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RESUMO
Nesse ensaio analisa-se o histórico do cineasta inglês Adrian Cowell (1934-2011) a partir da sua 
produção cinematográfica, sobretudo, aquelas relacionadas à Amazônia Legal brasileira. Tais reflexões 
são oriundas da pesquisa intitula – A questão agrária na obra cinematográfica na obra cinematográfica 
de Adrian Cowell: a década da destruição (1980 a 1990), cujo objetivo é atualizar alguns conflitos 
registrados por Cowell e sua equipe, comprovando a teoria dos conflitos no campo brasileiro, bem como 
seu intrínseco encontro com as políticas ambientais nacionais e internacionais. Dessa forma, envolvem 
a territorialização e as territorialidades de pescadores, indígenas, camponeses, posseiros, quilombolas, 
povos da floresta entre outros em constantes conflitos por terra e território no Brasil. Em relação à 
proposta metodológica destaca-se a transcrição e análise dos documentários em constante apoio e diálogo 
com revisão de literatura sobre a Amazônia, cinema e conflitos fundiários e ambientais, atrelados ainda 
aos diferentes dados coletados no IBGE, Comissão Pastoral da Terra, DATA LUTA e também alguns 
advindos de trabalhos de campo na Amazônia e no acervo do próprio Cowell no IGPA - Instituto Goiano 
de Pré-História e Antropologia, vinculado à PUC Goiás desde 2008. Por isso, os resultados preliminares 
ancoram-se na tríade – Amazônia, Cinema e Conflitos, permitindo inferir que a obra cinematográfica de 
Cowell constitui-se no maior registro sobre a Amazônia. Nesse sentido, há muitas contribuições inéditas 
nesse acervo que podem ampliar os debates inerentes aos conflitos territoriais no país, reconhecendo 
ainda, o cinema como uma prática social, cuja realidade é captada e, por vezes pode servir como 
instrumento de denúncia e transformação conforme busca-se evidenciar nesse trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Conflito; Território; Amazônia; Documentários.

INTRODUÇÃO

 A trajetória de Adrian Cowell e sua produção cinematográfica inerente ao Brasil é indissociável 
dos conflitos fundiários e ambientais territorializados no país. Por isso, 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.
 Adrian Cowell nasceu em Tongshan - China, em 2 de fevereiro de 1934; estudou na Austrália 
e na Inglaterra, onde graduou-se em História pela Universidade de Cambridge, em 1955 (COWELL, 
1990b).  

No período de 1955 a 1956, foi com a Oxford & Cambrige Expedition de Londres para Singapura 
fazer uma série de três programas de 26 minutos para  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).
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Cowell e sua equipe viajavam em três jipes Land Rovers doados pela companhia Rover. Nessa 
viagem, estavam rodando 4 filmes de meia hora para a série Adventure, produzida por David Attenborough 
e Brian Braston1 (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 
Wapishana2.  

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 fraturou a perna, e levou-se 
cerca de 3 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 Luiz 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. Já a expedição Oxford-Cambridge seguiu viagem para o 
restante da América do Sul e, assim, Cowell permaneceu sete meses no Xingu (COWELL, 2008). 
 Cowell (1990b) afirma 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, seguiu os irmãos e se aventurou profundamente na floresta 
com eles. O resultado dessa estadia foi o primeiro filme da série BBC de Cowell e seu primeiro livro, 
de 1960, na versão inglesa3: “The Heart of the Forest” – No Coração da Floresta, e de 1963, na versão 
espanhola.

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).
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 eles, 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 viagem, 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 
1  Essa série é a única que 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).
2  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). 
3  Consta, também, uma versão de 1961 pela Alfred Knopt. 
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Jesco von Puttkamer4. Dessa viagem, resultou a série “The Devil in the Backlands” (Cultos do Sertão).
De 1964 a 1965, filmou, na Ásia, com o cinegrafista Chris Menges, as séries produzidas para a 

ATV: “Rebel” (Rebelde), “The Light of Ásia” (A Luz da Ásia) e “The Opium Trail” (O Rastro do Ópio) 
(COWELL, 2008).

A partir de 1967 até 1969, acompanhou os irmãos Villas Bôas na expedição para contatar a tribo 
de 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, 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.

Em 1972, Adrian Cowell retorna para a Birmânia (atualmente Myanmar ou oficialmente República 
da União de Myanmar) para filmar “The Opium Warlords” (Os Guerreiros do Ópio), obra sobre os 
guerrilheiros que 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).

E, finalmente, em janeiro de 1980, retorna ao Brasil numa coprodução da TV Central da Inglaterra 
com a então Universidade Católica de Goiás (UCG)5 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). Esses registros possibilitaram que Cowell escrevesse 
seu terceiro livro, publicado em 1990, a priori, em duas edições: a inglesa e a estadunidense. Constam, 
também, outras traduções dessa obra, como, por exemplo, uma em japonês conforme pude verificar no 
acervo do IGPA em novembro de 2015.   

De 1992 a 1996, produziu “The heroin wars” (As guerras por heroína) para o Channel 4 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 as tribos isoladas pelos sertanistas do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e pela 
FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 

Para essas filmagens, realizou expedições para as tribos Panará (Mato Grosso e Pará), Uru Eu Wau 
Wau (Rondônia) e Avá-Canoeiro (Tocantins e 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 Environment6 
– 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 

4  1933 – 2012, nasceu em Niterói- RJ, filho de uma brasileira e de um barão alemão. Considerado um dos precursores 
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. 
5  Desde 8 de setembro de 2009, recebeu o título de Pontifícia pelo Papa Bento XVI, passando a denominar-se Ponti-
fícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). 
6  TV Educativa para o Meio Ambiente da UNESCO da qual é cofundador. 
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que Cowell produziu da Amazônia. Cowell amou a Amazônia e os povos da floresta”.7 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.

A produção no Brasil desenvolvida através da parceria com Vicente Rios8 foi nos inícios de 1980. 
Cowell filmava em Rondônia quando descobriu o projeto de financiamento do POLONOROESTE – 
Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil9 –, 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, como aquelas de pistoleiros do 
velho Oeste retratados pelos filmes de Sergio Leone10 – Cowell está para a Amazônia 
como a ficção de Leone para o Oeste americano. Por vezes andaram literalmente 
armados, de revolver, para caso de precisarem se defender – 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, quem 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 premio 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 que as intensas viagens de Cowell para a Amazônia consolidaram 
sua imagem de campaigner11 britânico, cujas lutas são pelas causas transnacionais. Para respaldar tais 
7  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).
8  “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” (MILA-
NEZ, 2012, p. 4). 
9  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. 
10  Cineasta italiano (1929-1989). 
11  “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 
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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 
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: 

Worldwide Fund For Nature (WWF), a Friends of the 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 guerrilha12. 

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 (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 ao fim da destruição da Amazônia, em uma futura “década do meio 
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, indepen-
dente de seu trabalho para as organizações altamente estruturadas e hierárquicas, tais como Friends of the Earth, Greenpeace, 
WWF ou pequenas organizações voluntárias como Reforest the Earth” (ZHOURI, 2001, p. 44). 
12  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”.
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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, cujo acervo foi doado para PUC Goiás em 2008, e compõem o acervo atual da instituição 
através do IGPA - Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia.

Quadro 1: Lista das séries e documentários de Adrian Cowell
SÉRIES Ano Documentários Minutos

A destruição do 
índio 

1962
O coração da floresta1 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 homem2 603

O Reinado na floresta 26

Ópio 1978
A ópera do pó branco 52
Os guerreiros 52
Os políticos 52

A década da 
destruição4

1984 O caminho do fogo5 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 e 
1990

Chico Mendes: eu quero viver6 50

19907 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

Documentário 
avulso

2012 Visões da floresta8 26

Fonte: História da Amazônia (2014). Org. GHCF. Jul. 2015 e Jan. 2016.

Numa leitura preliminar, 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.  Sobre as obras em 
destaque no Quadro 1, referem-se as demais produções realizadas por Adrian na Ásia. No âmbito desse 
trabalho apresentamos apenas os documentários inerentes à Amazônia brasileira, com ênfase na série 
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-  a década da destruição.

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 nove meses quando foi preso na Birmânia)  com  sua dedicação total. Trabalhando 
na Década da Destruição, que tinha o apoio da Television Trust for Environment e da Universidade 
Católica de Goiás (atualmente 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, 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; e uma equipe de filmagem 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 pelo ecossistema que é a floresta tropical (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) 

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 como apregoada 
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. 
 Dessa forma, Adrian Cowell inicia sua trajetória no Brasil justamente com os povos indígenas, 
cujo modo de vida é único e nos antecede no tocante 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 – a marcha 
para o Oeste. 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-CE 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-PE. 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). 
 Em relação aos camponeses, seringueiros e a aliança dos povos da floresta, a série “A década da 
destruição” é a grande contribuição de Cowell e nos permite reafirmar sua extensa contribuição sobre a 
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questão agrária amazônica. 
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 de que se tratava de terras sem homens, para homens sem terra. 

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 Mendes13, 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 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.

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. 
 Prova desses conflitos podem ser analisados na Tabela 1, que revela a continuidade dos conflitos 
e assassinatos em diferentes governos brasileiros no período de 1985 a 2014. 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 campo” como propôs Oliveira (1996)14. Por isso, a luta pela terra 
é indissociável da violência e na Amazônia têm proporções expressivas uma vez que  a mesma se

[...] internacionalizou-se sem que fosse necessária a sua transformação em 

13  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. 

14  Ressalta-se aqui que a primeira edição da referida obra é de 1988. A edição de 1996 equivale à 7ª edição. 
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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 amis mais à maioria dos trabalhadores do país (OLIVEIRA, 2002, p. 
127)

Essa leitura carrega consigo o fato que reforma agrária continua atual no país, pois, à expropriação 
não se limita aos rincões e sertões na fronteira. Trata-se, portanto, de uma conflitualidade cuja solução 
permanece inalterada visto 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, reinvindicações 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 têm resultado 
em algumas estratégias para solucionar a questão da terra, e algumas agravam ainda mais tais conflitos 
ao fazer a “contrarreforma agrária” ou regularização fundiária na Amazônia, para não fazer a reforma 
agrária no país. Por isso, os dados a seguir corroboram no 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). 

Tabela 1: Conflitos e assassinatos no campo brasileiro (1985-2014).
       
GOVERNO Sarney

Collor/
Itamar FHC 1º FHC 2º Lula 1º Lula 2º Dilma TOTAL

       Período
1985-
1989

1990-
1994

1995-
1998

1999-
2002

2003- 
2006

2007- 
2010

2011-
2014 -

Conflitos 3.489 2.175 3.140 3.448 7.029 5.078 5.279 29.638
% 11,8 7,4 10,6 11,6 23,7 17,1 17,8 100

Assassinatos 705 258 174 120 189 115 135 1696
% 41,6 15,2 10,3 7 11,1 6,8 8 100

Fonte: CPT (1985, 1988, 1992, 2010, 2015)15. Org. GHCF.

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 (BALDUÍNO, 
2010). Nesse sentido, deve-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 9171 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 brasileiros16.

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. 

Considerações 
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, 

15  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 2015.
16  Salienta-se ainda que a Amazônia Legal contabilizou um total de 496 assassinatos, ou seja, 44,8% do total no perí-
odo da Ditadura Militar, e ao dividir por ano constata-se um total de 23 assassinatos por ano nessa região.
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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 
(MILANEZ, 2011).

A partir dessa ampla produção cinematográfica de Cowell e sua equipe, foi possível capturar 
episódios marcantes da ocupação amazônica e, permite 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 são de ordem 
econômica, são de ordem política como apregoa Martins (1980).

Embora, a leitura dos documentários de Cowell tenha uma maior repercussão no tocante à 
temática ambiental, a questão dos conflitos e assassinatos no campo brasileiro indicam que a um encontro 
profícuo entre a questão fundiária e ambiental, marcado 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).

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. 
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