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Batida na Floresta

The forest spirit

O espírito da floresta

What moves Adrian Cowell´s
work is his feeling for the forest, his
look at it, and how this feeling has
matured into a young man who
began his career as a 23 years
old filmmaker, and until the end
of his life continued filming and
acting against the deforestation of
Amazonia and in favor of carbon
credits to keep the forest standing.
“During the seven months of
my first trip to Xingu (1958), I´ve
been in many Indian villages for
days or weeks, and although many
of its leaders pass hours and
hours talking to me, explaining
their problems and their lives,
I always felt odd, looking at a
culture of which I was not part
of. So it was no surprise when the
path I followed was of a hunter.
Hunting is like a life breath for
the Indians. Even going unnoticed
in the course of daily existence,
hunting is only interrupted in times
of war or disease. So, hunting
should be the first dimension to
approach the Indian. Most part
of his life, and in fact the hardest

O que movimenta o trabalho de
Adrian Cowell é seu sentimento
pela floresta, seu olhar para ela; e a
maneira como esse sentimento amadureceu em um jovem que começou
a carreira de diretor aos 23 anos e até
o final da vida continuou filmando e
atuando contra o desmatamento da
Amazônia e a favor dos créditos de
carbono para manter a floresta em pé.
“Durante os sete meses da minha primeira
viagem ao Xingu (1958), fiquei em muitas aldeias indígenas por dias ou semanas e,
embora muitos dos seus líderes passassem
horas a fio falando comigo, explicando seus
problemas e suas vidas, eu sempre me senti
um estranho, olhando uma cultura da qual eu
não fazia parte. Então não foi surpresa quando
o caminho que eu segui foi o do caçador.
Caçar é o sopro de vida do índio. Mesmo
passando desapercebida no curso da existência
diária, a caça só se interrompe em períodos de
guerra ou de doença. A caça deveria então ser a
primeira dimensão para se aproximar do índio.
A maior parte da sua vida, e a mais dura, ele
passa na realidade da floresta. E, mais que tudo,
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“The fight to save the tribe
of Panará and the Xingu
Indigenous Park was the
first great war against the
destruction of Amazonia”.
é a sua adaptação à vida na floresta que o faz tão
diferente do civilizado.
Kaluana poderia de um momento para o
outro iniciar uma marcha de 2000 km para a
Venezuela ou para outro lugar, completamente
autossuficiente na vastidão da floresta. Sabe
fazer uma canoa, um arco, seu sentido de direção não precisa de bússola. Sabe caçar ratos,
tartarugas e cobras.
Porém, se a floresta refinou os meus sentidos,
por outro lado, reduziu o meu questionamento.
No início eu tinha o desejo de compreender,
com o tempo, este propósito desapareceu”.
Quando volta ao Brasil em 1967, a convite
de Orlando e Cláudio Villas Bôas, para filmar o
contato com os perigosos índios isolados Panará
(então conhecidos por Kreen-Akrore), Adrian
passa dois anos no Parque Nacional do Xingu
acompanhando e documentando este processo.
O filme A Tribo que Se Esconde do Homem
(1970), no comentário de Claudio Villas Bôas,
fala deste contato com a floresta e do primeiro
contato com o homem desconhecido.
“Enquanto eu o observo, observo também
minha própria responsabilidade. Eu os atraio
do isolamento, porque nossa ajuda é a única
chance que eles têm. Mas essa oportunidade
conduz (...) a todos os conflitos da civilização.
Eu só tenho que me afastar para ver no seu
rosto todos os outros que morreram.”
“Um diamante foi encontrado, imediatamente chegaram 2.000 garimpeiros. Este é o
ritmo do ataque. Estes são os representantes da
nossa civilização para o índio desconhecido...
Estes homens são os embaixadores da nossa civilização. Esse é o rosto que mostramos ao índio”.

part, is in the forest. And most of
all, it is its adaptation to life in the
forest that makes it so different
from the life in the civilized world.
Kaluana could at a moment’s
notice start a 2000 km march
to Venezuela or elsewhere,
completely self-sufficient in the
vastness of the forest. He knows
how to make a canoe, a bow; his
sense of direction does not need
a compass. He knows how to
hunt rats, turtles and snakes.
However, if the forest refined
my sense, on the other hand, it
reduced my questioning. At first I
had the desire to understand, over
time, this purpose has gone”.
When he returned to Brazil in
1967, invited by Orlando and
Claudio Villas Boas, in order
to film the dangerous contact
with the isolated Indians Panará
(then known as Kreen-Akrore),
Adrian spent two years in Xingu
National Park monitoring and
documenting this process.
The film A Tribo que Se Esconde
do Homem (1970), according
to Claudio Villas Boas´
comments, highlights this contact
with the forest and the first
contact with the unknown man.
“While I watch, I can also see my
own responsibility. I attract them
from the isolation, because our
help is the only chance they have.
But that opportunity leads (...) to
every civilization conflict. I just
have to stand back to see at his
face all the others who died”.
“A diamond was
found, immediately 2000 miners
arrived. This is the rhythm
of the attack. These are the
representatives of our civilization

A vivência no Xingu, a amizade com Claudio
e Orlando Villas Bôas e o processo de contato
com os Panará foram o aprendizado de Adrian
para que todo o seu trabalho no Brasil se concentrasse na defesa da Floresta Amazônica: “A
luta para salvar a tribo dos Panará e o Parque
Indígena do Xingu foi a primeira grande guerra
contra a destruição da Floresta Amazônica”.
Provavelmente o grande terror na memória
da maior parte das tribos foram as epidemias
que vieram com o contato com o homem civilizado. De alguma forma, o matar e o salvar
estavam juntos. Este era o impasse ideológico:
como salvar sem destruir.
Durante a década de 1980, o cineasta filma
a série A Década da Destruição. Muitas histórias foram iniciadas, muitas situações filmadas,
algumas resultando em filmes, outras não.
Além disso, muitos assuntos filmados nessa
década seriam, mais tarde, utilizados para
outros filmes.
Ao filmar, durante 10 anos, o processo
de desmatamento da Floresta Amazônica
(identificando interlocutores e personagens,
acompanhando seus dramas e as contradições do desenvolvimento na região), Adrian
se envolveu profundamente nessa luta, e seus
filmes nesse período mostram a trajetória de
personagens emblemáticos da história recente
da Amazônia.
Os acontecimentos que Adrian filmava nas
décadas de 1950 e 1960 tinham um enfoque
mais reflexivo. Já nos anos 1980, ele ia de um

“A luta para salvar a tribo
dos Panará e o Parque
Indígena do Xingu foi a
primeira grande guerra
contra a destruição da
Floresta Amazônica”.

to the unknown Indian ...
These men are our civilization
ambassadors. This is the face
we show to the Indian. “
Living in Xingu, the friendship
with Claudio and Orlando Villas
Boas and the process of contacting
the Panará made Adrian learn and
so that all his work in Brazil is
concentrated on the defense of
the Amazon Forest: “The fight
to save the tribe of Panará and
the Xingu Indigenous Park was
the first great war against the
destruction of Amazonia”.
Probably the greatest terror in
the memory of most tribes was
the epidemics that came as a
result of the contact with civilized
man. Somehow, the act of killing
and saving were together. This
was the ideological impasse: how
to save without destroying.
During the 1980s, the director
films the series A Década da
Destruição. Many stories were
started, many situations were
recorded, some of them resulting
in films, some not. In addition,
many subjects were filmed in this
decade and later used for films.
When filming, over 10 years,
the process of deforestation
of the Amazon rainforest
(identifying interlocutors and
characters, following up their
dramas and the region development
contradictions), Adrian became
deeply involved in this fight, and his
films during this period showed the
emblematic characters trajectory
of the Amazon’s recent history.
The events recorded by Adrian
in the 1950s and 1960s had a
more reflective approach. Already
in the 1980s, he went from one
place to another, in Rondonia,
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lugar para outro, em Rondônia, tentando desesperadamente acompanhar o desenvolvimento
acelerado; não era tão fácil entender o que estava
filmando. Alguma coisa na fronteira lhe parecia
muito errada. O mais difícil era saber o quê.
Adrian compreendeu que a Amazônia vivia
um momento totalmente diferente: o governo e
a sociedade estavam ocupando a floresta numa
obsessão desenfreada, com migrações em massa.
“Parecia que chegáramos ao limite de uma fronteira, onde a floresta espelhava o absurdo da
sociedade que a confrontava. Neste sentido, a
partir de 1981, comecei a ampliar o foco do que
eu filmava, procurando diferentes ângulos e
outras opiniões sobre o que estava acontecendo.”
A trilogia Os Últimos Isolados é sobre a evolução da política do primeiro contato, ao longo
do séculos XX e XXI, de índios com a sociedade brasileira. Com imagens do primeiro
contato dos Panará e dos Uru-Eu-Wau-Wau, e
também da tentativa de contato com um grupo
Avá-Canoeiro, Cowell realiza três filmes, atualizando em um relato de 30 anos a luta dramática
dessas diferentes tribos amazônicas, à beira da
extinção, se defendendo da implacável invasão
do homem civilizado. Apresenta o desenrolar
dos eventos e suas consequências para esses
povos, em suas tentativas de ajustarem-se à
nova condição.
“Durante o contato com os Kreen-Akrore
/ Panará adquiri uma consciência mais profunda da floresta. Essa dimensão da floresta
a que me refiro só pôde ser experimentada
conhecendo-se a técnica de aproximação com

“To me this is the true gold of the
forest - a fragment of humanity
buried since the beginning of time.”

desperately trying to keep up
with the fast development; it
was not so easy to understand
what he was filming. Something
on the borderland seemed very
wrong. The hardest part was to
understand what was wrong.
Adrian realized that Amazonia was
in a totally different moment now:
the government and the society
were occupying the forest in a wild
obsession, with mass migrations.
“It seemed we were in a borderland
limit, where the forest had mirrored
the absurdity of society that
confronted him. In this sense,
since 1981, I began to broaden the
focus of what I was filming, trying
different angles and other opinions
about what was happening. “
The trilogy Os Últimos
Isolados talks about the
development of the first contact
policy, throughout the XX and
XXI centuries, from Indians with
the Brazilian society. With images
of the first contact with Panará
and Uru-Eu-Wau-Wau, and also
from an attempt to have a contact
with the Ava-Canoeiro group,
Cowell carries out three movies,
updating a 30 years documentation
of dramatical struggle of these
different Amazonian tribes, on
the brink of extinction, protecting
themselves from the civilized man
relentless invasion. He shows
the progress of the events and
their consequences to these
people, in their attempts to
adjust to new conditions.
“During the contact with the
Kreen-Akrore / Panará I have
acquired a deeper awareness
of the forest. This dimension of
the forest to which I refer can
only be experienced by knowing

“Isto para mim é o verdadeiro
ouro da floresta – um fragmento
da humanidade enterrado desde o
princípio dos tempos”
tribos desconhecidas, primeiramente iniciada
com Rondon e passada por seus oficiais para
os irmãos Villas Bôas e deles para a geração de
Apoena Meirelles e Sydney Possuelo. Essa tradição é uma técnica de contatar pessoas com
quem você não pode falar, que nunca vê na
bruma da floresta, e que, quase na sua totalidade, são de grupos que matam simplesmente
ao avistar um civilizado.”
Há mil anos, uma grande parte da raça
humana era formada de tribos de caçadores e
nômades. Hoje, há evidências de algumas poucas tribos desconhecidas que ainda se escondem
do resto da humanidade. Essa trilogia de Adrian
Cowell nos remete a Claudio Villas Bôas: “Isto
para mim é o verdadeiro ouro da floresta – um
fragmento da humanidade enterrado desde o
princípio dos tempos”.
O olhar solidário de Adrian Cowell nos desvenda os aspectos humanos e o cotidiano dessas
vidas afetadas e destruídas por esse processo
“civilizatório”. Seus documentários contribuirão imensamente para o debate político e
cultural que envolve a Amazônia e trará à luz
novos aspectos de sua história recente.
À medida que Adrian e sua equipe filmavam
os exploradores, os índios e os seringueiros, buscando soluções para seus problemas,
estavam também observando um processo
de evolução hesitante, que, há 20 anos, se firmou no movimento dos seringueiros pelas
Reservas Extrativistas.

the approximation method for
unknown tribes. This was firstly
initiated by Rondon and passed
by his officers to the Villas Boas
brothers and from them to Apoena
Meirelles and Sydney Possuelo
generation. This tradition is a
technique of contacting people
with whom you cannot talk; you
can never see in the haze of the
forest, and, almost in its entirety,
are groups that simply kill when
they merely see a civilized. “
A thousand years ago, a large
part of the human race was formed
by hunters and nomads tribes.
Today, there are evidences of a
few unknown tribes that still hide
from the rest of humanity. This
Adrian Cowell´s trilogy reminds
us of Claudio Villas Boas: “To me
this is the true gold of the forest
- a fragment of humanity buried
since the beginning of time.”
The sympathetic look of Adrian
Cowell reveals the human aspects
and the everyday lives of those
people affected and destroyed
by this “civilizing” process. His
documentaries will contribute
immensely to the political and
cultural debate that surrounds
Amazonia and bring to light new
aspects of its recent history.
As Adrian and his team filmed the
explorers, the Indians and the rubber
tappers, seeking solutions to their
problems, they were also looking
at a tentative process of evolution,
which for 20 years established
itself in the movement of extractive
reserves for rubber tappers
This movement started in the
1980s, enabled the gathering
of Chico Mendes with Adrian
Cowell. They had both lost their
children and what would be a
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Esse movimento, iniciado na década de
1980, possibilitou o encontro de Chico Mendes
com Adrian Cowell. Os dois haviam perdido
seus filhos e o que seria uma permanente lembrança transformou-se numa amizade. “Posso
apenas pensar no Chico como um homem
que foi especialmente gentil comigo no pior
momento de minha vida.” Foi um golpe do destino, pois, no início do trabalho de Adrian com
Chico Mendes, este e sua esposa Ilza haviam
recentemente perdido um dos filhos gêmeos
que acabara de nascer.
Lentamente e com muita tenacidade, Chico
tornou-se o líder que encaminhou a proposta
política do Conselho Nacional dos Seringueiros
em 1985. No ano seguinte, a Aliança dos
Povos da Floresta surge como uma alternativa
inovadora contra o desmatamento e pela sobrevivência econômica do homem na floresta.
A participação das Reservas Extrativistas e
Terras Indígenas nas políticas para os créditos
de carbono é uma forma eficiente de preservar a
floresta e criar oportunidades aos que lutam para
mantê-la em pé, visando a soluções e avançando
em direção ao que era impossível conceber 50
anos atrás. Hoje, apesar da devastação, há novas
perspectivas. Portanto, existe esperança.

constant reminder turned into
a friendship. “I can only think of
Chico as a man who was especially
kind to me at the worst moment
of my life.” It was a stroke of
fate, because in the beginning
of Adrian´s work together with
Chico Mendes, Chico and his wife
Ilza had recently lost one of the
twins who had just been born.
Slowly and with great tenacity,
Chico became the leader who
followed the policy proposal from
the National Council of Rubber
Tappers in 1985. The following year,
the Forest People Alliance emerges
as an innovative alternative against
deforestation and in favor of man´s
economic survival in the forest.
The extractive reserves and
indigenous lands actions related
to the policies for carbon credits
is an efficient way to preserve the
forest and create opportunities
for those who fight to keep it
standing, aiming at solutions
and advancing toward what was
inconceivable 50 years ago. Today,
Citações de Adrian Cowell tiradas do livro The Decade despite the devastation, there are
of Destruction, Headway-Hodder & Stonghton, new prospects. So, there is hope.
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A luta de Walmir de Jesus, o gerente do

Adrian Cowell IBAMA em Ji-Paraná, para conter o desFotografia Cinematographer

matamento desenfreado da Amazônia no

Vicente Rios estado de Rondônia. O filme mostra Walmir
Edição Editor

Rod Hutson

combatendo a extração e a venda ilegal de
madeira, corrupção na política e no funcionalismo público local, desemprego e
invasões em áreas de Parques Nacionais e
de índios isolados.
The struggle of Walmir de Jesus, manager of
IBAMA in Ji-Parana, to contain the rampant
deforestation in the Amazon Forest located
at Rondonia State. The film shows Walmir
fighting against the extraction and illegal timber
sales, against corruption in politics and local
civil service, unemployment and invasions in
National Parks and isolated Indians areas.

Londres, 1990.
Adrian Cowell Quotes from the book
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