limpá-las e cultivá-las com 

sua família. Por isso, afirmou: “contínuo andando em busca do meu Brasil" (1985, p. 

37). 

Essa eloquência com que reconhecem sua condição de sem terra é nítida em 

grande parte do campesinato brasileiro, e, nesse devir, ao lutarem por seu direitos, 

expõem vários problemas estruturais do país. No âmbito do documentário há um 

diálogo com a condição de meeiro e a busca dessa autonomia na terra a ser conquistada 

na Amazônia.  

A partir desse cenário violento, de repressão e articulações entre diferentes 

poderes, a Fazenda Bela Vista perde a proteção policial. Segundo narração do 

documentário, isso ocorreu possivelmente por que o fazendeiro negou o pedido de mais 

dinheiro e homens.  

E, então certa noite, os pistoleiros abandonaram a fazenda, escapando 

silenciosamente rio abaixo. E, assim tivemos a rara sorte de filmar 

uma vitória dos posseiros (Figuras 123 e 124), pois, embora o Brasil 

conte com uma quantidade suficiente de terras subutilizadas para 

acomodar 3 milhões de famílias, isto raramente ocorre (MATANDO 

POR TERRAS, 2011). 

 

Figuras 123 e 124: Posseiros ocupando a sede da Fazenda 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 
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Após essa fuga dos pistoleiros e com o fim da proteção da Polícia, os posseiros 

foram até a sede da Fazenda e acharam provas desse apoio policial através de uma 

escala de trabalho (Figura 125), anotações dos pistoleiros e um chapéu do posseiro 

Raimundo, assassinado, conforme apresentado anteriormente. Na sequência fizeram o 

bloqueio da pista de pouso para evitar que novos pistoleiros retornassem para a área, 

assim como destruíram a placa da SUDAM que indicava o financiamento para o 

empreendimento e mostraram um Cruzeiro onde torturaram e assassinaram outro 

posseiro
167

.  

Figura 125: Anotações com escala de trabalho dos policiais na Fazenda Bela Vista 

 
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A partir dessa breve vitória dos posseiros a equipe de filmagem indagou Oity, o 

líder dos posseiros sobre essa vitória:  

EF: Oity como você está vendo o futuro de vocês agora?   

Oity: Olha eu estou sentido o seguinte: que só tá faltando o 

documento de cada um né! Que cada um pega sua posse documentada. 

O INCRA vim e documentar, né! Vamos ver agora como vai ficar, né! 

Que a gente acredita que o fazendeiro não vem aqui mais e nem vai 

mandar pistoleiro, não! A gente tá com fé que não vai acontecer mais.  

EF: Isso é o que todos vocês esperam gente? 

                                            
167

 Refiro-me ao próprio Oity Faria Leite e o posseiro Antônio José Sabino torturados e, posteriormente, 

presos no dia 18 de maio de 1987 na Delegacia de Conceição do Araguaia (PEREIRA, 2004).  
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Posseiros: É, é....todos nós estamos lutando confiante! Nessa 

demanda nóis pode considerar que vencemos (Figuras 126 e 127). 

Figuras 126 e 127:Oity com os posseiros em reunião na Fazenda Bela Vista 

    

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Essa esperança na construção da luta pela terra fica explícita na atuação dos 

posseiros, que aguardam a divisão da fazenda em pequenas propriedades como narrado 

no documentário. Em relação aos responsáveis pelos assassinatos dos posseiros – 

Raimundo Piauí e João Moreira ainda não foram sequer julgados.   

Uma última análise do conflito na Fazenda Bela Vista remete à atuação da CPT, 

sobremaneira do Padre Ricardo Rezende Figueira nesse conflito, bem como em outros, 

conforme apresentado no seu diário de bordo dos conflitos registrados no Sudeste do 

Pará, publicado inicialmente em 1993, e, posteriormente, numa versão ampliada em 

2008
168

. 

O episódio em questão remete à reportagem do Jornal Estado de São Paulo de 15 

de setembro de 1987, conforme pode-se verificar a seguir na capa e na página 8 dessa 

edição que indica que o Padre Ricardo estaria organizando uma nova Guerrilha no Sul 

do Pará com a presença de três guerrilheiros sandinistas a partir do caso da Fazenda 

Bela Vista
169

. Os três supostos guerrilheiros são Adrian Cowell, Vicente Rios e, 

possivelmente, Nélio Rios, operador de áudio, que estavam na região de Conceição do 

Araguaia filmando o documentário ora analisado.  

                                            
168

 Constam versões em inglês de 1992 e em francês de 1994.  
169

 Augusto César Sandino (1895-1934) foi um revolucionário nicaraguense líder da rebelião contra a 

presença militar estadunidense na Nicarágua entre 1927 e 1933. Trata-se de uma liderança importante na 

América Latina na luta contra o imperialismo, cujo legado de Sandino foi seguido pela Frente Sandinista 

de Libertação Nacional (FSLN), que derrubou o governo de Somoza em 1979. Disponível em: 

<http://www.vermelho.org.br/noticia/264282-7>. Acesso em 11 jun. 2018.  
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Segundo Figueira (1993), a origem da notícia seria o juiz Eronides Souza Primo 

de Conceição do Araguaia, que não revelou os informantes aos dois repórteres do 

Estadão que estiveram na região. Sobre o acontecimento, Figueira esclareceu que as 

filmagens em Conceição do Araguaia ocorreram escondidas do fazendeiro.   

Isso provocou uma grande confusão. Pistoleiros viram as câmeras e 

imaginaram que as filmadoras fossem armas pesadas. Certamente a 

notícia correu entre os pistoleiros e o gerente, entre este e o fazendeiro 

e chegou ao juiz de Conceição do Araguaia que repassou para O 

Estado de São Paulo.  Foi a grande notícia do dia. Primeira página 

estampava a chamada (Figura 128). Dizia que padre havia contratado 

três sandinistas na Nicarágua para começarem a guerrilha na 

região.  O padre seria eu que tinha sido visto ensinando os 

guerrilheiros a fazer uma trincheira... Pode imaginar a dor de 

cabeça
170

. 

O jornal entrevistou Ronaldo Caiado
171

 que afirmou “não duvidar, porque era 

uma pessoa de alta periculosidade”. Tentaram ainda associar a queda do avião do 

ministro do MIRAD – Marcos Freire, ocorrido na Serra dos Carajás, aos supostos 

guerrilheiros sandinistas
172

. Posteriormente, ficou comprovado que se tratava da equipe 

de filmagem para a série “A década da destruição”, vinculada à Universidade Católica 

de Goiás, ou seja, filmadoras como metralhadoras e alguns estrangeiros foi suficiente 

para concluir que eram “[...] nicaragüenses, sandinistas e contratados por mim, foi um 

passo. O juiz não só chegou precipitadamente a essa conclusão, como comunicou o fato 

à imprensa” (FIGUEIRA, 1993, p. 88). 

 

 

                                            
170

 Entrevista concedida por e-mail em: 20 jan. 2016.  
171

 (1949 -), médico ortopedista, foi “Primeiro presidente da UDR [1986-89], eleito posteriormente 

deputado federal por Goiás. Concorreu como candidato à presidência da República [em 

1989]”(FIGUEIRA, 2008, p. 439). Desde 2013 é Senador da República pelo estado de Goiás e um dos 

mais atuantes da Bancada Ruralista.  
172

 Vale frisar ainda que: Ronaldo Caiado, presidente nacional da UDR, ao Jornal Diário da Tarde, de 14 

de setembro de 1987, denunciou que o Exército e a Polícia Federal deveriam apurar a presença dos 

supostos guerrilheiros na região Araguaia Paraense, porque estava em jogo a soberania nacional e 

levantava suspeita destes de terem sabotado o avião que conduzia o ministro do MIRAD, Marcos Freire. 

“Se realmente existem na região homens treinados para guerrilhas e sabotagem”, disse Caiado, “já 

podemos pensar na possibilidade de ter havido sabotagem no desastre em que morreram o ministro 

Marcos Freire e seus auxiliares, em Carajás, pois ele foi o primeiro ministro da conciliação no Ministério 

da Reforma Agrária” e acusou o padre Ricardo Rezende Figueira de estar incitando “invasões” de 

fazendas na região: “Este padre, que considero um bandido de alta periculosidade”, disse, “está à frente 

de toda a agitação que ocorre hoje na região, e tem contratado pistoleiros profissionais para as invasões, 

muitas delas com mortes, como foi o caso do fazendeiro Tarley Andrade”. No mesmo dia, a UDR 

divulgou nota em papel timbrado acusando o padre Ricardo Figueira, a CPT e o INCRA pela situação da 

fazenda e pelos conflitos no campo. No final da nota é ressaltado: “na opinião do fazendeiro (Jurandy 

Siqueira), aí está uma das chaves dos conflitos agrários; „para a CPT, assim como para alguns do INCRA, 

a paz no campo não interessa” (PEREIRA, 2004, p. 141).  
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Figura 128: Capa do Jornal O Estado de S. Paulo em destaque a atuação dos 

“sandinistas” 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo, 15 setembro de 1987. 
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Figura 129: Reportagem sobre os “guerrilheiros sandinistas” e a atuação do Padre 

Ricardo 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo, 15 setembro de 1987. 
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Figueira (1993, p. 88; grifo nosso), ressalta ainda que: “visitava nosso país o 

padre, poeta e ministro do governo nicaragüense, Ernesto Cardenal. A imprensa o 

entrevistou a respeito destas denúncias. Ele contestou afirmando que revolução não 

se exporta. Exporta-se contra-revolução”. 

Pereira (2004) também tece considerações sobre o episódio com os supostos 

guerrilheiros sandinistas, ou seja, os registros trouxeram medo, e as câmeras se 

tornaram armas que denunciam e registram os acontecimentos históricos sobre essa 

barbárie no Sudeste do Pará. Assim, registrou-se uma conscientização dessa classe que 

luta pela terra e pela autonomia que ela representa para o campesinato. Até porque a 

revolução se constrói a partir dessa conscientização da condição social e territorial, 

diferentemente das Ditaduras e seus algozes que ainda se fazem presentes em muitas 

políticas públicas sob a égide do desenvolvimento. Por isso, as investigações da Polícia 

Federal e de outros órgãos e instituições visam criminalizar os movimentos e lideranças 

que defendem os direitos inalienáveis.  

Nesse caso refiro-me, sobretudo, à atuação da CPT, do Padre Ricardo e demais 

agentes pastorais e posseiros tidos com subversores que poderiam “violar a soberania 

nacional” ao atuarem na ocupação das terras. Na concepção do fazendeiro Jurandir, 

também entrevistado na reportagem, trata-se de uma tática da CPT, “tentando jogar 

areia nos olhos do grande público, para encobrir um dos mais bárbaros crimes 

cometidos pelos sem-terra na região”.  

Assim, vale indicar que a conquista dos posseiros na Fazenda Bela Vista se deu 

a partir dessa luta em consonância com o processo aberto em 1986 para extinguir o 

registro da Fazenda como empresa rural, que assegurava incentivos fiscais e subsídios. 

Nesse contexto, o usucapião foi reconhecido, pois estavam a mais de cinco anos na terra 

e isso facilitou o reconhecimento dos seus direitos (COWELL, 1990). 

Ainda segundo Cowell (1990), os registros da Bela Vista mostraram que ela era 

mantida por duas empresas, a saber: Juruparana Pastoril SA, que adquiriu em 1969 os 

Lotes 41 e 45, e a Companhia Melhoramento de Pau D'Arco SA, que logo em seguida 

comprou os lotes 37 e 43, conforme já evidenciado na Figura 105. Tratam-se de duas 

companhias montadas com este propósito pela construtora multimilionária Bardella 

S/A, sediada em São Paulo. Em 1975 seus principais diretores foram retirados do grupo.  
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Tal cenário facilitou a conquista dos posseiros, pois a Fazenda foi considerada 

um latifúndio e a constante presença dos posseiros facilitou o processo de 

desapropriação como afirmou Ronaldo Barata da Superintendência Regional do INCRA 

aos posseiros (COWELL, 1990)
173

. 

Assim, os posseiros liderados por Oity faziam um “[...] trocadilho com o nome 

da empresa Cia. Melhoramento de Pau D'Arco. Agora é o Melhoramento dos posseiros. 

Agora vamos organizar nosso sindicato e associação dos posseiros e reconstruir a escola 

e sindicato que foram queimados” (COWELL, 1990, p. 146; tradução nossa).  

A vistoria na fazenda para acelerar o processo de desapropriação ocorreu apenas 

em janeiro de 1988 e os posseiros pretendiam que a casa da sede fosse transformada um 

centro comunitário. A partir desse contexto, cabe salientar que dos 29 conflitos pela 

posse da terra registrados no Sudeste Paraense entre 1985 e 1987, 24 envolviam imóveis 

de filiados da UDR (PEREIRA, 2004).  

Tomando esses dados como referência, nota-se um verídico monopólio fundiário 

a ser negociado com a desapropriação. Contudo, Jurandir procurou manter a violência, 

pois detinha apoio do Estado e manteve as orientações da UDR em defesa do 

“patrimônio” e da causa dos ruralistas. Tal cenário permite inferir sobre os elevados 

pagamentos ao fazendeiro, ou seja, a reforma agrária contraditoriamente também segue 

beneficiando aqueles que não cumprem a legislação. Em relação ao decreto, Pereira 

(2004, p. 147-8) destaca que o mesmo:  

[...] foi assinado pelo então Ministro Jader Barbalho e pelo Presidente 

da República José Sarney, em 23 de fevereiro de 1988, sob o nº 

95.746, e publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte. Pela 

escritura pública de compra e venda, assinada em 27 de junho de 

1989, entre a Fazenda Bela Vista e o INCRA, Jurandy Gonçalves 

Siqueira recebeu pelos três imóveis o valor Ncz$
174

 3.631.160,0020 

(US$ 2.483.693,57), sendo Ncz$ 3.506.160,00 (US$ 2.398.194,25) em 

Título da Dívida Agrária (TDA) representado por 87.204 TDA e Ncz$ 

125.000,00 (US$ 85.499,31) em moeda corrente referente à terra nua, 

cobertura vegetal e benfeitorias. 

                                            
173

 Segundo Pereira (2004, p. 145) a nova vistoria na Fazenda constatou que: “[...] as três empresas juntos 

exploravam somente 29,4% dos seus 17.486,68 hectares, isto é, 5.100 hectares de pastagens em estado 

regular e ruim enquanto os posseiros exploravam 9,18%, ou seja, 1.605,5 hectares com as suas roças de 

arroz, milho, feijão, bananas, pastagens etc. Em face da urgência na conclusão do processo de 

desapropriação e do intenso conflito na área e a briga externa entre os apoiadores dos posseiros e 

representantes dos aparelhos de poder e a UDR, o INCRA sugeriu que o processo fosse encaminhado sem 

que a Comissão Agrária desse o seu parecer”. 
174

 Cruzado Novo - moeda brasileira de 16 de janeiro de 1989 a 16 de março de 1990. 
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Nesse contexto, Cowell (1990, p. 146; tradução nossa) enfatiza que “no caso da 

fazenda Bela Vista, os posseiros tinham vencido. Mas esta não é a regra das centenas de 

batalhas por terras a cada ano no Brasil, que geralmente são ganhas pelos proprietários”. 

Nesse caso, quando somados os incentivos fiscais obtidos pela fazenda, assim como os 

recursos advindos da desapropriação, pode-se indagar que não foi um negócio ruim para 

o fazendeiro. Por isso, a terra de negócio serviu de especulação – de mercadoria, na qual 

lhe garantiu o lucro e a renda da terra (MARTINS, 1980).   

A Fazenda Bela Vista com os seus 17.486,68 hectares, de acordo com o INCRA, 

assentou 316 famílias e, em partes, alterou as relações de poder alicerçadas na 

propriedade privada (PEREIRA, 2004). Assim, o debate da reforma agrária seguiu em 

pauta. Todavia, o número de assentamento é reduzido frente à concentração fundiária 

histórica no Brasil. Prova disso, retorno as considerações de Cowell (1990, p. 148) ao 

indicar que: 

Os $3 bilhões de dólares desperdiçados em projetos que desmataram a 

Amazônia poderiam, portanto, ter assentado - em cálculos do IBASE - 

cerca de um milhão de famílias fora da floresta e certamente teria sido 

a melhor maneira de neutralizar a tensão rural no Brasil. Talvez, o 

aspecto mais deprimente de todos dos anos 1980, não foi tanto o fato 

de ser a década da destruição, mas de ser uma década de destruição 

muita cara, sem sentido (Tradução nossa). 

Esse quadro fica ainda mais evidente quando comparado com os dados do I 

PNRA que previa assentar 1 milhão e 400 mil famílias
175

 entre 1985 e 1989 e assentou 

apenas 89 mil famílias, ou seja, apenas 6,4% do previsto (PEREIRA, 2004). Por isso, a 

reforma agrária é imprescindível no país. O caso dos posseiros da Bela Vista remete a 

um capítulo da longa marcha do campesinato contra a derrubada das cercas do 

latifúndio e, sem dúvidas, serviu de exemplo para outras desapropriações na região. 

Nas figuras a seguir pode-se verificar as comemorações da conquista da terra em 

1988. Todavia, salienta-se que o Projeto de Assentamento foi criado pelo INCRA 

apenas em 1991 através da Resolução 141/91, na qual indica que 316 famílias foram 

assentadas (PEREIRA, 2004).  

Ainda no âmbito da pesquisa realizada por Pereira (2004), foi possível atualizar 

alguns dados importantes do assentamento, a saber: as melhorias de infraestrutura, o 

fortalecimento via PRONAF, bem como o anseio de que a “Bela Vista do Araguaia” 

                                            
175

 Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/servicos/publicacoes/ 

pnra/i_pnra.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
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seja  emancipada e torne-se uma cidade, tornando-a independente do município de 

Floresta do Araguaia
176

. 

Figuras 130 e 131: Os posseiros da Fazenda Bela Vista comemorando a conquista da 

terra em 1988. 

 

 

Fonte: PEREIRA, 2004, p. 204. 
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 Em junho de 2018 a Bela Vista segue como distrito de Floresta do Araguaia, nas margens do rio 

Araguaia-PA.  
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Figura 132: Vila Bela Vista do Araguaia, antiga sede da Fazenda Bela Vista em agosto 

de 2003. 

 

Fonte: PEREIRA, 2004, p. 205. 

Segundo Pereira (2004), foram sete assassinatos no conflito da Fazenda Bela 

Vista, incluindo uma criança de quatro anos, filha da posseira Maria Cordeiro de Souza, 

que após um acidente morreu de tétano, pois a Polícia Militar não permitiu que a família 

atravessasse o rio Araguaia para buscar assistência na cidade de Pau D‟Arco, no estado 

do Tocantins
177

. Isso remete à chacina de 2017 em Pau d‟Arco - PA, cuja menção à 

árvore Ipê-amarelo (Tabebuia alba), atualmente vulnerável quanto à ameaça de 

extinção
178

, segue sendo derrubado, assim como aqueles que lutam por um pedaço de 

terra na Amazônia e nos demais estados brasileiros
179

.  

A história é cíclica nessa Amazônia onde as vítimas: “homens, mulheres e 

crianças – vai aumentando. No fundo da mata há choro e ranger dos dentes – há fome e 

sede de justiça, no fundo da mata” (MARTINS, 1982, p. 12). Por isso, cabe afirmar que 

os posseiros da fazenda Bela Vista se descobriram enquanto classe no bojo da luta pela 

posse da terra. Nesse contexto, os trabalhos da CPT e do STR possibilitaram essa 

formação em defesa dos direitos enquanto conscientização de classe que resistiram na 

                                            
177

 O número pode ser ainda maior, pois houve ocorrências de assassinatos entre os próprios pistoleiros e 

policiais em função de pagamentos em espécie e o roubo de uma caminhonete pertencente ao fazendeiro 

Jurandir, conforme materiais e processos organizados por Pereira (2004).  
178

 Informação disponível em: <http://www.ipef.br/identificacao/tabebuia.alba.asp>. Acesso em: 10 jun. 

2018.  
179

 Sobre a Chacina de Pau D‟Arco ver: CPT (2017), Tinoco (2017) e o Jornal - A Nova Democracia nº 

190, 191 e 192 de junho e julho de 2017, assim como o documentário - Terra e Sangue: Bastidores do 

Massacre de Pau D' Arco (2017), direção de: Patrick Granja. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sBN7xt6ags0>. Acesso em: 01. dez. 2017.  
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luta. Atualmente, o PA Bela Vista é o maior assentamento do município de Floresta do 

Araguaia-PA, conforme identificado no banco de dados de georeferenciamento e 

certificação do INCRA e organizado no mapa a seguir. 

 

Mapa 20: Assentamento Bela Vista – Floresta do Araguaia-PA.  

 
Fonte: INCRA; IBGE. Org. LAPS e GHCF, 2018. 

 

Assim, os próximos subtítulos tratam da Chacina de Goianésia e do mapeamento 

dos conflitos no campo desde 1985 no Sudeste do Pará, os quais seguem sob a égide da 

impunidade, da sede de justiça. 

 

5.4 - Chacina de Goianésia: violência e impunidade 

 

“Os latifundiários dizem que as terras são suas, mas 

qualquer apuração jurídica nos processos de aquisição 

de terras públicas particularmente na Amazônia, vai 

revelar os mecanismos de burla, falsificação e 

grilagem”. 

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1996, p. 113). 
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A partir dessa constatação os posseiros lutam pela terra para seguirem livres. Por 

isso, a resistência é constantemente reprimida de forma violenta no campo brasileiro. 

Assim, violência e grilagem são indissociáveis na história do país, as quais remetem ao 

mundo dos negócios, da política e da aliança de poder que manipula, persegue, 

expropria e mata os posseiros (ASSELIN, 1982). Evidenciando, portanto, que: 

[...] a grilagem se constitui num instrumento privilegiado de 

incorporação das terras devolutas ao modelo de propriedade privada 

do sistema capitalista. Por isso, sempre foi praticada pelos 

latifundiários, comerciantes, industriais, banqueiros e tantos outros, 

representantes do capital monopolista nacional ou estrangeiro. 

Entende-se, pois, que, nos tempos de hoje, o breve esgotamento das 

reservas naturais, minerais e alimentares, nos países altamente 

desenvolvidos, aumentou o interesse sobre regiões ainda em 

desenvolvimento e, em particular, sobre uma região como a 

Amazônia, uma das mais ricas do mundo. O movimento militar de 

1964 encampou o projeto da implantação e da internacionalização do 

capital na Amazônia e, conseqüentemente, a política de incorporação 

de todas as terras "livres", favorecendo a grilagem, a partir de projetos 

do capital monopolista ligado ao imperialismo (ASSELIN, 1982, p. 

159).  

Essa reflexão segue atual e permite reafirmar que os conflitos materializados no 

campo são oriundos da luta de classes, cujo campesinato é portador de uma condição 

semelhante ao proletariado ao antagonizar a burguesia. Por isso, admite-se que há 

[...] duas classes sociais básicas produzidas pelas contradições do 

capital e com ele antagonizadas: a dos operários e a dos camponeses, a 

dos que sofrem a exploração do capital e a dos que estão submetidos 

ao processo de expropriação pelo capital; cada qual com seu tempo 

histórico, a sua luta e a sua visão de mundo (MARTINS, 1990, p.102). 

No âmbito do campesinato esse antagonismo ocorre de forma dupla, ou seja, 

lutam contra a expropriação, e também contra a subordinação de sua renda 

(BOMBARDI, 2005). A partir dessa contradição de classes que compreendem-se os 

conflitos e as disputas de campo. 

Por isso, as análises sistematizadas por Cowell (1990) sobre o Sul do Pará, o 

conflito a seguir não é explorado como nos demais casos apresentados no decorrer da 

pesquisa. Destaca-se apenas um diálogo de Cowell com Chico Mendes, onde enfatiza 

que a violência no Pará também era intensa e tinham registrado o assassinado de 

crianças também. 

 Trata-se do conflito conhecido nacionalmente e internacionalmente como a 

Chacina de Goianésia, que segundo as mais de 800 páginas consultadas no acervo CPT 
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de Marabá durante trabalho de campo, comprava-se a crueldade dos assassinatos, bem 

como a impunidade.  

No documentário a narração enfatiza que:  

Perto da foz do rio Tocantins, fica a represa de Tucuruí, a quarta 

maior represa do mundo
180

, que transformou 2 mil Km
2 

de floresta em 

enorme cemitério. A represa também submergiu a antiga cidade 

ribeirinha de Jacundá, cujos habitantes foram realocados para Nova 

Jacundá
181

 em uma região próxima antes ocupada pela floresta. Essa 

cidade é o cenário do nosso novo conflito por terra.  No entanto, para 

tentarmos nos manter imparciais, dessa vez abordamos o assunto 

sobre o ponto de vista da Polícia. Paulo Mascarenhas é o delegado de 

Jacundá, e ele acaba de receber a notícia de que outro posseiro foi 

assassinado (MATANDO POR TERRAS, 2011).    

 

Essa possível imparcialidade de Cowell é uma ironia para analisar os 

encaminhamentos advindos da Polícia; sua posição já está clara ao tencionar os fatos, 

reconhecendo, como já abordado anteriormente, o direito dos posseiros. 

A denúncia de um novo assassinato de posseiro é acompanhada pela equipe de 

filmagem juntamente com a Polícia. Trata-se de João Feitosa Barbosa – conhecido 

ainda como João Ventinha e João Passarinho (25 anos), um caçador assassinado ao 

acaso para aterrorizar os posseiros. No dia seguinte, o posseiro Sebastião Pereira de 

Souza (51 anos) fugiu com sua família (9 pessoas), e caíram numa emboscada. 

Sebastião e seu filho Clésio Pereira de Souza, de apenas 3 anos, foram brutamente 

assassinados. Os assassinatos ocorreram em 23 e 24 de outubro de 1987, 

respectivamente. 

De acordo com o Processo Criminal da Comarca de Rondon do Pará - Nº 

0001/89 de 05 de janeiro de 1989, os réus Joaquim José Ferreira Branco e seu irmão 

Hermínio Ferreira da Silva Branco foram denunciados; ambos são portugueses, na 

época casados, pecuaristas, residentes em Belém, foram acusados pelas mortes de João 

Feitosa Barbosa, Sebastião Pereira de Souza e seu filho Clésio Pereira de Souza. No 

decorrer do documentário pode-se verificar uma parte significativa dos fatos: 

EF: Como é que foi a história? 

Posseira 16: Eles chegaram e pediram a espingarda, ele falou que 

não! Não dava a espingarda; disse que era para deixar ele com a 

espingardinha dele que ele não tinha ela para matar ninguém. Aí, eles 

falaram que iam levar ele, daí ele falou rapaz me deixa com a minha 

                                            
180

 Em 2017 ainda ocupa tal posição. 
181

 Rondon do Pará.   
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espingarda, eu não sou posseiro! Eu, não tenho nada a aver com isso! 

Aí, só foi ele afastar de costas atirou no homem.  

EF: Pegou aonde?  

Posseira 16: Pegou dentro da boca. Ficou só o “facho” a boca do 

homem, voou dente para todo canto (MATANDO POR TERRAS, 

2011). 

Após essa entrevista no local do assassinato as imagens mostram o sepultamento 

sem qualquer perícia (Figuras 133 e 134). Nota-se, como arguido na narração, que “De 

todas as coisas terríveis que testemunhamos, essa foi a mais cruel, pois ao que tudo 

indica, o homem assassinado não tinha qualquer conexão com o conflito. Descobrimos 

mais tarde que os pistoleiros
182

 haviam escolhido a sua vítima um caçador que passava 

no local completamente ao acaso” (MATANDO POR TERRAS, 2011). 

Figuras 133 e 134: Sepultamento de João Ventinha 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

Essa constatação está presente também nos inúmeros documentos do acervo da 

CPT de Marabá, bem como nos processos consultados. Assim, vale reafirmar que os 

pistoleiros mataram João Ventinha para criar pânico entre os posseiros; e, no dia 

seguinte, um dos líderes dos posseiros, Sebastião Pereira, também foi assassinado com o 

seu filho nos braços. Trata-se de uma cova medida, na terra que querias ver dividida
183

; 

é uma parte do latifúndio que ainda impera com o hodierno agronegócio calcado na 

“barbárie e modernidade”, como cunhou Oliveira (2003). 

                                            
182

 Trata-se dos pistoleiros Cigano e Venâncio, contratados em Imperatriz – MA por Joaquim José 

Ferreira Banco e levados para a região por Zacarias Rodrigues da Silva – o homem de  confiança de 

Hermínio Ferreira da Silva Branco, os quais utilizavam espingarda 12 e revolveres 38 e 7,65 conforme 

consta no Dossiê da  Chacina de Goianésia elaborado pela CPT-Marabá.  
183

 Chico Buarque em Funeral de um lavrador de 1968, álbum: Chico Buarque de Hollanda - Volume 3, 

baseado no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto de 1955. 
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A Chacina de Goianésia ocorreu numa estrada vicinal na altura do km 170 da 

PA-150, perto de Goianésia, município de Rondon do Pará – atualmente município 

Jacundá (Mapa 21), e os mandantes são os três irmãos: Hermínio – dono de uma 

serraria no km 142 da PA-150, Joaquim José – dono de uma loja de armas em 

Imperatriz-MA e João Manoel
184

. 

Ressalta-se que no âmbito do Processo 0001/89 não consta o nome de João 

Manoel, assim como em declarações firmadas pelo Padre Paulo Joanil da Silva
185

 e 

Maria de Jesus Santos, viúva de Sebastião, as quais foram registradas respectivamente 

em 20 e 21 de abril de 1988 em Jacundá
186

. 

 

Mapa 21: Jacundá – Sudeste Paraense 

 
Fonte: IBGE; DNIT; INCRA. Org. LAPS e GHCF, 2018. 

                                            
184

 Carta manifesto intitulada: “Mais um crime do latifúndio” assinada pelas seguintes instituições:  

FETAGRI-PA, STR de Jacundá, Delegacia do STR de Goianésia, Associação de Defesa dos 

Trabalhadores Unidos de Nova Jacundá, CUT, CPT, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 

Humanos, Paróquia São João Batista de Nova Jacundá e Serviço Paz e Justiça Brasil Norte - Marabá em 

28 de outubro de 1987.  
185

 Conhecido como Padre Paulinho, em abri de 2018 atuava na coordenação da CPT – Pará em Belém. 
186

Nessas declarações utilizadas no processo enfatiza-se a atuação do pistoleiro Zacarias a mando de  

Hermínio, bem como a condução de outro pistoleiro Cigano e Venâncio, ambos de Imperatriz, os quais 

participaram da chacina. 
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Na posse que a família de Sebastião vivia existiam outras 100 famílias que 

faziam as suas roças a trinta quilômetros dentro da mata à margem direita da PA-150, 

perto de Goianésia (km 162), na qual os irmãos Brancos diziam que compraram quatro 

glebas de Chico Cacau, um famoso pistoleiro-grileiro da PA-150, morto em 1983 num 

acerto de contas entre pistoleiros conforme se constata na carta denúncia supracitada
187

.  

No decorrer do documentário salienta-se que o primeiro a ser alvejado foi o seu 

filho Clésio de 3 anos e, ao alcançarem Sebastião, os pistoleiros estouraram o topo da 

sua cabeça (Figuras 135 e 136); eles utilizaram espingarda calibre 12 e os tiros a 

queima-roupa deixaram Sebastião irreconhecível, sua esposa Maria de Jesus e os demais 

filhos conseguiram escapar e chegaram até Goianésia onde relataram para a população 

(SEM TERRA, 1987). 

Figuras 135 e 136: Clésio e Sebastião brutalmente assassinados  

    
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

No hospital de Jacundá a autopsia confirmou a brutalidade extrema dos 

assassinatos, cuja intenção era claramente aumentar e espalhar o terror entre os 

posseiros. Como consequência, muitos posseiros fugiram para o estado do Amazonas. 

Nesse caso, a Polícia recolheu os pertences da família e interrogou os parentes, como 

pode-se verificar a seguir:  

Maria de Jesus: Achei que ia morrer não tem jeito (chorando). Tanto 

que ele dizia: Oh meus Deus, será que minha siná é morrer pelas mãos 

dos assassinos. Toda culpa só botá em ribá de mim e em cima do meu 

filho. Gritando tanto - não mata meu filho! Não mata meu filho! E, ele 

terminou morrendo... 

Adailton: Me deram seis tiros e então rolando pelo chão. Todo o 

tempo eles atirando. E aí viram que não tinham condição de me matar. 

Daí disseram - deixa essa desgraça ir embora. Vamos matar o velho! 

Ele saiu com a criancinha nas costas correndo e eles atirando, atirando 
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 Fazenda Baronesa. 



303 
 

atrás e gritando vamos matar o velho, é para matar o velho! E prá nóis 

matar o velho! E até que pro final de longe, eu escutei o grito da 

criança gritando e escutei o grito do papai dizendo – o marvadeza, 

caiu!   

Nota-se na fala da viúva e seu filho uma situação trágica, na qual estavam 

marcadas para morrer. Nesse contexto, destaca-se que muitos protestos foram realizados 

na PA-150, assim como cartas denunciando o caso e também chegando à Anistia 

Internacional, que fez uma reportagem especial sobre a chacina evidenciando o conflito 

por terra no Brasil. Nas figuras a seguir pode-se verificar parte dessas manifestações, na 

qual estava presente o deputado estadual João Batista, assassinado em Belém 

posteriormente
188

. 

 

Figuras 137 e 138: Manifestações na PA-150 denunciam os assassinatos  

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A atuação do Padre Paulo Joanil foi muito profícua para a família e, sobretudo, 

na luta pela justiça com os advogados e demais instituições que denuciaram essa 

chacina, por isso, ele e a viúva também sofreram ameaças
189

. Na entrevista a seguir o 

mesmo comenta sobre os assassinatos na região: 

Padre Paulo Joanil: É o foco mais intenso desses conflitos e 

chacinas, quando são queimadas casas, queimadas roças, trucidado 

crianças, violentado mulheres, é um cotidiano da vida desse povo. É 

                                            
188

 Foi assassinado no dia 05 de dezembro de 1988, ele procurou a Assembleia Estadual para pedir 

proteção policial. Diversos fazendeiros envolvidos em casos de assassinatos o haviam ameaçado; 

inclusive os irmãos Brancos. João Batista também afirmava estar na lista de morte da UDR (MATANDO 

POR TERRAS, 2011). 
189

 Sobre a trajetória da família de Sebastião e, sobremaneira, da viúva Maria de Jesus com 60 anos em 

dezembro de 2003, o jornalista Klester Cavalcanti na obra – Viúvas da Terra: morte e impunidade nos 

rincões do Brasil (2004), tece uma panorama após a tragédia na sua família e seus problemas psicológicos 

desde então. Na referida obra constata-se também que os mandantes jamais foram presos. 
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uma guerra diária desse povo, e, infelizmente, uma guerra ainda não 

declarada, mas, acontecida a cada dia.  

AC: Por exemplo, este ano [1987] morreu mais ou menos quantas 

pessoas no sul do Pará?  

  

Padre Paulo Joanil: É difícil catalogar os nomes, mais 

provavelmente já têm uma lista de mais ou menos 50 lavradores ou 

lideranças sindicais tombados nesse ano (Figura 139). 

 

Figura 139: Padre Joanil após a chacina em manifestação na PA-150 

 
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

  

Sobre o número de assassinatos no Brasil em 1987, registrou-se 154 

assassinatos, sendo: 100 assassinatos na Amazônia Legal, 38 no Pará e, no Sudeste do 

Pará, constata-se 36 assassinatos
190

, evidenciando a violência no campo a partir da 

grilagem da terra.   

Na sequência o depoimento da viúva de Sebastião, no qual pode-se confirmar a 

crueldade no seu assassinato e do pequeno Clésio: 

Delegado: Então vamos lá! Eu lhe pergunto uma coisa: aconteceu 

isso, como é que vocês fizeram? 

Maria de Jesus: O que eu fiz - só corri! 

Delegado: Correu? 

Maria de Jesus: Eu corri mais esse (aponta para o filho) e o de 7 

anos, quando chegou no meio da mata, escutamos o tiroteio. E, assim 

mesmo eles morreram... 

Delegado: Foi arma pesada, não foi? 

Maria de Jesus: Foi moço! Pesada! Correu mesmo assim, e meteu a 

cabeça bem assim (gestos) no toco que ele entrou embaixo, e eles 
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 CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT. 
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vieram assim por cima e quando eles chegaram lá (gestos indicando os 

inúmeros tiros)... E, ainda deram uma grande facada assim de lado. Tá 

lá em casa a faca, sumiu até o cabo, entrou desse tanto o cabo para 

dentro (gestos e choro)...  

Filha: Esfaquearam mesmo depois de morto!  

Maria de Jesus: Arrancaram os olhos! 

Filha: Arrancaram o olho dele mãe?  

Delegado: Arrancaram os olhos é? 

Maria de Jesus: gestos indicando positivamente sobre o fato de terem 

arrancado os olhos, seguindo de choro.  

Filha: Coisa de horror mesmo! 

Delegado: Logo após esses fatos, esses acontecimentos - os dois 

pistoleiros se retiraram. Vocês viram o Joaquim José e o Hermínio?   

Maria de Jesus: Vi! 

Essa narrativa revela a atrocidade na chacina, e os irmãos Brancos seguiam 

afirmando a inocência e que as terras lhes pertenciam. No âmbito do documentário, 

Hermínio respondeu às perguntas da equipe de Cowell:  

EF: Seu Hermínio, os posseiros acusam o senhor e um irmão do 

senhor como o mandante da morte das três pessoas. O senhor pode 

nos contar essa história desde o início?   

Hermínio Branco: Olha eu nada tenho a ver com a parte do atrito que 

houve, simplesmente eu fiquei ciente por outras partes (Figura 140); 

por que eu não combino com a parte dos meus irmãos, e eu entrei no 

meio pedindo ao seu Sebastião que ele se afasta-se de lá a bem dele e 

dos filhos deles e de meus filhos. Que na hora que houvesse um atrito 

entre as ambas partes, eu iria ficar na região, na minha propriedade, na 

minha indústria, eu iria ter problema. Então para que eu evitasse eu 

pedi, implorei, ofereci alguma vantagem para que ele não houvesse 

esses atritos; e as repostas que eu tive, e que eles não iriam sair 

(pausa), nem que houvesse derramamento de sangue. (Corte para 

cenas do cadáver de João Ventinha sendo exumado – Figura 141 e 

142) (MATANDO POR TERRAS, 2011). 
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Figuras 140 e 141: Entrevista com Hermínio Branco e exumação de João Ventinha 

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás; CPT-Marabá.  

 

A conclusão do médico legista ao exumar o João Ventinha foi “esmagamento da 

caixa craniana por instrumento pérfuro-contundente, que é bala!”; há indícios, portanto, 

de que a Polícia auxiliou na fuga dos assassinatos, como pode-se evidenciar no próprio 

sepultamento realizado pelos policiais e algumas testemunhas.   

Na sequência Cowell e sua equipe indagam o Delegado sobre o inquérito, e o 

mesmo responde as indagações com precisão: 

EF: Delegado, o senhor como responsável por esse inquérito 

espera apurar realmente quem são os mandatários desses 

assassinatos? 

Delegado: Evidentemente que eu espero apurar e colocá-los 

onde devem estar, ou seja, na cadeia, né! Chama-se Joaquim 

José, não só eu sei, como toda a polícia do estado do Pará já 

sabe e sabem também os habitantes do município, que foi ele o 

responsável disso tudo!  

Todavia, após a exumação na área do assassinato de João Ventinha, a Polícia se 

dirigiu à cidade, e não à direção oposta que leva à fazenda de Joaquim (Figuras 142 e 

143). Nota-se, portanto, que mesmo diante dos fatos a Polícia não agiu sob o argumento 

de que os acusados haviam habeas corpus em mãos; inviabilizando a Polícia tocá-lo até 

segundo a justiça. 
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Figuras 142 e 143: Delegado na área do assassinato de João Ventinha 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Nesse contexto, os posseiros seguiam lutando e deixaram um recado para o 

fazendeiro numa construção da fazenda destruída pelos posseiros: “Senhor Joaquim, 

você disse que nós estávamos com medo de você! Você está enganado!” (MATANDO 

POR TERRAS, 2011) conforme pode-se ler numa placa nas figuras a seguir: 

Figuras 144 e 145: Recado dos posseiros para o fazendeiro 

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Em resposta, pode-se notar na fala do Hermínio Branco: “Pois é, eles estão me 

ameaçando, né! A pessoa que ameaça é igual a cachorro que late. Fica latindo, latindo 

ou tem que espancar para ele ir embora ou tem a gente que ficar calado, quieto 

também!”  (MATANDO POR TERRAS, 2011). Nesse contexto, Cowell entrevista 

Maria das Graças de Sousa Silva (Figura 146), que trabalhou na serraria de Hermínio, e 

o irmão mais velho, que relatou muito nervosamente o que havia visto por lá.  
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Figura 146: Entrevista com Maria das Graças que trabalhou na serraria de Hermínio 

   
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

EF: Graça, quanto tempo você trabalhou na serraria do senhor 

Hermínio? 

 

Graça: 18 dias. 

 

EF: Que serviço você fazia lá? 

 

Graça: Lavava vazia, arrumava a casa, lavava roupa e deixava 

de comer para os pistoleiros.  

 

EF: Como você sabia que eles eram pistoleiros? 

 

Graça: Por que o Zacarias me falou. 

 

EF: Quem é Zacarias? 

 

Graça: Ele é um rapaz que trabalha lá.  

 

EF: Quem dava ordem para eles? 

 

Graça: Pra eles?  

 

EF: Para os pistoleiros, quem dava ordem? 

 

Graça: Era o irmão do seu Hermínio, o Joaquim. 

 

AC: Você viu ele lá?   

 

Graça: Quem – Joaquim? Vi, uns dois dias, ele passou uns dois 

dias lá!  

 

EF: Quem te contou que eles tinham matado um homem e uma 

criança? 
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Graça: Neusa, a irmã da mulher dele.  

 

EF: O Zacarias pediu alguma coisa para você?  

 

Graça: Pediu! Pediu para mim não falar nada.  

 

AC: O que você pensa que está ligado ao assassinato desse 

menino e do homem?  

 

Graça: Por que todas as noites eles saiam para lá, para onde 

estavam os posseiros lá! O Zacarias também saiu, um dia.  

 

AC: Eles saem armados? 

 

Graça: O Zacarias saiu. Ele comprou três espingardas lá no 

armazém em Aparecida - Jacundá. E foram, disse que ia ter 

guerra lá. 

 

EF: Como é? 

 

Graça: Disse que ia ter guerra lá nos posseiros! (Corte para 

vista aérea da cidade de Imperatriz-PA) 
 

Essa entrevista é mais uma prova do envolvimento sumário dos irmãos Branco, a 

cidade de Imperatriz “é famosa por seus pistoleiros, e Joaquim o irmão mais novo é 

proprietário de uma loja de caça que vende armas; e, que segundo os posseiros é um 

ponto para contratar pistoleiros” (MATANDO POR TERRAS, 2011)
191

.  

Figuras 147 e 148: Loja de Joaquim em Imperatriz - MA

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

                                            
191

 No âmbito do Relatório da Corregedoria Geral da Polícia Civil do estado do Pará, os irmãos Joaquim 

José Ferreira Branco e Hermínio Ferreira da Silva Branco são indicados como os principais mandantes 

suspeitos, cujos autores ainda não haviam sido identificados. Em relação às testemunhas arroladas, 

constatam-se no presente Relatório (p. 79 a 87) do Processo cuja data é 06 de março de 1990, assim como 

nos Documentos do Ministério Público do Pará (p. 12) do Processo, a saber: Maria de Jesus dos Santos, 

Izabel Ferreira dos Santos, Antonio Pereira de Souza, Alielcio Santana Amorim, João Pereira de Souza, 

Afonso Barral Costa e Padre Paulo Joanil da Silva. 
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No documentário é possível verificar certa apreensão dos funcionários e demais 

homens que estavam na loja, e Joaquim se afastou apressadamente para evitar ser 

filmado. Nesse contexto, o documentário remete à luta dos posseiros e à atuação do 

Padre Joanil numa eloquente análise durante uma missa:  

Padre Paulo Joanil: Aqui tá escrito na cruz meus irmãos – Clésio, 

Sebastião e João Ventinha pedem justiça. Eles estão pedindo justiça! 

Meus irmãos essa pergunta está na nossa cabeça, na nossa boca – O 

que foi feito para a punição do Hermínio e seu irmão Joaquim José 

que pagaram o grupo de jagunços para derrubar no chão os irmãos, o 

que foi feito? Nada! Porque quando morre pobre, quando é 

assassinado filho de pobre, não existe nenhuma autoridade para tomar 

providência. E, a nossa justiça tem um nome só! Se chama Reforma 

Agrária! Somente com a verdadeira reforma agrária é que vai colocar 

o fim nessa violência, desse latifúndio (Figuras 149 e 150).    

Figuras 149 e 150: Missa com posseiros exigindo justiça – Reforma Agrária 

     
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A perspectiva da reforma agrária está materializada nesse perverso cotidiano do 

campesinato. Mas, contraditoriamente, há uma esperança, pois sabem que essas terras 

são públicas e, historicamente, foram griladas em prol do desenvolvimento no bojo das 

políticas públicas para “integrar a Amazônia”. Assim, a reforma agrária remete à “[...] 

apropriação de frações do território pelo campesinato, fruto da luta e do enfrentamento 

de classe levado a cabo por ele. É assim que a luta pela terra está enraizada em todo o 

país e tem se territorializado ao longo das décadas” (BOMBARDI, 2005, p. 681). 

Dessa eminente luta a União Democrática Ruralista é um exemplo para 

compreensão dessas disputas e, no bojo do documentário, indicam a organização de 

vaquejadas para angariar recursos para sua atuação em todos os estados brasileiros, e 



311 
 

sua liderança era Ronaldo Caiado que discursa defendendo a “classe produtora rural” 

(Figuras 151 e 152).  

Ronaldo Caiado: Quando a propriedade de um companheiro nosso na 

cidade de Cruz Alta [Rio Grande do Sul] ao ser invadida, inclusive 

por 200 invasores profissionais como disse muito bem o Quinta (sic). 

A UDR não aceita são os homens nocivos como os invasores e os 

grileiros; os produtores irreais são difundidos por nós (aplausos). E, 

quando uma propriedade... a UDR no Rio Grande do Sul, naquela 

hora mobilizou 400 homens e entrou dentro da fazenda, cercou os 

invasores e exigiu o cumprimento da lei e da liminar que havia sido 

concedida. E, aí sim se fez cumprir a justiça no Rio Grande do Sul 

(aplausos). E, assim, nós temos que fazer meu senhor. O momento 

agora não é de cuidar cada um por si não! E de sermos unidos, e de 

transformarmos essa entidade, nessa classe, numa caixa de 

marimbondo (aplausos). É essa a necessidade da classe produtora 

rural!       

 

Figuras 151 e 152: Ronaldo Caiado e vaquejadas da UDR 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

O Assassinato do deputado estadual João Batista em Belém, no dia 5 de 

dezembro de 1988, também repercuti, pois anteriormente o mesmo avisara que estava 

na lista da UDR, bem como dos irmãos Brancos. Na porta do necrotério os 

manifestantes gritavam: “Punição, punição, UDR na prisão... Punição, punição, 

UDR na prisão...” conforme pode-se verificar no documentário. Na sequência narram a 

importância do Relatório da Anistia Internacional (Figuras 153 e 154): “sobre os 

assassinatos no meio rural brasileiro inclui os dois casos que filmamos, afirmando que 

para os mil assassinatos cometidos, apenas 3 pistoleiros foram condenados! E nenhum 

dos homens que encomendaram os crimes” (MATANDO POR TERRAS, 2011).  
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Figuras 153 e 154: Denúncias sobre os conflitos no campo na Anistia Internacional 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Na contramão, o represente do governo Sarney, o ministro da Justiça Paulo 

Brossard
192

, disse ser uma fantasia e um equívoco afirmar que ocorreram 1000 

assassinatos no campo
193

 conforme figuras a seguir:   

 

Figuras 155 e 156: Brossad criticando os dados sobre a violência no campo  

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

A atuação da UDR e o aparelhamento do Estado para inibir a reforma agrária 

seguem vigentes, mesmo após a Ditadura. Por isso, as manifestações contra a violência 

no campo seguirão em todo o Brasil nos anos 1980. Trata-se de um anseio por terra que 

mobilizou parte dos movimentos sociais como enfatizam na narração: “Reforma 

Agrária, reforma agrária... um, dois, três, quatro, cinco mil ou faz reforma agrária 

                                            
192

 Ministro da Justiça de 14 de fevereiro de 1986 a 19 de janeiro de 1989, cuja nomeação foi feita por 

José Sarney. Faleceu em 2015 aos 90 anos. 
193

 Silva (1987) apresenta elementos importantes da contradição Paulo Brossad como o “xerife da 

reforma”. 
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ou paramos o Brasil! um, dois, três, quatro, cinco mil ou faz reforma agrária ou 

paramos o Brasil!” 
194

. 

Assim, o documentário estabelece um paralelo a partir da migração para 

Rondônia, já abordado nos projetos de colonização com o advento na mecanização do 

campo. Desse modo, a narração apresenta um panorama da eleição presidencial de 1989 

com a candidatura de Caiado, o representante da UDR, Lula, líder sindical dos partidos 

de esquerda (sic), cujo pai havia sido expulso de suas terras. Em destaque nessa reta 

final do documentário enfatizam algumas entrevistas e discursos de Lula em relação à 

reforma agrária:  

Lula: Assumi o compromisso de que não iremos mandar nem um 

dólar mais para pagar a nossa dívida externa. Quero aqui assumir o 

compromisso de que nós iremos fazer a Reforma Agrária em Minas 

Gerais e no Brasil (Figuras 157 e 158).  

Narração: As coletivas de imprensa de Lula pareciam um vale-tudo 

jornalístico.  

Jornalista: Lula fale um pouquinho sobre sua reforma agrária. 

Lula: A reforma agrária, não é a minha reforma agrária, é a reforma 

agrária da Frente Brasil Popular, nós compreendemos que a reforma 

agrária é capaz de fazer com que melhore a qualidade de vida do 

povo. A única possibilidade de você terminar a violência no campo 

nas atuais circunstâncias é você - primeiro punir quem faz a 

violência, segundo você fazer a reforma agrária tão reivindicada e 

tão almejada pelo nosso povo (MATANDO POR TERRAS, 2011; 

grifo nosso).   

Figuras 157 e 158: Lula durante a campanha presidencial de 1989 

     

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Em 1989 Fernando Collor, o candidato da direita que não havia feito campanha 

pela reforma agrária, venceu as eleições e “surpreendeu muitos dos seus apoiadores ao 
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 Lema utilizado nas marchas dos Sem Terras, sobretudo, aqueles ligados ao MST – Movimentos dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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assinar as reformas drásticas para a economia, os incentivos fiscais e o meio ambiente. 

Mas, fez pouco para ajudar especificamente o tipo de pessoa que retratamos nesse 

filme” (MATANDO POR TERRAS, 2011). 

Sobre a posterior eleição de Lula em 2002, infelizmente a reforma agrária 

apregoada por ele e pelos movimentos sociais que o apoiaram historicamente não foi 

concretizada numa “única canetada”. A aliança com o agronegócio fortaleceu o 

agrobanditismo e culminou na sustentação do golpe 

político/parlamentar/jurídico/midiático de 2016 que violentou a jovem democracia 

brasileira (MIDIDIERO JÚNIOR, 2017). 

Ao finalizar o documentário, a narração apresenta um grupo de sem terras 

ocupando uma propriedade de Ronaldo Caiado, o líder dos ruralistas (Figura 159), e o 

clube de tiros de Joaquim Branco recém inaugurado nos arredores de Imperatriz (Figura 

160), e afirma na narração final: “Passados três anos, o caso contra ele e seu irmão ainda 

não foi julgado. Tornando Joaquim um exemplo da acusação da Anistia Internacional de 

que nenhum dos fazendeiros acusados em encomendar estas mil mortes jamais foi 

julgado!” (MATANDO POR TERRAS, 2011). 

Figuras 159 e 160: Fazenda ocupada pelos sem terras e clube de tiros de Joaquim 

Branco 

      
Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

 

Nesse contexto, o documentário indica que milhares de brasileiros pobres e sem 

terra continuam arriscando suas vidas por um pedaço de chão, os quais preferem morrer 

a serem expulsos. Por isso, seguem em direção às profundezas da Amazônia, da terra 

prometida que lhes assegure a autonomia e, sobretudo, a liberdade para labutarem na 

terra de trabalho e vida, ou seja, almejam justamente a territorialização e recriação 

enquanto camponeses.    
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A partir dos assassinatos retratados no documentário, a Chacina de Goianésia é a 

mais intensa nessa árdua e sangrenta luta pela posse da terra no Brasil, cujas manchas 

seguem nas roupas que Sebastião Pereira de Souza usava no dia em que foi assassinado, 

as quais irão compor um futuro Memorial da CPT – Marabá (Figura 161). Assim como 

a impunidade da Justiça, pois até 2013 o Processo seguia em tramitação, após inúmeros 

extravios, conforme pode-se verificar nos documentados levantados na CPT - Marabá 

com o advogado José Batista Gonçalves Afonso, sobretudo, no que tange os 

procedimentos de restauração de autos do Processo nº 01/89 iniciados em abril de 

2004
195

, cuja famosa prescrição remete à institucionalização da impunidade
196

. 

Figura 161: Roupas de Sebastião Pereira de Souza manchadas de sangue 

 

Fonte: CPT-Marabá. 

A impunidade nessa Chacina registrada por Cowell no documentário “Matando 

por terras”, bem como no acervo da CPT, seja nas denúncias, nos dossiês e nos 

processos judiciais, indica que violência é um instrumento indissociável da grilagem de 

terras e, por conseguinte, revela a impunidade, pois os mandantes e pistoleiros nesse 

caso nunca foram presos. Tal constatação permite dizer que a impunidade vigorou 

nesses crimes e, diferentemente do caso da fazenda Bela Vista – atualmente 

Assentamento Bela Vista em Floresta do Araguaia, a reforma agrária não contemplou 

                                            
195

 Processo nº 052/2004 Restauração de Autos – MPE – PA. 
196

 No Anexo J, pode-se verificar alguns documentos da Chacina de Goianésia datado de 1987 a 2013 que 

comprovam a impunidade. Hermínio, por exemplo, faleceu em 2005 e, em 2013, ainda havia recursos de 

apelação do seu irmão Joaquim José Ferreira Branco que remete ao Acórdão Nº 94.839 – D.J.E. 

23/02/2011 – trânsito em julgado, ou seja, um crime prescrito.   
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esses posseiros, o que remete, sem dúvidas, à continuidade e atualidade dos conflitos 

agrários. 

 

 5.5 - Mapeando os conflitos e os usos da terra no Sudeste Paraense 

  

“Enquanto for preciso publicar um relatório anual de conflitos no campo,  

não haverá paz nem no campo, nem na cidade”. 

 

Dom Pedro Casaldáliga (CPT, 2010, p. 07). 

 

No período de 1985 a 1989 (Governo Sarney), o campo brasileiro foi o mais 

violento dos últimos trinta anos, concentrando 705 assassinatos (41,6%) em 3489 

conflitos (11,8%) de acordo com os dados da CPT
197

. Essa informação é muito profícua, 

uma vez que coincide com a maioria dos documentários da série “A década da 

destruição” proposto por Adrian Cowell. Por isso, reconhecemos que tais dados, por 

vezes, escondem o rosto, ocultam os olhos e não mostram a história (BALDUÍNO, 

2010). Portanto, cabe escancarar os dados estatísticos por meio de uma análise crítica e, 

por vezes, propositiva ao assumir a necessidade de uma ampla reforma agrária que 

infelizmente não ocorreu no Brasil.  

Diante disso, pode-se verificar que a série “A Década da Destruição”, de Cowell, 

registra alguns desses conflitos, cujos assassinatos e impunidade estão escancarados no 

país e revelam a violência e a barbárie territorializadas no campo brasileiro, 

especialmente na Amazônia.  

Registra-se no período de 1985 a 1990, o montante de 927 assassinatos no 

Brasil, dos quais 529 ocorreram na Amazônia Legal, ou seja, o equivalente a 57% do 

total de ocorrência no país. Essa conjuntura revela, entre outras perspectivas, a barbárie 

do avanço do capital na região e as estratégias violentas e arcaicas para sua reprodução. 

Isso indica a permanência da luta pela terra e território e, nesse devir, urge reconhecer 

que “a defesa da terra e do território é a defesa da vida. A defesa da vida não se concebe 

sem a defesa da terra e do território” (MONTENEGRO, 2010, p. 30).  

Esse cenário está respaldado, ainda, pelo fato de que “os conflitos sociais no 

campo brasileiro e sua marca ímpar a violência, não são uma exclusividade apenas do 

                                            
197

 Centro de Documentação Dom Tomás Balduino-CEDOC-CPT. 
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século XX” (OLIVEIRA, 2007, p. 135), cujo documentário “Matando por terras” 

permite analisar e, sobremaneira, registrar e atualizar os conflitos no campo brasileiro e 

na Amazônia. Assim, os mapas organizados a seguir dialogam com a obra de Cowell ao 

atualizar os dados das áreas filmadas, bem como reafirmam que os conflitos por terra e 

território continuam latentes em toda a Amazônia brasileira. Trata-se, portanto, de 

conflitos sangrentos que violam direitos humanos e fomentam uma verídica guerra no 

campo, sob a égide da democracia (FERREIRA, 2017).  

Os mapas 22, 23 e 24 congregam o levantamento realizado no acervo da CPT 

em consonância com o documentário que sintetiza a série “ A Década da destruição”, ou 

seja, o “Matando por terras” (1990 e 2011), cuja centralidade é no Sudeste do Pará, 

sobretudo, no Bico do Papagaio. Por isso, os mapas remetem aos assassinatos e 

ocupações em distintos períodos
198

. 

                                            
198

 Salienta-se que do ponto de vista da distribuição cartográfica, as leituras acumuladas sobre a Geografia 

Agrária indicam a divisão dos dados a partir dos diferentes governos. Optou-se, no entanto, em manter os 

períodos aglutinados em função dos registros originais de Cowell, uma vez que esses não se limitaram às 

temporalidades mencionadas.  
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Mapa 22:  Sudeste do Pará: assassinatos no campo entre 1985  a 1990

 
Fonte: CEDOC-CPT. Org. GHCF. 
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Mapa 23: Sudeste do Pará: assassiantos no campo entre 1985 a 2016 

 

Fonte: CEDOC-CPT. Org. GHCF. 
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Mapa 24:  Sudeste do Pará: assassinatos no campo entre 1985 a 2015.  

 
 

Fonte: CEDOC-CPT. Org. GHCF. 
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Nos últimos trinta anos nota-se que os conflitos e assassinatos estão presentes em 

quase todos os municípios do Sudeste do Pará. Em 2017, por exemplo, dos 70 assassinatos no 

campo brasileiro, 21 foram no Pará, e desses, 17 foram no Sudeste paraense, incluindo o 

massacre em Pau D‟Arco. Ainda de acordo com a CPT (2018), nos últimos 32 anos, ou seja, 

de 1985 a 2017, “O Pará é o estado que lidera no país, com 466 casos e 702 vítimas. 

Maranhão vem em segundo lugar com 168 vítimas em 157 casos. E o estado de Rondônia em 

terceiro, com 147 pessoas assassinadas em 102 casos”
 199

. 

Nesse mesmo período a CPT registrou 1438 conflitos com 1904 assassinatos e 

constatou ainda que apenas 113 casos foram julgados e 31 mandantes foram condenados em 

todo o país. No tocante à Amazônia legal, constata-se 44 casos julgados e 20 condenados
200

.  

No mapa e gráfico a seguir, essa mesma região, estopim dos conflitos no campo, é 

apresentada a partir das distintas territorialidades (assentamentos rurais, Unidades de 

Conservação, Terras Indígenas etc.) em consonância com higrografia, vegetação e 

pastagem/agronegócio que se articulam nessa região, ora como fronteira, ora como 

territorializadas nessa fração do território capitalista e “livre”; uma vez que a disputa pelas 

terras devolutas seguem eminentes, assim como os conflitos no sudeste paraense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
199

 Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4319-assassinatos-no-campo-batem-

novo-recorde-e-atingem-maior-numero-desde-2003>. Acesso em: 16 abr. 2018.  
200

 Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/60-dados-2017/14075-

assassinatos-e-julgamentos-1985-2017-cpt-assessoria-de-comunicacao?Itemid=0>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
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Mapa 25:  Uso e Ocupação da terra no Sudeste do Pará 2017. 

 
Fonte: Modis/Terra e INCRA.  Org. LAPS e GHCF, 2017.  



323 
 

 

Gráfico 6: Distribuição do usos e ocupação da terra no Sudeste do Pará %.  

 

Fonte: Modis/Terra e INCRA.  Org. LAPS e GHCF, 2017.  

A partir da classificação dos usos e ocupação da terra no Sudeste Paraense é possível 

identificar algumas sobreposições, sobretudo, com as análises inerentes à mineração 

realizadas anteriormente, ou seja, os Assentamentos Rurais, Terras Indígenas e UCs estão 

em constantes disputas com a mineração e o agronegócio
201

. Assim, destaca-se que os usos e 

ocupação da terra indicam que 43% remetem às florestas primárias, 36% à área de transição 

pasto-floresta, 17,1% a pastos e outros usos, ou seja, esses dois últimos incluem também os 

cultivos e monocultivos agrícolas e, por fim, 3,9% a corpos d‟agua.    

No próximo mapa evidencia-se os diferentes conflitos no campo registrados na 

Amazônia Legal, os quais estão vigentes e compõem as análises do Atlas de Conflitos na 

Amazônia, que revela a existência de  980 conflitos em vigor envolvendo 98.400 famílias 

(CPT, 2017). Destaca-se, de imediato, a intensidade de conflitos nos estados do Acre, 

Rondônia, Pará e Maranhão; na região do Bico do Pagagaio os conflitos seguem intensos e 

atuais. Por isso, é possível fazer uma nítida associação entre o mapa com os assassiantos no 

                                            
201

 Destaco, por exemplo, no município de Canaã dos Carajás, o Projeto Ferro Carajás S11D (antigo - Projeto 

Serra Sul) como o maior complexo minerador da Vale S/A que já expropriou aproximadamente 100 famílias 

camponesas, conforme pude constatar durante trabalho de campo em novembro de 2016 na região e, 

posteriormente, numa nítida aliança entre o INCRA e a mineradora Vale S/A, em que o Assentamento União 

Américo Santana foi criado atendendo parcialmente essa população camponesa oriunda da Vila Mozartinópolis 

para a antiga Fazenda Recreio, com área de 1.685 hectares. Ressalta-se, conforme entrevista com o Presidente 

do Sindicato Rural de Canaã dos Carajás, que no meio do assentamento há uma área na qual se constata 

explosões diárias para pesquisa minerária, ou seja, esses camponeses continuam sofrendo pressão mesmo com 

a “reforma agrária”.  
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campo, os quais foram organizados no período de 1985 a 2017 (Gráfico 7), assim, conclui-se 

que  os conflitos estão marcados com muito sangue.   
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Mapa 26: Amazônia Legal – nº de conflitos no campo 

 
Fonte: CPT, 2017, p. 25. 
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Gráfico 7: Assassinatos no campo - Brasil e Amazônia (1985 – 2017) 

 

Fonte: CEDOC-CPT (1988, 1992, 2010, 2015, 2016, 2018); OLIVEIRA (1996, 1997). Org. GHCF.  
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A partir dessas análises, cabe salientar que o documentário “Matando por terras”, na 

narrativa final, indica que: “Apesar disso, milhões de brasileiros pobres e sem terras 

continuarão arriscando obstinadamente as suas vidas por qualquer pedaço de chão. Eles 

preferem morrer do que ser expulsos. Como tantos outros antes deles; cada vez mais longe, 

em direção às profundezas da Amazônia (Figuras 162 e 163) ” (MATANDO POR 

TERRAS, 2011).  

Trata-se de uma liberdade que historicamente tenta alijar o campesinato. Por isso, 

seguem em luta pela terra de trabalho e vida, ou seja, no árduo processo de criação e 

recriação do campesinato, da constituição de uma economia camponesa que nos ensina por 

meio das crises como responder e superá-las a partir da própria família, das relações sociais, 

de uma ordem moral construída na lutas, ou seja, uma luta de classes – de um modo de vida 

que historicamente remete às lições camponesas, como apregoado por Shanin (2008).  

Figuras: 162 e 163: Família adentrando a floresta 

    

Fonte: Matando por terras; PUC Goiás. 

A leitura dos documentários de Cowell remete, inicialmente, à temática ambiental, 

bem como à questão dos conflitos e assassinatos no campo brasileiro, tecendo um profícuo 

encontro da questão agrária e ambiental, marcada pela aliança terra-capital e meio ambiente. 

Por isso, reitera-se que “não existe latifúndio, sem violência. A violência faz parte da 

estrutura do latifúndio [...]. A existência do latifúndio é a violência geradora de todas as 

ações violentas que o acompanham” (BALDUINO, 2014, p. 32). 

Sues registros cinematográficos permitem conhecer e aprofundar as contradições do 

capitalismo e, sobretudo, auxiliam na leitura do território a partir das contradições no âmbito 

da questão agrária amazônica, bem como nos seus desdobramentos nas políticas territoriais e 

ambientais no Brasil. 

Nesse sentido, salienta-se que a base dos conflitos ora registrados estão ancorados  

na existência de terras públicas na Amazônia e também em outras regiões do país, o que em 
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partes permite afirmar que as políticas públicas enfatizam uma contrarreforma agrária no 

país; aliada aos interesses dos empreendimentos agropecuários/latifúndiários - mineração, 

sobretudo, para abertura de novas áreas para a expansão produtiva, bem como tentam 

desmobilizar os movimentos socioterritoriais, ou mesmo, elaboram projetos de colonização 

e assentamentos rurais onde e como lhes convém e recriam novas fronteiras. 

Acirram outros conflitos no campo, sobretudo, com as Unidades de Conservação e 

Terras Indígenas, que em tese estão no mesmo patamar no tocante à hierárquica 

constitucional. No entanto, tornam-se, por vezes, distintas e antagônicas no que se refere à 

regularização fundiária e, por conseguinte, remetem à institucionalização da contrarreforma 

agrária.  

No entanto, o campesinato segue em marcha no Sudeste do Pará, bem como em 

outras áreas do país. Como exemplo fundante, destaca-se que no período de 1991 e 1998 

ocorreram 54 novas ocupações de terra na região e foram criados 51 Projetos de 

Assentamentos (PAs), redefinindo em 10% a configuração fundiária da região (PEREIRA, 

2004).  

Ao consultar os dados do INCRA até 2015, pode-se verificar a existência de 473 

assentamentos rurais no Sudeste do Pará (Mapa 27) que remete à conscientização de classe 

para seguirem lutando, ou seja, trata-se de uma luta para a derrubada das cercas do latifúndio 

visando assegurar, ao mesmo tempo, uma classe e um modo de vida (SHANIN, 1979).  
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Mapa 27: Assentamentos no Sudeste Paraense até 2015

 
Fonte: IBGE; DNIT; INCRA; Org. LAPS e GHCF, 2018. 
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A leitura do mapa e dos dados que o compõem revela que em todos os 

municípios do Sudeste Paraense há assentamentos rurais. Todavia, os mesmos não são 

suficientes, por isso, a luta do campesinato segue, assim como os conflitos. Nesse 

devir, reitera-se que a terra é mais do que terra. E, 

[...] esse símbolo, que se liga visceralmente à vida, é propriamente o 

lugar histórico dessas lutas, sucessoras das mais primitivas lutas dos 

índios, dos negros e dos camponeses que, na sofrida busca do próprio 

chão, foram descobrindo as outras dimensões do seu combate. Terra é 

dignidade, é participação, é cidadania, é democracia. Terra é festa do 

povo novo que, por meio da mudança, conquistou a liberdade, a 

fraternidade e a alegria de viver! (BALDUINO, 2004, p. 24-5). 

 

Essa cidadania para o campo é expressa no cotidiano dos camponeses 

registrados por Cowell e sua equipe, cujas lentes capturam os conflitos para além do 

ato poético advindo da produção audiovisual, revelam uma rebeldia sem roteiros e 

estórias prévias, registram o fato acontecido e tomam partido em defesa dos direitos 

humanos. Assim, arriscam-se para filmar na esperança de que as dinâmicas e 

processos pudessem aclamar e depois poderiam divulgar os materiais no Brasil, para 

não expor ainda mais as pessoas e familiares
202

. 

Tratam-se de imagens que remetem às mazelas e à barbárie no campo e 

constituem, portanto, um retrato das lutas e vitórias, as quais estão sendo reescritas 

frente à recriação de formas de organização social, econômica e territorial 

camponesas, ou seja, a luta pela reforma agrária enquanto possibilidade de um projeto 

camponês calcado em um modo de vida e sua constituição enquanto classe.  
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 Baseado em entrevistas com Vicente Rios em novembro de 2015 e agosto de 2017.  
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“Vive-se assim uma hora de lutas e de decisões, devendo os cidadãos, e todo 

brasileiro é um cidadão, se definir entre uma posição favorável a uma reforma 

agrária autêntica ou contra a mesma, neste caso com a manutenção do status 

quo dos proprietários de terra ou com a realização de medidas paliativas que 

não resolveriam o problema, mas apenas o camuflariam por algum tempo”. 

 

Manuel Correia de Andrade (1991, p. 76). 

 

“A reforma agrária, além de resolver a maior parte dos problemas estruturais 

que existem no campo brasileiro, permitiria ampliar a oferta de alimentos e 

resolver o problema crônico da fome e do desemprego, enfim, da miséria que 

envolve milhões de brasileiros”. 

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1999, p. 103). 
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As leituras realizadas sobre a obra cinematográfica de Adrian Cowell revelam a 

permanência e recriação do campesinato e alguns desafios para a Amazônia a partir das 

distintas territorialidades filmadas desde 1958 no Brasil. Nesse sentido, a pesquisa 

reafirma que sua principal série – A Década da destruição, gravada entre 1980 e 1990, 

segue atual, ou seja, é atemporal ao registrar a transição da Ditadura Militar e a 

redemocratização do país tomando como referência os conflitos ambientais e territoriais 

nessa fronteira. 

Assim, o argumento central da tese, exposto no decorrer dos capítulos, remete à 

perenidade dos conflitos no campo sejam sob a égide da Ditadura ou da Democracia, 

pois os mesmos ocorrem com a conivência do Estado sob a terra livre e do território dos 

povos indígenas, vitimando ainda os posseiros na longa caminhada em defesa da terra 

de trabalho e vida.  

Por isso, “só o compromisso com a transformação da sociedade pode 

revolucionar o conhecimento [...] (MARTINS, 1980a, p. XI). Baseado nesse ideário, 

utiliza-se da própria explicação de Cowell para interpretar parte do seu legado ao 

indicar que: 

Há 50 anos, era inconcebível que a humanidade pudesse ameaçar a 

floresta. Referia-se à Amazônia como o “Inferno Verde” e era vista 

como uma enorme força elementar da natureza que, por puro capricho, 

matava ou poupava os homens que ousavam penetrá-la. Quando 

cheguei a este país, embora o presidente Juscelino Kubitschek 

estivesse iniciando a construção de Brasília e começando a abrir a 

Amazônia por terra – através de estradas como a Belém-Brasília e a 

BR-364 para Porto Velho – parecia inconcebível que a Amazônia 

pudesse chegar a correr tamanho risco, que fosse preciso proteção da 

polícia ambiental em helicópteros; ou mesmo que precisasse de um 

Fundo Amazônia para dar incentivos e impedir que a floresta fosse 

derrubada. Contudo, o que o acervo registrou foi a maior incineração 

de matéria orgânica feita pelo homem na história do mundo 

(COWELL, 2008, p. 09).   

O registro dessa Amazônia revelada por Cowell e sua equipe, especialmente 

através de Vicente Rios, permite indicar o desmatamento, os povos indígenas, os 

camponeses e os demais  conflitos ambientais e agrários numa escala cada dia mais 

mundializada, cujos impactos também o são como analisado na própria trajetória 

biográfica de Cowell como cidadão do mundo que capturou diferentes conflitos na 

construção de um cinema verdade-participativo que remete à um des-encontro na 

fronteira amazônica.  
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Assim, as teorias advindas da ocupação territorial, bem como do quadro 

fundiário, remetem às políticas públicas na Amazônia Legal e à indissociabilidade da 

questão ambiental e agrária nos seus registros. Nesse sentido, permite afirmar que a 

teoria dos conflitos agrários segue vigente, pois:  

No Brasil, a propriedade privada da terra é a materialização de poder, 

de extensão de um domínio e que dificilmente é renegada e 

expropriada de quem a detém. Portanto, a relação terra, território e 

Estado, sob este aspecto, é um amálgama quase indivisível, já que 

quem detém o domínio da terra constrói formas de produção 

(capitalistas ou não capitalistas), as quais definem a formação de um 

território, que pode, dependendo da força dessa classe social, 

direcionar as ações de um listado. Com isso, surge o Estado como uma 

ordem jurídica, a fim de manter as necessidades dos detentores do 

poder, em um determinado momento histórico (FELICIANO, 2015, p. 

136). 

Essas relações de poder a partir da propriedade privada da terra e da ação do 

Estado tornam-se de suma importância para compreensão dos conflitos de classes que 

vitimou milhares de homens, mulheres e crianças, as quais lutavam pela defesa da terra 

e território na árdua e perversa formação territorial nacional. Muitos desses massacres 

revelam a impunidade numa grande aliança de classe que indica ainda o poder do 

atraso, pois “os posseiros lutam numa ponta contra a expropriação que os gera, e na 

outra, contra o jagunço, gendarme de plantão do latifundiário especulador e grileiro das 

terras indígenas” (OLIVEIRA, 1999b, p. 248).  

Por isso, as análises dos capítulos 3 ao 5 versam sobre os sujeitos e processos 

sociais, econômicos e territoriais registrados como síntese da década de 1980, 

evidenciando a atuação do Estado, sobremaneira, nos estados de Rondônia, Acre e Pará, 

envolvendo os projetos de colonização, os indígenas, garimpeiros e posseiros 

defendendo a sobrevivência de um modo de vida, ou mesmo, construindo, em tese, a 

territorialização através da colonização pública e privada, na defesa dos povos da 

floresta, dos territórios indígenas, do direitos à mineração e à posse da terra. Para tal, 

travam diferentes lutas, as quais seguem sob a égide da violência e da barbárie.  

Em Rondônia evidencia-se a colonização sob o território dos Uru Eu Wau Wau, 

onde  analisei as disputas nesse estado a partir da tríade: Terras Indígenas, colonos e os 

garimpeiros, os quais remontam a história da formação do estado tendo na política do 

INCRA o principal incentivador desse processo, cujos arranjos internacionais para 

construção das rodovias também estavam em voga nessa árdua fronteira, que 

sabiamente foi denominado por Cowell como – Financiando o desastre, ou seja, do 

ponto de vista ambiental, econômico e social há inúmeros exemplos desses desastres e 
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conflitos. Portanto, comprova-se que dentre os registros de Cowell, a partir da trajetória 

de alguns colonos e suas famílias, tais projetos remetem à contrarreforma agrária. E, 

nesse devir, as indicações de Martins (2006, p. 717) são pertinentes e atuais, pois  

O conflito nasce em razão da completa desconsideração ao costume e 

ao costumeiro. Mais do que luta pela terra, estamos em face de uma 

luta por concepções antagônicas de direito. Um direito moral fundado 

sobre a precedência do trabalho e um direito racional fundado sobre a 

terra como equivalente de mercadoria. De um lado, um direito 

fundado na concepção de que a terra é um bem comum, ao qual se tem 

acesso pelo trabalho. De outro lado, um direito fundado na concepção 

de que a terra é uma mercadoria, cuja posse legítima decorre de um 

ato original de compra. Portanto, dois clamares sobre um mesmo 

território com base em pressupostos antagônicos. A violência na 

fronteira tem sido a violação da legitimidade da concepção de que a 

terra é um bem comum.  

A constante violação de direitos foi registrada e denunciada nos documentários 

da série e permitiram, inclusive, o apoio internacional ao Chico Mendes e à luta dos 

seringueiros do Acre, bem como a posterior construção da Aliança dos Povos da 

Floresta e, portanto, da constituição das Unidades de Conservação genuinamente 

brasileira, ou seja, as Reservas Extrativistas. E, como apregoava o próprio Chico 

Mendes: “Hoje, a luta em defesa da Amazônia não interessa só a nós, seringueiros e 

índios, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a 

todo o planeta” (1990, p. 17). 

Tal indicação remete à proposta de uma florestania – a cidadania dos povos da 

floresta e suas alianças em defesa de uma campesinidade singular (SANT‟ANA 

JÚNIOR, 2004). Atrelado a tal premissa deve-se acrescentar que:    

A mística da luta pela terra vem da tradição, das concepções 

tradicionais da economia moral familista e comunitária dos moradores 

do sertão. Na fronteira, o conflito lança os posseiros da roça e do 

povoado numa luta aberta em defesa de sua terra de trabalho, de suas 

posses, de suas moradias e de sua família (MARTINS, 2006, p. 719).  

Diante do exposto, cabe afirmar que Cowell construiu argumentos e inúmeros 

materiais audiovisuais que comprovam um dos pilares dessa pesquisa, ou seja, reuniu o 

maior acervo cinematográfico sobre a Amazônia, atualmente denominado através do 

Projeto: “Histórias da Amazônia - 50 Anos de Memoria Audiovisual” sob a curadoria 

do IGPA/PUC Goiás e de Vicente Rios, seu principal parceiro no Brasil para construção 

desse legado.  

Sobre a latente luta registrada no Sudeste do Pará, foram atualizados parte dos 

dados dos conflitos a partir da Comissão Pastoral da Terra, comprovando a atuação da 

UDR na organização dos latifundiários para assegurar uma das suas pautas, ou seja, 
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impedir a reforma agrária, como já indicado por Oliveira (1999); em consonância com 

tais levantamentos, foram mapeados e atualizados os processos judiciais que 

evidenciam a impunidade nos assassinatos registrados e denunciados por Cowell. Tal 

constatação também é nítida nos demais casos registrados pela CPT na Amazônia Legal 

e no restante do país. Comprova-se ainda que:  

Esses camponeses sem terra têm historicamente lutado pela obtenção 

de um pedaço de terra neste país dos latifúndios. A violência contra 

essa luta tem também sido histórica. Morreram mais trabalhadores em 

conflitos de terra no Brasil do que qualquer outra revolução, com ou 

sem aspas (OLIVEIRA, 1999b, p. 244-5).  

Trata-se, portanto, de uma guerra anunciada em defesa da grilagem de terra e, 

consequentemente, na constituição de um capitalismo que tenta se modernizar 

massacrando o campesinato e seu modo de vida. Todavia, os camponeses seguem 

resistindo, pois “[...] a vida camponesa não é organizada pelas necessidades do 

mercado, como é a unidade capitalista, é um modo de existência social viabilizado por 

um modo de produzir” (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 19). Assim, parte dos 

camponeses registrados nos documentários de Adrian Cowell se reconhecem como 

classe, ou seja, há uma tomada de consciência a partir do próprio movimento da 

realidade no qual fazem parte juntamente com suas famílias.  

Por fim, ressalta-se que sua obra cinematográfica possui um amplo legado 

pedagógico, como exemplo fundante a proposição da série – A década da destruição na 

escola, ou seja, a proposição de alguns documentários adaptados aos estudantes da 

Educação Básica, sobretudo, na Inglaterra, enfatizando o Ensino de Geografia a partir 

de guias e materiais didáticos específicos baseados na obra cinematográfica de Adrian 

Cowell. 

Assim, constata-se que há uma nítida contribuição dessa série para as escolas, ou 

seja, há um legado didático-pedagógico produzido para os estudantes que circulou em 

alguns países juntamente com guias e materiais didáticos, e, infelizmente, não chegou 

ao Brasil. Por isso, enfatiza-se uma proposição para divulgação desse legado 

cinematográfico para as pesquisas e também para as salas de aula; evidenciando uma 

nítida contribuição desse acervo no Ensino de Geografia, bem como na formação dos 

professores, entre outros desdobramentos para futuras pesquisas e políticas públicas. 

Espera-se que essa pesquisa possa auxiliar na divulgação desse legado de resistências e 

territorialidades para que sua obra cinematográfica seja divulgada nas escolas através de 
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uma “caixa de DVDs”

203
, como realizado de maneira incipiente e, quiçá, um dia sua 

obra seja traduzida para fomentar novas análises e debates sobre essa Amazônia 

revelada também para as escolas. 

Evidencia-se que Vicente Rios segue fomentando alguns projetos nesse sentido, 

seja com o documentário póstumo - Visões da Floresta (2012) e com o projeto em 

andamento – “Adrian Cowell: 50 anos de Brasil”, dialogando com as produções 

cinematográficas que revistam a década da destruição, as quais remetem, inicialmente, 

ao sonho de Chico Mendes e à esperança de Cowell numa possível - década do meio 

ambiente -, que infelizmente não ocorreu e, por isso, sustento na pesquisa que a década 

não se findou, seja na ótica dos conflitos ambientais e agrários, os mesmos seguem 

vigentes com novas roupagens. Todavia, os processos são idênticos no que concerne a 

violência e a impunidade no campo. 

Dessa maneira, seu legado com os documentários após o ano 2000, sobretudo 

em: Barrados e Condenados (2001), Uma dádiva para a floresta (2011), Queimadas na 

Amazônia (2002), O sonho de Chico (2003) e Batida na Floresta (2005) versam sobre a 

temática ambiental e o eminente conflito e disputas nas áreas filmadas na década 

anterior, cuja base social e territorial está justamente ancorada na perversa e 

contraditória estrutura fundiária brasileira. Assim, os elementos indicados nessa 

“Década da destruição revisitada” permite indicar que o cenário do caos processe na 

Amazônia. Kitamura (2011) indicou que há um diálogo de tais documentários, os quais 

se complementam em torno da temática socioambiental.  

Nesse sentido, urge acrescentar que seus registros cinematográficos vão além da 

leitura ambientalista ao questionar o direito à propriedade, aos direitos humanos, bem 

como às políticas públicas direcionadas para a Amazônia em diferentes momentos 

históricos.  

Trata-se, portanto, de um olhar para o outro nessa fronteira, cuja contradição está 

evidente em diferentes momentos, como atualizado nos seis documentários analisados 

no decorrer da tese: Na trilha dos Uru Eu Wau Wau, Nas cinzas da floresta,  

                                            
203

 No início de 1990 a Secretaria de Educação de São Paulo realizou uma proposta nesse sentido, 

intitulada - Lições com cinema, cuja indicação geográfica da série – A Década da destruição foi 

desenvolvida por Vesentini (1993). Talvez outras propostas possam surgir e permitam que a obra de 

Adrian Cowell seja mais explorada no país, sobremaneira na Educação Básica, como exemplo indico a 

Lei nº 13.006 sancionada em 26 de junho de 2014, a qual acrescenta à LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional a obrigação de exibir filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. A 

exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13006-26-junho-2014-778954-

publicacaooriginal-1444 45- pl.html>. Acesso em: 14 out. 2015). 

 

http://www2.ca-/
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Financiando o desastre, Chico Mendes: eu quero viver,  Montanhas de ouro e  Matando 

por terras, os quais reitero a indissociabilidade ao registrar um legado de resistências e 

territorialidades nesses 50 Anos de Memória Audiovisual que constituem um amplo 

legado cinematográfico para a Amazônia e seus povos, cuja atualidade e relevância está 

justamente no reconhecimento de que as lutas e os pressupostos para assegurar direitos 

e um modo de vida seguem presentes na utopia camponesa.     
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ANEXO A 

 

Apresentação das séries e sinopses dos documentários de Adrian Cowell 1962 - 2012 

 

 
Série: A destruição do índio  

 

Esta série de três programas foi filmada durante sete meses em 1961, e transmitida pela BBC 

em julho de 1962.  Na mesma época e na mesma região do Alto Rio Xingu, também fizemos a 

série de dois programas sobre o desaparecimento, em 1925, do explorador inglês Cel. Percy 

Fawcett. O produtor destes programas da BBC era Harry Hastings e o montador, Keith Miller. 

A filmagem foi realizada por Louis Wolfers, em 16 mm, rolos de 100 pés de Kodak Plus-X e 

Tri-X em negativo P&B, com uma câmara Paillard-Bolex. As fitas magnéticas de gravador de ¼ 

de polegada foram gravadas por mim num gravador Stellavox. Os filmes foram montados nos 

Estúdios Ealing da BBC, convertendo-se em programas de cerca de 26 minutos, produzidos por 

Harry Hastings e Keith Miller 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

O coração da floresta 
 

(1962, 26 min.) 

Sobre as sociedades indígenas que foram reunidas na região do 

Alto Xingu, pelos irmãos Villas Bôas, para que fossem 

protegidas do constante avanço das fronteiras do nosso mundo 

industrializado.  

 

Caminhos para extinção 

 

(1962, 26 min.) 

A ameaça à sobrevivência das sociedades indígenas, 

representada pelos garimpeiros, caçadores e seringueiros que 

começavam a ocupar os arredores da região do Xingu. 

 

Carnaval da violência 

 

(1962, 26 min.) 

Sobre as comunidades indígenas bem estabelecidas no Peru e na 

Bolívia, localizadas nos arredores do Lago Titicaca e filmadas 

durante seu período de carnaval. 

 

Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/ comentarios.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  Org. GHCF. 

 

Série: O destino do Coronel Fawcett 

 

Esta série de dois programas foi filmada ao mesmo tempo que "A Destruição do Índio" e 

montada nos Estúdios Ealing da BBC, por Keith Miller e produzida por Harry Hasting. Foi 

transmitida na série "Adventure" da BBC, em outubro de 1962. 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

As cidades perdidas de 

Atlântida 

 

(1962, 26 min.) 

O sonho do Cel. Fawcett das cidades perdidas da Atlântida e 

outras lendas sobre pirâmides e templos das fabulosas cidades 

decoradas a ouro e escondidas nas selvas da América Latina. 

O destino do Coronel 

Fawcett 

(1962, 26 min.) 

A história do desaparecimento do Coronel Fawcett, na região do 

Xingu, no Brasil e as expedições que tentaram localizá-lo. 

 

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/%20comentarios.html
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Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/ comentarios.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  Org. GHCF. 

 

 

Série: Cultos do sertão 

 

Montado nos Estúdios Ealing da BBC, por Keith Miller e produzido por Harry Hastings, esta 

série foi ao ar como parte da série "Adventure" da BBC. A filmagem foi realizada em 1963 pelo 

câmera Jesco von Puttkamer (cujo trabalho também está preservado na Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás). Ele usou uma câmera Paillard-Bolex, com filme de 16 mm Kodak, preto e 

branco, com negativo Plus-X e Tri-X. A gravação foi feita por Adrian Cowell, com fita 

magnética de ¼ de polegada, num gravador Nagra.  

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

Romeiros 

 

(1964, 26 min.) 

As grandes romarias de até 250 mil pessoas, no sertão do Ceará, 

Pernambuco e Bahia, compõem o começo deste programa, que 

enfoca o fanatismo dos cultos de flagelação, os curandeiros e 

milagreiros, assim como os violentos levantes de cultos 

messiânicos como, por exemplo, o de Canudos. Lá, os romeiros 

lutaram contra o cerco do exército brasileiro, literalmente, até a 

morte do último defensor de Canudos.  

 

 

Jangadeiros 

 

(1964, 26 min.) 

Os corajosos jangadeiros de Caponga, uma aldeia do litoral, num 

banco de areia ao sul de Fortaleza. Eles abrem as velas e saem 

com as jangadas todos os dias, à brisa do amanhecer no alto mar 

do Oceano Atlântico, para pescar em arrecifes longínquos, 

agüentando firmes as ondas que varrem suas frágeis jangadas. O 

filme acompanha o que acontece quando uma jangada volta, ao 

vento da tarde, carregando o corpo morto de um dos membros da 

tripulação. Imediatamente após o velório e o enterro, o 

socialismo da aldeia cuida de sua viúva e filhos, mandando seu 

filho mais velho, de 11 anos, para o mar, na mesma jangada. Se 

ele conseguir sobreviver, no lugar de seu pai, receberá a mesma 

porção da pesca a que seu pai teria direito.  

 

 

Os filhos de Santo
204

 

 

(1964, 26 min.) 

As religiões que cresciam mais rapidamente no Brasil, na década 

de 1960, se originavam das regiões da África de onde saíram os 

escravos que vieram para o Brasil. Nos subúrbios e favelas de 

Recife, o filme se concentra em Xangô e nos deuses e deusas 

africanos retratados como santos cristãos, tais como Ogum como 

São Jorge, e Iemanjá como Maria, a mãe de Cristo.  

Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/ comentarios.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  Org. GHCF. 

 

 

 

Série: Rebelde 

 

Com a Ásia fervilhando, os olhos do mundo se concentram hoje em seus principais confrontos 

militares. Mas, em outros lugares, neste vasto continente, em regiões remotas, os homens estão 

                                            
204

 Denominado também por: O Xangô de Recife. 

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/%20comentarios.html
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/%20comentarios.html
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travando guerras menores. Embora esses conflitos praticamente não tenham sido relatados, eles 

também podem ter uma influência decisiva no futuro da Ásia. 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

Emboscada no Tibet 

 

(1966, 25 min.) 

Cowell e o cinegrafista Chris Menges acompanham um grupo de 

guerrilheiros tibetanos exilados de sua base nos vales do norte do 

Nepal, nas cordilheiras cobertas de neve, no Tibete. Eles 

emboscam um comboio chinês que viajava por uma das novas 

estradas estratégicas que são a rota potencial de invasão em 

massa para o sul. Os guerrilheiros tibetanos são capazes de 

montar operações muito maiores - se e quando chegar a hora.  

 

 

A guerra desconhecida 

 

(1966, 25 min.) 

Os soldados que têm a distinção de lutar contra a rebelião menos 

noticiada do mundo são os guerrilheiros Shan da Birmânia. Há 

12 mil deles agora lutando por seus direitos tradicionais de 

secessão e governo local. Esse crescente exército de rebeldes 

encontrará um grande líder? Uma pergunta importante - porque a 

única estrada entre a China e a Tailândia atravessa os Estados 

Shan. 

 

Fonte: Adrian Cowell Films. Disponível em: <http://www.adriancowellfilms.com/ 

rebel/4574347307>. Acesso em: 20 dez. 2017. (Tradução nossa). Org. GHCF. 

 

 

Série: Luz da Ásia 

 

Por mais de 2.000 anos, o budismo tem sido a base cultural da maioria da Ásia. Agora, está 

ameaçado pelas ideias modernas e pela ideologia do comunismo. 

No Vietnã e Ceilão [Sri Lanka], os budistas (no momento da filmagem) já participavam das 

campanhas eleitorais e da guerra política. Mas estes são apenas sintomas de uma luta ainda 

maior que está sendo travada nas mentes de pessoas de toda a Ásia. 

Esta série investiga desde a política imediata até os fundamentos do pensamento e da religião 

budistas e cada um dos três filmes trata de um dos fluxos mais significativos da fé budista. Eles 

analisam como as doutrinas budistas afetam a média dos asiáticos em suas vidas diárias - e 

como essas doutrinas terão de ser modificadas para enfrentar a industrialização e o comunismo. 

Esta série não abarca a política budista em países como o Vietnã, a Birmânia ou o Ceilão na 

época. Ele é voltado para as três correntes mais significativas do budismo e tenta avaliar os 

problemas e alternativas que poderiam ter surgido no futuro da Ásia. 

 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

Budismo no Tibet 

 

(1966, 26 min.) 

O funcionamento da doutrina tibetana do Bodhisattva são 

filmados nos vales do norte do Nepal. Suas dificuldades são 

estudadas entre os refugiados tibetanos e no cinejornal da revolta 

de 1959 dentro do Tibete. As próprias palavras do Dalai Lama 

são usadas para descrever o grande dilema causado por ter um 

chefe de Estado religioso no momento de uma invasão 

http://www.adriancowellfilms.com/%20rebel/4574347307
http://www.adriancowellfilms.com/%20rebel/4574347307
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comunista. 

Outras sequências do Dalai Lama no exílio e dos refugiados 

tibetanos em Katmandu ilustram as violentas tensões que 

aparecem dentro do budismo tibetano enquanto tenta se adaptar a 

um ambiente moderno. 

 

 

 

Budismo na Tailândia 

 

(1966, 26 min.) 

Em uma aldeia no norte da Tailândia, um fazendeiro camponês 

medita toda manhã e noite. Ele usa métodos intrigantes de auto 

hipnose para unir sua personalidade ao nada do universo. O filme 

trata da tendência da meditação Theravada de produzir uma 

mentalidade passiva, adequada a uma sociedade camponesa. E o 

problema para o budismo hoje é como reverter esse processo - 

como se comprometer em uma luta com o comunismo na vida 

material das cidades. 

 

 

 

 

 

Budismo no Japão 

 

(1966, 26 min.) 

 

Um exame do budismo Soka Gakkai, que está organizando seus 

15 milhões de adeptos em uma máquina política que se lança ao 

poder nas eleições de 1966 no Japão. Os Gakkai afirmam que a 

fé pode resolver as questões econômicas e materiais da vida. O 

filme se passa em Tóquio durante a campanha eleitoral bem-

sucedida do partido Komeito de Soka Gakkai. O último filme 

trata de um tipo de budismo tão modernizado que outras seitas 

dizem que não é mais budismo. Os Soka Gakkai organizaram 

seus 15 milhões de adeptos em células e divisões como o Partido 

Comunista; eles ganham 100.000 conversos por mês, e eles estão 

varrendo o poder nas eleições do Japão. O Soka Gakkai não só 

tem uma máquina política para combinar com os comunistas, 

mas sua religião é voltada para os mesmos problemas. Os Gakkai 

afirmam que a fé pode resolver as questões econômicas e 

materiais da vida, como promoções, um bom salário e até mesmo 

uma doença incurável. Eles acreditam que quando um terço do 

mundo se converter, o poder "mágico" de sua fé produzirá um 

paraíso material na Terra. E nesse sentido, eles oferecem ainda 

mais do que os comunistas nos quais observam fervor, disciplina 

e organização política. 

 

 

 

 

O rastro do ópio 

 

(1966, 50 min) 

Cowell e Chris Menges passaram vários meses no estado de 

Shan, com o exército nacional de Shan, a primeira exploração de 

Cowell do comércio de ópio. Examina a história do ópio e segue 

o caminho dos narcóticos, começando nas regiões de Shan na 

Birmânia, onde o cultivo da papoula do ópio é fundamental para 

a economia camponesa. Os guerrilheiros de Shan protegem os 

comboios de mulas de ópio e cobram impostos sobre o ópio para 

financiar a revolução Shan contra a ditadura birmanesa. O filme 

acompanha a preparação da droga para o contrabando na 

Tailândia e o processamento do ópio em heroína para venda nas 

ruas de Hong Kong. Conclui a história de Hong Kong como uma 

cidade baseada no ópio. Filmado de 1964-1965, e mostrado pela 

primeira vez em público em 1966. 

 

 

 

Os guerreiros do ópio 

 

(1974, 74 min.) 

Um relatório interno sobre o negócio de narcóticos no Sudeste 

Asiático. Filmado durante 18 meses nas regiões de guerrilha do 

ópio, no estado de Shan na Birmânia, onde os líderes de guerras 

rivais lutam pelo controle do comércio do ópio. O filme dá 

continuidade ao tema introduzido em The Unknown War e The 

Opium Trail (ambos de 1966): a guerra de guerrilhas Shan 

financiada pelo ópio. Além disso, este filme revela a proposta de 
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Shan em 1973, de vender ao governo dos EUA 400 toneladas de 

ópio por ano e fala do rapto e detenção do líder Shan, Lo Hsing, 

pelo governo tailandês. Ele descreve a supressão da proposta 

pelo chefe da Administração de execução de drogas dos U.S. em 

Bangkok, sua posterior demissão e as divisões dentro do governo 

dos EUA em reação à proposta. Expõe falhas na estrutura das 

leis e tratados internacionais de narcóticos. 

A dança de máscaras 

 

(1976, 52 min.) 

 

Sobre o primeiro primeiro-ministro Kukrit Pramoj (1911 – 1995) 

eleito democraticamente na Tailândia no período pós-militar, no 

seu primeiro ano de mandato. 

 

Disponível em:<http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945/pdf>. Acesso em: 20 

dez. 2017. (Tradução nossa). Org. GHCF. 

 

 

Série: Últimos exploradores – os irmãos 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

 

A tribo que se esconde do 

homem 

 

(1970, 60 min.) 

Realizado na década de 1960, este documentário mostra o 

esforço dos irmãos Villas Bôas, com ajuda de outros índios de 

diferentes etnias, para contatar os índios isolados Panará, 

conhecidos como Kreen-Akrore. A abertura de uma estrada, 

perto do território Kreen-Akrore ameaça sua sobrevivência. Na 

opinião dos sertanistas, a melhor opção para estes índios, agora, 

é levá-los para o Parque do Xingu antes que a estrada chegue, 

trazendo todos os males da civilização. 

 

Disponível em: <http://www.forumdoc.org.br/ 

forumdoc2009/?page_id=225>. Acesso em 10 jan. 2018. 

 

O Reinado na floresta 

 

(1970, 26 min.) 

Este filme de 26 minutos foi rodado ao mesmo tempo em que 

"The Tribe that Hides from Man" e feito pela mesma equipe 

técnica e a mesma empresa produtora. Usamos metáforas da 

Saga Nórdica e música de Villa-Lobos, para descrever a estranha 

sociedade formada por várias sociedades indígenas – reunidas no 

Xingu pelos irmãos Villas Bôas – na esperança de primeiro 

resistirem e depois sobreviverem, ao inexorável avanço da 

sociedade globalizada. 

Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/ comentarios.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  Org. GHCF. 

 

 

 

Série: Ópio 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

 

A ópera do pó branco 

 

(1978, 52 min.) 

Hong Kong é o lar do maior problema de dependência em drogas 

do mundo [1977], e este filme analisa o negócio de heroína em 

Hong Kong pelos dois lados; uma gangue de revendedores de rua 

e um escritório de Narcóticos de Hong Kong. Ambos os lados 

cooperam plenamente para permitir a filmagem secreta de suas 

operações. O filme também analisa o papel dos grandes círculos 

da droga. A gangue Triad fala sobre sua situação. Os altos 

funcionários da polícia analisam a inteligência, discutem suas 

estratégias e concluem que não há solução para o problema da 

droga, apenas mudando as tendências - o comércio de drogas 

http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945/pdf
http://www.forumdoc.org.br/%20forumdoc2009/?page_id=225
http://www.forumdoc.org.br/%20forumdoc2009/?page_id=225
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/%20comentarios.html
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evolui e não pode ser interrompido. 

 

 

 

 

Os guerreiros 

 

(1978, 52 min.) 

Revisita o estado de Shan na Birmânia, onde um terço dos 

narcóticos do mundo são produzidos. O exército do estado Shan 

compete com o exército da guarda doméstica birmanesa e com o 

exército chinês do ópio KMT pelo controle o comércio do ópio, 

atacando e defendendo os comboios de mulas de ópio. O filme 

acompanha em detalhe a desconfiança, traições, mudanças de 

alianças e os assassinatos entre os vários exércitos. Lo Hsing 

Han (também conhecido como Law Sit Han), um senhor da 

guerra chamado "Rei do ópio" pelo Departamento de Narcóticos 

dos EUA, sobe ao poder e conversa abertamente com a câmera 

sobre seu negócio de ópio. Em 1974, o exército Shan envia uma 

proposta aos EUA para vender uma grande quantidade de ópio, 

na esperança de reduzir a luta com uma solução política. Lo 

Hsing Han tem o poder de resolver a anarquia do ópio no estado 

de Shan, e é preso pela polícia tailandesa, que tem interesse no 

comércio de ópio, e extraditado para a Birmânia. 

 

 

 

Os políticos 

 

(1978, 52 min.) 

Nos Estados Unidos, o presidente Carter e os funcionários do 

alto escalão do governo reagem à controversa proposta de Shan, 

de que os EUA comprem a produção inteira do ópio do estado de 

Shan do senhor da guerra Khun Sa. O Comitê Seleto do 

Congresso sobre Narcóticos e a agencia da Casa Branca para 

Política de Uso de Drogas (que inclui a DEA, o Instituto 

Nacional de Uso de Drogas e o Departamento de Estado) 

discordam do que deve ser feito para eliminar a produção de ópio 

no estado de Shan. O congressista Lester Wolff realiza 

audiências sobre a proposta e oferece acesso incomum à equipe 

da câmera. Inclui imagens do presidente Carter e as audiências 

de julho de 1977 que discutem a política internacional de drogas 

dos Estados Unidos. 

Disponível em:<http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945/pdf>. Acesso em: 20 

dez. 2017. (Tradução nossa). Org. GHCF. 

 

 

 

Série: A década da destruição 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

O caminho do fogo
205

 

 

(1984, 52 min.) 

 Este filme é sobre os colonos que estavam se estabelecendo no 

território dos Uru Eu Wau Wau. Os índios foram dizimados por 

epidemias e 60 - 80% deles morreram até o final da década de 1980. 

Contudo, para os colonos, não foi muito melhor. O solo ali era tão 

ruim que, após seis anos, 60% da terra que eles haviam desmatado e 

plantado, com tanto entusiasmo, já tinha sido abandonada. 

Na trilha dos Uru Eu 

Wau Wau  

 

(1984/1990, 52min.) 

 

Este filme mostra o primeiro contato com os índios Uru Eu Wau 

Wau, pressionados pelo desenvolvimento em Rondônia, que atraía 

cada vez mais lavradores do sul do país para o estado. 

Impulsionados a penetrarem na floresta, os colonos se aproximavam 

cada vez mais desta tribo. Nessa conjuntura, o rapto de uma criança 

branca pelos Uru Eu Wau Wau aumenta o rancor dos colonizadores 

contra os índios, vistos como uma barreira ao desenvolvimento. 

Paralelamente, a FUNAI organiza uma expedição para contatá-los, 

com o objetivo de protegê-los do avanço dos brancos sobre seu 
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 Foi substituído pelo documentário – Nas cinzas da floresta (1990).  

http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv28945/pdf
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#16
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#17
http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/acervo.html#17
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território. 

Nas cinzas da floresta  

 

(1984/1990, 52 min.) 

A partir da construção da BR 364, em Rondônia e da „estrada de 

penetração‟ 462, o filme traça um panorama abrangente, apresentado 

por José Lutzemberger, de como a política do governo brasileiro 

para ocupação da Amazônia, na década de 1980, levou à degradação 

de enormes áreas de florestas neste estado.  

Montanhas de ouro  

 

(1988/1990, 52 min.) 

Neste documentário, Adrian Cowell analisa a dinâmica econômica, 

social e ambiental na província mineral mais rica do planeta - 

Carajás. Os conflitos e contrastes entre a atuação da empresa, dona 

da concessão, e a dos garimpeiros. A ascensão e queda da 

produtividade, no garimpo de Serra Pelada, o crescimento 

exponencial da produção industrial ao longo da década de 80 e o 

rastro de destruição deixado na floresta ao redor. 

Chico Mendes – 

 eu quero viver 
 

(1989/1990, 40/50 min.) 

O filme mostra a trajetória de Chico Mendes, líder seringueiro no 

Acre, em defesa da Amazônia. Com registros feitos entre 1985 e 

1988, acompanha-se Chico Mendes na organização dos seringueiros 

em defesa da floresta, no nascimento da Aliança dos Povos da 

Floresta, e na luta pela demarcação das primeiras Reservas 

Extrativistas na Amazônia. O filme mostra, ainda, a trama armada 

para seu assassinato e as repercussões no Brasil e no mundo. 

Tempestades na 

Amazônia  
 

(1984, 26 min.) 

Enfoca a tese de doutoramento do Dr. Eneás Sallati, (ex-diretor do 

INPA) discorrendo sobre as questões climáticas da floresta 

amazônica. Busca saber se a floresta é consequência do clima ou o 

clima é consequência da floresta. Ele explica como a floresta gera 

50% de sua própria chuva. Isto significa que o desmatamento não 

somente reduzirá a quantidade de chuvas da Amazônia, mas também 

da região central do Brasil. 

Financiando o desastre 

 

Parte I – com o colono 

Renato 

Parte II – com José 

Lutzemberg  

Parte III – com Chico 

Mendes 

 

 (1987, 76 mim.)   

 

 

Aborda de maneira crítica a política ambiental do Banco Mundial 

para a Amazônia, enfocando a devastação feita sob seu 

financiamento para o POLONOROESTE com depoimentos do 

colono Renato e sua família, do ambientalista José Lutzemberger e 

com o seringueiro Chico Mendes.  

A mecânica da floresta  
 

(1984, 26 min.) 

O zoólogo  Rob  Bierregaard e  a botânica  Judy 

Rankin  explicam  os “mecanismos” da floresta e quantas espécies 

são interdependentes de outras espécies, para sua sobrevivência. 

Matando por terras 

 

(1990/2011, 52 min.)
206

 

Rodado na fronteira leste da Amazônia, ao longo da rodovia Belém 

Brasília, em 1986, período em que foram assassinadas mais de 100 

pessoas. Grandes fazendeiros, prestes a perder benefícios adquiridos 

durante  o governo militar, contratam pistoleiros para expulsar grupo 

de sem-terra acampado. Casas queimadas, assassinatos, famílias 

expulsas: fatos que levam à retaliação dos sem-terra com queimada 

de pastos e protestos, forçando os pistoleiros a abandonar o local e à 

partilha das terras por intermédio do INCRA. Contudo, a eficácia de 

tais medidas só dura até o assassinato de mais dois sem-terra e de 

uma criança de três anos. Nem mesmo a polícia ousa enfrentar os 

assassinos, e a justiça libera os mandantes do crime por falta de 

evidências. Uma entrevista com o pistoleiro mais famoso da região, 

conhecido por ter assassinado mais de 300 pessoas, deixa evidente 

que a justiça não alcança pistoleiros e latifundiários.  
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 A versão brasileira é de 2011.  
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Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/comentarios.html>. 

Acesso em: 10 out. 2015.  Org. GHCF. 

 

 

Série: A década da destruição para as escolas 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

A floresta tropical 

 

(1991, 9 min.)  

A história da floresta amazônica a partir de diferentes imagens, 

sobretudo de Rondônia.  

Os colonos 

 

16 min.) 

Apresenta a migração e o processo de colonização em Rondônia, 

especialmente o caso da família do colono Renato.  

A estrada para o 

desenvolvimento 

 

(1991, 12 min.) 

Narra a construção de estradadas na Amazônia com enfoque em 

Rondônia e na nova estrada BR364. 

 

Os índios 

 

(1991, 16 

Apresenta os Uru Eu Wau Wau em Rondônia e os conflitos com 

os colonos, garimpeiros, governo, etc.  

Os seringueiros  

 

(1991, 10 min.) 

Narra a trajetória dos seringueiros especialmente Chico Mendes.  

Os políticos 

 

(1991, 19 min.) 

Narra o papel contraditório dos políticos em Rondônia, com o 

processo de colonização, construção de estradas e o 

financiamento junto ao banco Mundial.  

Fonte: Adaptado de MISWINTER, 1992. Org. GHCF 

 

 

 

Série: As guerras da heroína 

 

 

Esta série retrocede a meados da década de 1990 por um período de trinta anos. Na década de 

1960, Adrian Cowell e Chris Menges começaram a filmar sucessivamente "Reis do Opium" - 

Law Sit Han (Lo Hsing Han) e Khun Sa - enquanto lutavam pelo controle do comércio de ópio. 

Em jogo, havia um terço dos narcóticos do mundo no estado de Shan da Birmânia. Em três 

partes, As guerras da Heroína abriu esse mundo tórrido e explosivo. Ele conta uma história com 

muitas reviravoltas bizarras, limitado com a ultrajante rendição de Khun Sa aos inimigos 

jurados, o governo birmanês, que finalmente frustra a campanha dos EUA para capturá-lo. 

 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

 

Os comboios de ópio 

 

(1996, 51 min.) 

O filme que abre a série retoma a história na década de 1960 

quando o Exército birmanês assumiu o poder com um golpe e, 

posteriormente, aboliu a democracia. O tráfico inicial de drogas 

foi uma maneira de financiar a revolução contra a ditadura 

resultante, e o filme segue vários exércitos de guerrilha, 

enquanto lutam pelo controle dos imensos comboios de mulas 

que exportam o ópio para o mundo exterior. Ele também mostra 

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/comentarios.html
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como os EUA se juntaram a um ataque total aos comboios e 

como eles enviaram um convite ao primeiro "Rei do Ópio" para 

negociar, apenas para que ele fosse preso. 

 

 

Cidade da heroína 

 

(1996, 52 min.) 

Este é um olhar profundo sobre Hong Kong, a capital da droga 

do sudeste da Ásia. Ele examina a guerra de trinta anos das 

drogas, do ponto de vista do consumidor e do traficante, 

seguindo a brigada Triad que controlava a venda de heroína em 

uma rua em Hong Kong. Ao longo de vinte anos, algumas das 

gangues fogem da polícia, mas outras são presas. Um membro da 

gangue, AH SING, tenta cortar seu vício em heroína, mas 

fracassa. Quando sua esposa o deixa, ele fica tão deprimido que 

morre com uma overdose de heroína e tranquilizantes. O outro 

lado da batalha, a polícia de Hong Kong, também são 

apresentados, enquanto eles invadem fábricas de heroína e 

centros de distribuição. Parece uma batalha fútil, uma vez que a 

polícia quase nunca reduz a quantidade de heroína chegando até 

as gangues na rua. Ironicamente, foi o sucesso de seus esforços 

anti-ópio que forçaram os 10% da população masculina 

trabalhadora de Hong Kong - que eram fumantes de ópio na 

década de 1960 - a se tornarem fumantes da heroína na década de 

1970. Pois, embora a heroína seja muito mais prejudicial, é 

muito mais fácil contrabandear. E assim, quanto maior o sucesso 

da polícia, mais barata se tornou a heroína, em relação ao preço 

do ópio. 

 

 

 

 

 

Os reis do ópio 

 

(1996, 52 min.) 

A parte final retoma a guerra de independência dos Shan, 

liderada por Khun Sa, o segundo "Rei do Ópio". Depois de uma 

série de batalhas cruéis, ele finalmente é posto de joelhos pelo 

primeiro "Rei do Ópio", desviando o tráfico de narcóticos para 

longe dele. No final do filme, Khun Sa - com um rótulo de preço 

do governo dos EUA de US$ 2 milhões em sua cabeça - é 

forçado a trair sua causa e fazer uma rendição dramática. Em 

várias ocasiões, durante as décadas de 1970 e 1990, ambos 

"Reis" fizeram propostas aos EUA para negociar o fim da cultura 

do ópio. Em um determinado momento, foi feita uma oferta para 

entregar todo o ópio da Birmânia por US$ 12 milhões. A Casa 

Branca rejeitou a oferta, alegando que seria mais eficaz dar ao 

exército birmanês aviões e helicópteros para que atacassem os 

comboios de Shan em uma guerra extrema às drogas. Mas, 

apesar dos US$ 80 milhões depositados nos cofres birmaneses, 

nenhum comboio de drogas foi interceptado ou capturado. 

No momento da transmissão (1996), Lei Sit Han e Khun Sa estão 

infinitamente mais ricos e mais poderosos uma vez que a 

quantidade de ópio produzida no Estado de Shan aumentou dez 

vezes, inundando a Europa e os Estados Unidos com heroína 

barata. A ação da polícia nunca capturou mais de 1% dos 

narcóticos na Birmânia, levantando suspeitas tanto da política 

geral da guerra contra as drogas quanto sua eficácia. 

Fonte: Adrian Cowell Films. Disponível em: <http://www.adriancowellfilms.com/the-heroin-

wars/4574347436>. Acesso em: 20 dez. 2017. (Tradução nossa). Org. GHCF. 

 

Série: Os últimos isolados 

 

Produzido pela Nomad Films para o Channel Four. Uma realização de Vicente Rios, com três 

câmeras Aaton, filmando em super-16 mm negativo colorido Eastman. Enquanto acompanhava 

longas expedições da FunaiI na floresta, Vicente usou camcorders leves, filmando em mini-DV. 

http://www.adriancowellfilms.com/the-heroin-wars/4574347436
http://www.adriancowellfilms.com/the-heroin-wars/4574347436
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A gravação era feita em som M&S, por Adrian Cowell em fita DAT, com 2 gravadores TCD-

D10 Pro da Sony, e 2 gravadores menores TCD-D7.    

 

A Fundação Nacional do Índio (Funai) reconhece mais de 50 áreas da Amazônia em que há 

evidências de índios não contatados: povos que fogem ou atacam ao avistarem um homem 

civilizado. Esta série acompanha, ao longo do século XX, a evolução da técnica brasileira de 

fazer contato com estas tribos e lidar consequentemente com epidemias contra as quais os índios 

não têm qualquer resistência, e com problemas sociológicos, psicológicos e culturais, que 

resultam na condução de muitas tribos à extinção. Usando algumas das filmagens anteriores 

destas tribos, a série acompanha três tribos, desde a  expedição para o primeiro contato até os 

dias de hoje.  

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

 

 

 

Fugindo da extinção 

 

(1999, 52 min.) 

 

A primeira expedição dos Villas Bôas à tribo dos Kreen-Akarore 

termina depois de terem entrado em suas aldeias e os índios 

terem se retirado para dentro da floresta.  Enquanto os irmãos 

Villas Bôas esperam que o grupo se aproxime deles, uma estrada 

está sendo construída pelo governo militar, e começa a cruzar o 

território Kreen-Akarore. Após vários conflitos, os Kreen-

Akarore chamam Cláudio, do outro lado do rio, e parece ficar 

claro que estão morrendo de fome. Uma primeira epidemia de 

gripe havia arrasado a tribo e os sobreviventes estavam fracos 

demais para plantar. À medida que massas de garimpeiros e 

caçadores invadem o território Kreen-Akarore, o governo militar 

determina que os irmãos Villas Bôas se aposentem. Uma 

sucessão de jovens autoridades da Funai não inpede que os 

índios peçam esmolas de carros e ônibus na estrada. Eles levam 

consigo uma epidemia atrás da outra de volta para a floresta. 

Após dois anos, 80% deles haviam morrido e Cláudio retira os 

79 esquálidos sobreviventes, de avião, levando-os para o Parque 

do Xingu, numa tentativa desesperada de salvar a tribo da 

extinção. O filme termina no final dos anos 1990, com a tribo 

revitalizada, com uma crescente população, voando de volta, 

para reivindicar os últimos 500 mil hectares de floresta virgem 

de seu território.  

 

 

O destino dos Uru Eu 

Wau Wau 

 

(1999, 52 min.) 

A história dos Uru Eu Wau Wau, que seqüestraram o filho de 

sete anos de um colono, o que levou a Funai a organizar uma 

expedição, que, afinal, acabou fazendo contato com a 

tribo.  Gradualmente, surge a informação de que o seqüestro fora 

executado pelo grupo liderado pelo principal guerreiro da tribo, 

Tari, e que haviam matado o garoto de sete anos.  Depois, 

soubemos que a própria irmã de seis anos de Tari também havia 

sido seqüestrada por brancos e, quando finalmente encontrada, 

estava casada com um seringueiro brasileiro, seu próprio 

seqüestrador.  Nós a levamos de volta, junto com seu filho de 20 

anos, para conhecer Tari e seu irmão Uapo. Enfraquecidos pela 

tuberculose e vivendo à sua própria sorte, eles haviam se tornado 

tristes relíquias dos homens, outrora magníficos, que desafiaram 

a expedição da Funai.  

 

 

 

Fragmento de um povo 

 

Em 1983, sobreviventes da tribo Avá-Canoeiro – três mulheres e 

um homem – foram contatados por um assentado da Serra de 

Mesa, Goiás. Eram os sobreviventes de um terrível massacre de 

sua aldeia, em 1962. Durante 20 anos, haviam ficado escondidos 

em cavernas, caçando silenciosamente, abortando seus filhos 
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(1999, 52 min.) para que seu choro não denunciasse sua existência e roubando 

comida dos assentamentos. A Funai se encarregou de cuidar 

deles e, após alguns anos, a única mulher em idade fértil, Tuia, 

deu à luz um menino e uma menina. Porém, a não ser que outro 

grupo Avá-Canoeiro (que ao que se sabe ainda estaria escondido 

nas escarpas) possa ser contatado para fornecer parceiros em 

potencial para estas duas crianças, a tribo – descendente de 

escravos fugidos da outra temida tribo dos Carijó – estará fadada 

à extinção. O filme acompanha os esforços incessantes do 

Departamento de Índios Isolados da Funai, para encontrar o 

grupo desaparecido, antes que seu território seja inundado pela 

imensa represa de Serra de Mesa.  

Fonte: IGPA. Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/igpa/>. Acesso em: 18 dez. 

2017.  Org. GHCF. 

 

Série: O legado de Chico Mendes 

 

À medida que os orçamentos diminuíam, Vicente Rios filmava em fitas mini-DV, geralmente 

levando quatro camcorders para uma filmagem. Esses equipamentos eram particularmente 

vulneráveis à umidade. Diferentes camcorders paravam ou funcionavam em momentos 

imprevisíveis. Mas, embora às vezes três camcorders estivessem parados ao mesmo tempo, 

tivemos muita sorte de sempre ter o quarto camcorder funcionando. Geralmente, comprávamos 

o último modelo para cada produção e usávamos as três versões anteriores como reserva. 

 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

Barrados e condenados 

 

(2001, 25 min) 

O filme começa com a construção da quarta maior represa do 

mundo, Tucuruí, no Rio Tocantins e sua inauguração pelo 

Presidente Figueiredo, em 1985. Em seguida, o filme acompanha 

o desenrolar dos eventos sociais e ambientais durante os 

próximos 20 anos, até que termina com a criação de uma reserva 

extrativista para os pescadores que vivem nas ilhas da represa. 

Foi transmitida por primeira vez pela BBC World, na série 

"Earth Report".  

 

 

 

Uma dádiva para a 

floresta 

 

(2001, 25 min) 

A inauguração da estrada de ferro Carajás, para carregar minério 

de ferro para fora das minas, é o início deste filme, sobre as 

fábricas de ferro gusa ao longo da ferrovia de Carajás. Durante 

20 anos, o carvão vegetal que elas consumiram e consomem 

ainda, causou o desmatamento de grande parte da área 

circundante e o preço internacional do ferro gusa não é suficiente 

para pagar o plantio de eucalipto, para continuar a fornecer 

carvão vegetal. Muitas destas fábricas de ferro gusa estão 

enfrentando seu fechamento, quando o início da campanha 

brasileira pelos créditos de carbono traz a possibilidade de 

ganharem verbas adicionais por plantarem florestas que retiram o 

carbono da atmosfera. Transmitida pela primeira vez pela BBC 

World na série "Earth Report".  

 

 

Queimadas na Amazônia 

 

(2002, 45 min.) 

A crescente ameaça para a floresta amazônica, representada 

pelas plantações mecanizadas de soja, é acompanhada ao 

descermos a BR-163, que liga o Estado do Mato Grosso, rico em 

plantações de soja, ao novo porto graneleiro da Cargill, em 

Santarém. A pavimentação da estrada vai cortar os custos de 

exportação. As terras estão sendo compradas com tal velocidade 

http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/igpa/
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na região de Santarém, que os agricultores e fazendeiros 

tradicionais se dão conta de que estão completamente cercados 

de fazendas mecanizadas de soja. Transmitido pela primeira vez 

pela BBC2, na série "Correspondent".  

 

O sonho de Chico 

 

(2003, 25 min.) 

Marina Silva colega de Chico Mendes; desde os anos de 1980 e 

atual Ministra do Meio Ambiente do governo do PT, explica 

neste filme como pretende proteger a floresta amazônica e 

implementar algumas das políticas de Chico.  Transmitido pela 

primeira vez pela BBC World, na série "Earth Report".  

 

 

Batida na floresta 

 

(2005, 509 min.) 

Durante um ano, o filme acompanha Walmir de Jesus, o diretor 

local do Ibama em Ji-Paraná, lutando contra o desmatamento 

ilegal praticado por madeireiros e fazendeiros na região leste de 

Rondônia. Quando seus fiscais são expulsos pelo povo da cidade 

madeireira de São Domingos do Guaporé, ele volta com a polícia 

e o exército e estabelece multas para os infratores de até 250 mil 

dólares. Isso o leva a uma confrontação amarga com a elite local, 

que tem deputados, um senador e um ministro em um dos 

partidos da base do governo. Transmitido pela primeira vez  na 

BBC 2, na série “This Word” 

Fonte: IGPA. Disponível em: <http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/ comentarios.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  Org. GHCF. 

 

 

 

Documentários avulsos
207

 

 

DOCUMENTÁRIO SINOPSE 

 

 

Visões da floresta 

 

(2012, 26 min.) 

 

 

Sintetiza alguns dos principais acontecimentos da floresta 

Amazônica, seus protagonistas e antagonistas, sob o olhar do 

cineasta Adrian Cowell, falecido em outubro de 2011, quando 

faltavam apenas algumas frases a serem gravadas para este filme. 

A obra retrata ainda o acervo de sete toneladas doado por Cowell 

a PUC Goiás, um extenso patrimônio audiovisual no qual 

Vicente Rios participou como câmera e codiretor por mais de 

trinta anos. 

Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/igpa/ 

publicacoes/producoes-audiovisuais/>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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 Direção de Vicente Rios. 

http://imagensamazonia.pucgoias.edu.br/%20comentarios.html
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ANEXO B 

 

A década da destruição para as escolas 

Os materiais oriundos da Década da destruição representam um legado importante que 

extrapolou as versões para a televisão e ganharam adaptações em livros, apostilas, encartes e 

documentários sintetizando essa vasta produção envolvendo a Amazônia brasileira e os 

conflitos territoriais e ambientais, cujos episódios foram organizados pela Nomad Films para o 

World Wildlife Fund (WWF). A seguir pode-se verificar alguns materiais, bem como o roteiro 

para os seis episódios da Década da destruição para as escolas: The Rainforest – A floresta 

tropical, The Colonists – Os Colonos, The Development – A estrada para o 

desenvolvimento, The Indians – Os Índios, The Rubber Tappers – Os Seringueiros e The 

Politicians – Os Políticos.  
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Fonte: WEBSTER, 1992. 
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THE DECADE OF DESTRUCTION 

 

Title: THE STORY OF THE AMAZON 

FOREST  

(Dramatic music – a tone of expectancy) 

 

Trees burning 

 

Title:  DURING THE 1980s   

Title:  THE RAINFOREST 

 

Trees and clouds - aerial views 

Atlantic sea coast at the mouth of the Amazon 

river 

Clouds and waves 

Satellite pictures of clouds moving along the 

Amazon 

From East to West 

 

Time-lapse photography of clouds coming in 

from the 

sea over the forest 

 

Black clouds building up 

Rain over trees 

Rain on a close-up of leaves 

Diagram of a tree to show how water is transpired 

 

Aerial views of clouds over the forest  

(Slow and serene music) 

 

Rainstorm - thunder and lightning 

 

People sitting under trees - colonists  

newly arrived in Rondonia  

People walking into the forest 

Bulldozer felling tree 

Close-up of bulldozer and tree falling 

 

A farmer setting light to felled trees and scrub  

Aerial view of forest burning and smoke 

 

Cleared land with scrub (Thunder) 

Black clouds over cleared land  

Rain falling on bare ground  

Rain forming puddles under trees  

Rain running away in rivulets 

Mud  

Forest 

A DÉCADA DA DESTRUIÇÃO 

 

 

Título: A HISTÓRIA DA FLORESTA 

AMAZÔNICA 

(Música dramatica – tom de suspense) 

 

Árvores em chamas 

 

Título: Durante os anos de 1980 

Título: A Floresta Tropical  

 

Árvoes e núvens – vista aérea 

A costa do Atlantico – A foz do Rio Amazonas 

Nuvens e ondas 

Imagem de satélite de nuvens ao longo do rio 

Amazonas do Leste para o Oeste 

 

 

Lapso temporal – imagens de nuvens vindo do 

mar para a floresta 

 

Nuvens carregadas se formando 

Chuva sobre as árvores 

Abre a imagem na chuva caindo sobre as folhas 

Diagrama de uma árvore mostra como a água é 

transpirada 

 

Vista aérea das nuvens sobre a floresta 

(música calma e serena) 

 

Tempestade – raios e trovões 

 

Pessoas sentadas sob árvores – colonos que 

acabaram de chegar em Rondônia 

Pessoas andando na floresta 

Tratores e árvores sendo derrubadas 

Abre imagem nos tratores e nas árvores caídas 

 

Um fazendeiro colocando fogo nas árvores 

caídas e no mato 

 Vista aérea da floresta queimando e fumaça 

 

Clareira com mato – trovões 

Nuvens carregadas sobre clareira 

Chuva caindo sobre o chão puro 

Chuva formando poças sobre as árvores 

Chuva escorrendo por regatos 

Lama 
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Sunset over forest 

Sunlight through branches 

Sunlight through clouds over forest 

Rainstorms over forest 

Dramatic time lapse photography of cloud and 

storms (Mournful music) 

 

Title: END THE RAINFOREST 

Floresta 

 

Pôr do sol sobre a floresta 

Raios de sol através das árvores 

Raios de sol entre nuvens sobre a floresta 

Tempestade sobre a floresta 

Imagens de Lapso temporal dramático de nuvens 

e tempestades (música lúgubre) 

 

Título: FIM A FLORESTA TROPICAL 

Fonte: MIDWINTER, 1992 p. 18; tradução nossa. 

 

 

 

Title: THE COLONISTS 

 

Renato and his family 

 

Street scene - demonstration with banners,  

demanding land in city in southern Brazil 

 

Large farm - huge fields  

Combines and tractors working  

Pan over the estate 

 

Bus station - landless peasants climbing onto buses 

Interview with a woman 

Interview with a man 

Bus moves off 

 

Aerial view of bus going up a wide city street (Jolly 

music)             

 

Map of Brazil 

Zoom in on State of Rondonia on map 

 

People arriving at Rondonia frontier post 

Queue of people being vaccinated 

Crowd of landless families watching people being given 

title deeds to land 

Faces in crowd 

Crowd applauds 

People with possessions begin to move off into forest 

along a track 

 

Flowering trees in forest    (Jolly local song) 

 

Cutting trees in the forest with a chain saw 

Tree falls 

 

Título: OS COLONOS 

 

Renato e sua família 

 

Cena de rua - passeata com faixas exigindo 

terra numa cidade do sul do Brasil 

 

Uma grande fazenda – vastos campos 

Colheitadeiras e tratores sendo usados 

Uma visão do estado 

 

 

Rodoviária – moças camponesas subindo 

no ônibus 

Uma mulher sendo entrevistada 

Um homem sendo entrevistado 

O ônibus sai 

 

Vista aérea: o ônibus subindo uma avenida 

larga (música alegre) 

 

O mapa do Brasil 

Abre a imagem sobre o estado de Rondônia 

no mapa 

Pessoas chegando a fronteira da Rondônia 

Uma multidão de famílias sem-terra 

olhando as pessoas recebendo escrituras de 

terra 

Rostos na multidão 

Aplausos da multidão 

Pessoas que receberam terras indo para 

dentro da floresta seguindo uma trilha  

 

Árvores florescendo na floresta  (música 

local alegre) 
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Renato and his neighbor with saws 

Pan up huge tree as it falls 

Interview with Renato-background of forest 

Renato and family round the table in their house 

Interview with Maria (Renato's wife) 

Setting fire to the fallen trees 

Children climbing on the trees 

Flames, smoke, fallen trees burning                                    

Aerial view of smoke and burning land   (Mournful 

music) 

                            

Wind, dust and a truck on an unmade road  

Frontier town-houses, roads                                             

Renato's land        (Song) 

Renato planting with his son 

Maria winnowing grain 

A small coffee plant 

Interview with Maria in doorway 

Family planting 

Renato and farming expert looking 

at plants and soil 

 

Rain 

Birds and horses sheltering under trees 

Renato's abandoned land 

Deserted and broken down house 

Small plants on land 

Renato and son hoeing as sharecroppers 

 

Interview with Renato with background of trees 

Renato and sons return to their house 

Interview with Renato and Maria sitting with their family 

on a bench 

 

Children catching pigs in a sty 

 Family packing belongings onto a truck 

 Truck and family leaving, waving 

 Aerial view of forest and cleared land 

 

Title: END THE COLONISTS  

 

 

 

O corte de árvores com serras 

Árvore cai 

 

Entrevista com Renato com a floresta ao 

fundo 

Renato e sua família sentada à mesa em sua 

casa 

Entrevista com Maria (esposa do Renato) 

Colocando fogo nas árvores caídas 

Crianças subindo em árvores 

Chamas, fumaça e queimadas (música 

lúgubre) 

 

Vento, pó e um caminhão em uma estrada 

de terra 

Casas da fronteira – estradas 

A terra de Renato (canção) 

Renato plantando junto com seu filho 

 

Maria selecionando os grãos 

Uma pequena muda de café 

Entrevista com Maria na entrada da casa 

Família plantando 

Renato e o especialista agrário [José 

Lutzenberger] olhado para o solo e as 

plantas 

 

Chuva 

Pássaros e cavalos se abrigando sob uma 

árvore 

O terreno de Renato abandonado 

Uma casa abandonada e toda derrubada 

Plantinhas no solo 

Renato e seus filhos capinando como 

arrendatários 

 

Entrevista com Renato com árvores ao 

fundo 

Renato e seu filho voltam para casa 

Entrevista com Renato e Maria sentados 

com a família em um banco 

 

Crianças pegando porcos em um chiqueiro 

Família colocando seus pertences em um 

caminhão 

Vista aérea da floresta e da terra desmatada 

 

Título: FIM OS COLONOS  
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Fonte: MIDWINTER, 1992 p.19-20; tradução nossa. 

 

 

 

 

 

Title: THE DEVELOPMENT ROAD 

 

Trucks and bulldozers on unmade road 

Close-up of forest 

Hacking road through forest and cutting small trees 

Surveying path of new road 

Bulldozers making road 

Timber loggers loading logs on truck and diving off 

New settlement- new houses 

The shop, and bar with pool table 

 

Aerial view of new road (Music-song)                                                       

Old settlement with established shops  

Warehouse - men piling sacks 

 

Map of Brazil - 

Zoom in on Rondonia and route of new road BR364 

 

Trucks on road in frontier town 

Shops with consumer goods 

Plastic buckets, tires 

Lorry bringing goods 

Petrol station 

Interview with Jose Lutzenberger outside petrol station 

Lorry bringing bottle gas 

Close-up of gas bottles 

Shop selling gas and cookers 

Timber yard 

Processing of wood into planks in saw mill 

Cattle ranch - a herd of cattle 

Jose Lutzenberger interviews a rancher 

Cowboys with cattle herd 

Ranch with encroaching scrub 

Machine weeding scrub 

Jose Lutzenberger interviews another rancher 

on scrubland 

Close-up of compacted soil 

Cattle herded down road 

Jose Lutzenberger speaking to camera 

Cattle 

 

Cocoa pods being unloaded and husked  

Cocoa beans drying  

 

Título: A ESTRADA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

Caminhões e escavadeiras em estrada sem 

asfalto 

Enfoque na floresta 

Corte de árvores menores 

Exploração de novos caminhos 

Escavadeiras abrindo novas estradas 

Madeireiros colocando as toras de madeiras 

no caminhão e indo embora 

Um novo assentamento – casas novas 

 

Vista aérea da nova estrada (música – 

canção) 

Um velho assentamento com lojas já 

estabelecidas 

Um armazém – homens empilhado sacas 

 

 

Mapa do Brasil 

Enfoque na Rondônia e da nova estrada 

BR364 

 

Caminhões na estrada e na cidade de 

fronteira 

Lojas vazias sem bens de consumo 

Balde de plástico, pneus 

Carretos trazendo produtos 

Um posto de gasolina 

Entrevista com José Lutzenberger ao lado do 

posto de gasolina 

Carretas trazendo botijões de gás 

Enfoque nos botijões de gás 

 

Loja vendendo gás e fogões 

Um depósito de madeira 

Produção de tábuas de madeiras em uma 

serralheria 

Rancho de gado – uma manada de gado 

José Lutzenberger - entrevista com o 

fazendeiro 

Vaqueiros com a manada de gado 
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Interview with cash cropper  

Diseased cocoa trees and pods 

 

Title     FIVE YEARS LATER 

Deserted ranch - aerial view 

Interview with ranch owner on land  

Aerial view of scrubland 

 

Title: END  THE DEVELOPMENT ROAD 

 

 

 

Rancho com matagal 

Maquinário cortando o matagal 

José Lutzenberger - entrevista com outro 

fazendeiro 

No matagal 

Enfoque no solo compactado 

A estada da manada de gado 

José Lutzenberger falando para a câmera 

O gado 

 

Grãos do cacau sendo colhidos e descascados 

Grãos do cacau sendo postos para secar 

Entrevista com cultivadores 

Pés de cacau e cacau com pragas 

 

Título: CINCO ANOS DEPOIS 

Uma fazenda deserta – vista aérea 

Entrevista com fazendeiro dono da terra 

Vista aérea do matagal  

 

Título: FIM     A ESTRADA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

Fonte: MIDWINTER, 1992 p. 20-1; tradução nossa. 

 

 

 

Title:    THE INDIANS 

 

Two Indian children 

 

Aerial view of untouched forest   (Mournful music) 

Cliffs and valleys, waterfall 

 

Map of Brazil 

Zoom in on Rondonia and route of new side road 

RO 429 - pinpoint area where Uru Eu Wau Wau live 

 

Aerial view of side road 

Inside a plane cockpit 

Point at which road is cleared 

Aerial view of Indian camp and hut 

Zoom in on hut 

Expedition of men looking for Indian tribe 

Expedition walking through jungle 

Finding cloth and an abandoned basket 

The expedition leader talks 

Deserted Indian hut 

Expedition hanging up presents for Indians 

  

                   Título: OS INDIOS 

 

Dois indiozinhos 

 

Vista aérea de floresta intocada (música triste) 

Penhascos e vales, cachoeira 

 

Mapa do Brasil 

Abre imagem sobre Rondônia e rota da nova 

estrada lateral RO 429 - área específica onde 

Uru Eu Wau Wau moram 

 

Vista aérea da estrada lateral 

Dentro da cabine de um avião 

Aponta para qual estrada está limpa 

Vista aérea do acampamento e cabana dos índios 

Abre imagem sobre a cabana 

Expedição de homens à procura de tribo 

indígena 

Expedição caminhando pela selva 

Encontram um pano e uma cesta abandonada 

O líder da expedição fala 
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Hearing Indians amongst the trees 

 

Aerial view of expedition camp 

 Tying down tarpaulins on a windy day  

Expedition member in hammock 

 

First sight of an Uru eu Wau Wau Indian at the edge 

of camp 

Expedition members holding up presents for Indians 

Collecting arrows that have been shot into camp 

by Indians 

Leaving arrows for Indians to collect 

Banging tin pots to attract Indians 

Collecting more arrows and examining them 

Building a hut for the Indians 

Filming the Indians from a concealed camera 

The Indians come and receive presents 

Indians with their presents in camp 

 

Bulldozer felling trees 

Interview with a driver 

Gold prospectors on their way into the jungle on an 

unmade road 

Talking with two prospectors 

A family of colonists walking into the forest 

An Indian village - Indians receiving medical 

attention 

Mothers and children in hammocks 

 

Army surveying for an Indian reserve  

Interview with a surveyor  

 

Piles of cut mahogany trunks 

Helicopter on ground in forest – 

Governor of Rondonia visiting colonists 

 

Indians looking at photographs pinned up on the 

Outside in a building 

Indians pointing out photos of other Indians 

who have died 

Interview with head of the Indian Agency  

 

Title:    END    THE  INDIANS 

 

 

Cabana indígena deserta 

Expedição pendura presentes para os índios 

Ouve-se índios entre as árvores 

 

Vista aérea do acampamento da expedição 

 Amarrando lonas em um dia ventoso 

Membro da expedição na rede 

 

Primeira visão de um índio Uru Eu Wau Wau 

nos arredores 

do acampamento 

Membros da expedição segurando presentes para 

índios 

Coleta de flechas que foram atiradas no 

acampamento 

pelos índios 

Deixando flechas para que os índios coletem 

Batendo vasos de estanho para atrair índios 

Coletando mais flechas e examinando-as 

Construindo uma cabana para os índios 

Filmando os índios de uma câmera escondida 

Os índios vêm e recebem presentes 

Índios com seus presentes no acampamento 

 

Tratores derrubando árvores 

Entrevista com um motorista 

Garimpeiros de ouro a caminho da selva em uma 

estrada desfeita 

Conversando com dois garimpeiros 

Uma família de colonos andando na floresta 

Uma aldeia indígena - Índios recebendo 

atendimento médico 

Mães e crianças em redes 

 

Levantamento do exército para uma reserva 

indígena  

Entrevista com um topógrafo 

 

Pilhas de troncos de mogno cortados 

Helicóptero no solo na floresta - 

Governador da Rondônia visitando os colonos  

 

Índios olhando fotografias penduradas do lado 

de fora de uma construção 

Índios apontando fotos de outros índios que 

morreram 

Entrevista com o chefe da Agência Indígena. 

 

Título: FIM OS ÍNDIOS 
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Fonte: MIDWINTER, 1992 p. 21-2; tradução nossa. 

 

 

 

Title    THE RUBBER TAPPERS 

 

Man tapping rubber from a tree 

 

Aerial view of forest road 

Map of Rondonia showing path of road towards 

Bolivia      

 

River in forest      (Serene music)                                                     

Jose Lutzenberger on a boat 

River banks-boats and rubber tappers‟ huts                      

A rubber tapper walking his trail through the jungle  

Close ups of extracting rubber from a tree  

Rubber tapper preparing rubber  

Interview with an old rubber tapper under a tree with 

Jose Lutzenberger 

 

Inside of a rubber tapper's house 

Woman sewing 

Child in hammock 

Cooking on wood burning stove 

Chickens outside house in forest 

Rubber tapper catching fish with bow and arrow 

Rubber tapper preparing medicines from forest trees 

and fruit 

Coffee tree in forest clearing 

Fruit trees in forest - picking fruit 

 

Playing football in a rubber tapper village  

Families inside and outside houses  

Rubber tappers walking through the forest on a non-

violent protest 

 

Campaign vehicles - elections  

Chico Mendes making campaign speech  

Campaigning with Indians-march of Alliance of the 

Peoples of the Forest Leaders raise the fists 

 

Title     END    THE RUBBER TAPPERS 

 

Título: OS SERINGUEIROS 

 

Homem extraindo borracha de uma árvore 

 

Vista aérea da estrada da floresta 

Mapa de Rondônia mostrando uma estrada 

batida em direção a Bolívia 

 

Rio na floresta (Música serena) 

José Lutzenberger em um barco 

Barcos nos bancos do rio e cabanas de 

seringueiros 

Um seringueiro caminhando por sua trilha pela 

selva  

Abre a imagem da extração de borracha de uma 

árvore 

Seringueiro preparando a borracha 

Entrevista com um velho seringueiro sob uma 

árvore com José Lutzenberger 

 

Dentro da casa de um seringueiro 

Mulher costurando  

Criança na rede 

Cozinhando no fogão a lenha 

Galinhas fora da casa na floresta 

Seringueiro pegando peixe com arco e flecha 

Seringueiro preparando medicamentos de 

árvores da floresta e frutas 

Pés de café na clareira da floresta 

Árvores frutíferas na floresta - colhendo frutas 

 

Jogando futebol numa aldeia de seringueiros 

Famílias dentro e fora das casas 

Seringueiros caminhando pela floresta em um 

protesto não violento 

 

Veículos de campanha - eleições 

Chico Mendes fazendo discurso de campanha 

Campanha com os índios - marco da Aliança dos 

Povos da Floresta Os líderes levantam os punhos 

 

Título: FIM OS SERINGUEIROS 

Fonte: MIDWINTER, 1992 p. 22; tradução nossa. 
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TITLE THE POLITICIANS  

 

Politicians making speech on flower decorated 

balcony 

 

Flags – Governor of Rondonia raising state flag 

outside 

State building 

Procession  (Singing Band music)  

 

Politicians and crowds outside state building 

Speech from balcony 

 

Map of Rondonia 

Zoom in on road BR 364 

 

Aerial view of trucks on road BR 364     (Song)  

Trucks stuck in mud on dirt road 

Newspaper an documents discussing the paving 

of the road 

Road and road works 

Jose Lutzenberger interviews the head of Brazilian 

Development agency outside some buildings  

 

 Aerial views of clouds over forest    (Sad music)  

 

White House in Washington                                                 

Jose Lutzenberger speaking at a table 

Satellite photos of deforested areas 

Graph showing increase in deforestation 

Banner outside the World Bank 

Demonstration outside the World Bank 

José Lutzenberger speaking at the demonstration 

U.S. flag on the White House 

Outside of Sheraton - Carlton Hotel 

President of the World Bank speaking inside the hotel 

at a dinner  

 

Fires in the forest 

Inside  plane cockpit 

Smoke haze over the forest                                                                         

 

Election crowds in Brazil 

People voting                                                                                                                   

Crowds outside the presidential palace in Brasília                                                      

President  being instated 

José Lutzenberger as new Environment 

Minister shakes hands with President 

TÍTULO: OS POLÍTICOS  

 

Políticos fazendo discurso em sacadas 

decoradas com flores 

 

Bandeiras - Governador de Rondônia 

levantando bandeira do estado do lado de fora 

do Edifício estatal  

Procissão (música de banda cantora) 

 

Políticos e multidões fora do prédio do estado 

Discurso da sacada 

 

Mapa de Rondônia 

Amplia a imagem da estrada BR 364 

 

Vista aérea de caminhões na estrada BR 364 

(Canção) 

Caminhões atolados na lama na estrada de 

terra 

Jornal e documentários discutindo a 

pavimentação 

da estrada 

Estradas e obras rodoviárias 

José Lutzenberger entrevista o chefe da 

Agência de desenvolvimento brasileiro do lado 

de fora de alguns edifícios 

 

Vista aérea das nuvens sobre a floresta (música 

triste) 

 

Casa Branca em Washington 

José Lutzenberger falando em uma mesa 

Fotos de satélites de áreas desmatadas 

Gráfico mostrando aumento no desmatamento 

Banner na fachada do Banco Mundial 

Manifestação do lado de fora do Banco 

Mundial 

José Lutzenberger falando na manifestação 

Bandeira dos EUA na Casa Branca 

Do lado de fora do Sheraton - Carlton Hotel 

Presidente do Banco Mundial falando dentro 

do hotel em um jantar 

 

Incêndios na floresta 

Dentro da cabine do avião 

Nevoeiro sobre a floresta 
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Satellite dishes at Brazil‟s space institute 

Computer screen and printers showing where 

fires are located 

Helicopter arriving at a reported fire 

Forestry officer confiscates chainsaws from two 

forest cutters 

Helicopters flying over forest 

Aerial view of clearer air over forest 

Helicopter lands with head of Brazil‟s 

Environmental Institute who inspects a burnt area 

Aerial view of illegal logging in forest pile of logs 

Jose Lutzenberger interviewed in front of map of 

Brazil 

 

Truck on forest road  (Song) 

Smoke and trees 

Haze in frontier town 

Bus 

 

Truck on road 

Trees in Haze 

 

END CREDITS 

Multidões de eleitores no Brasil 

Pessoas votando 

Multidões fora do palácio presidencial em 

Brasília 

Presidente sendo empossado 

José Lutzenberger como novo Ministro do 

Meio ambiente aperta a mão do presidente 

 

Satélites no instituto espacial do Brasil 

Tela de computador e impressoras mostrando 

onde os incêndios estão localizados 

Helicóptero chegando a um incêndio relatado 

Polícia florestal confisca motosserras de dois 

cortadores de madeira 

Helicópteros sobrevoando a floresta 

Vista aérea do ar mais claro sobre a floresta 

Helicóptero pousa com chefe Instituto 

ambiental do Brasil que inspeciona uma área 

queimada 

Vista aérea da exploração madeireira ilegal em 

uma pilha de toras na floresta 

José Lutzenberger entrevistado em frente ao 

mapa do Brasil 

 

Caminhão numa estrada da floresta (Canção) 

Fumaça e árvores 

Neblina na cidade fronteiriça 

Ônibus 

 

Caminhão na estrada 

Árvores em meio a neblina 

 

FINAL  CRÉDITOS  

Fonte: MIDWINTER, 1992 p. 22-3; tradução nossa. 
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ANEXO C 

Publicações e citações de Adrian Cowell em Língua Portuguesa (1971-2017)
208

 

 

Nº ANO REFERÊNCIA TEMÁTICA 

 

01 

 

1971 

Anais da Câmara dos Deputados. Brasília: 

Congresso Nacional, 4 de agosto de1971.  

Indígena; menciona a 

premiação de Adrian Cowell 

em Londres, por melhor 

documentário.  

 

02 

 

1987 

Livro: BORGES, Durval Rosa Sarmento. Rio 

Araguaia, corpo e alma. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1987. 

 

Indígenas do Xingu e os 

sertanistas Villas Bôas.   

 

03 

 

1987 

Livro: CARVALHO, Eliana Teixeira de 

(Org.). A pesquisa do passado: arqueologia no 

Brasil. Rio de janeiro: Instituto de Arqueologia 

Brasileira, 1987. 

 

Indicação da série – A década 

da destruição.  

 

 

04 

 

 

1987  

Revista: Bib - Boletim Informativo e 

Bibliográfico de Ciências Sociais: O Que Se 

Deve Ler Em Ciências Sociais No Brasil, 

Volume 1. São Paulo. ANPOCS/CORTEZ, 

1987. 

 

– Livro e documentário: A 

tribo que se esconde do 

homem. 

 

05 

 

1990 

 

Revista Veja, Abril, 1990. Capa: O ralo da 

recessão.  

 

Caso Chico Mendes “destaque 

no exterior - o brasileiro mais 

famoso após Pelé” e os filmes 

de Cowell no exterior.  

 

06 

 

1991 

Livro: CEDI. Povos Indígenas no Brasil: 

1987/1990. São Paulo: CEDI, 1991. 

Indígenas Uru Eu Wau Wau e 

os conflitos por terra em 

Rondônia em diálogo com os 

registros de Cowell 

 

07 

 

1991 

Livro: BISILLIAT, Maureen (Coord.). O 

Índio: Ontem, Hoje, Amanhã. São Paulo: 

Memorial da América Latina/EDUSP, 1991. 

Indígena. Indicação dos filmes 

de Cowell. 

 

 

 

08 

 

 

1992 

Livro: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi 

(Org.).  Índios dos Brasil. São Paulo: 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 

1992. ( 2ª ed. 1994, MEC). 

 

Indígena, indicação dos 

documentários: Na Trilha dos 

Uru-Eu-Wau-Wau, O 

Caminho do Fogo (versão de 

1984),  Reinado na Floresta,  

A Tribo que Fugiu do Homem 

(versão 1973).  

 

09 

 

1992 

Livro: MENDES, Chico. Chico Mendes: por 

ele mesmo. São Paulo: Martin Claret, 1992. 

Seringueiros e povos da 

floresta. Indicação de filmes e 

livro de Cowell.  

 

 

10 

 

 

1992 

Livro: ARNT, Ricardo A.; SCHWARTZMAN, 

Stephan. Um artificio orgânico: transição na 

Amazônia e ambientalismo (1985-1990). Rio 

 

Década da destruição, projetos 

de desenvolvimento e 

                                            
208

 Levantamento realizado até janeiro de 2018 no acervo do próprio autor e através de consultadas no 

Google Acadêmico, Google Books e Plataforma Lattes - CNPq.  Nesse último caso, constam 14 

pesquisadores que possuem alguma produção científica e/ou técnica sobre a obra cinematográfica de 

Adrian Cowell no Brasil. O número de publicação e citações envolvendo Adrian Cowell e sua obra 

cinematográfica em língua estrangeira é no mínimo dez vezes maior que o levantamento realizado até a 

presenta data.   
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de  Janeiro: Rocco, 1992.  ocupação da floresta 

amazônica.  

11 1992 Livro: VESENTINI, José W.  Amazônia - 

filmes e vídeos. In: FALCÃO, Antônia 

Rebouças; BRUZZO, Cristina. (Org.). Lições 

com cinema 6. São Paulo: FDE, 1992.  

Ocupação da Amazônia e 

indicação dos filmes de 

Cowell e outros com enfoque 

didático para Educação 

Básica.  

12 1992 Encartes: RIBEIRO, Wagner C. A década de 

destruição.  São Paulo: FDE, 1992. 

(Apontamentos 358 a 364) 

Apresentação documentários  

da série “A década de 

destruição” a partir da versão 

da Verbo Filmes de 1987. 

 

13 

 

1993 

Livro: FALCÃO, Antônia Rebouças; 

BRUZZO, Cristina (orgs), Lições com cinema. 

São Paulo: FDE, 1993. (Vol. 1).  

Indicação dos documentários: 

As Tempestades da Amazônia 

e  Nas Cinzas da Floresta , 

versão de 1987.   

 

 

14 

 

 

1995 

Livro: LEONEL, Mauro. Etnodicéia Uruéu-

au-au: o endocolonialismo e os índios no 

centro de Rondônia, o direito à diferença e à 

preservação ambiental. São Paulo: 

EDUSP/Instituto de Antropologia e 

MeioAmbiente/Fapesp, 1995. 

 

Década da destruição e os 

indígenas em RO.  

 

 

15 

 

 

1997 

Livro: MARTINS: José de S. Fronteira - A 

degradação do outro nos confins do Humano. 

São Paulo: Contexto, 1997. (idem na ed. 2009 

e reimpressão 2014)  

Indígena, cita a obra: “The 

tribe que hides man” de 

Cowell sobre o contato com os 

Keenakarore (Panará) e o 

rapto de quatro crianças.  

 

16 

 

1998  

Livro: HOMMA, Alfredo Kingo Oyama (org.).  

Amazônia: meio ambiente e desenvolvimento 

agrícola. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1998.  

Reserva Extrativista, 

seringueiros e a Década da 

destruição.   

 

17 

 

1999 

Livro: MAXWELL, kenneth. Chocolate, 

piratas e outros malandros: ensaios tropicais. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.  

 

História de Chico Mendes.   

 

18 

 

2000 

Artigo: PENIDO, Stella Oswaldo Cruz. O 

cinema na Amazônia. Revista História, 

Ciências, Saúde, Vol. VI (suplemento), 2000.  

Indicação dos documentários 

de Cowell sobre a Amazônia.  

 

19 

 

2000 

Revista Caros Amigos: Rebeldes brasileiros: 

homens e mulher que desafiaram o poder. N. 2 

Chico Mendes e Nunes Machado.    

Indicação do documentário: 

“Chico Mendes: eu quero 

viver”, e da série a Década da 

destruição.  

20 2002 Boletim Rede Amazônia, ed. 1.  Indicação de documentários 

de Cowell.  

 

 

21 

 

 

2002 

Livro: BÔAS, Cláudio Villas. Apresentação. 

In: MÜLLER, Cristina; LIMA, Oxtavio; 

RABIMOVICI, Moisés (Orgs). O Xingu dos 

Villas Bôas. São Paulo: Agência do 

Estado/Metalivros, 2002. (Texto de Cowell). 

 

Conflitos em área indígena – 

“A tribo que se esconde do 

homem” 

 

22 

 

2002 

Tese: ALLEGRETTI, Mary Helena.  A 

construção social de políticas ambientais: 

Chico Mendes e o Movimento dos 

Seringueiros. Tese (Doutorado em 

Desenvolvimento Sustentável – Gestão e 

Política Ambiental). Brasília: UNb, 2002.  

Analisa o movimento 

seringueiro do Acre e a 

contribuição de Chico Mendes 

nos conflitos sociais e 

consequentemente nas 

políticas ambientais.  

Menciona a atuação de Cowell 

através dos seus 

documentários, especialmente 

da série – A década da 
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destruição.  

 

23 

 

2003  

Livro: HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. 

História da Agricultura na Amazônia: da era 

pré-colombiana ao terceiro milênio. Brasília: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2003. 

Indicação da série A década 

da destruição partir dos 

impactos do 

POLONOROESTE.  

 

24 

 

2003  

Livro: VENTURA, Zuenir. Chico Mendes: 

crime e castigo. São Paulo: Companhia da 

Letras, 2003. 

 

História de Chico Mendes e 

dos povos da floresta. Papel de 

Cowell ao registrar a trajetória 

de Chico Mendes.  

 

25 

 

2003  

Revista: Nossa história. Biblioteca Nacional, 

2003; edições 1-5.   

Chico Mendes, Reserva 

extrativista, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de 

Xapuri e os registros de 

Cowell.  

 

26 

 

2004 

Livro: DREYER, Lilian. Sinfonia inacabada: a 

vida de José Lutzenberger. Porto Alegre: 

Vidicom Audiovisuais Edições, 2004.  

Apresentam diálogos e  fotos 

de Adrian Cowell a partir do 

seu amplo trabalho com o 

ambientalista  José 

Lutzenberger, sobretudo, 
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(Texto de Cowell).  
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Acadêmica, v. 1, p. 135-156, 2011. 

Conflitos entre colonos, 
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destruição, sobretudo, em 
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ANEXO D 

Chico Mendes: eu quero viver (1989 e 1990)
209

 

Série: A década da destruição 

Título do episódio: Chico Mendes: eu quero viver (55 min., 1990; versão Verbo 

Filmes)  

Direção: Adrian Cowell e Vicente Rios 

Narração: Francisco Borges 

Co-Produção: Central Television Independent – Londres e Universidade Católica de 

Goiás, Mário Arruda e Vanderlei de Castro 

Produtor no Brasil: Vicente Rios 

Produtor em Washington: Morrow Cater 

 

As mesmas cenas da queimada abrem este episódio da série - A Década da Destruição. 

 

Narração: No início de 1989, realizou-se em Washington D.C. uma extraordinária cerimônia 

religiosa em intenção de um seringueiro brasileiro que previu o seu próprio assassinato.  

Cerimonial religioso em homenagem a Chico Mendes 

Bárbara Bramble (Fundação Nacional para a Vida Selvagem): As citações que se seguem 

foram tiradas das entrevistas dadas por Chico Mendes e de uma carta escrita por ele em 

novembro e dezembro de 1988: “Meu sonho é ver toda esta floresta conservada porque nós 

sabemos que ela pode garantir o futuro de todas as pessoas que vivem nela. Só desejo que o 

meu assassinato sirva para por um fim impunidade de pistoleiros que são protegidos pela 

Polícia Federal do Acre. Se um mensageiro descesse do céu e me garantisse que a minha morte 

garantisse a fortalecer a minha luta ela até valeria à pena. A experiência nos ensina o contrário, 

Não é com grandes funerais e manifestações de apoio que iremos salvar a Amazônia. Eu quero 

viver”. 

                                            
209

 Transcrição realizada por Elisabeth Kitamura (2011, p. 234-260). Foram realizadas algumas inserções 

a partir da versão da Verbo Filmes (1990). 



386 
 
Narração: Como é que um homem da floresta conquistou tal simpatia tanto em seu País como 

no Exterior (Câmera sobrevoa a floresta coberta pela neblina ao entardecer – trilha 

sonora canto lírico). 

 

Rio São Miguel – Rondônia, Janeiro de 1982 

Narração: A primeira vez que visitamos um seringal, foi em companhia do ambientalista 

brasileiro José Lutzenberger. Da mesma forma que para o índio, a água é a rodovia do 

seringueiro. Da mesma forma que para o índio, sua casa vem da floresta. E é claro que os 

seringueiros não derrubam suas árvores porque é dela que eles tiram o seu sustento. 

 

José Lutzenberger: Aqui nós temos uma das maneiras de explorar a floresta sem acabar com 

ela. O seringueiro ganha a vida aqui na floresta de um estilo de vida muito melhor que a do 

operário numa grande fábrica de cidade. 

Narração: De fato, a vida dos seringueiros ela não só mais rentável, mas também melhor que 

a dos colonos que estavam prestes a substituí-los. Cômodos abertos e telhados de sapê 

significavam que suas casas eram frescas e saudáveis. Muito de sua alimentação crescia na 

floresta, ou era plantada ao redor de suas casas. Eles criavam galinhas e porcos, pois pegavam 

parte da comida da criação na floresta. 
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A casa arejada do seringueiro 

E quando havia inundação na floresta, os peixes que se alimentam de frutas silvestres 

forneciam mais proteína por hectare do que o gado. Da mesma forma que grande parte de seu 

tipo de vida, os seringueiros aprenderam isso com indígenas. 

J. L.: É fácil ver que o povo que vive aqui na aldeia de seringueiros vive uma vida 

relativamente feliz. Eles são bem mais felizes e estão muito melhor de vida que o colono que 

em breve chegará aqui e acabará deslocando-os. Que loucura por parte do governo querer que 

isto aconteça. A vida do colono, além de bem mais dura, é um estilo de vida insustentável 

(cenas de colonos que chegam às terras dos índios e seringueiros- esta sequência é 

constituída por planos médio para o geral da estrada onde os colonos adentram a 

floresta – a mesma cena é reiterada em outros documentários da série).  Colonos 

descansam e se preparam para penetrar na floresta 

 

Narração: Ao longo dos últimos anos, vimos os colonos destruírem a grande floresta de 

Rondônia. Isto (cena da queimada) era seringal e a maioria dos seringueiros acabou nas  

favelas de cidades grandes. Todo o processo de desmatamento e desenvolvimento foi 

possibilitado pelo pavimento da BR 364 em direção a Rondônia. Por isso, quando ficamos 

sabendo que ela seria prolongada para Oeste, na direção do Acre, decidimos ver o que iria 

acontecer. 
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Maio de 1986, Floresta do Acre 

Narração: Naquela época, as bonitas florestas do Acre estavam relativamente intocadas. Os 

seringueiros viviam em clareiras isoladas, mas não eram indefesos como os de Rondônia. 

Durante uma década, seu líder foi Chico Mendes que organizou seringueiros em sindicatos 

para lutar contra aqueles que promoviam o desenvolvimento. 

Chico Mendes sangra uma seringueira 

Adrian Cowell: Você sempre foi um seringueiro? 

Chico Mendes: Sempre fui um seringueiro, meu pai era um seringueiro. Eu comecei cortar 

com nove anos de idade e durante 20 anos eu cortei seringa direto. Só em 75 mais ou menos, 

quando entraram os fazendeiros, eu entrei no sindicato aí eu cortava  menos. 

Narração: Os seringueiros sangram as árvores duas vezes por semana, uma utilização 

sustentável da floresta que pode durar para sempre. Naquela época, a casa de Chico ficava 

numa clareira suficientemente grande para alimentar algumas cabeças de gado e para 

alimentar a sua família e de seu irmão com a plantação de alimentos básicos. Como todos os 

seringueiros eles produziam os seus próprios alimentos e tiravam o seu dinheiro da floresta. 

Por isso, é que eles detestavam os fazendeiros que derrubavam a floresta para semear grama. 

Em 1986, a principal fazenda da região de Chico era propriedade da gigante multinacional 

Bordon que estava instalada a 3.200 km dali, no Estado de São Paulo (Cenas seguintes 

mostram a pecuária na floresta e cenas das instalações da sede multinacional Frigorífico 

Bordon. Um técnico fala sobre a produção na Bordon. Passa os dados do frigorífico, 

exibe a esteira de produção do enlatado Corned Beef destinado para o mercado externo 

- o som direto acentua a dinâmica das esteiras de produção). 
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O enlatado Corned Beef para exportação 

Técnico da Bordon: Em 1985 exportamos 140 milhões de dólares. Destaco a Inglaterra nos 

congelados, exportamos 42% para o Iraque, 20% para Inglaterra, 10% para os EUA e 5% para 

Alemanha. 

Chico Mendes: A intenção dos fazendeiros é tomar nossas terras, mas não temos intenção 

entregar estas terras pra eles e a nossa luta é pela defesa da seringueira, a castanheira e essa 

luta vamos levá-la até o fim e não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. 

Narração: Para limpar esta terra o fazendeiro expulsou os seringueiros que aqui viviam há 

décadas. E Chico considerava o gerente da Fazenda Bordon, Tomaz Coelho, seu principal 

adversário. 

E.F.: Seu Tomaz, quantas cabeças de bovino tem nesta fazenda? 

 

Tomaz: 3.782 cabeças de gado. 

EF: Qual é o aumento da pastagem por ano? 

Tomaz: Como eu disse, o seguinte agora daqui pra frente, nós vamos precisar no mínimo 200 

alqueires por ano.  Derrubar 700 hectares  este ano  se não houver  nenhum imprevisto referente 

aos seringueiros  impedir...   (Cenas seguintes líder sindical tenta conscientizar os 

seringueiros para não venderem suas terras, eles cantam na floresta: A terra é para quem 

trabalha...) 

 

Maio de 1986: Durante uma década, os seringueiros haviam sido treinados por Chico neste 

tipo de protesto desarmado para convencer os trabalhadores da fazenda a não derrubar a 

floresta. Raimundo era primo de Chico e seu braço direito. 

Raimundo: Pode ficar despreocupado que ninguém... claro que não, você é um trabalhador 

como eu. O objetivo é ficar com tudo na mão, então uma vez que o senhor acaba com essa 

riqueza que é sua, que é nossa, que é de seringueiro, que é de todo trabalhador, é uma beleza 

pra eles porque aqui tudo vai ficar cercado de arame e cheio de boi. E do que é que nós vamos 

viver? Acima de tudo companheiro tem que haver uma mentalidade, um conhecimento da 

parte do senhor. 
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Narração: Os seringueiros dificultaram e prosseguiram causando tantos problemas que alguns 

meses depois a Bordon vendeu sua fazenda. Nas eleições de 1986, Chico era o único candidato 

cuja campanha principal era a defesa da Amazônia. 

Chico Mendes: A minha mensagem em meu nome e em nome do Partido dos Trabalhadores  e 

em defesa da Amazônia, companheiros. Estas palavras vocês estão vendo aqui, representa a 

bandeira do futuro dos trabalhadores da Amazônia e da humanidade  (corte do palanque para 

as máquinas que abrem a Estrada; música - O Tropeiro de Milionário e José Rico). 

Narração: Quando começou a campanha começou, também começou  a construção da estrada 

financiada pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento em Washington. 

Adrian Cowell: Chico, essa estrada vai melhorar a vida dos seringueiros? 

Chico Mendes: Pelo contrário, esta estrada representa  uma ameaça para os seringueiros e 

para a Amazônia. Porque o governo não consultou os trabalhadores, não consultou os 

seringueiros, nós não participamos de uma discussão sobre o asfaltamento desta estrada e nós 

sabemos hoje no momento, esse asfaltamento interessa apenas à meia dúzia de latifundiários... 

Narração: Na capital do Acre, as principais contribuições dos candidatos do governo vinham 

dos empreiteiros da estrada que recebiam recursos oriundos em última análise do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Nunca tanto dinheiro havia sido 

gasto numa campanha eleitoral no Acre.  A oposição alegou que estava sendo comprados votos 

diretamente com favores ou com o dinheiro do governo. 

Chico Mendes (discursa para seus eleitores): Cada um desses políticos vai lutar para repor 

esse dinheiro gasto no dia da eleição. Se comprou seu voto por 400 cruzeiros, 100 cruzeiros,  

vai tirar o  triplo, com aquele dinheiro ele já tem pra comprar dez a quinze votos isso é uma 

análise que todos precisam fazer pra consciência de cada um. 

15/11/1986. Narração: Dia de eleição na cidade natal de Chico, Xapuri. O ar estava tão 

carregado de compras de votos que muita gente pedia dinheiro a Chico, mesmo não tendo ele 

nenhum tostão. 

Chico Mendes (fala para um eleitor): Mas você já fez o recadastramento? Já foi no Fórum 

pegar? Vai lá pegar, é a pessoa que vai pegar. Chega lá e fale, eu vim pegar meu título. 

(Chico conversa com alguns conhecidos e toma um café). 

Narração: Mesmo com votos vendidos a preços baixíssimos, Chico não teve chances contra 

os partidos do governo e dos fazendeiros. Mas Chico era também um dos fundadores do 

Conselho Nacional dos Seringueiros, que fazia campanha em prol dos interesses dos 

seringueiros. Ao fim de uma série de reuniões, os seringueiros desenvolveram uma crescente 

aliança com os índios. Nessas reuniões Chico conheceu José Lutzenberger que apoiou a 

criação de reservas extrativistas para eles como as reservas dos índios. 

Washington, 09/1986 – José Lutzenberger: Eu estou aqui em nome do Movimento 

Brasileiro para o Meio Ambiente para apresentar a vocês a aliança dos povos da floresta. 
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Espero que esta aliança ajude a fortalecer muito a nossa campanha para defender a gente da 

Amazônia (corte para o asfaltamento da BR 364). 

Narração: Assim, quando o primeiro asfalto foi aplicado na estrada sem uma medida eficaz 

para proteger o meio ambiente, Chico apelou a seus aliados no EUA e tomou uma providência 

ousada. Pela primeira vez ele foi ao Exterior. Grupos de ambientalistas apresentou Chico a 

alguns diretores do Banco como José Casanova que representava os EUA na diretoria do 

Banco. Surpreendentemente Chico não se intimidou com banqueiros e burocratas, o diretor 

sueco representava nove país da Europa, inclusive a Grã-Bretanha (Chico conversa com o 

diretor).  

O Fundo de Defesa do Meio Ambiente levou Chico a Washington para motivar o poderoso 

Comitê de Dotações do Senado. O senador Kasten ficou impressionado com o  Chico e o 

apoiou desde o início. A carta continha duas frases históricas: Não podemos repetir a 

devastação que ocorreu em Rondônia e insistimos que sejam suspensos novos prolongamentos 

na BR 364 até que o Banco possa ter certificados que foram executados necessários 

componentes ambientais do empréstimo. Depois de meia década de destruição, esta carta 

representava possivelmente uma mudança na situação. A carta deu início a um processo que 

focou o Banco Interamericano de Desenvolvimento a suspender seu empréstimo ao Acre até 

que fossem tomadas medidas para proteger o meio ambiente. E essa vitória de Davi contra 

Golias, de tal forma, fortaleceu a oposição de Chico no Brasil que, em 1988, conseguiu deter 

todo o desmatamento em Xapuri (corte para vista aérea da floresta em Xapuri); e foi isso 

que tornou a cidade uma arena de crescente intimidação e crimes. Durante 1988 diversos 

membros do Sindicato de Chico foram mortos por pistoleiros em um deliberado reinado de 

terror na cidade. Em maio, pistoleiros atacaram a tiros uma manifestação de seringueiros 

contra o desmatamento e feriram dois rapazes. Um deles sobreviveu a ferimentos de sete balas. 

Chico Mendes: Logo em seguida em 18 de junho, o companheiro Ivair Jr., companheiro que 

liderava o movimento sindical tombou numa emboscada na BR 317 e agora, recentemente, 

mais um companheiro tombou e a prova disso a viúva dele está aqui, a Socorro. 

EF: Dona Maria, quem matou o marido da senhora? 

 

Maria do Socorro: Os pistoleiros da Fazenda Paraná. Bateram nele, espancaram tanto que 

puderam, foi preso, pra sair deu 2.500, da delegacia. Depois ele saiu, agora no dia 11 às 2 

horas da madrugada, conseguiram matar ele. Na derradeira palavra que ele falou pelos filhos 

dele, até agora  não tem uma pessoa que socorra o sangue dele. 

Narração: A Fazenda Paraná tinha mais ou menos assumido a luta da Bordon contra os 

seringueiros e Chico considerava o seu proprietário, um indivíduo diabólico que estaria 

tramando matá-lo. 
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Darli Alves Silva: Bom, em Xapuri sempre teve problema né na derrubada da mata, tinha 

empate, né. Fazenda Nova Esperança, Fazenda Filipinas, Fazenda Bordon. A Bordon vendeu 

muito barato aquelas terras, ouvi falar que vendeu por 20 milhões porque tinha muito gado e 

não podia mais abrir a área né. O gado dele tinha uns três a quatro mil vacas, quer dizer que 

todo ano ele teria que derrubar 2.000 alqueires de terra né. Não podia derrubar né. Tinha que 

vender mesmo. Toda vez que o fazendeiro ia derrubar eles empatam em Xapuri mesmo. 

 

 
 

Chico e a família de Ivair 

 

O mandante do assassinato de Chico 
Mendes 

Narração: Então Darli provocou uma confrontação, comprando os direitos dos barões da 

borracha em Cachoeira, local onde Chico havia vivido quando menino. Vinte anos antes, Chico 

havia apanhado castanhas neste arvoredo e tirado borracha destas árvores agora, da família que 

sucedeu a dele. Havia aqui 60 propriedades rurais como a dos pais de Chico. E para desmatar o 

Seringal Cachoeira, Darli teve que expulsar seringueiros ou comprar seus direitos de posseiros. 

A propriedade de um seringueiro consiste de uma cabana, a clareira em volta dela e, 

geralmente, três picadas na floresta, cada uma com cerca de 170 árvores. Chico 

incansavelmente viajava para Cachoeira e visitava 60 famílias isoladas na selva e 

convencendo-as a não se aterrorizarem a vendê-las para Darli.  

Chico argumentava que a floresta só seria um local seguro se ela se tornasse uma reserva de 

seringueiros como reserva de índios. Finalmente, todos concordaram em pedir ao governo que 

declarasse Cachoeira o que eles chamavam de Reserva Extrativista. Eles sabiam que os 

fazendeiros iriam até matar para impedirem isso, mas Chico pediu perseverança em face da 

morte. Nós o filmamos com crescente pressentimento. 

Chico: Nós estamos no perigo muito iminente. Nós estamos vendo cadáveres caindo e com 

possibilidade de cair muito mais. Vocês sabem muito bem que o grupo da Fazenda Paraná 

hoje que amedronta toda a população de Xapuri e depois chegar a mim,  chega ao 

Gumercindo, chega a Raimundo Barros, chegar enfim agressão de todos os movimentos dos 

trabalhadores de Xapuri, nós estamos na lista negra. 
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Narração: O conflito finalmente trouxe ao Acre, o Ministro da Reforma Agrária para se 

encontrar com Chico e parentes de homens assassinados. Jader Barbalho assinou decretos 

estabelecendo reservas extrativistas, inclusive a de Cachoeira. 6.000 hectares foram 

desapropriados de Darli que jurou descarregar sua vingança em Chico. Agora Cachoeira  

nunca mais podia ser vendida porque pertencia à nação. Enquanto os seringueiros se reuniam  

a comemorar ficava claro que o êxito deles ameaçava os lucros de todos os especuladores de 

terra da Amazônia. Era por isso que Chico tinha que morrer. 

Narração: Botas feitas com borracha são o símbolo dos seringueiros. 

Padre: Num Segundo momento, eu gostaria de lembrar aqui que esta caminhada não foi sem 

sangue, esta caminhada. Alguns já tombaram, em defesa das reservas extrativistas, ninguém 

gosta da morte, estou seguro disso, ninguém gosta de tombar, ninguém gosta de morrer, mas se 

isto acontecer, deve ser feito para que haja mais vida (enquanto padre pronuncia estas 

palavras, câmera enquadra Chico em primeiro plano). 

Um dia um homem muito bom, homem que fazia o bem foi crucificado, foi Cristo. Ele 

derramou sua última gota de sangue, mas a partir daquele dia nasceram mil comunidades de 

pessoas que lutam e acreditam na fraternidade. Assim deve ser também para nós. Que o sangue 

derramado nestes últimos tempos seja semente de uma nova libertação, a semente de uma nova 

vida. Eu termino por aqui, com estas breves palavras. 

Chico pensativo fecha a fala do padre 

Narração: Chico tinha avisado muita gente que Darli poderia matá-lo a qualquer momento. 

Chico: Sim, nós estamos satisfeitos agora, isso aqui não é tudo, é o primeiro passo do que nós 

fizemos para conquistar muito mais reservas. Esta primeira vitória serviu para estimular a 

resistência para conquistar outras. Isso ainda não representa 1% das conquista que nós temos 

levar daqui para frente (roda com os companheiros após a missa com música - Pinga ni mim 

de Elias Filho e despedida de Chico e sua família; seguida de muitas imagens cotidianas de 

Chico Mendes).  

Narração: Este momento com sua família foi o último que registramos com Chico. Chico foi 

morto em 22/12/1988 a alguns passos de sua mulher Ilza. 
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Ilza: Chico Mendes estava jogando dominó nesta mesa junto com seus seguranças. Quando 

Chico Mendes pegou a toalha pra ir tomar banho, na hora que ele abriu esta porta eles 

conseguiram atirar. Foi aqui onde o Chico recebeu um tiro no peito direito, único chumbo que 

não pegou Chico foi esse aqui. Os caras conseguiram acertar Chico Mendes. Nesta hora Chico 

Mendes caiu, nessa hora os policiais correram e deixaram Chico Mendes sozinho aqui na 

cozinha. Na hora que ele veio por aqui com as duas mãos na cabeça quando chegou bem aqui 

ele tombou de banda, caiu deste lado. Eu pensei no momento que eles podiam entrar pra 

terminar de matar o Chico Mendes, quando eu vi que Chico Mendes não tinha mais jeito, corri 

pra rua, pedi socorro, quem veio socorrer foi Júlio Nicasso companheiro de Chico Mendes e 

ele morreu nos braços dele. 

 

25/12/1988 – (Cenas funeral do Chico Mendes) 

Narração: De todo o Brasil chegaram à Xapuri centenas de mensagens de pesar. Essa maciça 

reação pegou de surpresa os fazendeiros. Durante os anos 80 foram assassinados mais de mil 

lavradores pobres e seus líderes, mas apenas três pistoleiros foram levados a julgamento. Os 

matadores de Chico acharam que podiam eliminá-lo impunemente. 

                          Faixa denuncia a violência em Xapuri 

 

Mary Allegretti: Nós juramos agora e também juramos quando enterramos Chico Mendes de 

que nós não iríamos parar enquanto não conseguíssemos prender aqueles que mataram Chico 

Mendes. 

Companheiros de Chico Mendes em coro: „Eu prometo diante do sangue do companheiro 

Chico Mendes que vou dar continuidade ao trabalho que ele fazia para mostra aos nossos 

inimigos, que eles nunca vão conseguir calar a voz dos seringueiros. Companheiro Chico 

Mendes onde você esteja, peço que não entristeça porque calaram a tua voz. Mas, não tiraram 

das tuas ideias que ela existe entre nós” 
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Companheiros de Chico 

Washington – Senador Kasten fala para o público: Ainda hoje vou apresentar e hoje é o 

primeiro dia que apresentamos o projeto ao senado uma resolução condenando o assassinato 

de Chico Mendes. 

Narração: Uma avalanche de protestos se espalhou pelo mundo todo (vários artigos da 

imprensa internacional mídia impressa e eletrônica). 

Na Delegacia de Polícia de Xapuri começaram a aparecer os homens da Polícia Federal. O 

clamor interno e internacional foi tão grande que o governo federal transferiu o delegado local e 

enviou o diretor da Polícia Federal (Romeu Tuma) para averiguar a queixa dos seringueiros. 

(Bate boca entre apoiadores de Chico Mendes e Romeu Tuma).  

Logo depois, peritos da Polícia Federal inspecionaram o local do crime. O chumbo parecia 

indicar que o tiro fora disparado daqui. Sob a severa proteção policial eles desenterram o  

corpo de Chico. Ele tinha sido sepultado sem uma autópsia adequada. Uma autópsia quanto  ao 

espalhamento do chumbo da espingarda no peito de Chico revelaria a direção e a distância do 

tiro. Foram publicadas cartazes com a foto de Darli e a polícia começou a prender seus 

pistoleiros e comparsas pelo assassinato de Chico e de outros antes dele. Os irmãos de Darli 

continuaram a afirmar a inocência da família. Mas na Fazenda Paraná, um rapaz, Genésio 

Ferreira da Silva
210

, que havia passado sete anos lá, tinha uma história diferente pra contar. 

E.F.: O que é que ele fazia na fazenda? 

Genésio: Matava. 

EF: Ele matou muita gente lá? 

Genésio: Matou. 

EF: Quantas pessoas ele matou?  

Genésio:  Nove.  

EF: Quem era eles? 

                                            
210

 No documentário consta Genésio Barbosa da Silva, o correto é: Genésio Ferreira da Silva, autor do 

livro – Pássaro sem rumo: uma Amazônia chamada Genésio, lançado em 2015 pelo Instituto Vladimir 

Herzog.   
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Genésio:  Era o finado Zeca, Ivair, os dois bolivianos, Valcir, Valdir e o Raimundo. 

EF: E o Chico? Você ouvi eles falarem muito no Chico Mendes? 

Genésio:  Via. 

EF: O que eles falavam sobre o Chico Mendes? 

Genésio: Lá quando eles brigaram com o Seringal Cachoeira, ele falou que Chico Mendes não 

ia ter nem um ano de vida. Ele ia matar Chico Mendes porque ficava falando por trás dele, que 

nunca tinha achado homem pra passar por cima dele e Chico Mendes queria passar. 

 

Genésio, a testemunha 

EF: Reunia muita gente lá na fazenda do Darli?  

Genésio: Ia lá um alto, João do Gaiabi, João Branco, Delgado Noqui…  

EF: O que é que eles conversavam? 

Genésio: Matar Chico Mendes... João Branco falou que se for o jeito que ele matava os outros, 

um desses dias podia matar  tranquilo... 

EF: Você escutou eles falando isso é? 

Genésio: Foi. 

EF: E quem matou Chico Mendes? 

Genésio: Quem matou o Chico Mendes foi o Garcia e o Mineirinho. 

EF: Quem atirou no 

Chico? Genésio: Foi 

o Mineirinho EF: 

Como você sabe? 

Genésio: Porque o Elálio falou que ia só de companhia, não ia pra atirar nele não. 

Narração: O policial encarregado da investigação estava começando a encontrar provas de 

que Darli tinha sido pago por outros fazendeiros para matar Chico. 
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Polícia Federal: Um novo inquérito foi instalado que é complementar ao inquérito do Chico 

Mendes, que é o possível envolvimento de algumas pessoas como mandantes, inclusive a 

própria UDR. 

EF: Tem uma testemunha que é o Albertino Chaves que afirma que houve uma reunião 

convocada por Samuel da corretora de terra que juntou 20 mil cruzados para matar Chico 

Mendes, você sabe disso, não? 

PF: Eu tenho conhecimento dessa testemunha e inclusive ele está sendo intimado a depor na 

próxima semana em Xapuri (corte para uma tomada geral dos policiais federais em 

Xapuri). 

Narração: Sob rígida segurança eles trouxeram ao cenário do crime o homem que finalmente 

confessou. Darci, com a cabeça abaixada era um dos 30 filho de Darli, e foi trazido com um 

colete à prova de balas para protegê-lo de possíveis tiros. Ele também levava uma espingarda 

para fazer a reconstituição do crime e nas costas a mochila que ele usava naquela noite. 

Segundo Darci, ele se entregou para que a sua família não sofresse com a enérgica reação 

policial. 

Narração: Perguntamos a Darci por que ele havia matado Chico. 

Darci Alves Pereira: Meu pai comprou um seringal do nome de Cachoeira, aí, Chico Mendes 

ficou sabendo que ele tinha comprado, ele não quis que o meu pai entrasse lá dentro para 

tormar posse. Aí meu pai pegou e conversou aqui com o pessoal que mexe com terras e aí 

pediu a desapropriação do meu pai para vender pro governo. Aí depois disso ele continuou e 

aí no Paraná foi a mesma coisa, levaram uma carta precatória para prender o meu pai. E foi isso 

que fez eu matar ele. 

 

Narração (março de 1989): Quando com muito atraso começou o julgamento de Darci e 

Darli, Ilza e os seringueiros assistiam para ver se os matadores seriam condenados. Darci 

negou a sua confissão e durante um ano, seus advogados utilizaram todas as táticas de 

protelações legais enquanto Ilza e seringueiros mantinham sua vigília exigindo justiça. 

Seringueiros (em vigília): Eles pensam que mataram Chico Mendes, mas Chico Mendes está 

vivo em cada seringueiro, em cada trabalhador, em cada pessoa que luta por uma sociedade 

melhor, pela preservação do meio ambiente, da floresta, da mata, então Chico Mendes está 

vivo em cada um de nós. 

Narração: Ao longo do ano seguinte, seringueiros prosseguiram em sua campanha pelas 

reservas extrativistas e reforçaram sua aliança com os índios. Mas, muito dos que eles 

esperavam dependia de Brasília. 1989 era ano de eleições um dos candidatos era Lula, do 

partido de Chico e seu amigo. Nos comícios de esquerda, o nome de Chico Mendes era 

frequentemente evocado em músicas e discursos. (Imagens do comício de Lula, amigo de 

Chico Mendes…) 
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Narração: Se Lula ganhasse, a maioria dos sonhos de Chico Mendes se tornaria realidade. 

Mas, quem venceu foi o candidato da direita, Fernando Collor. Collor iniciou o seu governo 

com uma série de surpresas e uma delas foi a inclusão de José Lutzenberger entre os seus 

ministros com o título de Secretário do Meio Ambiente. Após a cerimônia, perguntamos a José. 

Lutzenberger qual tinha sido a primeira mediada adotada pelo presidente pela sua 

recomendação. 

J.L.: Eu diria que a decisão de não levar adiante, pelo menos, nesta atual situação que não 

temos controle da Amazônia o prolongamento da BR do Acre até o um porto do Pacífico. 

Isso porque haveria muito mais devastação com abertura de estrada é inevitável e ligar 

Amazônia ao porto do Pacífico inevitavelmente abriria a floresta amazônica aos interesses 

madeireiros asiáticos. 

Narração: Essa é a mesma BR 364 pavimentada que filmamos provocando desmatamento em 

Rondônia, que prosseguiu em direção a Rio Branco mesmo com a oposição de Chico. Mas 

Lutzenberger paralisou-a enquanto atravessava o Acre antes de abrir uma via de exportação 

para o Peru e o Pacífico. No dia mundial do meio ambiente, Collor visitou o Pantanal e numa 

entrevista ao ar livre, perguntamos o que ele iria fazer à respeito das queimadas na  Amazônia. 

Presidente Fernando Collor: Nós vamos começar agora no período em que começam a fazer 

estes desmatamentos. Agora em junho/julho daí por diante. E a Polícia Federal está atenta, 

Secretaria de Ciência e Tecnologia está atenta para informar a Polícia Federal sobre estas 

queimadas, bem como, as Forças Armadas Brasileiras. E estão plenamente dispostas a se 

engajarem nessa luta, sobretudo, na Amazônia. De modo que o que desejamos é preservar  

tanto quanto possível esta Amazônia. 

Narração: Em Julho, na Conferência de Cúpula Econômica em Houston, o Grupo dos Sete, 

formadas pelas sete nações mais ricas demonstrou que o mundo estava mudando, em particular 

quanto ao desmatamento. O presidente Bush, foi pressionado pelo chanceler Khon da 

Alemanha a acolher e apoiar a nova política brasileira. E Hans Klein, Ministro da Informação 

da Alemanha contribuiu para isso (cenas da conferência, Bush e Hans Klein no canto 

esquerdo). 

Hans Klein: O novo presidente do Brasil torna as coisas mais fáceis e coopera muito, é muito 

interessado e sensato com respeito ao problema. Como 62% da floresta tropical está situada no 

Brasil, esta pode ser a coisa certa a fazer. Auxiliar o Brasil a lutar contra a  maior destruição da 

floresta que assumiu dimensões gigantescas recentemente. O chanceler Khon está ciente deste 

perigo não só para o Brasil, mas para a humanidade. 

George Bush: Estamos unidos nos objetivos e nas medidas a serem adotadas, particularmente 

em relação à alteração do clima e a proteção às florestas. Começar a trabalhar imediatamente 

na elaboração de um projeto piloto para impedir o desmatamento no Brasil. Iniciar 
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negociações para uma Convenção ou acordo global sobre a floresta a fim de refrear o 

desmatamento, promover a biodiversidade e estimular práticas corretas de reflorestamento. 

Narração: Em agosto, o Secretário do Meio Ambiente e os seringueiros assinaram 

documentos destinados a estabelecer mais de 20 milhões de hectares extrativistas nos 

próximos cinco anos. Hoje, praticamente todas as fazendas que Chico havia combatido 

continuam com suas pastagens, mas suas áreas não desmatadas foram desmembradas 

constituindo a vasta reserva Chico Mendes de 800 mil hectares. Estas florestas e um modo de 

vida agora estão a salvo, mas obviamente muito ainda precisa ser feito para tornar o sistema 

dos seringueiros mais econômico e mais rentável. No Fórum de Xapuri, o processo dos 

homens acusados pela morte de Chico Mendes estão sendo contestados etapa por etapa por 

advogados de Darli e Darci. Mas, Darci e seu irmão Oloci, já tinham sido condenados há 12 

anos por uma tentativa anterior de assassinato de dois rapazes seringueiros (corte para os 

radares que captam imagens via satélite as queimadas). Durante as épocas de queimada de 

1990, fotografias de satélite registraram todas as queimadas e informaram diariamente sua 

localização à Polícia Federal. Certamente havia desmatamento, mas olhando para longe da 

queimada notava-se o ar mais limpo com muito menos fumaça que em anos anteriores. 

Depois de toda uma década de destruição, notava-se claramente que a destruição estava 

chegando ao fim. Tânia Munhoz a nova dirigente do IBAMA, inspecionou os grupos de 

policiais que localizaram as áreas desmatadas e formulou acusações contra pessoas 

responsáveis. Eles disseram que estavam encontrando menos e menores queimadas. 

A blitz do governo contra o desmatamento também envolveu madeireiros ilegais. Muitos eram 

fazendeiros que também possuíam pequenas serrarias. E, em um enorme pátio de madeira 

apreendida, perguntamos a um representante de serrarias sobre sua reação. 

Representante de serrarias se queixa: Nós viemos com os nossos poucos recursos a integrar 

a Amazônia pra poder ser útil. E de repente a motosserra é a arma e nós somos bandidos. Eles 

estão tratando de paralisar totalmente a derrubada e inviabilizar o corte raso na Amazônia.  

Narração: Perguntamos a Lutzenberger se houve uma redução nas queimadas no ano de 1990. 

J.L.: Eu diria que sim. Comparado com 87, que foi o pior ano até agora com 200 mil km
2
 de 

queimadas, nós verificamos são dados provisórios, uma diminuição de 66%. Em outubro nós 

teremos dados exatos e supomos que serão até melhores ainda. Quanto ao ano passado, em  

que foram queimados 97 mil km
2
, temos uma redução de quase 30%, ou seja, 28%. Até o 

passado muito recente, nós tínhamos uma exponencial quase vertical na devastação, agora nós 

temos uma linha descendente, também bastante íngreme e espero que caia cada vez mais 

(música - Sentinela de Milton Nascimento embala caminhão que anda pela floresta; corte 

para as queimadas). 

Narração: Depois de 10 anos da maior destruição de matéria viva que o homem já perpetrou 

esse parece o fim da Década da Destruição (cenas com a trilha sonora de Milton 
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Nascimento encerram com imagens da floresta em chamas e do funeral de Chico 

Mendes onde ao fundo do cenário, uma faixa condena a UDR pela morte de Chico).  
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ANEXO E 

Nas cinzas da floresta (1990)
211

 

Série: A década da destruição 

Título do episódio: Nas cinzas da Floresta (52min., 1990)  

Direção: Adrian Cowell e Vicente Rios 

Narração: Francisco Borges 

Co-Produção: Central Television Independent – Londres e Universidade Católica de 

Goiás, Mário Arruda e Vanderlei de Castro 

Produtor no Brasil: Vicente Rios 

Produtor em Washington: Morrow Cater 

 

As mesmas cenas da destruição que abre a série A Década da Destruição (predomina o tom 

vermelho, troncos queimando, densa fumaça e palmeiras que agonizam; trilha sonora 

música de Villa-Lobos). 

Narração: No início da década de 80, começou a ser aberta uma estrada em direção ao 

coração da floresta amazônica. Os construtores da estrada chamaram-na de estrada da 

penetração 429. E o nosso filme acompanhará esta estrada durante toda uma década enquanto 

ela transforma uma floresta primitiva em terras cultivadas e depois provoca uma controvérsia 

internacional (Cenas de operários de construtoras abrem o caminho com facões, moto-

serra e maquinarias pesadas). O ponto central de tudo o que acontece é a estrada de 

penetração e a rodovia principal da qual ela deriva. Esta ligando Sudeste e Centro-Oeste do 

Brasil à cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. A rodovia era denominada BR 364 e no 

ano de 1980, dúzias de ônibus por ela circulavam transportando centenas de migrantes 

diariamente. A maioria era constituída de pequenos lavradores que iam perdendo suas terras 

para grandes proprietários à medida que a agricultura brasileira se mecanizava. Eles eram 

registrados na divisa de Rondônia e durante a década, a quantidade destes lavradores elevou-se 

de 20 mil para quase 200 mil colonos. 

                                            
211

 Transcrição realizada por Elisabeth Kitamura (2011, p. 216-233). Foram realizadas algumas inserções 

a partir da adaptação da Verbo Filmes (1990). 
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Fila para cadastro no INCRA de migrantes recém-chegados 

As famílias sem terras recebiam gratuitamente do INCRA cerca de 40 hectares de terra.  

Porém, os títulos de posse definitiva só seriam concedidos depois que as glebas estivessem 

desmatadas. E então, os colonos se deslocaram da rodovia principal, subindo a Estrada de 

Penetração 429 em direção aos índios Uru-Eu-Wau-Wau (cenas de derrubada de uma 

grande árvore).  

 

Este é Renato, um dos primeiros a subir a estrada. Goiano era um de seus vizinhos. 

Goiano: Em Mato Grosso, quando eu morava lá, era pobre né, não tinha nada, trabalhava na 

terra dos outros. Então consegui esta terra aqui, mais doença, tem os índios também que são 

perigosos. Mas, com tudo, eu enfrento as dificuldades aqui e estou mais satisfeito aqui do que 

se estivesse lá. 
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Renato: Bastante diferente, melhor. 

EF: Por que? 

Renato: Por que aqui a pessoa só trabalha pra gente. Se plantá, plantá o que planta hoje, pra 

comer amanhã. O que é do outro não tem jeito. Então acredito que a vida aqui seja bem melhor 

do que lá. 

Esposa de Renato: Lá a gente trabalhava mais do que aqui ainda e as coisas era mais difícil 

não podia possuir uma terra, não podia possuir nada pra gente né! 

Narração: Logo que os colonos iniciaram a construção de suas casas, os índios começaram a 

surgir da floresta e atacá-los para levar qualquer coisa que encontravam. Naquela época os 

índios já estavam visitando o posto da FUNAI. Os índios aceitavam os presentes.  Mas, 

ninguém sabia falar a língua deles. 

    

Enquanto os colonos constroem suas casas, os índios começam a atacar (As mesmas 

cenas dos Uru Eu Wau Wau).  

Logo depois, eles iam embora, muitas vezes para atacar os colonos que estavam derrubando 

suas florestas (corte para imagens dos colonos). 

Colono: Mataram o cachorro (mostra o machado) isto aqui estava cheio de sangue e largaram 

o machado aqui ó.  

EF? Vocês viram eles? 

Colono: Nós não vimos eles, mas vimos os estragos que fizeram aí, roubaram cinco redes, 

todas as nossas roupas e os sacos de mercadoria esparramaram tudo aqui... e na hora que 

chegamo aqui,  achamos a cabeça do cachorro que eles mataram no barraco e tirou a queixada 

de baixo e de cima. A cabeça do cachorro estava moída e levaram os dentes do cachorro. 
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Maria (esposa de Renato chora e cobre o rosto com as mãos): Eu tenho dó dos meus filhos,  

eles não matam as crianças não? eu tenho medo das crianças, a gente já sofre bastante então... 

essas crianças que eu tenho tanto medo. Mas, Deus sabe o que faz. 

Narração: Maria e Renato estavam pondo em risco seus filhos no direito de desmatar 40 

hectares de terra. E a época do des árvores floresciam. 

     
Ipês na floresta, com a música: Flor do cafezal interpretada por Cascatinha e Inhana. 

Narração: Mas, a flor da canção do lavrador é a flor branca do cafeeiro, a florada do cafezal. 

Renato e Maria estavam queimando seis hectares para o seu próprio café e os outros 20 

hectares para os seus vizinhos. Toda a esperança do colono dependia deste ato que significava 

um verdadeiro holocausto para a floresta. Tanta floresta foi queimada aquele ano que o ar ficou 

tão carregado de fumaça que os aviões ficaram retidos no solo pelo controle de tráfego aéreo. 

Este era o começo da década, na qual a maior quantidade de matéria viva seria destruída 

jamais antes na história. Depois em setembro, houve um violento vento quente que, a terra que 

antes era o solo da floresta, foi soprada para o alto como uma fina poeira amarela. A poeira 

levantada pelos caminhões misturou-se com a fumaça das árvores queimadas e a maior floresta 

do mundo deu a impressão de estar desaparecendo. Mas, para os lavradores da região, a época 

de fumaça era a época do plantio. 

    

 

Mas apesar de toda a sua família ajudar, via sinais de fracasso desde o começo. 

EF: Quantos pés de café vocês plantaram? 

Maria: Acho que 2.200.  

EF: Plataram outras coisas? 
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Maria: Não plantamos outras coisas. Até  porque muitas coisas não saíram milho, abóbora, 

não saiu nada. Agora vamos ver o café, né? Mas, tá com um jeito feio demais. As terras não 

boas mesmo. A gente planta, mas não sai. Agora, vamos ver esse ano.  

Narração: Atrás de Renato e outros colonizadores havia toda uma estrutura de 

desenvolvimento baseado nele, como os madeireiros que subiam a estrada para levar  a 

madeira mais valiosa. A alguns quilômetros estrada abaixo ficava o povoado de Mirante da 

Serra. Ali era selva fechada alguns meses antes, mas agora havia dúzia de casas construídas 

apressadamente e o INCRA havia reservado um lote para posto de gasolina, escola, hospital e 

setor industrial. Esta foi a primeira loja e havia um bar onde os colonos podiam gastar os 

rendimentos de sua primeira colheita (imagens do povoado e do desmatamento com a 

música – Estrada da Vida, interpretada por Milionário e José Rico). Quanto mais se fosse 

em direção ao início da estrada, mais desenvolvida era a agricultura e maiores as cidades. No 

centro de Ouro Preto havia supermercados, bancos e hotéis. Também moinhos e armazéns 

prontos para a próxima safra. Mas, as esperanças de Renato de participar de tudo isso foram 

destruídas pelo primeiro agrônomo que o visitou. 

Agrônomo: Seu Renato, esta semente de milho que o senhor plantou é selecionada ou 

plantada por aqui mesmo? 

Renato: Plantada por aqui mesmo, é semente ruim mesmo. 

Agrônomo: Acho que ela germinou bem, o problema aqui é a deficiência do solo, é bem fraca. 

O solo não ajuda muito. Dá uma furada aqui pra gente ver. Muito arenosa, ela fica muito seca 

porque ela retém muito menos água que a terra mais argilosa. 

Narração: As chuvas de 1982 trouxeram malária para os filhos de Renato e como a maioria 

dos colonos da região Renato abandonou a terra que ele tinha esperança de manter para 

sempre.  

Isto foi tudo que restou depois de dois anos de sofrimento (fogão à lenha, estantes  

improvisadas feitas com material do próprio local e a vegetação pobre que toma conta do  

terreno ao redor da casa) e uma floresta em cinzas. Até o pé de café era ainda muito   

pequeno em comparação com o do lugar onde a família trabalhava como meeira (corte para 

os pés já grandes do cafezal Renato e filhos roçam), mas na área do solo bom de Rondônia. 

EF: Seu Renato, por que o senho abandonou a terra do senhor? 

 

Renato: Porque a terra não produziu e fui obrigado a abaondonar, plantei milho, não saiu! 

espigazinha assim (mostra), arroz costuma dar tosseira assim (mostra) em terra boa, lá não. Cê 

planta 40 litro, dá pra pode tirar 3 ou 4 sacos. Então não deu jeito de ficar lá!  

EF: E aqui, seu Renato qual é a situação do senhor? 
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Renato: Se tornando o mesmo meeiro, sem futuro, só a meia, porcenteiro, igual no Mato 

Grosso ou talvez pior ainda porque lá tinha recurso e aqui tá faltando muito recurso.  

Narração: O problema de Renato foi falta de terra boa e isso era resultado direto  do programa 

de colonização (corte para as cenas do INCRA distribuindo terras para os novos colonos). 

   

O apetite por terras era tão grande que o governo estimulava, deliberadamente, a migração 

para reduzir conflitos sociais em outras áreas do Brasil. E a migração e todo programa de 

desenvolvimento dependia dos grandes comboios da parte industrializada do Brasil. Naquela 

estação chuvosa, milhares de caminhões ficaram retidos com produtos apodrecendo na lama. 

Por isso, foi decidido pavimentar a estrada lamacenta que teve 1/3 dos recursos ao Banco 

Mundial (imagens da estrada como oss caminhões com a música – O tropeiro, interpretada por 

Milionário e José Rico). O Banco Mundial finalmente emprestou quase US$ 1 bilhão no que 

chamou de Programa para Região Noroeste – POLONOROESTE.  

    

A equipe de inspeção do banco visitou constantemente a região. É significativo o fato de seus 

especialistas terem alertado ao banco sobre quase tudo que saia errado. Por exemplo, o 

consultor de antropologia, David Price. 

David Price: Fui solicitado pelo Banco Mundial para analisar a viabilidade dos projetos que 

os brasileiros desenvolveram para resguardar os interesses dos índios da região e a 

competência dos órgãos do governo brasileiro para executar os projetos. E  achei o projeto 

simplesmente  tolo e ignorante. A intenção inicial do Banco foi impedir a  distribuição de meu 

relatório dentro do próprio Banco. Para falar a verdade, acho que eles não  prestaram muita 

atenção. Acho que o Banco sabe que vai dar certa importância em dinheiro a certas regiões de 

determinados países todo ano e os projetos para os quais o Banco supostamente dá o dinheiro, 
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são simples pretextos. E eu acho que toda consultoria e toda avaliação feitas destina-se à 

manter as aparências. 

   

Narração: Desta forma a despeito das advertências, o enorme projeto de construção rodoviária 

começou no verão de 1982. A crescente controvérsia não era contra a pavimentação da estrada, 

mas pavimentá-la antes de Rondônia poder absorver adequadamente a migração que isto 

poderia estimular. Por exemplo, tomemos este discurso do governador de Rondônia: 

Governador Jorge Teixeira de Oliveira: Olhamos para trás e nos damos conta de que 

Rondônia se fez de mãos calejadas, corpos suados e poeirentos, do divino trabalho da terra. 

Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gente de todos os povos, Rondônia lhes oferece 

trabalho, solidariedade e respeito, tragam os seus sonhos, anseios e ilusões. Compartilhem tudo 

isso com este povo admirável... 

 

Presença do ministro Mário Andreazza, à esquerda (corte do palanque para família de 

Renato) 

 

Narração: À medida que a migração crescia aos milhares, a esperança de Renato de  

conseguir terra melhor se tornava pouco mais do que um sonho. 

EF: Qual é a esperança agora? 

Renato: A esperança é ver se a gente consegue uma terra para poder viver e não ser meeiro e 

viver penando. Porque numa terra boa tudo tem produção. Mas, nessa lá não  dá, não tem 

condição. Tem Maria?  
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Maria: Nunca tivemos ajuda de nada... 

Renato: Se a terra produzisse ela própria ajudaria... 

Maria (pensativa): Nem estrada... nada... não sei... (câmera breve travelling exibindo as 

feições de Maria, seus filhos e o seu marido, o silêncio paira e corte para a cena dos 

meninos na criação de porcos recolhendo-os para mais uma mudança). 

Narração: Desde 1982, a família de Renato teve que mudar todo ano. Dando um testemunho 

do absurdo que ocorria na região e nos levando a dar uma olhada mais profunda no que 

realmente estava acontecendo.  

A partir de 1981 começamos a filmar o combatível ecologista que no futuro se tornaria 

Secretário do Meio Ambiente, José Lutzenberger. 

José Lutzenberger (J.L): Esta é a região de Ouro Preto, em Rondônia, onde o colono Renato 

abandonou a sua terra. De fato, tantos colonos estarem abandonando os seus lotes que algo de 

fundamentalmente de errado deve estar acontecendo neste projeto de colonização. Por isso, 

nós decidimos filmar e observar durante os próximos cinco anos para ver o que vai acontecer. 

Filmaremos inicialmente, três tipos diferentes de colonização desta área de onde  vai partir a 

projetada estrada de penetração a BR 429. 

Narração: A agricultura do pequeno agricultor como Renato baseia-se em safras anuais que 

necessitam de solo bom. E de fato, Rondônia tem área de solos bons como esta. Mas é claro 

que a primeira leva de colonos ficou com a melhor terra arável.  

    

E o restante do solo de Rondônia é tão variável que a apenas alguns lotes adiante encontramos 

terra tão pobre que não nasce nem tiririca. É uma ironia que para fazer este semi-deserto o 

colono tenha derrubado uma floresta rica e produtiva que levou séculos para crescer. 
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J. L: Este fantástico tronco pertencia à uma castanheira que tinha, pelo menos, 40 m de altura. 

Enquanto esta árvore vivia, ela deve ter produzido, pelo menos mil quilos de precioso alimento 

todos os anos. Muito mais alimento do que esta lavoura (de milho) pode produzir. Vocês estão 

vendo, nós temos aqui uma plantação doente, em solo totalmente esgotado. 

 

Narração: Em contraste, uma das maiores fazendas de Rondônia, a Rio Candeias, tem um 

problema diferente. Ela estava perdendo sua luta contra as pragas. Suas pastagens foram 

tomadas pela vegetação nativa que parece grama, mas é inútil como forragem para o gado. O 

custo da eliminação desta praga era superior de acordo com o gerente era superior à possível 

renda da terra. 

    

J. L. Quando é que se iniciou este empreendimento? 

Gerente: Este empreendimento foi iniciado aqui há sete anos. Então eles fizeram a estrada de 

implantação como base e posteriormente fizeram a derrubada. Esta derrubada aqui está com 

seis anos. 

J. L.: Seis anos que vocês estão lutando contra a volta do mato? 

Gerente: Exatamente. Essa é a razão porque estamos fazendo esta operação (máquinas 

retiram o mato) o solo aqui está relativamente depauperado e jogamos folhas todos os anos. É 

a única maneira de vencer o mato, vamos dizer assim… 

Narração: Encarregado de cuidar do gado, a fazenda tinha um veterinário. 

J.L.: Você tem dados aproximativos da carga de animal por hectare? 

Veterinário: Sim, nesta fazenda nos temos aproximadamente, na faixa de 12 a 13 

animais por hectare.  

J.L.: Mas, haverá declínio? 
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Veterinário: Haverá sim. A gente observa que a gramínea já com cinco a seis anos já sendo 

consumida pelo gado... 

J.L.: O que se pode observar aqui é um dos maiores absurdos que hoje se comete em nome do 

progresso. Fazer a criação de gado na Amazônia é talvez uma das coisas mais estúpidas que 

aqui se possa fazer. Não somente significa a destruição irreversível das florestas, a perda das 

preciosas culturas indígenas e também, estes esquemas não produz exatamente nada. A 

produção de carne, numa pecuária extensiva como essa, é extremamente baixa, ela está na 

ordem de poucas dúzias de quilos de carne por hectare por ano. 

    

Narração: Como alternativa ao gado, a maior fazenda industrial de Rondônia havia desmatado 

seringueiras e cacaueiros, mas de acordo com o proprietário Hugo Fry, as culturas se 

mostravam vulneráveis às doenças da Amazônia. 

Hugo Frey: A produção por hectare está caindo drasticamente, cada ano produz-se menos. 

Agora está constatado que a árvore produz o fruto, o fruto se perde por ataques de pragas e 

doenças. Faltam exatamente as pesquisas pra achar uma variedade de cacau que seja mais 

resistente para a vassoura de bruxa e podridão parda (corte para a medição das glebas nos 

projetos de colonização). 

Narração: Os mais recentes projetos de colonização como este, parcialmente financiado pelo 

Banco Mundial, incluíram o estudo do solo. E por isso, a maioria dos colonos recebeu terra de 

qualidade razoável. O INCRA também fez um bom trabalho, distribuindo glebas devidamente 

demarcadas e registradas. Mas as fazendas foram rigidamente divididas, sem levar em conta o 

tipo de terreno. Assim, muitos não tinham água ou abrangiam morros rochosos. E os colonos 

eram principalmente lavradores compelidos a deixar as terras do Sul e que aqui receberam 

terras gratuitas para reduzir conflitos sociais. Vindos para cá sem experiência de selva, eles 

tentaram reconstruir fazendas de estilo europeu que tinham perdido. E esse tipo de agricultura 

de zona temperada, é impraticável nos trópicos. Uma questão que foi levada ao chefe do 

INCRA em Rondônia. 
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J.L.: São coisas insustentáveis, o que deveria de durar toda a vida, fazer uma coisa que não  

vai durar nem 20 anos. 

Chefe do INCRA: Bom, em contrapartida nós estamos dando alimentos a uma família com 

média de oito dependentes. 

J.L.: Por quanto tempo? Por quanto tempo? 

Chefe do INCRA: Por quanto tempo, eu não faria esta pergunta porque pelo menos hoje ele 

está recebendo alimentação. 

J.L.: Mas, ele poderia teria mais alimentação…  

Chefe do INCRA: O ser humano está recebendo alimentação, agora por quanto tempo? vamos 

unidos buscar que seja um tempo indefinido...agora, se esta terra ficar improdutiva, aí foi um 

crime! 

J.L.: E ela vai ficar! 

Chefe do INCRA:  Aí foi um crime! Aí foi um crime!  (corte para as fumaças que pairam 

sobre a floresta). 

    

Narração: Um recurso material para ser utilizado com carinho ou um depósito de lixo para 

problemas sociais? Durante os anos 80, esta visão oposta da Amazônia tornaram-se um assunto 

de debate nacional que cada vez mais crescia na esfera internacional. 

(Congresso dos EUA, 19/09/1984 na tela da televisão do Congresso, a conversa mantida 

pelo José Lutzenberger e o chefe do INCRA).  

Presidente do Congresso: Sr. Lutzenberger é um prazer tê-lo conosco, venha para a mesa  

das testemunhas. 
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J.L.: Senhor Presidente, O Banco Mundial está financiando um projeto POLONOROESTE, 

um projeto de US$ 1,6 bilhão. Eu gostaria que o Congresso soubesse que o Banco Mundial 

impôs condições para a sua adesão como, por exemplo, a de respeitar as reservas indígenas e  a 

de não fazer esquemas de colonização em área de solo inadequado. E estes acordos estão 

sendo desrespeitadas pelo nosso governo. Eles têm sido escandalosamente desrespeitados. Por 

isso, na verdade o Banco Mundial deveria agora, parar de fornecer fundos para este projeto e 

estaria dando, portanto, um importante sinal, um marco para o desenvolvimento da Amazônia. 

Bruce Rich: Um ponto de especial preocupação é a BR 429, a construção desta rodovia e o 

assentamento de oito a dez mil lavradores naquela área constitui violação direta das duas 

cláusulas de acordo de empréstimo entre o Brasil e o Banco Mundial. 

Narração: Em 1985, a BR 429 foi deslocada mais para Leste, a fim de contornar a reserva  

dos Uru-Eu-Wau-Wau. 

 

 

     

Mas, algumas das estradas secundárias chegaram ao limite da reserva contribuindo para levar 

doenças para os índios e ameaçar o que antes era um tipo de vida inocente e muito isolado 

(imagens ilustram a chegada das máquinas observadas pelas crianças indígenas). A 

estrada foi concluída no verão de 1985 e quase que imediatamente começou a ser derrubada e 

queimada a floresta em áreas de solo muito pobre próximas da estrada. Por essa razão, 

indagamos ao Banco Mundial em Washington, por que eles tinham admitido que tal 

acontecesse quando o acordo do empréstimo tinha cláusulas específicas contra aquilo. 

David Knox: Nossa crença era de que ao invés de procurar dizer claramente que não 

construíssem estradas, e não tenho muita certeza de que tivéssemos esse grau de influência no 
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Brasil, era muito mais importante estimular os brasileiros executar um estudo adequado de 

impacto ambiental a fim de se poder avaliar, devidamente, os prováveis efeitos dessa estrada. E 

isso foi acordado. É isso que eles estão fazendo agora. 

E.F.: O senhor acha que em 1984 o Banco Mundial poderia ter solicitado aquele estudo de 

impacto ambiental antes de a estrada prosseguir? 

David Knox: Não sei. 

Narração: Dois anos mais tarde, o estudo de impacto ambiental ainda estava em andamento e 

tanta floresta tinha sido derrubada que isso atraiu a atenção de um especialista em análise de 

desmatamentos por meio de fotografias feitas por satélite. 

Jean-Paul Malingreau: Escolhemos esta rodovia 429 porque aqui temos uma melhor noção 

do que está acontecendo com as florestas desta parte de Rondônia e para termos uma melhor 

interpretação dos dados do satélite que estamos constantemente analisando. 

E.F.: É verdade o que, recentemente, vocês afirmaram que a taxa de desmatamento está 

dobrando a cada dois anos? 

Malingreau: Na verdade está muito perto disso. Em 1985, nós calculamos em imagens deste 

tipo (aponta a foto do satélite) mais de 11% do estado tinha sido desmatado, a maior parte  

disto nos últimos dois ou três anos. 

    

Narração: As partes claras são desmatamentos ao longo da rodovia principal BR 364, E  

como isso estava aumentando visivelmente de ano para ano, nós perguntamos se isso tinha 

sido estimulado pela pavimentação da estrada. 

Malingreau: Este gráfico resumido da análise dos satélites dos últimos anos, mostra que foi 

entre 1984 e 1985 que o desmatamento teve maior impacto no Estado. E foi precisamente 

nesta época que a BR 364 foi pavimentada. 
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Narração: À luz deste recente gráfico da NASA, pergunta-se se o Banco arrepende-se de ter 

feito empréstimo para o POLONOROESTE. 

David Knox: Não nos arrependemos eu acho que o significado da sua pergunta é uma relação 

de causa e efeito. Porque a estrada foi pavimentada houve um aumento da migração. Talvez a 

pavimentação tenha tido um efeito sobre isso, mas duvido que tenha tido muito efeito (corte 

para a área de Renato). 

Narração: Na área onde filmamos Renato pela primeira vez os resultados da colonização 

agora eram evidentes. Em 1986, 80% dos vizinhos de Renato tinham vendido ou abandonado 

suas terras. E 29 glebas localizadas na estrada de acesso à propriedade de Renato tinham sido 

compradas por uma única família. De fato a maioria dos lotes pareciam ser mantidas para fins 

especulativos e não para agricultura. 

J. L.: Na corrida pela terra desencadeada pela pavimentação da BR 364 é isso que aconteceu 

com as pessoas que nós filmamos há cinco anos. Aqui temos os restos da casa do Renato que 

nós filmamos com a família plantando café. Sobram alguns pés de café lutando pela 

sobrevivência. Mas, a terra está completamente abandonada, mantida para a especulação. De 

fato, 14 lotes vizinhos já foram comprados pelo cerealista local. O mesmo homem que mais 

adiante juntou, formando uma fazenda, com outros 16 lotes. 

Narração: Na grande fazenda onde filmamos esta cena, tudo que restou foi um cofre 

enferrujado. E seus vastos dois mil hectares desmatados abandonados a invasores (vista aérea 

do local). Além disso, o maior agricultor de Rondônia tinha acabado de destruir a maior parte 

de seu cacau, café e borracha. 

Hugo Frey: Aqui nesta área são duas áreas de 100 hectares cada uma, 200 hectares de seringas 

foram derrubadas.  

Adrian Cowell: e planto o que aqui?  

Hugo Frey: Por enquanto deixamos assim as seringas remanescente porque está imune as 

doenças e plantamos pasto. 
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Adrian Cowell: E o problema central você disse anos atrás que não tinha pesquisa suficiente 

para saber se a agricultura ia dar bem o não em Rondônia.   

Hugo Frey.: Sim, naquela época se desconhecia totalmente o comportamento de qualquer  tipo 

de lavoura. Com o incentivo da SUDEVE e da SUPLASA
212

 que nós  nos  envolvemos na 

lavoura de café e seringa em primeiro lugar. E hoje nós constatamos que  não vai nem uma 

nem outra.  

Adrian Cowell: Tinha um tempo que você era o maior agricultor nessa área, né?  

Hugo Frey.:  É, houve uma época acho que eu acho que era o maior agricultor do estado sim.  

Adrian Cowell: Então, realmente é um desastre total isso? 

Hugo. Frey.:   É um desastre não só para a empresa, mas também para o próprio estado. 

Narração: Em Porto Velho, capital de Rondônia, o governador falou sobre a crise da 

colonização durante uma entrevista em 1986. 

     

Governador Ângelo Angelin: Acredito que é uma grande oportunidade estar aqui para tratar 

desta grande problemática que o estado de Rondônia enfrenta hoje que é, principalmente, a 

devastação do nosso estado (corte para exibir em primeiro plano os índios presentes na 

plateia). O estado de Rondônia está sendo hoje atropelado pela migração que chega aqui na 

base de 180 mil por ano. E talvez, este ano, atinjamos 200 mil. Porque são migrantes 

necessitados. São pessoas que vêm em busca de dias melhores. São pessoas que são expulsas 

de outros estados porque lá já não tinha mais espaço para eles (corte para os manifestantes 

em Washington, sede do Banco Mundial). 

Manifestante da Rainforest Action Network (29/09/1986):   

                                            
212

 Trecho incompreensível.  
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Faixa – Banco Mundial destrói as florestas tropicais. Queremos que o Banco Mundial saiba, 

que todos vocês saibam que vamos estar de volta aqui no próximo ano. Em todo o território 

dos Estados Unidos estão acontecendo agora 75 demonstrações como esta. 

J. L.: O Banco Mundial quer que acreditemos que, quando eles estão ajudando a financiar os 

projetos que estão destruindo a floresta, eles estão ajudando a gente desta floresta. Agora, isto 

é uma grande mentira, uma mentira infâmia, o contrário que é verdade. A gente que vive na 

floresta tem interesse na sua preservação. As pessoas que vivem lá querem que ela seja 

preservada é seu meio de vida. 

Narração: O Congresso americano já estava cedendo aos defensores do meio ambiente. O 

orçamento de outubro 1986 cortou as contribuições dos EUA aos bancos multilaterais em  

mais de 20%. 

Senador Robert Kasten: A redução dessa porcentagem acho que poderia ser considerado uma 

espécie de tiro de advertência. O Congresso já se aborreceu e se não tivermos um estudo 

ambiental mais adequado sobre os empréstimos, os projetos dos quais fazem parte, é provável 

que todo o dinheiro esteja em perigo. 

Narração: Não muito depois no Hotel Sheraton  Carlton, o presidente do Banco Mundial 

admitiu os erros do Banco. 

Barber Conable (05/05/1987): Inevitavelmente o Banco também falhou. O projeto brasileiro 

mais recente, o POLONOROESTE, foi um caso típico de correto esforço ambiental que deu 

errado. O Banco interpretou mal as realidades humanas, institucionais e físicas da selva e da 

colonização. Em alguns casos, a dinâmica da colonização fugiu ao controle. Foram 

incluídas medidas protecionistas para resguardar as frágeis terras e gentes das tribos. Elas não 

foram medidas ou acompanhadas, o POLONOROESTE deixa muitas lições (imagens da 

reunião e corte para area desmatada de Rondônia).  

Narração: Naquele verão, a fumaça em Rondônia foi pior do que nunca. Mas, foi durante os 

verões de 87 e 88 que Alberto Seltzer, cientista brasileiro, que havia trabalhado no 

departamento na unidade de desmatamento da NASA, começou a desenvolver uma nova 

técnica destinada a acabar com as queimadas. Alberto tinha a esperança de usar os satélites 

para localizar as queimadas suficiente a tempo para punir os fazendeiros. Em 1989, as antenas 
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do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) em São José dos Campos, São Paulo, diariamente 

recebiam fotos de todas as queimadas. Duas horas depois, as posições exatas das queimadas 

estavam sendo transmitidas por telex. 

     

Alberto Setzer: Este é o equipamento que está sendo utilizado para fazer a vigilância das 

queimadas na região da Amazônia. Ele foi feito aqui no INPE como parte do sistema que 

inclui a recepção das imagens do satélite, processamento delas e o envio dessas coordenadas 

geográficas de onde estão as queimadas diariamente, praticamente em tempo real. 

EF: Como o equipamento envia os detalhes das queimadas? 

Alberto Setzer: Bom, nós estamos vendo aqui na tela do equipamento uma reprodução das 

coordenadas geográficas que estão sendo enviadas para diferentes escritórios das delegacias 

regionais do IBAMA e de outros órgãos de meio ambiente do Brasil. Cada conjunto de 

números que aparece na tela corresponde uma queimada diferente que ocorreu no dia 20 de 

agosto só no Estado de Mato Grosso. Portanto, centenas delas. O que nós estamos vendo na 

impressora é uma listagem destas queimadas, exatamente iguais as que estão recebidas pelos 

escritórios do IBAMA e de outros órgãos do meio ambiente pelo Brasil. E temos aqui na tela 

uma imagem localizando as queimadas na tela. 

    

 Podemos ver aqui o contorno do Estado de Mato Grosso, em cada ponto branco desses são 

grandes queimadas ocorrendo quando o satélite colheu estas imagens (do mapa, corte para a 

real queimada – vista aérea panorâmica).  

Narração: Durante a época das queimadas de 1989, Setzer, checou o sistema intensamente 

com vários cientistas da Europa e dos EUA. 
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Alberto Setzer: Pelas nossas informações, o satélite está registrando todos os focos da 

queimada. Nós verificamos nas informações do satélite com dados de campo e temos um 

acerto de 100% (ele está nos voos de verificação no campo) quanto a estas informações. 

EF.: A tecnologia significa que vocês podem acabar com todos os desmatamentos ilegais? 

 

Alberto Setzer: Bom, ela é uma ferramenta em potencial que se for utilizada, com esse 

sentido, poderá acabar com estes desmatamentos. É uma questão de implementar esta 

tecnologia. 

Narração: Isto dependia da Polícia Florestal que utilizava de helicópteros arrendados com o 

empréstimo do Banco Mundial. O agente florestal era precedido por um policial armado com 

uma submetralhadora (a ação é registrada, exibindo o agente, o policial, o fazendeiro que 

transgrediu a lei, a notificação e a moto-serra sendo apreendida).  

    

Durante o ano de 1989 a técnica de controle da queimada foi inteiramente aprovada. Mas, a 

maioria das multas nunca foi paga e o governo não tinha força política para fazer pressão sobre 

os fazendeiros. Especialmente se fossem abastados ou se tivessem apoio político. (conversa 

entre fiscais sobre as notificações).  Só a fazenda Três T queimou 40 quilômetros quadrados 

naquele verão, mas ela tinha licença do governo para  isso. E assim terminou 1989 com a 

tecnologia para por fim ao desmatamento devidamente testado. Mas, com a decisão política 

ainda incerta (imagens das derrubadas).  Enquanto  a década de intenso desenvolvimento de 

Rondônia, o rio Jamari, onde filmamos as primeiras sondagens, dez anos atrás, está bloqueado 

pela enorme represa de Samuel.  
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E muito das florestas dos índios está coberta pela água. O pequeno povoado de Mirante da 

Serra cresceu rapidamente tornando-se uma cidade de comércio intenso. Enquanto a cidade de 

Ouro Preto está se tornando um centro industrial, e a estrada 429 que filmamos iniciando-se na 

floresta virgem é agora a principal em direção à Bolívia. Mas, a principal conclusão da década 

foi a de que 60% das terras desmatadas tornaram-se pasto ou mato sem serventia já 

abandonadas e retornando à condição de floresta primária. Philip Fearnside trabalha para a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 

Philip Fearnside: Estamos controlando o solo aqui de Rondônia desde 1981. A produtividade 

das pastagens diminuiu e dá muito trabalho controlar as ervas daninhas. Mais fácil deixá-las 

pra voltar a ser florestas secundárias e desmatar mais florestas em outro lugar. O Brasil está 

jogando fora a oportunidade de usar a floresta de modo racional. Está usando para uma 

atividade que produz uma pequena quantidade de carne em uma década ou quase. 

     

Narração: No final de 1989, o povo de Mirante veio todo para a cidade para votar pela 

elevação de Mirante à condição de município. Mas, de todos os colonos que filmamos no 

começo da década, o único que ficou foi Goiano, o vizinho de Renato. Perguntamos como tinha 

sido a década para ele. 

       

Goiano: Depois de dez anos eu piorei mais porque eu não tive assistência nenhuma, só peguei 

muita malária. Então desses 10 anos para cá tem piorado cada vez mais 

 tenho a terra para viver... peguei muita malária... 

Narração: Goiano agora vive em um cortiço numa cidade próxima, porque depois de uma 

década do maior programa brasileiro de colonização agrícola, ¾ da população de Rondônia 
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vivem agora nas cidades. Grande parte dela em cortiços. Por exemplo, esse conjunto 

habitacional foi construído pelo governo do Estado. Mas, sem rede de esgoto, sem água 

encanada e sem coleta de lixo. 

      

Narração: Perguntamos a José Lutzenberger como ele resumiria o que aconteceu na década de 

80 

J.L.: Eu diria que quando se iniciou o projeto de colonização em Rondônia, a intenção 

expressa era criar aqui um mundo melhor para pessoas marginalizadas, pobres do Sul e de 

outras partes do Brasil. Mas, o que temos aqui é a mesma miséria, a mesma marginalização. 

Uma vila pobre e extremamente feia e essa gente com tão pouca esperança como tinha lá. Mas, 

foi desencadeado um processo irreversível de destruição da floresta que se não for invertido 

rapidamente levará certamente às calamidades climáticas mundiais indescritíveis. Quando 

lidamos com sistemas complexos, como de ser vivos, ou de sistemas climáticos do planeta, 

como a de grande floresta, nós não podemos continuamente fazer abusos, estes sistemas 

toleram abusos até certo ponto, depois dos quais pode acontecer colapsos. A floresta poderá  

entrar  em colapso muito antes de destruirmos 20 ou talvez 30%. Vamos usar uma imagem, 

suponhamos que somos uma mãozinha na ponta desta régua que empurro, empurro; a minha 

experiência passada diz que posso continuar empurrando e até acelerar a coisa. Até que, 

repentinamente, ele cai (a régua cai da mesa), quando será tarde demais. Eu tenho medo de 

que nos encontramos muito próximos de um ponto de colapso (corte da imagem de plano 

próximo de José Lutzenberger. para a bandeira brasileira que tremula ao vento, 

sequência documenta a posse do novo presidente). 

Narração: Mas, não exatamente, pois em 15 de março de 1990, um novo presidente tomou 

posse em Brasília. E quando Fernando de Collor Mello recebeu seus novos ministros,  José 

Lutzenberger era o seu Secretário do Meio Ambiente. Mais tarde no quarto de seu hotel 

perguntamos o que ele pretendia fazer sobre o desmatamento. 
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J.L.: Pela primeira vez, nós temos no Brasil uma situação completamente nova no que 

concerne à Amazônia. Nós temos um governo que realmente tem a intenção de agir. No 

sentido de de salvar a grande floresta. E temos os instrumentos, temos as imagens de satélites 

que nos chegam todos os dias e mostram todas as derrubadas e todos os incêndios. Duas ou 

três horas depois da chegada das imagens os helicópteros do IBAMA podem estar a caminho. 

EF: O senhor acha que poderá reduzir as queimadas de modo significativo neste verão? 

 

J. L.: Pois estou convencido que teremos êxito porque existe realmente à vontade da nossa 

parte e do governo de agir. 
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ANEXO F 

Matando por terras (1990 e 2011)
213

 

Série: A década da destruição 

Título do episódio: Matando por terras (55 min., 1990 e 2011)  

Direção: Adrian Cowell e Vicente Rios 

Direção de fotografia e câmera: Vicente Rios 

Narração: Luiz Carlos Saldanha 

Co-Produção: PUC-Goiás e Central Independent plc MCMXC 

Produtor Executiva no Brasil: Stella Oswaldo Cruz Penido  

  Produtor Executivo: Roger James 

 

A Década da destruição com as mesmas imagens e trilha sonora da série. Um filme de Adrian 

Cowell e Vicente Rios. 

        

Narração: Esse filme se passa as margens dos rios Araguaia e Tocantins, que formam a 

fronteira leste da bacia Amazônica.  

     

Esta área, boa parte da floresta foi devastada para criação de grandes fazendas e agroindústrias a 

partir dos anos [19]70 com a construção da Belém – Brasília.  

                                            
213

 Na versão inglesa de 1990 a narração é feita pelo próprio Adrian Cowell e a versão brasileira foi 

concluída em 2011 após o falecimento de Adrian, que viria ao Brasil, justamente para concluir esse 

documentário.    
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A estrada segue por 2 mil quilômetros partindo de Brasília até Belém. Ela é responsável pela 

introdução de um sistema fundiário tão feudal que o Sul do Pará se tornou a zona rural mais 

violenta do Brasil.  

    

Cenas dos tratadores e escavadeiras desmatando. 

Narração: A floresta foi desmatada para criação de latifúndios, cujos lucros provêm de 

subsídios governamentais e não do que produzem.  

    

De acordo com o Plano de Desenvolvimento 75% do capital investido em uma fazenda nesta 

região poderia vir da dedução de impostos de uma empresa. A maioria das fazendas têm uma 

placa indicando a fonte de seus subsídios, a SUDAM.  
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Nosso primeiro conflito envolve a COMARCO, uma Companhia apoiada pela SUDAM, cuja 

Fazenda fica no rio Araguaia. A fazenda contava com 35 mil acres de floresta
214

. Mas, 

converteu cerca de 1/3 em pasto.   

     

Mas, a floresta restante ainda não havia sido desmatada e foi ocupada por centenas de posseiros. 

Eles são exemplos dos 12 milhões de brasileiros pobres e sem terra. Mas, quando chegamos em 

maio de 1987 descobrimos que muitos estavam mandando suas famílias embora. 

   

EF: O Senhor está indo aonde? 

Posseiro: Tô carregando meus trens tudo. Tem um prazo até o dia 30, a gente tá saindo.  

EF: Tá saindo, porque?  

Posseiro: Por que o fazendeiro estendeu até o dia 30 e a gente tem que sair.  

                                            
214

 Aproximadamente 14 mil hectares, ou seja, 14 mil campos de futebol.  
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Posseiro 2:  Eu tô aqui viajando para a casa de um conhecido, eu tô carregando uns trenzinho 

prá lá, por conta do fazendeiro deu uma denúncia da gente que o mais tardar era até o dia 30. Do 

dia 30 em diante, o que saiu saiu, e o que não saísse (gestos)  ele tirava (corte para fogo em 

uma clareira).   

   

Posseiro 3: Pode acontecer que ele botou fogo no barraco esperando que nóis ia acudir. Ele está 

esperando nóis, lá! (imagem de posseiros e alguns comentários...). Tocaram fogo lá na casa 

para gente chegar lá e saber...  

   

Posseiro 4: Eles (pistoleiros) queimaram a casa do sindicato  hoje também. Então eles vinham 

diretamente para botar fogo nessas casas, como botaram e o senhor está vendo.  Tinha uma 

máquina (de costura), cadeiras, três camas, inclusive aqui (aponta) tá ai os colchões de mola, o 

arame de um, do outro e do outro ali.  
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EF: É a máquina? 

Posseiro 4: É, veja ela aqui! 

EF: Era da esposa do senhor? 

Posseiro 4: É sim, senhor. (corte para reunião dos posseiros).  

     

EF: Então, todos vocês são de opinião de ficarem aqui?   

Posseiros: É, é para ficar... (todas as respostas são afirmativas).  

Posseiro 5:  Nossa opinião é de ficar! Não tem pra onde ir! Eles podem até querer levar pro 

Amazonas. Mas, lá para nóis não dá, sabe? Por que vão colocar nóis no meio da malária e dos 

índios, lá, né! Aonde a gente morre mais depressa. Então a gente prefere ficar aqui, né!  

   

Narração: E assim, eles começaram a lutar pelos seus direitos, pois, no Brasil, um posseiro têm 

direito a qualquer terra que ele tenha ocupado por mais de cinco anos.  
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Primeiro, eles (posseiros), incendiaram os pastos da fazenda. Depois, planejaram incendiar uma 

escavadeira que estava sendo usada para construção dessa estrada para a polícia passar.  

    

Mas, a maioria deles argumentou que fazer isso os deixaria do lado errado da lei (corte para 

motosserra derrubando a ponte). Então, decidiram derrubar esta ponte para impedir a 

passagem da escavadeira.  

    

EF: O prazo deles vence quando, agora? 

Posseiro 6: Vence amanhã! Hoje está sendo o último prazo que ele marcou para nóis.   

EF: São muitas as pessoas que já saíram?  

Posseiro 6: Não! Saíram algumas pessoas que estavam aqui na beira da estrada, dessa estrada 

(aponta). Igualmente esses vizinhos mais expostos na beira da estrada, que ele faz pressão, 

então eles estão saindo. Eles tá com medo, deles pegar eles e jogar para fora.   
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Narração:  Um aviso para os pistoleiros (posseiros atiram várias vezes para o alto). 

Mantenham a distância! O plano dos posseiros era evitar o confronto e provar que a terra  é 

improdutiva e vazia da fazenda era usada para especulação.  

   

A fazenda estava desabitada, exceto por cinco pistoleiros profissionais, os mesmos homens que 

haviam incendiado as casas dos posseiros (cortes para os posseiros na tocaia, vigiando os 

pistoleiros).  Mas, os vigias nos avisaram que havia um destacamento da polícia na residência 

principal, protegendo o fazendeiro Jurandir Gonçaves Siqueira. 

 

Eles (posseiros) estão viajando para a  cidade mais próxima, para defender a sua causa 

(Música: Quando o dia da paz renascer – Padre Zezinho).  
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Na cidade de Conceição [do Araguaia] o Ministério da Reforma Agrária já estava investigando 

a situação da Fazenda enquanto empresa rural. Isso seria a base legal do seu título fundiário, 

seus incentivos tributários e sua proteção policial.  (Recorte para reunião de posseiros). 

Posseiro 7: Eu acredito que não vai ter embaraço, ao não ser as medidas para a polícia sair da 

área. Pois, se a polícia não sair da área, não tem condição de nóis voltar.    

    

Narração: O representante regional do Ministério da Reforma Agraria era Ronaldo Barata.  

Ronaldo Barata: Eu acredito pelas informações que ontem nós conseguimos obter, e pelo 

relato e a documentação farta que nós estamos levando para o governador, de que ele 

determinará a retirada da polícia.  

 

Narração: Nos casos de conflitos fundiários, os proprietários costumavam ser defendidos pela 

policia militar, pelos juízes e pelo governador
215

. Já os posseiros são geralmente auxiliados pelo 

Ministério da Reforma Agrária que nos apresentou um documento fiscal afirmando que a 

fazenda já havia recebido o equivalente à 1 milhão de dólares em incentivos tributários. 
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 Refere-se à Hélio da Mota Gueiros, governador do Pará de 15/03/1987 a 15/03/1991, do PMDB.  
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Mas, o cumprimento de sua contrapartida era mínimo. O gado era escasso e o pasto estava em 

péssimas condições. 

     

 Na realidade, quando a fazenda foi assumida por seu novo dono Jurandir em 1980. Todo o gado 

foi vendido, ele praticamente abandonou a fazenda para ir viver a mais de 2000 km dali neste 

condomínio extremamente caro e bem protegido. Provavelmente foi a investigação 

governamental que o levou a tentar expulsar os posseiros que haviam se instalados no que ainda 

restava de floresta no interior da fazenda. 

     

Os trabalhadores rurais pobres e desesperados invadem qualquer terra improdutiva. 

Acometendo ser uma injustiça que metade da terra arável do país pertença apenas 1% dos 

proprietários. A maioria dos posseiros da fazenda haviam sidos levados  a deixar regiões mais  
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A maioria dos posseiros na fazenda haviam sidos levados a deixar regiões mais desenvolvidas 

em sua busca desesperada por terra.  

     

EF: De onde você veio? 

Posseiros 8: Eu vim do estado de Minas.   

EF: Por que você veio de Minas para cá?  

Posseiros 8: Eu vim atrás de terra para trabalhar. 

EF: Não tinha terra lá não? 

Posseiros 8: Não! 

EF: E o senhor amigo, de onde você veio? 

Posseiro 9:  Vim de Ceres – Goiás.  

EF: A quantos anos o senhor está aqui?  

Posseiro 9: Tá com uns 4 anos. 

EF: O senhor tinha terra lá?  

Posseiro 9: Não! 

EF: E você amigo veio de onde?  

Posseiro 10: Minas Gerais. 

EF: Quantos anos faz que você está aqui? 

Posseiro 10: Aqui faz uns 20 anos. 
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EF: Aqui nessa posse? 

 Posseiro 10: Aqui uns 3 anos. 

EF: Tinha terra lá de onde você veio? 

Posseiro 10: Não, não!  

     

EF: E O senhor amigo de onde veio?  

Posseiro 11: Eu vim lá do sul de Goiás – Formoso.  

EF: Quanto tempo faz que você está aqui? 

Posseiro 11: 8 meses. 

 

Narração: Enquanto esperávamos durante o verão os posseiros incendiaram os pastos 

degradados da fazenda, além do trecho de floresta que eles haviam desmatado. Foi nesse 

período que os policiais foram ordenados a se retirar. Dando fim a proteção do fazendeiro. 
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A fumaça se tornava a cada dia mais densa e mal podíamos enxergar o sol no dia 21 de agosto 

[de 1987], quando repentinamente a espera terminou.  (Corte pra posseiros caminhando 

numa picada na floresta). 

     

Eles estão indo recolher os restos mortais de um posseiro assassinado. E, estão preocupados que 

haja emboscada perto do cadáver. (Tiros ao alto disparados pelos posseiros).  

 

       

Foi um alarme falso. Que mostra o nervosíssimo e o medo dos pistoleiros. O líder do grupo Oity 

Faria Lima explica como o posseiro foi assassinado.  
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Oity: Então, o Raimundo Piauí, companheiro nosso de luta, 8 anos aqui dentro da mata. 

Mataram esse homem na maior covardia.  

EF: Quem matou ele? 

Oity: O Bulhões, pistoleiro da Fazenda Bela Vista. Quando foi no estado de Goiás para comprar 

um pouquinho de açúcar, de querosene para trazer para família dele, eles cercaram ele aqui na 

maior covardia e mataram.  

AC: E, por que Bulhões quis matar ele?  

Oity: Por que nosso somos posseiro aqui da área e ele tá ganhando dinheiro do fazendeiro, ai 

né! E tem cobertura do juiz de Conceição Dr. Eronides, tem cobertura do major Gibison que o 

comandante da Policia Militar, tem cobertura do Hélio Gueiros que o governador do estado. 

Que não tem mais aonde a gente socorrer; por que tudo isso a gente já procurou. Fomos resgatar 

o corpo que estava vigiado pelos pistoleiros da fazenda. Hoje tá fazendo sete dias. 

    

Fomos em Conceição e registramos a ocorrência lá na Delegacia e o delegado falou para nós o 

seguinte: que não tinha lá policia para vir aqui, não tinha carro e nem petróleo. Que nóis se 

virasse, que o cara não constava como posseiro.  



435 
 

   

Narração: Eles recarregam os cartuchos com pólvora e chumbo e os lacram com cera de 

abelha.   

     

Dos 12 milhões de brasileiros pobres desesperados por terra para trabalhar, muitos estão 

dispostos a morrer por ela.   

     

Foi trágico para nós perceber o quão desgastado estava o solo arenoso da Amazônia pelo qual 

esse homem já havia morrido e outros continuavam a arriscar suas vidas. O próximo a morrer 

foi João Moreira, um dos seus líderes.  Segundo seu filho Waldir, ele foi brutalmente espancado 

até a morte.  
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EF: Mataram ele com o que? 

Waldir: Matarem ele de pau.  

EF: Quando? 

Waldir: Mataram ele quinta-feira. 

AC: Você sabe quem matou ele? 

Waldir: Quem matou ele foi o fazendeiro Jurandir, que mandou matar.   

EF: Depois que o seu pai morreu aqui, foi assassinado vocês continuam aqui? 

Waldir: Continua aqui.  

 EF: Vocês não tem receio não?  

Waldir: Eu mesmo, pelo menos não saio não! Por que morreu lutando por nóis, então nóis não 

vamos deixar o suor dele pro outros né!  

    

Narração:  Depois dos assassinatos os posseiros montaram emboscadas ao redor da fazenda, 

acreditando que os assassinatos  haviam sido uma tentativa desesperada do fazendeiro para 

mudar a situação. 
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EF: Josir, o que vocês estão fazendo escondido aqui?  

Josir: Nóis tá fazendo aqui é que nós está vigando a estrada para modo dos pistoleiros do 

fazendeiro que senão não tem jeito de nóis trabalhar.   

EF: E se eles passarem aqui, o que você irão fazer?  

Josir: O jeito é matar ele.  (Corte para entrevista com outro posseiro) 

AC: Se eles passar, vocês vão atirar? 

Posseiro 12: Se eles passar, nosso plano é atirar!  

    

Narração: Um dos pistoleiros havia sido morto em uma das primeiras emboscadas. E, agora 

sem a proteção policial, os outros que permaneciam na fazenda não saiam há semanas.  

 

Talvez o fazendeiro ausente tenha negado seus pedidos por mais dinheiro e homens. E, então 

certa noite, os pistoleiros abandonaram a fazenda, escapando silenciosamente rio abaixo (som 

do motor do barco).  
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E, assim tivemos a rara sorte de filmar uma vitória dos posseiros, pois, embora o Brasil conte 

com uma quantidade suficiente de terras subutilizadas  para acomodar 3 milhões de famílias, 

isto raramente ocorre (imagem dos posseiros na sede da fazenda).  

     

Posseiros: Capsúla de bala, e esse chapeú, que era so finado Raimundo, um pobre trabalhador 

que eles mataram  (conversa coletiva). 

 

EF: O que você achou aí? 

Posseiro 13: Aqui eu achei uma escala de serviço da Polícia, quando estavam aqui. 

EF: Você conhecia esses homens? 

Posseiro 13: Conheci! Aqui esse sargento Benelídio, é um dos policiais que me espancaram.   
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E aqui foi onde eles amarram o Antônio Sabino, um posseiro que veio preso junto comigo. 

Pegaram ele aqui e amarraram com as mãos assim pra trás e bateram bastante nele  com o fuzil 

e depois que desamarrou a mão, amarraram ele pelo pescoço e suspendeu ele assim (aponta o 

cruzeiro). 

     

EF: A Polícia? 

Posseiro 13: O Bulhões e a Polícia.   Olha sinal das balas aqui.  

Posseiro 14: Passaram a corda lá em cima, passaram pelo pescoço do Antônio Perdido
216

  e 

subiram até em cima. (Corte para posseiros destruindo a placa da fazenda com os 

incentivos da SUDAM e interdição da pista aérea). 

     

Narração: Os posseiros bloquearam a pista para evitar a volta dos pistoleiros.   
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 Fala em Antônio Perdido; diferentemente do posseiro 13. 
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EF: Oity como você está vendo o futuro de vocês agora?  

Oity: Olha eu estou sentido o seguinte: que só tá faltando o documento de cada um né! que cada   

um pega sua posse documentada. O INCRA vim e documentar, né! Vamos ver agora como vai 

ficar, né! Que a gente acredita que o fazendeiro não vem aqui mais e nem vai mandar pistoleiro, 

não! A gente tá com fé que não vai acontecer mais.  

EF: Isso é o que todos vocês esperam gente? 

Posseiros: É, é.... todos nós estamos lutando  confiante! Nessa demanda nóis pode considerar 

que vencemos.  

     

Narração: E, assim como os posseiros venceram a fazenda foi dividida em pequenas 

propriedades. No entanto, os responsáveis pelos assassinatos dos posseiros Raimundo Piauí e 

João Moreira ainda não foram sequer julgados.   

 

Perto da foz do rio Tocantins, fica a represa de Tucuruí, a quarta maior represa do mundo
217

, 

que transformou 2 mil Km
2 

de floresta em enorme cemitério. A represa também submergiu a 

                                            
217

 Em 2017 ainda ocupa tal posição. 
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antiga cidade ribeirinha de Jacundá, cujos habitantes foram realocados para Nova Jacundá em 

uma região próxima antes ocupada pela floresta.    

     

Corte para cidade de Jacundá.  

Essa cidade é o cenário do nosso novo conflito por terra.  No entanto, para tentarmos nos manter 

imparciais, dessa vez abordamos o assunto sobre o ponto de vista da Polícia. Paulo Mascarenhas 

é o delegado de Jacundá, e ele acaba de receber a notícia de que outro posseiro foi assassinado.    

    

Corte para Policia na área onde o posseiro foi assassinado.  

      

EF: O senhor conhecia esse homem? 

Posseiro 15: O que me falaram que é não é esse aí, não! Tá, tá desconhecido esse aí.  
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Polícia pergunta para posseira: Você lembra disso?  (mostra a espingarda)  

Posseira 16: Lembro, conheço!  

EF: De quem era essa espingarda?  

Posseira 16: Era do João.  

EF: Quem é João?  

Posseira 16: Esse morto! João Ventinha, eles chamavam. 

Policial: Tavá com ela na mão. 

Posseira 16: Tavá. 

EF: Como é que foi a história? 

Posseira 16: Eles chegaram e pediram a espingarda, ele falou que não! Não dava a espingarda; 

disse que era para deixar ele com a espingardinha dele que ele não tinha ela para matar 

ninguém. Ai, eles falaram que iam levar ele, daí ele falou rapaz me deixa com a minha 

espingarda, eu não sou posseiro! Eu, não tenho nada a aver com isso! Ai, só foi ele afastar de 

costas atirou no homem. 

EF: Pegou aonde?  

Posseira 16: Pegou dentro da boca. Ficou só o “facho” a boca do homem, voou dente para todo 

canto.        

      

Corte para cova do João Ventina. 
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Narração: De todas as coisas terríveis que testemunhamos, essa foi a mais cruel, pois ao que 

tudo indica, o homem assassinado não tinha qualquer conexão com o conflito. Descobrimos 

mais tarde que os pistoleiros haviam escolhido a sua vitima um caçador que passava no local 

completamente ao acaso. Eles o mataram para criar pânico entre os posseiros. No dia seguinte, o 

líder dos posseiros - Sebastião Pereira fugiu com a sua família, caindo direto numa emboscada 

em meio à arvores no final dessa trilha (barulho de tiros)
218

.   

      

O primeiro a ser alvejado foi o seu filho de 3 anos de idade – Clésio, ao alcançarem Sebastião, 

os pistoleiros estouraram o topo da sua cabeça.   

     

No hospital de Jacundá a autopsia confirmou a brutalidade extrema dos assassinatos, cuja 

intenção era claramente aumentar e espalhar o terror entre os posseiros.  
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 Caso denunciado pela Anistia Internacional.  
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EF: Doutor, qual a causa da morte desse pessoal? 

Doutor: Os dois cadáveres apresentam várias lesões pérfuro-contusas, provavelmente devido à 

projetil de arma de fogo, arma de fogo projetil múltiplo. Como se vê a criança apresenta duas 

perfurações no tórax, uma no crânio e aqui no pescoço (mostram as imagens em detalhes).     

Narração: A Polícia havia recolhido os pertences do falecido, que foram então recuperados 

pelos seus parentes, que nos disseram que os outros posseiros haviam fugidos aterrorizados para 

o Amazonas.   

    

Maria de Jesus estava com seu marido e filho quando eles foram mortos. Ela nos narrou o 

episódio acompanhada de seu filho mais velho Adailton.  

Maria de Jesus: Achei que ia morrer não tem jeito (chorou). Tanto que ele dizia: Oh meus 

Deus, será que minha sina é morrer pelas mãos dos assassinos. Toda culpa só bota em riba de 

mim e em cima do meu filho. Gritando  tanto - não mata meu filho! Não mata meu filho! E, ele 

terminou morrendo... 

       

Adailton: Me deram seis tiros e então  rolando pelo chão. Todo o tempo eles atirando. E aí 

viram que não tinham condição de me matar. Daí disseram - deixa essa desgraça embora. 
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Vamos matar o velho! Ele saiu com a criancinha nas costas correndo e eles atirando, atirando 

atrás e gritando vamos matar o velho, é para matar o velho! E prá nóis matar o velho! E até que 

pro final de longe, eu escutei o grito da criança gritando e escutei o grito do papai dizendo – o 

marvadeza, caiu!  (Corte para rodovia e assembleia).       

    

Padre Paulo Joanil
219

: Se não me engano é a quarta vez que a gente vem nessa Br 150, para 

enterrar nossos mortos.  

Posseira 17: Para dar o pão de cada dia para seus filhos, eles fizeram isso... 

     

Narração: A mulher que está discursando é a nora do homem assassinado e podemos ver atrás 

dela João Batista, um deputado estadual que defende os posseiros. Pouco depois, foi ameaçado 

por pistoleiros e mais tarde nesse filme ele será assassinado.  
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   Paulo Joanil da Silva, atualmente da coordenação regional da CPT no Pará.  (Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-02/para-concentra-38-dos-assassinatos-

por-conflito-de-terra-no-pais>. Acesso em: 26 mar. 2016.   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-02/para-concentra-38-dos-assassinatos-por-conflito-de-terra-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-02/para-concentra-38-dos-assassinatos-por-conflito-de-terra-no-pais
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O homem de vermelho é o Padre Paulo Joanil, que também será ameaçado e obrigado a viver 

escondido. Eu perguntei a ele se assassinatos como este eram comuns nas redondezas.  

 

Padre Paulo Joanil: É o foco mais intenso mais intenso desses conflitos e chacinas, quando são 

queimadas casas, queimadas roças, trucidado crianças, violentado mulheres, é um cotidiano da 

vida desse povo. É uma guerra diária desse povo, e, infelizmente, uma guerra ainda não 

declarada, mas, acontecida a cada dia.  

AC: Por exemplo, este ano morreu mais ou menos quantas pessoas no sul do Pará?   

Padre Paulo Joanil: É difícil catalogar os nomes, mais provavelmente já têm uma lista de mais 

ou menos 50 lavradores ou lideranças sindicais tombados nesse ano.  

Narração: De fato até o final daquele ano, 154 trabalhadores e líderes rurais haviam sido 

assassinados em conflitos semelhantes. 

 

Na Delegacia de Jucundá, a viúva depõem a respeito dos assassinatos (Corte para depoimento 

ao som da máquina de datilografia).  
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Delegado: Então vamos lá! Eu lhe pergunto uma coisa: aconteceu isso, como é que vocês 

fizeram? 

Maria de Jesus: O que eu fiz - só corri! 

Delegado: Correu? 

Maria de Jesus: Eu corri mais esse (aponta para o filho) e o de 7 anos, quando chegou no 

meio da mata, escutamos o tiroteio. E, assim mesmo eles morreram... 

Delegado: Foi arma pesada, não foi?  

Maria de Jesus: Foi moço! Pesada! Correu mesmo assim, e meteu a cabeça bem assim (gestos) 

no toco que ele entrou embaixo, e eles vieram assim por cima e quando eles chegaram lá (gestos 

indicando os inúmeros tiros)... E, ainda deram uma grande facada assim de lado. Tá lá em casa 

a faca, sumiu até o cabo, entrou desse tanto o cabo para dentro (gestos e choro)...  

    

Filha: Esfaquearam mesmo depois de morto!  

Maria de Jesus: Arrancaram os olhos! 

Filha: Arrancaram o olho dele mãe?  

Delegado: Arrancaram os olhos é?  

Maria de Jesus: gestos indicando positivamente sobre o fato de terem arrancado os olhos, 

seguindo de choro.  

Filha: Coisa de horror mesmo! 
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Delegado: Logo após esses fatos, esses acontecimentos - os dois pistoleiros se retiraram. Vocês 

viram o Joaquim José e o Hermínio?   

Maria de Jesus: Vi! 

    

Delegado: Retiraram vírgula, porém... (som da máquina de datilografia e corte para fotos 

dos acusados).  

Narração: Os homens que ela acusou são – Joaquim José [Ferreira] Branco que se diz dono da 

floresta ocupada pelos posseiros e Hermínio [Ferreira da Silva] Branco, seu irmão mais velho.  

     

Delegado: Porém, lá no alto encontravam seus irmãos Joaquim José Blanco e Hermínio Blanco, 

os quais presenciaram todo o massacre (vírgula), de longe.     

Narração: Joaquim José havia desaparecido. Mas, seu irmão mais velho concordou em 

responder as nossas perguntas. 

EF: Seu Hermínio, os posseiros acusam o senhor e um irmão do senhor como o mandante da 

morte das três pessoas. O senhor pode nos contar essa história desde o início?   

Hermínio Blanco: Olha eu nada tenho a ver com a parte do atrito que houve, simplesmente eu 

fiquei ciente por outras partes;  por que eu não combino com a parte dos meus irmãos, e eu 

entrei no meio pedindo ao seu Sebastião que ele se afasta-se de lá a bem dele  e dos filhos deles 

e de meus filhos. Que na hora que houvesse um atrito entre as ambas partes, eu iria ficar na 

região, na minha propriedade, na minha indústria, eu iria ter problema. Então para que eu 

evitasse eu pedi, implorei, ofereci alguma vantagem para que ele não houvesse esses atritos; e as 
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repostas que eu tive, e que eles não iriam sair (pausa), nem que houvesse derramamento de 

sangue.  (Corte para cenas dos cadáveres sendo exumados). 

    

Narração: O corpo do primeiro homem assassinado foi então exumado para realização de uma 

necropsia, provavelmente por que a polícia havia sido acusada de auxiliar a fuga do assassino.  

Legista: A causa da morte foi – esmagamento da caixa craniana por instrumento pérfuro-

contundente, que é bala!    

    

EF: Delegado, o senhor como responsável por esse inquérito espera apurar realmente quem são 

os mandatários desses assassinatos? 

Delegado: Evidentemente que eu espero apurar e colocá-los onde devem estar, ou seja, na 

cadeia, né! Chama-se Joaquim José, não só eu sei, como toda a polícia do estado do Pará já sabe 

e sabem também os habitantes do município, que foi ele o responsável disso tudo!  
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Narração: No entanto, ao deixar o local a Polícia se dirigiu à cidade e não a direção oposta a 

que leva a fazenda de Joaquim. O local onde os posseiros haviam construído suas clareiras na 

floresta fica próxima daqui e quando Joaquim tentou expulsá-los, eles destruíram uma das 

construções da fazenda.  E, eles também deixaram um aviso de ameaça – “Senhor Joaquim, 

você disse que nós estávamos com medo de você! Você está enganado!”.   

     

Hermínio Blanco: Pois é, eles estão me ameaçando, né! A pessoa que ameaça é igual a 

cachorro que late. Fica latindo, latindo ou tem que espancar para ele ir embora ou tem a gente 

que ficar calado, quieto também!  

Narração: Hermínio, o irmão mais velho era dono de uma serraria perto da estrada. A Maria 

das Graças de Sousa Silva nos relata muito nervosamente o que havia visto por lá.   

     

EF: Graça, quanto tempo você trabalhou na serraria do senhor Hermínio? 

Graça: 18 dias. 

EF: Que serviço você fazia lá? 

Graça: Lavava vazia, arrumava a casa, lavava roupa e deixa de comer para os pistoleiros.  

EF: Como você sabia que eles eram pistoleiros? 

Graça: Por que o Zacarias me falou.  

EF: Quem é Zacarias? 

Graça: Ele é um rapaz que trabalha lá.  



451 
 
EF: Quem dava ordem para eles? 

Graça: Pra eles?  

EF: Para os pistoleiros, quem dava ordem? 

Graça: Era o irmão do seu Hermínio, o Joaquim. 

AC: Você viu ele lá?   

Graça: Quem – Joaquim? Vi, um dois dias, ele passou uns dois dias lá!  

EF: Quem te contou que eles tinham matado um homem e uma criança? 

Graça: Neusa, a irmã da mulher dele.  

EF: O Zacarias pediu alguma coisa para você?  

Graça: Pediu! Pediu para mim não falar nada.  

AC: O que você pensa que está ligado ao assassinato desse menino e do homem?  

Graça: Por que todas as noites eles saiam para lá, para onde estavam os posseiros lá! O 

Zacarias também saiu, um dia.  

AC: Eles saem armados? 

Graça: O Zacarias saiu. Ele comprou três espingardas lá no armazém em Aparecida -Jacundá. E 

foram, disse que ia ter guerra lá. 

EF: Como é? 

Graça: Disse que ia ter guerra lá nos posseiros! (Corte para vista aérea da cidade de 

Imperatriz-PA) 

Narração: A cidade vizinha de Imperatriz é famosa por seus pistoleiros, e Joaquim o irmão 

mais novo é proprietário de uma loja de caça que vende armas; e, que segundo os posseiros é 

um ponto para contratar pistoleiros.  

     

Considerando a reputação da loja, esses homens pareceram nervosos ao perceberem que 

estavam sendo filmados. Joaquim se afastou apressadamente para evitar ser filmado  
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Então, perguntamos por que os irmãos não foram presos? 

Delegado: Para encaminhar à Justiça, solicitando para o juiz a prisão preventiva dos implicados, 

no caso, os irmãos Blancos. Joaquim Blanco e Hermínio Blanco.    

EF: Eles estão respondendo em liberdade o inquérito?  

Delegado: Estão respondendo em liberdade  ao inquérito em virtude de estar na fase policial. Tá 

na fase policial e não ter terem chegado ainda os autos à justiça.  

      

AC: Mas, os fazendeiros tem até agora o salvo conduto?  

Delegado: Tem! Tem uma habeas corpus entenderam? Em mãos! O que não permite a polícia 

tocá-lo até segundo a justiça.  (Corte para missa na floresta).  

Padre Paulo Joanil: Aqui tá escrito na cruz meus irmãos – Clésio, Sebastião e João Ventinha 

pedem justiça. Eles estão pedindo justiça! Meus irmão essa pergunta está na nossa cabeça, na 

nossa boca – O que foi feito para a punição do Hermínio e seu irmão Joaquim José que pagaram 

o grupo de jagunços para derrubar no chão os irmãos, o que foi feito? Nada! Porque quando 

morre pobre, quando é assassinado filho de pobre, não existe nenhum autoridade para tomar 

providência. E, a nossa justiça tem um nome só! Se chama Reforma Agrária! Somente com a 

verdadeira reforma agrária é que vai colocar o fim nessa violência, desse latifúndio.    
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Corte para vaquejada organizado pela UDR (União Democrática Ruralista).  

    

Narração: O Partido dos fazendeiros, a UDR organiza vaquejadas para recolher dinheiro para 

campanha de oposição à reforma agrária. Já que cerca da metade da área arável do país está nas 

mãos de 1% dos proprietários, há dinheiro e razões suficientes para contribuir.  O líder do 

Partido é Ronaldo Caiado!  

    

Ronaldo Caiado: Quando a propriedade de um companheiro nosso na cidade de Cruz Alta ao 

ser invadida, inclusive por 200  invasores profissionais como disse muito bem o Quinta. A UDR 

na aceita são os homens nocivos como os invasores e os grileiros; os produtores irreais são 

difundidos por nós (aplausos). E, quando uma propriedade... a UDR no Rio Grande do Sul, 

naquela hora mobilizou 400 homens  e entrou dentro da fazenda, cercou os invasores e exigiu o 

cumprimento da lei e da liminar que havia sido concedida. E, aí sim se fez cumprir a justiça no 

Rio Grande do Sul (aplausos). E, assim, nós temos que fazer meu senhor.  O momento agora 

não é de cuidar cada um por si não! E de sermos unidos, e de transformarmos essa entidade, 
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nessa classe, numa caixa de marimbondo (aplausos).  É essa a necessidade da classe produtora 

rural!       

    

Narração: João Batista, o deputado estadual que vimos anteriormente vive em Belém, no dia 

05 de dezembro de 1988, ele procurou a Assembleia Estadual para pedir proteção policial. 

Diversos fazendeiros envolvidos em casos de assassinatos o haviam ameaçado; inclusive os 

irmãos Blanco.  João Batista também afirmava estar na lista de morte da UDR. Na noite 

seguinte ele foi assassinado ao chegar ao prédio em que morava. Ele levou um tiro à queima-

roupa na cabeça e morreu instantaneamente.   

     

O Secretário Estadual de Segurança Itair Silva
220

 que deveria ter fornecido proteção policial à 

João Batista foi visitar o corpo no necrotério e fez uma declaração muito emocionada.  

Itair Silva: A minha posição como cidadão é de indignação. É de ódio contra uma situação 

como essa! Como secretário de estado, eu terei que tomar providencia na minha alçada. Mas, 

essa é uma questão mais da segurança pública da Secretaria de Estado.    

                                            
220

 Itair Sá da Silva.  
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Narração: os parentes da vítima reagiram com indignação - Agora que ele foi atirado,  baleado 

vem dizer isso!   

Itair Silva: Você é uma bestalhona! (agredi parentes da vítima verbalmente e fisicamente). 

Eu, não admito isso!  

Parente: Que isso porra!  

Itair Silva: Eu, não admito isso! Me respeita! ( confusão generalizada no necrotério).  

      

Manifestantes na porta do necrotério gritam: Punição, punição, UDR na prisão... Punição, 

punição, UDR na prisão... Punição, punição, UDR na prisão... 

     

Narração: Sua indignação se espalhou no país e pelo exterior. O Relatório da Anistia 

Internacional sobre os assassinatos no meio rural brasileiro inclui os dois casos que filmamos, 

afirmando que para os mil assassinados cometidos, apenas 3 pistoleiros foram condenados! E 

nenhum dos homens que encomendaram os crimes.  
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Um porta voz do Presidente da República (José Sarney), respondeu ao Relatório negando 

qualquer envolvimento governamental nos assassinatos. E Paulo Brossard
221

 – ministro da 

Justiça disse ser uma fantasia e um equivoco afirmar que ocorreram 1000 assassinatos.   

     

Corte para manifestações contra a UDR, sob grito – Abaixo a UDR!  

 

 Narração: Na verdade a necessidade de reforma agrária, resultou em muitas manifestações e 

violência em todo o Brasil nos anos [19]80. Esse anseio por terra era provavelmente o assunto 

mais conturbado no Brasil, causando enormes movimentos de migração, muitas vezes de área 

férteis.    

Manifestantes gritam: Reforma Agrária, reforma agrária... um, dois, três, quatro, cinco 

mil ou faz reforma agrária ou paramos o Brasil!  um, dois, três, quatro, cinco mil ou faz 

reforma agrária ou paramos o Brasil!
222

 

                                            
221

 Ministro da Justiça de 14 de fevereiro de 1986 a 19 de janeiro de 1989, cuja nomeação foi feita por 

José Sarney. Faleceu em 2015 aos 90 anos. 
222

 Lema utilizado nas marchas dos Sem Terras a partir da década de 1990, sobretudo, aqueles ligados ao 

MST – Movimentos dos trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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Corte para área rural.  

Narração: Muitos imigrantes vieram do estado sulista do Paraná, originalmente desmatado 

pelos colonos que á construíram pequenas fazendas. Mas nos anos 80, a maioria deles já havia 

sido expulsa pela capitalização e mecanização da agricultura.  

      

O solo do Parná é fertil e suas florestas e pequenas propriedades foram convertidas em enormes 

plantações de soja de até 100 mil acres
223

. Tantos colonos nativos emigraram procurando terras 

desocupadas na Amazônia  que durante os anos [19]80 todos os dias um ônibus partia da cidade 

de Cascável em direção à Rondônia.  

     

Senhora migrante: A gente tem esperança que lá seja melhor! Trabalhar bastante... 

AC: Aqui a terra tá difícil? A vida tá dura aqui? Qual é o problema? 

Senhora migrante: Aqui tá ficando feio mesmo!  

                                            
223

 1 acre equivale a 0,4 hectare. Dessa forma, constata-se plantações de soja com mais de 40 mil ha. 
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Político Local: O pequeno aqui da minha região foi embora... 40% para Rondônia! Podemos 

dizer que tá vazio o nosso município. O motivo porque? Qual finalidade? Finalidade – é que o 

governo não tá reparando para o minifundiário.  

    

Corte para o ônibus da Eucatur – União Cascavel pegando a estrada com trilha sonora da 

viola dedilhada.  

Narração: Esse foi o começo da grande migração para a Amazônia. Os colonos da região mais 

desenvolvida do Sul foram acompanhados dos posseiros do Nordeste e durante os anos 80 a 

migração anual para Rondônia cresceu de 20 mil para 200 mil pessoas.   

    

Imagens dos colonos chegando a Rondônia.  

Foram Principalmente esses agricultores afastados de outras regiões do Brasil que se mudaram 

para as florestas virgens, causando o inferno de Rondônia. A devastação e a injustiça social 

foram tão absurdas que a reforma agrária se tornou uma das principais questões das eleições 

presidenciais de 1989. (Corte para carregadas e comício das eleições presenciais). Ronaldo 

Caiado, o líder dos fazendeiros fez campanha para o candidato da direita contra a reforma 

agrária prometida pelos partidos da esquerda. (Som do comício de Caiado). 
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Corte para o comício dos partidos de esquerda. 

     

Multidões de centenas de milhares de pessoas encheram os enormes comícios da esquerda 

(música Lula lá...). Seu candidato era Lula, líder sindical, cujo pai havia sido expulso de suas 

terras.  

Lula: Assumi o compromisso de que não iremos mandar nem um dólar mais para pagar a nossa 

dívida externa.  Quero aqui assumir o compromisso de que nós iremos fazer a Reforma Agrária 

em Minas Gerais e no Brasil.  

       

Narração: As coletivas de imprensa de Lula pareciam um vale-tudo jornalístico.  

Jornalista: Lula fale um pouquinho sobre sua reforma agrária? 

Lula: A reforma agrária, não é a minha reforma agrária, é a reforma agrária da Frente Brasil 

Popular, nós compreendemos que a reforma agrária é capaz de fazer com que melhore a 

qualidade de vida do povo. 

Corte para outra entrevista de Lula. 

Lula: A única possibilidade de você terminar a violência no campo nas atuais circunstâncias é 

você - primeiro punir quem faz a violência, segundo você fazer a reforma agrária tão 

reivindicada e tão almejada pelo nosso povo.   
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Corte para entrevista de aliados do Lula: 

Entrevistado 1: O que nós temos são 500 hectares é um atestado de tranquilidade. Olha, eu 

acho que a simples eleição do Lula vai estabelecer um novo clima de justiça nesse país. Esse 

simples fato, já vai significar um alerta geral para sociedade brasileira. Um alerta geral para os 

pistoleiros, um alerta pros grileiros, um alerta para polícia, um alerta até para os jurados que vão 

se sentir muito mais livres e independentes para condenar esses criminosos.   

Entrevistado 2:  Objetivamente o governo da Frente Brasil Popular, em primeiro lugar tratará 

de estimular que todos os processos em curso no judiciário que tocam a questão da violência no 

campo, sejam  levados ao seu final.  

       

Corte para comício de Fernando Collor. 

Narração: Mas, o vencedor foi o candidato da direita que não havia feito campanha pela 

reforma agrária.  

    

Corte para a posse de Collor em Brasília.  
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Após chegar ao Palácio do Planalto. No entanto, Collor surpreendeu muitos dos seus apoiadores 

ao assinar a reformas drásticas para a economia, os incentivos fiscais e o meio ambiente. Mas, 

fez pouco para ajudar especificamente o tipo de pessoa que retratamos nesse filme.  

     

Corte para missa dos posseiros na Amazônia, com a música - Quando o dia da paz 

renascer – Padre Zezinho. 

Narração: Entre todos os problemas do Brasil, a violência no campo é a questão que melhor  

exemplifica a exploração dos pobres pelos mais poderosos.   

    

Corte para área ocupada pelos sem terras.  

Narração: Os sem terras continuam a invadir propriedades improdutivas, com centenas de 

acampados vivendo  em comunidade.  

     

Este grupo de posseiros está na propriedade de um parente de Ronaldo Caiado, o líder dos 

fazendeiros. A terra estava improdutiva e foi invadida pelos posseiros que estão cultivando 

200 acres e desafiam o proprietário à expulsá-los.  
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Enquanto isso, Joaquim [Blanco] acusado de matar Clésio, o menino de três anos e seu pai 

Sebastião, está construindo um Clube de Tiro nos arredores de Imperatriz.    

Joaquim: Olha para você ver! Não dá nem impacto na mão. (Outros frequentadores do Clube 

riem e também atiraram).  

     

Joaquim: Entendeu? Pode dar... a bala aí é para dar tiro mesmo! (risos). Pode dar de novo, viu 

como é que é fácil! (Barulho dos tiros). 

Narração: Passados três anos, o caso contra ele e seu irmão ainda não foi julgado. Tornando 

Joaquim um exemplo da acusação da Anistia Internacional de que nenhum dos fazendeiros  

acusados em encomendar estas mil mortes (barulho de tiro), jamais foi julgado!  

 

Apesar disso, milhões de brasileiros pobres e sem terras continuarão arriscando obstinadamente 

as suas vidas por qualquer pedaço de chão. Eles preferem morrer do que ser expulsos. Como 

tantos outros antes deles; cada vez mais longe, em direção às profundezas da Amazônia.    
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Corte para uma família adentrando a floresta, com uma trilha instrumental em 

consonância com os sons de pássaros.  

    

Informações sobre o filme, seguida de uma foto de Adrian Cowell e do seguinte texto:  
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ANEXO G 

Barrados e Condenados (2001) 

Série: O legado de Chico Mendes 

Título do episódio: Barrados e Condenados (24 min., 2001)  

Direção: Adrian Cowell. 

Câmera e Co-produtor: Vicente Rios 

Narração: Adrian Cowell 

Co-Produção Brasileira: Universidade Católica de Goiás – IGPA.   

Editor: Cecile Collonge 

  Cooordenador de Produção: Nick Rance 
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Imagens na Amazônia, seguida do nome do Programa – EARTH REPORT, PUC Goiás, 

UNEP e WWF.  

Imagem da barragem de Tucuruí. 

Narração
224

: A primeira represa construída na selva amazônica foi em Tucuruí – rio Tocantins. 

Acredita-se que as hidrelétricas seriam fontes de energia limpa, mas ninguém sabia calcular o 

impacto que causariam nas florestas, nos animais e nas sociedades envolvidas. Há 15 anos atrás 

Tucuruí foi criada pela Comissão Geral das Barragens. Neste filme, veremos o que aconteceu 

com a floresta Amazônica em Tucuruí. 

 

A capacidade de geração da represa de Tucuruí é a quinta maior do mundo. A represa foi 

inaugurada em 1984 pelo presidente João Figueiredo.  

 

João Figueiredo: Plantada no coração da Amazônia não somente por gerar energia par as 

cidades como Tucuruí, Marabá, Belém, Imperatriz como viabilizará os grandes projetos dessa 

nova fronteira para o desenvolvimento.  

Mestre do cerimonial: Acionada a chave pelo Presidente da República e pelo Senhor 

Marcelino  Parreira Machado – representante da Eletronorte (aplausos).  

                                            
224

 Narrado pelo próprio Adrian Cowell.  
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Som da água, seguida da mesma música instrumental e misteriosa da série – A Década da 

destruição.  

Narração: As águas inundaram uma floresta do tamanho da Sicília. Inundaram também 

centenas de fazendas e dúzias de cidades. Mergulhamos e percebemos que sociedades inteiras 

tinham desaparecido. Mas, quando mergulhamos debaixo do forro de uma igreja, encontramos 

um gato abandonado, faminto e aterrorizado. Quando tentamos resgatá-lo, fugiu apavorado, 

nadando para a morte certa por falta de alimento.   

     

Contudo, muitos animais foram salvos pois, quando as águas subiram em 1984, a Companhia 

manteve muitas equipes de resgate em ação.  O principal problema aconteceu com os animais 

refugiados nas pequenas ilhas, muito pequenas para suportá-los.  

      

Os animais capturados foram soltos nas florestas vizinhas. Mas, estas florestas estavam 

ocupadas por animais da mesma espécie e, por isso, a maioria enfrentou uma disputa até a 

morte.  Mas, o que acontecei com os animais foi melhor do que o destino das populações 
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envolvidas: um espetáculo organizado pela Companhia. (Corte para população atingida pela 

barragem). 

 

Finalmente, a população desapropriada foi capaz de protestar. Em 1984, 40.000 pessoas já 

tinham sido expulsas das terras pelas águas.  Muitos sentiram que não foram devidamente 

compensados pelo Governo Federal e pela Companhia Eletronorte. 

 Raimundo Nonato de Azevedo (Presidente da União Rural dos Trabalhadores): Nós estamos 

reunidos esperando a negociar com a Eletronorte, para ver o que ela decide sobre o nosso caso. 

Vê não! Pois, ela tem que decidir que inclusive nós tinha e ela que tomou nossa terra, tomou 

nossas casas.  

Camponês expulso: Ela [Eletronorte] prometeu uma área rural para nóis, prometeu uma casa 

luxuosa, ela prometeu colégio, ele prometeu posto médico, prometeu uma boa indenização.   

    

Josiel de Souza de Sá (Líder da União Rural): Diante de uma convocação geral do nosso 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucuruí, então nós fomos impedidos de passar pela 

Polícia Militar do Estado aqui na estrada em várias barreiras.  Jarbar (aponta para  o 

camponês) está aqui com o braço desse jeito porque foi empurrado igual empurra um animal 

qualquer. Esse daqui (aponta para outro camponês) foi futucado com a ponta do fuzil, cadê o 

outro aqui?  

Camponês: Tá ali quebrado! 
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Josiel de Souza de Sá: Esse aqui tá com a costela quebrada e mais 10 pessoas foram 

machucadas, inclusive um foi muito mal para Tucuruí esse noite, não sei o que tá acontecendo 

com ele.    

    

Narração: Em 1984, a Eletronorte justificava estes atos com o progresso que chegaria.  

Dr. Humbeto Rodrigues Gama (Diretor Geral de Tucuruí): Com a geração das primeiras 

máquinas nós vamos suprir a regiao de energia, em uma quantidade vasta de enregia.  Essa 

energia aliado às facilidades de transporte que já estão implementadas não regiao, estão 

trazendo e trarão um desenvolvimento acentuado regional. (Corte para floresta alagada).  

      

Narração: A energia das hidrelétricas é gralmente considerada livre de poluição. Mas, o que 

encontramos debaixo d‟água foram tantos vegetais em decomposição como se fosse uma sopa 

de evilha (Imagens subaquáticas). Os gases desta vegetação contribuem com 

aproximadamente 1/6 do total da emissão de gases poluentes do Brasil de acordo dom o 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

Dr. Philip Fearnside (Ecologista de Agroecossistemas): Fiz um cálculo de quanto foi emitido 

em 1990, ano padrão para inventários do efeito estufa sob o comando da Convenção do Clima e 

encontrei entre 7 e 10 milimétricos de toneladas de carbono, como o dióxido de carbono que foi 

emitido por Tucuruí, o que é uma quantidade enorme.  Isto é mais do que toda a emissão da 

grande São Paulo, considerando que em São Paulo estão 10% da população brasileira. (Corte 

helicóptero sobrevoando a floresta alagada).  



469 
 

     

Cerca de ¾ é metano e ¼ é dióxido de carbono. O dióxido de carbono é emitido pelas árvores 

que apodrecem fora d‟água. A metade do peso da madeira seca é carbono que se transforma em 

dióxido de carbono, caso apodreça ao ar livre. Mas, quando a biomassa se decompõe no fundo 

do reservatório, onde não há oxigênio, transforma-se em metano e o metano tem um impacto 

muito grande sobre o efeito estufa. É 21 vezes maior por tonelada de gás do que o dióxido de 

carbono. (Corte para barco e mergulhadores no lado de Tucuruí).   

Narração: Durante os anos [19]90, começaram extrair a madeira mais valiosa do fundo da 

represa. A serra é ligada por um cabo hidráulico a um motor dentro do barco.  

    

As madeiras mais valiosas, tão pesadas que sempre afundam, mesmo debaixo d‟água 

conservam-se perfeitas e alcançam um bom preço no mercado. A árvore é guinchada do fundo e 

amarrada a um tronco flutuante. É um método bem mais barato do que construir estradas para 

retirar a madeira antes da inundação do reservatório.  
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A Eletronorte estava construindo a segunda turbina em 2000.  Onze novos geradores serão 

brevemente instalados e quase dobrarão a capacidade para 8000 megawatts, isto representa 1/7 

do total de energia consumida no Reino Unido.  

 

     

As críticas sobre a represa, mesmo com a instalação dos 12 primeiros geradores, era se este 

investimento valeria a pena. 2/3 desta energia é destinada às multinacionais como a ALBRAS.  

     

Estas indústrias criam apenas 2000 empregos. Mas, seus contratos pela imensa quantidade de 

energia que gastam foram amarrados com o preço do alumínio que despencou. Assim, 2/3 da 

eletricidade de Tucuruí foi exportada em forma de alumínio, e com pesadas perdas, afirma um 

jornalista que estuda a represa de Tucuruí desde o início.  

    

Lúcio Flávio Pinto (Agenda Amazônica): De 1984 para cá  com o início do funcionamente de 

Tucuruí, nós acumulamos um déficit fantástico. Pode-se dizer que o subsidio da energia, ou 
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seja, a diferença entre a tarifa paga pelo consumidor e o custo de geração da energia bruta, esse 

subsídio vai nos custar até 2004, que é o final do contrato de subsídio, vai nos custar duas 

fábricas de alumínio inteiramente novas  algo em torno de 4 bilhões de dólares  de prejuízo.  

 

Narração: Em seguida, conversamos com o líder dos desapropriados que entrevistamos há 

quinze anos atrás. 

    

Adrian Cowell: Você está assentado pelo INCRA? 

Raimundo Nonato de Azevedo (Ex-Presidente da União Rural dos Trabalhadores): Isso pelo 

INCRA. 

 Adrian Cowell: E você tem  documento deles?  

Raimundo Nonato de Azevedo: Sim, com documentos.  

Adrian Cowell: Documento de 100 hectares? 

Raimundo Nonato de Azevedo: Sim, de 100 hectares, título definitivo somente de 50 hectares.  

Adrian Cowell: Então, tem 100 hectares, mas eles somente deram documento de 50 hectares 

para vocês apenas.  

Raimundo Nonato de Azevedo: Isso, e o tempo que nós passamos parados, eles não pagaram!  

(Corte para barragem).   

 Narração: Hoje, a Eletronorte concorda.  
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Tenyson de Matos Andrade (Gerente de produção de Tucuruí): Se a empresa fosse fazer hoje 

reassentamento de famílias, ela não faria como fez naquela ocasião. Por que hoje, a gente... 

depois de feito a gente percebe que não foi a forma mais adequada. (Corte para lago e ilhas de 

Tucuruí com trilha da série - A Década da destruição).   

Narração: Na grande represa de Tucuruí existem 1600 ilhas. Verificaremos a proposta de 

transformar essas ilhas numa reserva ambiental. As ilhas foram invadidas por pescadores que 

foram estudados pela antropóloga Sônia Magalhães.  

     

Sônia Magalhães: 62 % dos moradores das ilhas do lago de Tucuruí eram migrantes do baixo 

Tocantins que tiveram suas atividades de pesca tradicionais inviabilizadas com a barragem.  

Como você sabe coma construção da barragem não foi feito nenhum sistema de subida e 

descida dos peixes, havendo uma alteração importante na composição de fauna aquática. (Corte 

para pescador).   

Narração: Abaixo da represa a pesca caiu 90%, mas no reservatório houve uma explosão de 

pescado.  

Equipe de Filmagem: Seu Alfredo, você tá pescando o que ai?  

Alfredo: Tucunaré.  

EF: Tá indo bem?  

Alfredo: Mais ou menos! Dá bom por que tá meio fraco, pois, eles estão colocando malhadeira 

demais aqui.  Principalmente nesse trecho que têm muito peixe.  

    

Corte para pescadores com malhadeiras.  
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EF: Quantos quilos de peixe dá para pescar por dia mais ou menos? 

Pescadores: 60 a 70 quilos mais ou menos. Tem dia também que baixa, pega 30 ou 20.  

EF: Hoje deu para pegar quantos quilos ai?   

Pescadores: Aqui está na faixa de uns 50 quilos.  

    

Narração: No reservatório, os portos são dirigidos pelas associações de Pescadores, onde 400 

toneladas de peixe desembarcam todo mês e são vendidos na região.   

    

Mas como os pescadores são invasores das propriedades da Companhia, há sempre o temor de 

serem expulsos a qualquer momento. (Corte para frízer com peixes). 

EF: Quantos quilos vocês levam?  

Caminhoneiro (atravessador): Uma média de 10 toneladas nesse caminhão. 

Pescador: Ontem o nosso peixe caiu de venda aqui, caiu o preço! Por que tanto peixe que têm, 

que não deu conta encheu três caminhão e os caras (atravessadores) não deram conta de 

comprar e caiu o preço (gesto negativo com o polegar), devido ao tanto de peixe.   

Narração: Tudo isto entrará em colapso se o reservatório subir, como os pescadores explicaram 

num escritório da Associação.   
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Roselino Monteiro Rodrigues (Presidente da Associação dos Pescadores): Então, se for 

crescer dois metros como falando, né! Deus me livre, vai ser uma calamidade. Muitos vão 

perder seus sítios, né! E, vai acontecer um problema, que nem sei.    

Raimundo Nonato Pereira Gama (Pescador): Vai ser um outro desastre ecológico! Sem 

dúvida nenhuma, vai ser impacto ecológico aqui de novo!  

Newton de Souza Affonso (Pescador): No caso se for por essa corda que foi citado  a gente vai 

perder o sítio todo, né! É um prejuízo muito grande aí. (Corte para as construções na 

represa).   

Narração: Mesmo À noite, a construção continua na represa. Os novos geradores que serão 

instalados aqui exigirão mais água. Uma vez que cada gerador necessita de meio milhão de 

litros por segundo. Mas, o engenheiro encarregado afirma que não é bem isso, razoes 

operacionais poderiam exigir a subida do reservatório.  

    

Alfredo Luis de Souza (Gerente da Divisão de Engenharia): No regime normal de operação o 

reservatório não passa de 72 metros, o que ocorre é existe uma faixa de tolerância de segurança 

(gestos com as mãos oscilando), que possibilita o amortecimento de ondas de cheia mais 

significativa. O que quer dizer isso - quer dizer que, é necessário um volume de espera que é a 

diferença entre a cota 72 e a cota 74 para que a gente consiga amortecer  qualquer frente de 

onda de afluência que possa atingir o reservatório. (Corte para o croqui com as UHE). 
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Narração: Rio acima, já existe uma represa. Três estão em construção e dez sendo planejadas. 

A Eletronorte afirma que isso seria capaz de armazenar a água extra necessária, sem precisar 

elevar o nível do reservatório de Tucuruí. (Corte para o Ministério do Meio Ambiente  em 

Brasília).   

Com isso, apresentamos em Brasília, este problema à Secretária para assuntos da Amazônia. 

Adrian Cowell: Em nossas entrevistas com a Eletronorte eles disseram que não vai subir mais 

que 72 metros. Mas, na literatura deles tem 74 e 75, 34 metros.  

Mary Allegretti (Secretária para Assuntos da Amazônia): Eu acho então que esse é um ponto 

que eu vou levantar na discussão da última reunião para que fique bem claro se existe alguma 

diferença de interpretação em relação aos pescadores e a Eletronorte é preciso que a gente 

considere isso, é um elemento fundamental para poder assegurar todo o zoneamento que foi 

feito.  

Adrian Cowell: Exatamente, reserva embaixo é um castigo. 

Mary Allegretti: Não serve para ninguém! (Corte para voadeira no rio Tucuruí). 

Narração: Acompanhada do Presidente da Associação dos Pescadores (Roselino Monteiro 

Rodrigues), Mary Allegretti visitou em novembro de 2000, uma das áreas propostas para a 

reserva. A casa que estão visitando, está um pouco acima do nível do reservatório.  

 

    

Mary Allegretti: Bom dia! Tudo bem com o Senhor? 
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Pescador: Tudo bem graças a Deus.  

Mary Allegretti: Belo sítio o Senhor tem aqui, hein? 

 Pescador: É, é. 

Roselino Monteiro Rodrigues: Tudo bem, né! Estamos chegando. Vai fazer uma farinha hoje? 

Pescador: É, é. Aqui de vez em quando a agente faz uma ou duas latas.  

    

Mary Allegretti: Então a farinha, o peixe e um pouco dessas frutas, já tá bom para viver? 

Pescador: Já! (Corte para a roça de mandioca). 

Mary Allegretti: Tem uma castanheira lá, né?  

Pescador: Tem lá no fundo, têm! E dá muto! 

Mary Allegretti: É mesmo, dá? E o senhor come? Só tem essa? 

Pescador: come, ai só tenho essa. Mas, lá na roço do fundo, lá tem um pouco que dá para 

vender. 

Mary Allegretti: É também dá para vender! 

Pescador: Dá.  

Mary Allegretti: Então o senhor tá com um sítio completo! Tem tudo aqui. Tem até castanha. 

(gesto de positivo e um riso do pescador, seguido de corte para o retorno ao barco).  

    

Mary Allegretti: Então definimos que vão ser criadas duas Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, que é para o pessoal que mora nas ilhas. E agora, nós estamos discutindo como é 

que vai ficar a pesca, quem pode pescar aonde? quais são as regras para pescar? Então o 
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zoneamento do lago vai melhorar a condição para todo mundo. Ninguém vai ficar instável, nem 

arriscado a ter que sair dessas áreas, e aí nos podemos fazer o projeto econômico para o 

desenvolvimento, que é o segundo passo; que aqui tem uma riqueza de pesca que é enorme.  

Narração: em novembro de 2000, no final das reuniões para crias estas reservas, os direitos dos 

pescadores e o nível do reservatório de 72 metros foram aprovados e escritos em forma de lei.  

 

Mary Allegretti: Agora nós estamos numa etapa decisiva, que é a discussão das minutas dos 

projetos de lei, tanto em relação à APA como um todo e outra em relação as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável. (Corte para imagem de satélite e apresentação técnica da 

RDS).   

    

Técnico da Secretária para Assuntos da Amazônia: Do rio Tucuruí, nessa região até o 

Ararão, etodo o conjunto de ilhas formam o que se chamou de Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Pucuruí – Ararão. São mais de 300 ilhas e nós estamos fazendo um ativismo na 

população, em algo entorno de mil e oitocentas a duas mil pessoas. (Corte para o lago sob a 

trilha da Década da Destruição).  

Narração: Em muitos pontos a reserva de Tucuruí pode ser criticada... Mas, há um ponto 

positivo: as ilhas com seus pescadores têm um futuro garantido.  

Fim com a trilha da EARTH REPORT www.tve.org.br e os créditos. 
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ANEXO H 

O sonho do Chico (2003) 

Série: O legado de Chico Mendes (Earth report BBC World, UNEP, TVE) 

 

Título do episódio: O sonho do Chico (25 minutos, 2003) 

 

Direção: Adrian Cowell  

Narração: Adrian Cowell 

Coprodução: PUC Goiás – IGPA. 

Produtor no Brasil: Vicente Rios, PUC Goiás – IGPA.  

Produtor: Robert Gould. 

 

Imagens aéreas da floresta Amazônica. 

Narração: Nas belas florestas da Amazônia se desenvolvei hoje uma batalha entre duas visões: 

a dos povos da floresta que, inspirados por este brasileiro, criaram reservas extrair produtos 

como: borracha, castanhas, óleos, madeira certificada entre outros. 

Adrian Cowell: Você sempre foi seringueiro? 

Chico Mendes: Sim, sempre fui seringueiro, meu pai era seringueiro.  

Narração: Hoje, uma miga de Chico, também de uma família de seringueiros, que se tornou 

Ministra do Meio Ambiente, sustenta a visão deste seringueiro.  

 

Posse da ministra Marina Silva no MMA em 2003.  

Narração: A outra visão defende o usa da agricultura mecanizada, processo que destrói a 

Amazônia.  O sonho desses agricultores é transformar a Amazônia no celeiro de grãos do 

mundo.  
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Blairo Maggi (Governador do Mato Grosso): Não podemos nos assustar ministra por 24 mil 

km
2 
 que foram desmatados nos últimos anos. Isso é absolutamente nada para a Amazônia.  

O Sonho do Chico, imagem do seringueiro extraindo látex.  

Narração: Nos anos 80, Chico Mendes enfrentou os fazendeiros que devastavam as florestas. 

Em toda a Amazônia, a luta para expulsar seringueiros e posseiros  terminava sempre em 

batalhas sangrentas.  

 

Camponeses-posseiros lutando contra jagunços no Pará 

Narração: Chico foi atingido por um tiro na porta de sua casa disparado pelo filho de um 

fazendeiro, Darci Alves. Ele mesmo nos confessou. 

Darci Alves: Meu pai comprou um seringal de nome Cachoeira, aí, Chico Mendes ficou 

sabendo que ele tinha comprado, ele foi fazer empate, não quis que o meu pai entrasse lá dentro 

para tomar posse.  Foi isso que fez eu matar ele.  

Narração: O enterro do Chico foi um momento terrível para todos. Seu sonho virou cinzas. 

(Imagem de Lula e José Alencar tomando posse em 2003.). 15 anos depois, quando o amigo 

de Chico, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se presidente do Brasil, em janeiro de 2003, um 

novo sonho virou realidade. Marina, filha de um seringueiro, tornou-se Ministra do Meio 

Ambiente. Mary Allegretti, amiga de Chico, assumiu a Secretaria especial para a Amazônia. 

(Corte para Floresta Amazônica). Em maio de 2002, o novo Presidente visitou a cidade de 

Xapuri, na selva Amazônica, onde Chico Mendes morava. (Lula visitou o tumulo de Chico 

mendes e colou flores no mesmo).  Diante da casa do Chico, o presidente lançou uma nova 

política para a Amazônia.  

Lula: Mas, a convicção com que os representantes do movimento social que me receberam hoje 

na Igreja em que nós velamos o corpo do Chico Mendes, é a certeza de que nós estamos no 

caminho certo. A única coisa que eu tenho muita clareza, são dos compromissos assumidos ao 

longo da história.  

Marina Silva: Foi um momento de muita emoção, presidente amigo e ministra amiga, enfim, 

eu acho que ele não pensou isso. Que as vezes a gente não conseguia ser recebido nem pelo 
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representante do IBAMA de Xapuri. Então, ter o Presidente da República lá na frente da 

casinha, se ele fosse vivo ia dar um beliscão naquela barriguinha gorda dele, risos. 

Narração: Mas, a alegria durou pouco: no ano de 2002, o desatamento aumento 40%.   

Marina Silva: Preocupada sim, é uma questão tão complexa e de difícil solução, que só uma 

ação de governo, envolvendo todos os setores que poderá dar uma resposta.  

Narração: Durante o ano de 2002, fizemos vários vôos  com representantes do IBAMA com o 

objetivo de combater as queimadas (Imagens das queimadas). Os helicópteros foram cedidos 

pelo Banco Mundial. As queimadas eram localizadas por satélites (Imagens da Polícia Federal 

nas clareiras na floresta). Na sede regional do IBAMA [Marabá-PA], Norberto nos mostra a 

raiz do problema.  

 

Norberto Neves de Sousa: No sul do Pará, temos 1000 motosserras apreendidas, tudo de 

grande desmatamento. Os desmatamentos pequenos diminuíram. Mas, os grandes continuam.  

Nós temos esse ano um desmatamento de 5 mil hectares, é uma área imensa, né? Toda a corte 

raso. E a dificuldade maior, volto a dizer é de encontrar o responsável pelo desmatamento. Eles 

deixam um vaqueiro, um peão, um capaz e se escondem por trás dessas pessoas. 

Narração: Perguntamos ao cientista que desenvolveu a tecnologia para localizar as queimadas 

por satélite, se com apenas cinco helicópteros haveria chance de impedir centenas de focos de 

incêndios.  

Albert Setzer (INPE): No pico da estação seca, localizamos cerca de 3 mil queimadas por dia. 

Apenas 3 ou 4 helicópteros voam por dia para as queimadas com o propósito de preencher os 

formulários, e explicar aos fazendeiros o que esses agente estão fazendo. Como eles usam 

apenas 5 helicópteros, só conseguirão visitar de 12 a 20 queimadas por dia.  
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Narração: Isso significa que centenas de queimadas não são vistoriadas?  

  

Albert Setzer: Infelizmente esta é a situação. (corte para Brasília)  

Narração: Este é o desafio do novo governo cuja política para a Amazônia prevê que seus 

ministros trabalhem juntos.  

Marina Silva: Eu te digo que é necessário o esforço de todo o governo. Ali nós tínhamos 12 

ministros... 

 

Ciro Gomes (Ministro da Integração Nacional), Marina Silva Ministra do Meio Ambiente) e 

Maria Allegretti (Secretaria especial para a Amazônia).  

Narração: Mas depois de uma série de reuniões, alguns ministros não queriam subordinar seus 

projetos rodoviários e hidrelétricos ao Ministério do Meio Ambiente. (corte para cidades 

amazônicas). Na Amazônia, os governantes sé se interessavam pelo crescimento econômico 

sem proteger a floresta (corte para reunião ministerial). O governador do Amazonas defende 

a proteção da floresta, mas os governadores do Pará e mato Grosso defendem o 

desenvolvimento, mesmo gerando devastação. Eles querem asfaltar a BR 163 para levar a soja 

da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, para portos no Rio Amazonas.  



482 
 

 

 

Dezenas de silos e armazéns confirmam a maior produção de soja do Brasil. O governador 

do Mato Grosso, Blairo Maggi, à esquerda é o maior produtor individual de soja do 

mundo.  

     

O Governador mostra a sua posição favorável ao cultivo da soja, em visita à reuniões dos 

produtores do sul, que trouxeram esse produto para o Mato Grosso.  

Blairo Maggi (24 de julho de 2003 -  Alta Floresta-MT): Essa Amazônia é um continente. 

Dentro da Amazônia Legal brasileira cabe toda a Europa e ainda sobra espaço para mais 3,4 

Inglaterras, lá vivem 500 milhões de pessoas e aqui nós somos apenas 20 milhões de pessoas 

vivendo na Amazônia. E o que mais chama atenção, apresentei esses números hoje para a 

ministra (imagens das queimadas na Amazônia) de toda a Amazônia Legal, apenas 1,48% dela 

está sendo ocupada. 

Narração: O maior desmatamento, em 2002, ocorre no norte do Mato Grosso, ao longo da 

estrada de exportação de soja que liga Cuiabá a Santarém, e essa última aos portos da Europa e 

da China. (Imagens de caminhões na estrada e música – O tropeiro de Jesus Ramos e 

Capitão Furtado). A primeira parte da rodovia Cuiabá-Santarém já está asfaltada, servindo de 

cinturão de grãos. Há vinte anos atrás estas lavouras eram mata virgem. 50% da soja brasileira 

abastecem os armazéns da Europa, esta é a razão por que os Leviatãs deste cinturão de grãos 

penetram no coração da floresta Amazônica.  
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Narração: Vastas áreas de terras altas estão s transformando em campos de soja e de outros 

grãos.   

Rene Eidt (Gerente da fazenda Barreirinho): Foi muito boa a colheita. Mas, o preço do milho tá 

muito abaixo do desejado. Está em torno de 7 reais. 

Adrian Cowell: O que? Difícil de escoar o milho?  

Rene Eidt: Exatamente, o que eles falam é que o frete tá muito caro devido às más condições 

das estradas. 

Narração: Mas, a soja não produz bem nas terras da Amazônia Central.  Por isso, a parte norte 

da estrada ainda não foi asfaltada, mas o desenvolvimento de uma nova espécie de soja, de alta 

produtividade, adaptada e desenvolvida para os trópicos, é uma das razoes para exigir o 

asfaltamento da estrada. Ao longo da rodovia Br 163, vemos a propaganda do consorcio que vai 

asfaltar a estrada. 

 

Adrian Cowell: Quanto vai diminuir custo mais ou menos? 

Otaviano Pivetta (coordenador do consórcio da Br 163): vai diminuir quase 1000 km de terra e 

mais 4000 km pelo transporte oceânico. Deve diminuir 30% do custo de transporte.  

Narração: Sem o asfaltamento da estrada, na estação chuvosa da Amazônia, centenas  de 

caminhões ficam atolados com seus produtos apodrecendo. Mas, a pavimentação da estrada 

aumenta a expansão e atrai migrantes.  
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Os colonos devastam e queimam a selva para plantar, e a economia da região explode. (imagens 

dos colonos, seguida pelo desmatamento e queimada da floresta; música de Villa-Lobos, 

semelhante à utilizada na série A Década da Destruição).  

 

Esses trabalhadores estão preparando a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica para o 

asfaltamento. 

Daniel Nepstad (INPE): Pelo que aconteceu em outras frentes, nós estimamos que a 20 ou 25 

anos trás, 40% da floresta transformaram-se em campo agrícola e outros 40% foram derrubados 

por madeireiros.  

Narração: O cálculo está baseado em fotos de satélites das rodovias onde o branco revela o 

desmatamento causado pela construção da estrada. Na Amazônia, 75% do desmatamento 

encontra-se ao longo das rodovias, ocupando uma extensão de 50 km a partir de suas margens.  
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Marina Silva: As ações de infraestruturas elas em si mesmo, não são boas nem más, o que faz 

com que elas se transformem às vezes em ações nefastas aos interesses sociais, econômicos e 

ambientais da Amazônia é o fato delas serem feitas sem uma visão estratégica de 

desenvolvimento, e uma visão estratégia da importância da preservação dos recursos naturais. 

 

Narração: A estrada atravessa a cidade com o nome de Novo Progresso.  Uma cidade 

tipicamente de fronteira, seu prefeito espera que a economia exploda com o asfaltamento da 

rodovia.  

 

Adrian Cowell: É possível que essa área exporte muita soja?  

 

Juscelino Alves Rodrigues (prefeito de Novo progresso-PA): Sem dúvida, por aqui  até o porto 

de Santarém está apenas a 700 km, e isso ai iria barretear o preço de toda mercadoria que viria 

do Centro-Oeste do Brasil.  

 

Narração: A exportação de soja aqui percorrer mais de 1000 km para o sul ou para o oeste. 

Quando a rodovia for afastada, a distância para Santarém no Rio Amazonas será bem menor.  

 

O porto de Santarém recebe navios da Europa e da China. Mas nas docas, agora, estão fazendo o 

carregamento de madeira. Quando a maior floresta tropical do mundo parar de exportar 

madeira, a soja ocupará esse lugar. 
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Um grande terminal para carregar grãos acaba de ser construído pela multinacional Cargill, a 

maior exportadora de soja do mundo. A propaganda da Cargill proclama Santarém a nova 

fronteira agrícola do mundo, pois, esta empresa está preparada para processar milhões de 

toneladas de grãos.  Perguntamos ao dono do armazém se estava investindo pesado na produção 

de soja e na lavoura mecanizada.   

 

Clovis Casagrande: Estamos investindo. O ano passado, Santarém foi apenas 7 mil hectares de 

terra planta. Esse ano, estamos com 18 mil hectares de área plantada, a tendência para o ano 

vem é de 35 mil. Eu acho que essa daqui é uma das últimas fronteiras agrícolas que está sendo 

explorada e vai se tornar o grande potencial na questão de cereal, principalmente soja (corte 

para o entardecer no porto de Santarém).   

 

 

 

Narração: O porto de Santarém sonha tornar-se a Chicago do Brasil. Os produtores de soja 

esperam se expandir da área circular de Mato Grosso  para o imenso corredor situado nas 

laterais da rodovia 163. 
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Na trilha destes leviatãs estão os povos da floresta. Suas casas abandonadas mais parecem 

túmulos nos campos abertos (imagens de algumas casas).  

 

Adrian Cowell: Quem está comprando? 

 

Silvino Vieira: Olha são o pessoal do Mato Grosso, e na verdade é para plantar arroz e soja. 

 

 Adrian Cowell: Você acha isso bom? 

 

Silvino Vieira: Não, com certeza para eles é bom, para nós, não! De jeito nenhum. Eu quero 

resistir aqui, até eu aguentar, olha esse lote aqui já é deles (aponta), né? Já tem soja atrás, nos 

fundos têm soja, na frente tem soja, só nesse  pedação que não tem (corte para floresta).  

 

Narração: Ainda, existem sete milhões de hectares de mata virgem na área conhecida como 

Terra do Meio. Mas, está área já está sendo invadida por grileiros e madeireiros. Esta equipe de 

inspeção do Ministério do Meio Ambiente está ouvindo os posseiros que vivem na floresta, para 

implantar aqui uma reserva extrativista.  

 

    

 

Posseiro: O pessoal estava invadindo, né! Inclusive eu que não tenho capacidade de empatar 

eles que vem de fora, por que eles vêm com armamento mesmo, né!   

 

Maria Madalena: Uns homens desconhecidos atacaram eles na beira do igarapé, eles vinham 

de rabetinha, então atiraram, inclusive meu filho era o piloto, né?  aí eles atiraram atrás do barco 

quase pegou no meu filho, ele ficou até môco nessa hora, quando ele quis rodar para ver o que 

tava acontecendo atiraram na frente do barco, da canoa, aí os que tavam dentro, inclusive meus 

sobrinhos caíram n‟água.  

 

Narração: Uma reserva extrativista poderá proteger a floresta e sues moradores.   
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Marina Silva: Qualquer estrada que venha a ser feita em áreas tão importantes e estratégicas 

para a preservação da Amazônia, como é o caso Cuiabá-Santarém, tem que ser acompanhada de 

uma série de medidas estruturantes para evitar a expansão desordenada da fronteira agrícola, da 

exploração florestal a qualquer custo, a qualquer preço. 

 

Narração: Até agora, poucos projetos do governo protegem a floresta, assim prevemos uma 

intensa devastação, primeiro, em razão das áreas cedidas para o plantio da soja; segundo pela 

construção da hidrelétrica do Rio Madeira, com a consequente inserção da hidrovia neste rio.  

Tudo isso transformará as lindas florestas do Guaporé num celeiro de grãos do mundo 

(sobrevoo na floresta sob a trilha de Villa-Lobos). Aqui, querem produzir 25 milhoes de 

toneladas     soja, mas isso exige a devastação de 80 mil km
2
. Atualmente, uma série de reservas 

extrativistas estão sendo implantadas no Vale do Guaporé. Mas, importa indagar: o que rende 

mais, um hectare de floresta ou um hectare de soja? Em julho de 2003, as queimadas do estado 

de Mato Grosso aumentaram 100% em relação a julho de 2002.  

 

 

 

Em torno das imensas lavouras mecanizadas, derrubaram e queimaram a floresta remanescente. 

Embora a floresta Amazônica seja muito úmida para pegar fogo, quando os madeireiros abrem 

clareiras nela,  tonam-se vulnerável à queimada (sobrevoo na floresta sob a trilha de Villa-

Lobos).  

 

 

 



489 
 
De julho a setembro, é proibido fazer queimadas, entretanto, elas acontecem, mas é difícil 

encontrar os responsáveis (Corte para helicóptero do IBAMA e fiscalização).  

 

Fiscal: Esse fogo tá vindo de onde? 

 

Posseiro: Esse fogo vem lá de onde eu não sei isso. Hoje passou um homem aqui disse que é 5 

km daqui.  

 

Fiscal: Boa tarde! 

 

Posseiro: o fogo vem lá daquele morro lá em cima. Nóis não sabe dá onde, veio de lá para cá! 

Pode ver que o vento vem (mostra), quase matou nóis aqui.  

 

Fiscal: Pergunta para várias pessoas o nome do “proprietário” da área e todos afirmam não 

saber indaga também sobre a construção de uma sede e todos respondem não saberem. Na 

sequência fala para um trabalhador: “eu acho engraçado você vem com uma família e você não 

conhece quem te contratou, que porra é essa rapaz? Você vai ter ir junto, esclarecer na  

delegacia.  

 

Trabalhador: é mesma coisa, nóis vamo, o problema é esse nóis vamo (imagem da floresta 

pegando fogo sob a trilha de Villa-Lobos).   

 

Narração: Mesmo com alguns amigos de Chico Mendes no governo, o Leviatã continua 

consumindo a Floresta Amazônica, para atender a economia global que está faminta por soja e 

madeira.  
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ANEXO I 

Visões da floresta (2012) 

 

Título: Visões da floresta (26 minutos, 2012) 

Direção e Narração: Vicente Rios  

Produção: PUC Goiás – IGPA. 

Montagem: Frederico Mael 

Revisão de Textos: Nilson Rios 

Produção: PUC Goiás/IGPA - Núcleo de Documentação Audiovisual Coord. Maria 

Eugênia Nunes.   

Em memória de Adrian Cowell (02.02.1934 – 11.10.2011) 
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Imagens do caminhão trazendo o acervo de Cowell oriundo de Londres, 15 de junho de 

2008. 

 

 

Adrian Cowell: Quando eu cheguei em 1958, era impossível pensar numa ameaça para a 

floresta. Era a floresta que amaçou os homens, e até naquela época usaram a palavra o inferno 

verde.  

 

 

EF: Na época você veio da Inglaterra para essa missão:   

AC: Não, estava na Expedição Oxford & Cambridge e nos fomos lá visitar o Orlando e o 

Cláudio [Villas-Bôas], e quando eles foram embora, eu pedi para ficar com o Orlando.  

Orlando Villas Bôas: O grupo de quantos? 

AC: 6.  

Orlando Villas Bôas: É, eram 6 e queriam conhecer  aquela região do Sertão, então eles foram 

para lá ficar conosco um tempo e eles voltaram. Mas, o Adrian não voltou. O Adrian foi 

catequizado pelo Sertão.  
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Narração: É bom ter cuidado com quem você catequiza, essas 7 toneladas de filmes  são os 

frutos daquela conversão. O acervo é um armazém daqueles acontecimentos da época, e 

preserva as visões que formaram essas ocorrências. James e Frederico sãos os técnicos 

organizando os filmes não montados. 

 

        

Esse vídeo é uma lembrança de algumas visões que dominaram aquele tempo a floresta 

Amazônica. Por três décadas a PUC Goiás firmou convênio com Adrian, e, nesses trinta anos 

filmei com ele a construção desse acervo. E como donos do paraíso eles deram as boas vindas a 

todos os amigos dos Villas-Bôas.   

    

Várias imagens da Amazônia e o corte para o título, com uma música instrumental: 
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Um acervo amazônico, filmado de 1960 a 2010.  Doado por Adrian Cowell ao IGPA – PUC 

Goiás. 

Narração: Os índios amam festas com a chegada de qualquer tipo de novidade. (Imagens de 

Cláudio Villas Bôas soltando fogos ao chegar às proximidades de uma aldeia indígena 

numa pequena embarcação à noite). Cláudio contatou esses indígenas
225

 pela primeira vez em 

1953. Agora ele chegou para pedir ajuda na expedição que vai contactar uma tribo isolada e 

completamente desconhecida pela nossa sociedade, os Panarás
226

. 

 

AC: Quando eu iniciei a aprender a caçar com os índios, um das primeiras coisas que eu 

aprendei é quando você está caçando você está vivendo dentro do mundo do som. Você caça 

com os sons, você somente no último momento duma caçada que você está aproximando, 

aproximando, aproximando do bicho para matar, por uma meia hora você não vê ele. Mas, você 

está ouvindo ele e, só no último momento quando você está atirando você está vendo ele. Então 

o mundo é um mundo do som. E quando eu estava com os Villas-Bôas eu aprendi o processo de 

como você aproximar do índio desconhecido e um índio que você não percebe na floresta. 

 

Narração: Na selva a visão se limita a poucos metros. Portanto, a segurança da expedição 

depende do sentido de audição do índio. Ele é um caçador extintivo, sempre atento aos menores 

ruídos da mata.       

                                            
225

 Mentuktire ou Txukahamei (Txukahamãi/Txukahamãe) contatados em 1953 por Orlando e Cláudio 

conforme consta em Cowell (1995).  
226

 Conhecidos também como Krenakore ou Kreen-akarore. Paul McCartney fez em 1970 uma música 

para os "Kreen - Akrore" e também há uma versão de 2011. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_c7DmF8YCqI
https://www.youtube.com/watch?v=_c7DmF8YCqI
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A cada três ou quatro dias, as provisões são levadas para um novo acampamento seguindo o 

grupo avançado, aproximando da área onde os isolados devem caçar, exemplo desse crânio de 

macaco limpo pelos urubus.  

 

Os índios marcam seu caminho quebrando ramos e está linha de ramos quebrados podem leva-

los aos Panarás.  

 

A expedição sabe que os Panarás estão aqui. Mas, aqui distância e onde é uma dúvida capaz de 

enlouquecer um homem. 2 enlouqueceram nas expedições anteriores do Cláudio (música 

instrumental – suspense e imagens velozes).  Na mata é preciso seguir os próprios 

pensamentos Não se pode ver o índio que está na tocaia. Mas, a sua imagem é sempre presente 

dando rumo a cada etapa da expedição.  Agora eles estão nas terras dos Panarás e eles observam 

a expedição e sabem que estão sendo observados (sons dos indígenas ecoam na floresta e, é 

possível vê-lo numa rápida passagem em frente à câmera).   
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É marca de uma borduna. É início de um longo e curioso processo de comunicação. Os Panarás 

recusam os presentes. Mas, quem dá presente pode ser inimigo, a dúvida perturba o reflexo de 

matar.  

     

É claro que os índios juntamente com Cláudio podem descobrir o acampamento dos índios 

Panarás e ir até lá carregando presentes. Mas, a experiência revela que isto não é bom! Há 12 

anos Cláudio entrou no acampamento dos desconhecidos Txicão.  

    

 

Foi a última visão deles por quase 10 anos. E, levantou as questões centrais de todos os 

contatos: deve-se aproximar dos índios, pressionando o contato ou acampar e atraí-los, deixando 

a decisão para eles. Na época dos contatos poucas vezes Cláudio levantou desta rede, ele têm 

certeza que nos confins da floresta, no meio da misteriosa mata, tem um par de olhos atentos. 

Eles podem ficar anos sem serem vistos, e Cláudio aqui, calado. Mas, de repente alguma coisa 

arrastará o observador de trás das árvores, girando a chave de sua resistência mental.  A floresta 

esconde o índio. Mas, desperta ele na imaginação.   
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AC: Então o que os Villa-Bôas faziam, eu comecei a fazer. A floresta para você é uma tela, 

como uma tela de cinema, e você está jogando lá imagens do índio que você procurando, e esse 

índio é um índio criado na sua imaginação, de outros índios que você conhece.  

 

Narração: Do ponto de vista do índio, a sua percepção de nós é dominada pela sua visão de 

caçador (imagens de vários indígenas).   Os caçadores letais são pais afetuosos, eles são tão 

amorosos, quanto nós, e, provavelmente mais delicados. Mas, fora da tribo eles têm outra visão, 

dentro do grupo são amáveis e generosos. Mas, fora é a selva, e lá tudo é caçar para ser caçada.  

Para viver o índio precisa matar, e, eles matam diariamente, sem compaixão. Ele observa a 

morte com olhos frios e indiferentes, enquanto não compreendermos a matança, não podemos 

entender o índio.    

     

Matar é economia da selva. É a regra de existência, é um reflexo extintivo e automático. Está é a 

barreira mental que a expedição teve que atravessar, à constante e irrefletida chuva de bordunas.    
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AC: Os primeiros que entraram na Amazônia estavam procurando o Eldorado, que não existe. 

Então eles sabiam de outras cidades que deu muito ouro para os castelhanos. Eles estavam 

sonhando em descobrir mais uma. Mas, essa não existiu, e o Eldorado levou muito deles para a 

morte.  

    

Narração: Qualquer área inexplorada inspirou lendas faraônicas, e o moderno sonho do ouro 

levou à Amazônia ¼ de milhão de pobres brasileiros. E o ouro não foi um mito, acharam em 

centenas de garimpos como esse espalhado na Amazônia.   

    

Foi um garimpeiro que achou a mina de ouro mais rica trabalhada a mão no mundo, Serra 

Pelada. Esse gigantesco buraco, foi o Eldorado para 80 mil garimpeiros, e todos ali sonharam 

em fazer fortuna. Mas, na realidade poucos saíram com muito ouro, e muitos perderam o seu 

dinheiro reinvestido em Serra Pelada ou em outras minas.  

    

AC: tem muitas, muitas coisas dessa na floresta, até se você pensar todo o processo de 

colonização da época de 1980 era uma imaginação errada do governo. 
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Narração: A cada dia centenas de migrantes chegavam as cidades  de fronteira motivados pelo 

lema do governo: “uma terra sem povo,  para um povo sem terra”.  

 

    

Governador Jorge Teixeira - Rondônia: Venham brasileiros  de todo o Brasil! Venham gente 

de todos os povos! Rondônia lhes oferece: trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seu 

sonhos, anseios e ilusões, compartilhem tudo isso com este povo admirável.   

     

 AC: O governou lançou os colonos dentro da floresta. E o que que o colono fez? Ele tinha na 

cabeça o tipo de agricultura que ele estava fazendo no Rio Grande do Sul. Era um sonho 

colocando-os  dentro da floresta (várias imagens dos colonos adentrando a floresta com a 

música: Flor do cafezal interpretada por Cascatinha e Inhana).  
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Narração : Todo mundo sonhou em plantar café. Renato

227
 foi um dos primeiros  a entrar nessa 

linha do INCRA. No primeiro ano Renato queimou 6 hectares para seu café e seus vizinhos 

queimaram mais ainda (imagens da queimada de Renato e em outras localidades).  

 

Foi um sonho de uma região temperada infligida sobre uma floresta tropical. Depois de 6 anos, 

60% das terras desmatadas em Rondônia já estavam abandonadas (imagens de algumas áreas 

abandonas com a trilha de Flor do cafezal interpretada por Cascatinha e Inhana). A casa 

do Renato deserta, e seu café mais triste ainda.  

     

EF: Seu Renato, por que o senho abandonou a terra do senhor? 

Renato: Porque a terra não produziu e fui obrigado a abaondonar, plantei milho, não saiu! 

espigazinha assim (mostra), arroz costuma dar tosseira assim (mostra) em terra boa, lá não. Cê 

planta 40 litro, dá pra pode tirar 3 ou 4 sacos. Então não deu jeito de ficar lá!  

    

EF: E aqui, seu Renato qual é a situação do senhor? 

                                            
227

 O mesmo colono foi acompanhando no decorrer dos documentários As cinzas da floresta e  

financiando o desastre da Década da destruição...  
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Renato: Se tornando o mesmo meeiro, sem futuro, só a meia, porcenteiro.  

AC: Ele entrou na floresta, desmatou, plantou tudo isso e depois de 6 anos abandonou, a terra 

não aguentou esse tipo de agricultura, e le foi embora.  

    

E o problema do nosso tratamento com a floresta e que tem tantas pessoas imaginando que eles 

vão criar o sonho delas dentro desse espaço branco. Mas, não é espaço branco, é um espaço de 

um tipo de vegetação muito específico, muito rico, e têm gente que sabe como  os índios e 

seringueiros como tratar e viver com essa floresta.  

Narração: O sonho dos seringueiros foi projetado por Chico Mendes contrariando os 

fazendeiros que roubavam as suas terras.  

AC: Você sempre foi um seringueiro? 

Chico Mendes: Sempre fui um seringueiro, meu pai era um seringueiro. Eu comecei cortar 

com nove anos de idade e durante 20 anos eu cortei seringa direto. Só em [19]75 mais ou 

menos, quando entraram os fazendeiros, eu entrei no sindicato aí eu cortava  menos (corte para 

reunião dos seringueiros). 

Marina Silva: Esse ano deputados federais e os senadores vão fazer a nova Constituição do 

país. E, é na nova Constituição do país que vai ter que tar assegurado todos os direitos dos 

trabalhadores, por que até hoje nós só tivemos deveres, nuca tivemos direito. E, eu vou 

explicar isso aqui melhor na lousa, tá?    

     

 Chico Mendes: Nós não podemos permitir que as matas e essa floresta caía. É a nossa 

sobrevivência, acima de tudo companheiro representa  não só para nós. Mas, hoje para o mundo 
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inteiro. A Amazônia é a única reserva florestal do mundo capaz de garantir  a vida da 

humanidade.  

     

Carro de som em Xapuri: Chico Mendes, em defesa da floresta amazônica,  contra a 

devstação da mata, contra a expulsão do homem e sua troca pelo boi, pela criação da reservas 

extrativistas, Chico mendes!  (Campanha das eleições de 1986).  

 

Chico Mendes: Nesse momento vou dar a minha mensagem, em meu nome,  em nome do 

Partido dos Trabalhadores, em nome dos trabalhadores e em defesa da Amazônia companheiro. 

Essas palavras vocês estão vendo aqui, isso aqui é a bandeira! Representa a bandeira do futuro 

dos trabalhadores da Amazônia e da humanidade (corte para o sepultamento de Chico 

Mendes).   

Narração: A visão do Chico foi importante para o futuro da Amazônia. Por está visão em 

defesa da Amazônia Chico foi assassinado.  

 

15 anos depois, o presidente Lula visitou o tumulo do Chico. Depois, o presidente falou em 

frente à casa do Chico.  
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Lula: Me receberam hoje na Igreja em que nós velamos o corpo do Chico Mendes, é a certeza 

de que nós estamos no caminho certo. A única coisa que eu tenho muita clareza, são dos 

compromissos assumidos ao longo da História.  

Narração: Os amigos do Chico choraram.  

 

     

Marina Silva: Foi um momento de muita emoção, presidente amigo e ministra amiga, enfim, 

eu acho que ele não pensou isso. Que às vezes a gente não conseguia ser recebido nem pelo 

representante do IBAMA de Xapuri. Então, ter o Presidente da República lá na frente da 

casinha, se ele fosse vivo ia dar um beliscão naquela barriguinha gorda dele, risos. 

Narração: Sentimo-nos afortunados pelo fato do acervo ter preservado dentro de tantos eventos 

negativos, no mínimo essa visão feliz, das pessoas que habitam e amam a floresta (imagens 

aérea da floresta e rios com uma canção semelhante à utilizada em alguns documentários 

da Década da destruição).  
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ANEXO J 

 Documentos da Chacina de Goianésia de 1987 a 2013 
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