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RESUMO 

No final da década de 1970 o Brasil iniciou um período de extração decorrente da descoberta 

de ouro na região sudeste do Pará. O filme “Serra Pelada” dirigido por Heitor Dhalia retrata a 

exploração garimpeira que ocorreu nesse período, permitindo vislumbrar questões cruciais em 

termos de impactos sociais, ambientais e econômicos e políticas públicas. A utilização de 

filmes como ferramenta didática tem grande potencial. Mendonça e Guimarães (2008) 

destacam a maneira como os filmes prendem a atenção dos alunos, os envolvem 

emocionalmente, são persuasivos, e capazes de demostrar “realisticamente” situações e ações 

que, por meio da comunicação oral e/ou escrita, podem parecer, aos discentes, distantes e 

abstratas. A abordagem delineada neste caso de ensino adota o filme “Serra Pelada” como 

uma experiência vicária e como uma ilustração. Objetiva-se levar o(a) discente a identificar e 

entender os problemas socioambientais decorrentes dessa exploração desordenada e provocar 

reflexões sobre as suas consequências em longo prazo. Busca-se levar os/as futuros(as) 

contadores(as) a compreender a importância de se considerar as externalidades causadas pelas 

atividades de mineração, que afetam negativamente comunidades inteiras e beneficiam apenas 

alguns poucos. A partir dos debates promovidos a respeito do filme e dos textos sobre as 

questões socioambientais os discentes serão estimulados a pensar sobre políticas públicas para 

mitigar as externalidades na atividade garimpeira. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desastre ambiental ocorrido na cidade de Mariana, em Minas Gerais, provocado 

pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco, empresa controlada 

pelas companhias Vale e BHP Billiton, aponta novamente para os transtornos socioambientais 

decorrentes das atividades mineradoras. O evento em questão deixou cerca de 20 mortos e 

provocou sérios danos ambientais, como milhares de hectares de solo estéril, centenas de 

quilômetros de rios contaminados, a enorme mortandade de animais e tantas outras mazelas 

que ainda são apontadas como consequência desse evento. 

O Brasil possui uma grande diversidade de minérios, decorrente de sua formação 

geológica. Esse potencial tem sido demasiadamente e desordenadamente explorado desde o 

período colonial. Atualmente, cerca de 3.500 minas estão em atividade, proporcionando uma 

das maiores produções desse setor no planeta. Essa indústria extrativa mineral produz 

inúmeras substâncias, metálicas, não metálicas e energéticas, dentre as quais destaca-se a 

extração de ouro com inúmeros episódios de conflitos ao longo dos séculos. 

Diante da importância dessa indústria, tanto do ponto de vista econômico e social, 

como de seus impactos ambientais, é preciso que profissionais e pesquisadores do campo das 

Ciências Contábeis reflitam sobre como podem contribuir para tornar tal atividade mais 

sustentável, viável em todas as suas dimensões. Segundo Ferreira (2011, p.1) “ao tratar do 

relato e da mensuração dos eventos econômicos das organizações que tenham relação direta 

ou indireta com o meio ambiente, sejam públicas ou privadas, a contabilidade, ou melhor, o 

contador deve antes conhecer o contexto em que os problemas ambientais ocorrem”. Para a 

autora, os recursos naturais afetam as relações econômicas e o patrimônio das organizações e, 

portanto, é necessário que a contabilidade relate e meça esses fatores.  

Assim, torna-se imperativo refletir sobre abordagens de ensino, da questão ambiental, 

na formação de contadores em nível superior. O presente caso de ensino pretende, portanto, 

sugerir uma maneira de promover a reflexão sobre a indústria da mineração a partir do caso 

da extração aurífera na Serra Pelada, além de levar os alunos a pensar em formas de atuação 

do contador nesse contexto.  

No final da década de 1970 o Brasil iniciou um período de extração histórica no Pará 

decorrente da descoberta de ouro na região sudeste paraense. O filme “Serra Pelada” dirigido 

por Heitor Dhalia retrata a exploração garimpeira que ocorreu nesse período, permitindo 

vislumbrar questões cruciais em termos de impactos sociais, ambientais e econômicos e 

políticas públicas. O caso de ensino aqui proposto objetiva levar a(o) discente a identificar e 

entender os problemas socioambientais decorrentes dessa exploração desordenada e provocar 

reflexões sobre as suas consequências em longo prazo. Busca-se levar os/as futuros(as) 

contadores(as) a compreender a importância de se considerar as externalidades causadas pelas 

atividades de mineração, que afetam negativamente comunidades inteiras e beneficiam apenas 

alguns poucos, que não participam do processo. 

A utilização de filmes como ferramenta didática tem grande potencial. Mendonça e 

Guimarães (2008) destacam a maneira como os filmes prendem a atenção dos alunos, os 

envolvem emocionalmente, são persuasivos, e capazes de demostrar “realisticamente” 

situações e ações que, por meio da comunicação oral e/ou escrita, podem parecer, aos 

discentes, distantes e abstratas. Com base nos trabalhos de Champoux (1999) e Huczynski e 

Buchanan (2004), os autores elencam algumas funções didáticas dos filmes. Dentre elas 

compreende-se que a abordagem aqui delineada adota o filme “Serra Pelada” como uma 

“experiência vicária” e como uma “ilustração”.   

O filme como uma “experiência vicária”, proporciona aos alunos fortes experiências 

que, por vezes, vão além do que pode ser experimentado na realidade. Por meio de técnicas 



 
 

 

cinematográficas como a exploração de determinados focos, ângulos de câmera e sons, o 

diretor permite ao espectador viver de maneira vicária a situação representada, contribuindo 

para que esses sujeitos consigam se colocar no lugar dos personagens, experimentar situações 

de maneira simulada. O filme “Serra Pelada” transporta o espectador para a cena, levando-o a 

criar certa empatia com os personagens, a sentir seus medos, a compreender suas ambições e a 

solidarizar-se com o coletivo que sofre naquele contexto.  

O filme como uma “ilustração”, ambientado em determinado local e momento 

histórico revela aspectos sutis dos espaços, costumes e modos de convivência em que as 

situações representadas se desenrolavam. Os cenários e figurinos, elogiados pela crítica 

(Villaça, 2013), oferecem elementos importantes que contribuem para materializar as 

situações representadas. “Serra Pelada” coloca o espectador diante do contexto da década de 

1980, dentro da cratera em que se extraia o ouro, nos casebres onde moravam os garimpeiros 

e no vilarejo onde eles buscavam um pouco de prazer e diversão, nos bares e boates que 

ofereciam bebidas e exploravam a prostituição. O diretor utiliza como recursos não só os 

cenários, mas também cenas reais do período o que oferece outros elementos para a 

construção de uma imagem mais concreta, pelo espectador, do que teria sido aquele ambiente.  

Diante dessas definições o Caso de Ensino aqui exposto propõe, a partir da utilização 

do filme “Serra Pelada” como experiência vicária e ilustração, um trabalho a ser desenvolvido 

com discentes da graduação em Ciências Contábeis, sobre os impactos socioambientais da 

atividade garimpeira. No próximo tópico, apresenta-se o enredo do filme e algumas notas 

sobre as críticas publicadas logo após seu lançamento, que demonstram o potencial desse 

material. No terceiro tópico, Notas de Ensino, são apresentados os objetivos do Caso de 

Ensino, as possibilidades de sua aplicação e acrescentadas informações sobre as ações 

governamentais no sentido de regulamentar a extração do ouro na região e mediar as relações 

entre garimpeiros e grandes empresas como a Vale do Rio Doce. Esses dados precisam ser 

trabalhados com os alunos após a exibição do filme, para que eles sejam capazes de pensar 

sobre como as autoridades têm considerado os impactos socioambientais da atividade 

mineradora na região e para que possam pensar em novas políticas, mais efetivas nesse 

sentido. Na sequência, o tópico Aspectos Socioambientais apresenta uma discussão 

introdutória sobre os impactos sociais e ambientais decorrentes das atividades de exploração 

mineral. Discussão esta, que deve ser promovida após a exibição do filme. Por fim, o item 

cinco, Políticas Públicas, discorre sobre o ciclo das políticas públicas, assunto que deve ser 

trabalhado com os(as) discentes com o objetivo de dar subsídios para pensar políticas públicas 

que considerem as particularidades da região e permitam o desenvolvimento local sem ignorar 

as externalidades causadas pela mineração. 

 

2. SERRA PELADA, O FILME 

 

O filme “Serra Pelada” conta a história de dois amigos de infância que, atraídos pela 

notícia da descoberta da jazida de ouro no Pará, partem de São Paulo em busca do 

enriquecimento, no início da década de 1980. O professor Joaquim deixa a mulher grávida 

para tornar-se garimpeiro em Serra Pelada. Juliano endividado, sem muitas perspectivas para 

o futuro em São Paulo, vai em busca do ouro no garimpo. Juliano e Joaquim começam a 

ganhar dinheiro juntos e em pouco tempo conseguem comprar um barranco (porção de terra 

em que tinham o direito exclusivo de extrair o ouro) empregando outros garimpeiros. 

Joaquim, mesmo tendo conseguido juntar bastante dinheiro, ainda não se dá por 

satisfeito, decidindo permanecer por mais um tempo no local. Juliano se sentiu muito à 

vontade no ambiente inóspito e sem leis de Serra Pelada, se envolveu com o contrabando, 



 
 

 

ganhou muito dinheiro, algum poder e tornou-se capaz de matar para defender seus interesses. 

Ele almejava ainda mais poder e não pensava em voltar à São Paulo. 

O crescimento dos negócios de Juliano e Joaquim chama a atenção dos poderosos 

Carvalho e Lindo Rico, donos de dezenas de barrancos. A disputa pelo poder e pela posse 

desses pedaços de terra gera tensões, mortes, emboscadas e ameaças. Para piorar Juliano se 

apaixona por Tereza, que estava prestes a se casar com Carvalho. Depois de escapar de uma 

emboscada, Juliano conclui que Carvalho teria encomendado sua morte e, então, manda matar 

Carvalho, assumindo seus negócios. 

Joaquim discorda do modo violento e desmedido como Juliano conduzia o negócio e 

acaba discutindo e se afastando do amigo. Ele passa a trabalhar como garimpeiro em outros 

barrancos, adoece, mas sobrevive à malária. Chega a encontrar uma grande pepita de ouro, o 

suficiente para voltar para casa com um algum dinheiro, mas ao tentar retornar é assaltado. 

Acreditando que Juliano teria sido o responsável pelo assalto, Joaquim resolve se vingar, e 

com a ajuda de Lindo Rico, entrega à polícia todo o esquema de contrabando e corrupção de 

Juliano, o que acaba gerando uma “queima de arquivos”, o assassinato de todos que pudessem 

entregar os esquemas criminosos à polícia. 

Em uma troca de tiros entre criminosos, Joaquim é baleado, mas socorrido pelo amigo 

Juliano, que é preso no hospital. Assim que Joaquim se recupera, volta para São Paulo, revê 

sua esposa e conhece sua filha que àquela altura contava entre quatro e cinco anos de idade. 

Por fim, Juliano consegue comprar a polícia e reerguer seus negócios, enviando uma 

significativa quantia de dinheiro para o amigo Joaquim, em São Paulo. 

“Serra Pelada”, dirigido por Heitor Dhalia recebeu críticas severas como Balbi (2013) 

e Villaça (2013). De acordo com Villaça (2013, p.1): 

[...] o filme não só se mostra incapaz de levar o espectador a refletir sobre o que foi 

aquele momento na história do país como ainda transforma Serra Pelada em um mero 

pano de fundo para o drama de personagens chatos, por vezes soando mais como um 

aspirante a novo Cidade de Deus do que como um projeto realmente interessado no 

universo daqueles trágicos e sonhadores garimpeiros. 

Ainda que o filme deixe as questões socioambientais da exploração da Serra Pelada 

como pano de fundo, ele contribui para uma reflexão nesse sentido, pois, como já mencionado 

neste trabalho, o filme apresenta imagens reais do período, ricos cenários e toca em questões 

daquele universo, como o ambiente insalubre, a exposição dos garimpeiros à doenças como a 

Malária e a Aids, as mazelas da prostituição, do abuso do álcool, etc. Para Cunha (2013, p.1) 

“o roteiro é bastante didático e funcional, revelando detalhes interessantes daquela "estrutura" 

no meio da selva. E isso não compromete o resultado, uma vez que a ideia era acrescentar 

conteúdo, falando da hierarquia entre os garimpeiros, dos interesses do governo, a Malária, a 

chegada da AIDS etc”. Pablo Villaça acrescenta: 

Mas “Serra Pelada” tem outras virtudes, claro: o design de produção de Tulé Peak, por 

exemplo, é espetacular em sua habilidade de criar ambientes carregados de história e 

personalidade (como os casebres habitados pelos garimpeiros e o vilarejo localizado a 

trinta quilômetros dos barrancos), sendo extremamente bem sucedido, também, ao 

recriar partes daquele mundo com uma fidelidade tão grande que jamais conseguimos 

perceber a diferença entre as imagens de arquivo e aquelas criadas para o filme – o 

que, logicamente, também se deve à ótima direção de fotografia de Ricardo Della 

Rosa e aos figurinos detalhistas de Bia Salgado (Villaça, 2013, p.1). 

Dessa forma é enriquecedor trabalhar com a exibição de “Serra Pelada”, chamando a 

atenção para alguns detalhes do filme e acrescentando dados que contribuirão para a reflexão 

dos(as) discentes. É preciso pois, atentar para informações como: os mais de 60 mil homens 

de todos os lugares do Brasil que migraram para as jazidas de ouro da região sudeste do Pará; 



 
 

 

o fato de que depois de certo tempo o governo regulou a extração e a venda de ouro, que só 

poderia ocorrer por banco oficial, a Caixa Econômica Federal; a proibição de armas, mulheres 

e bebidas na região do garimpo, o que fez com que comerciantes e outras pessoas se 

instalassem em um local à 30 km de distância, fora do perímetro legal desses impedimentos. 

Nesse vilarejo eram comuns e numerosos os bares e casas de prostituição, e se tornara um 

local livre para armas e outras negociações escusas. Além disso, o filme retrata as condições 

precárias de trabalho no garimpo que colocavam em risco a vida de garimpeiros. Muitos 

morreram em desabamentos de terra, quedas e das doenças que afligiram o garimpo. 

 

3. NOTAS DE ENSINO 

 

3.1. Objetivos e aplicações 

Propõe-se que o filme “Serra Pelada” seja trabalhado no âmbito da disciplina 

Contabilidade Socioambiental nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, logo no início 

do curso, com o objetivo de trazer à tona as questões relacionadas com impacto no meio 

ambiente e na sociedade, decorrentes das atividades empresariais, como a mineração. Esse 

primeiro movimento auxiliará na reflexão, pelos discentes, sobre a responsabilidade social dos 

contadores nesse setor. Acrescenta-se, ainda, que as questões ora apresentadas poderiam ser 

trabalhadas em outras disciplinas do curso, como Ética e Gestão/Contabilidade Pública.   

Assim, como sugerem Barbosa e Teixeira (2007), antes de exibir um filme com a 

intenção de utilizá-lo como ferramenta didática, é preciso contextualizá-lo, oferecendo aos 

alunos elementos sobre seu conteúdo e a relação com o assunto trabalhado pelo professor. 

Portanto, neste caso, é importante que os alunos façam uma leitura prévia da sinopse, de 

algumas críticas do filme, além de estudar alguns textos que introduzem a questão da 

contabilidade ambiental, com o fim de direcionar o olhar para essas questões, no momento em 

que eles estiverem assistindo o filme.  

Nesse sentido devem ser lidos e discutidos textos que desenvolvam de maneira 

introdutória o campo da contabilidade socioambiental, trabalhando conceitos como 

“sustentabilidade”, “desenvolvimento sustentável” e “externalidades”. Assim os/as discentes 

terão mais dados para estabelecer relações entre a atividade mineradora apresentada no filme 

e as questões a contabilidade ambiental.  

Após a leitura e discussões desses textos será construído um roteiro para guiar as 

observações dos alunos no momento em que estiverem assistindo ao filme. Eles serão 

incentivados a tomar notas sobre: i) aspectos sociais - as condições de trabalho no garimpo, 

problemas estruturais enfrentados pelos garimpeiros, relações sociais estabelecidas; ii) 

aspectos ambientais - impactos no meio ambiente que afetam ar, água, solo e subsolo, fauna, 

flora e paisagem; e como cada um desses aspectos refletem no bem estar e saúde dos seres 

humanos.  

Depois da exibição do filme, uma análise da conjuntura atual relacionada com a 

exploração da Serra Pelada, pode gerar um trabalho bastante enriquecedor. Desde 2010 

japoneses vêm empreendendo esforços para reabrir Serra Pelada com o objetivo de explorar 

partículas de ouro. Um contrato com a Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros de Serra 

Pelada foi assinado em setembro de 2015. A mineração estava oficialmente interrompida 

desde 1992, teve uma autorização para reabertura em 2002, mas a reabertura prática surtirá 

impactos de variadas grandezas. Os alunos devem ser provocados a pesquisar como a 

reabertura está sendo planejada, que medidas serão tomadas para minimizar os impactos 

socioambientais verificados na década de 1980, se as externalidades dessa atividade 

mineradora serão consideradas, além de como tais externalidades impactarão no custo do 

ouro. Para tanto é interessante que os discentes resgatem as políticas públicas empreendidas 



 
 

 

desde a década de 1980 para regular essa atividade mineradora e melhorar as condições de 

vida em Serra Pelada. Por meio desses questionamentos outra proposta a ser feita aos 

discentes é a de elaborarem demandas de políticas públicas que contribuam para reduzir as 

externalidades mencionadas. Na Tabela 1 apresenta-se uma síntese da proposta. 

 

Tabela 1: Sugestão de plano de ensino para aplicação do Caso de Ensino 
Antes da exibição do Filme O professor deve apresentar para os alunos a sinopse do filme, algumas críticas, 

além de textos que trabalhem as questões socioambientais de maneira 

introdutória. 

Sugestões de leituras prévias i) Críticas ao filme: Balbi (2013) e Villaça (2013). 

ii) Aspectos Socioambientais: Ferreira (2011, p. 1-15); Ribeiro (2010, p. 1-8 e 

19-36); Tinoco e Kraemer (2011, p. 17-35); Farias (2002, p. 13-17); Barreto 

(2001, p.73-82); Veiga (2001, p. 1-4). 

Exibição do filme  Tempo gasto: 105 minutos 

Roteiro de análise do filme Os alunos deverão ser orientados a tomar nota daquilo que lhes chamar a 

atenção no filme, a partir do roteiro de análise apresentado pelo professor. 

Sugestão de leituras após a 

exibição do Filme 

Políticas Públicas: Souza (2006); Trevisan & Van Bellen (2008); Ramos & 

Schabbach (2012); Raeder (2014); Loureiro (2002). 

Depois da exibição do Filme i) O professor deve apresentar para os alunos informações sobre o estado atual 

da região de Serra Pelada, para tanto pode considerar o desenrolar histórico 

sintetizado na seção “O Garimpo em Serra Pelada”; 

ii) Os alunos devem ser provocados a pesquisar como a reabertura do garimpo 

está sendo planejada pelas autoridades; 

iii) Os discentes serão instigados a pensar em políticas públicas que contribuam 

para reduzir as externalidades da extração do ouro em Serra Pelada. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.2. O Garimpo em Serra Pelada  

A Serra Pelada está localizada a cerca de 35 quilômetros do município de 

Curionópolis, no Pará. Essa jazida mineral, que produziu entre 30 e 40 toneladas de ouro no 

auge da extração e que atualmente possui várias cooperativas de mineradores e cerca de 45 

mil “garimpeiros de origem”, foi fechada em 1992 e reaberta em 2002. Essa seção resgata, 

especialmente a partir da legislação e de notícias veiculadas nos sites oficiais do Senado 

Federal, da Câmara dos Deputados e do Ministério de Minas e Energia, alguns aspectos 

essenciais para contextualizar as discussões propostas no caso. Alguns desdobramentos 

históricos, políticos e sociais aqui descritos respaldam-se nos marcos legislativos e/ou ações 

empreendidas e noticiadas.  

Em 1979 o garimpo de Serra Pelada foi aberto pelo governo. O ouro foi descoberto 

acidentalmente e a notícia da descoberta atraiu milhares de pessoas para o Pará em busca de 

fortuna. Em 1980 o então presidente João Batista Figueiredo, para intervir no caos instalado 

em função da corrida desenfreada para o local e ordenar a prospecção, nomeou como 

interventor o major Sebastião Rodrigues de Moura. A receita Federal manteve o registro das 

áreas de lavra e dos garimpeiros, e a Caixa Econômica Federal foi o órgão oficial instituído 

para a comercialização de todo ouro encontrado. O interventor, conhecido como Major Curió, 

criou uma cidade denominada de Curionópolis, mais tarde elegeu-se para dois mandatos de 

prefeito e manteve-se bastante influente na região até o ano de 2008.  

Pressionado pelos garimpeiros o presidente João Batista Figueiredo cedeu-lhes 100 

hectares para garimpo, e por conta disso pagou à Vale do Rio doce, a quem pertencia a Serra 

Pelada, uma indenização de US$ 60 milhões. No ano de 1992 a autorização concedida para 

exploração em 1984 não foi renovada, assim o garimpo foi fechado pelo então presidente 

Fernando Collor, e a área voltou a ser concessão da Vale do Rio Doce por meio de decreto. 

Os garimpeiros que se mantiveram na região enfrentaram inúmeras dificuldades.  Em 1997 



 
 

 

um projeto que institui o Estatuto do Garimpeiro - Projeto de Lei 2844/97 (tramitou na 

Câmara e em Comissões de trabalho de 1997 a 2003 e foi arquivado em 2008). 

Em 1998 os garimpeiros por meio de um "manifesto à nação" pediram apoio ao 

Senado em relação à reivindicação de receber da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 120 

milhões retidos nas operações de compra de ouro. Em 1999 o Senado aprovou, em uma 

votação simbólica, a restauração do direito dos garimpeiros explorarem a Serra Pelada, 

atividade a qual estavam impedidos de exercer desde 1992, e enviou por meio da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) uma comissão para avaliar a situação dos 

garimpeiros. Um projeto de decreto legislativo foi elaborado por uma comissão de senadores 

e submetido à Câmara dos Deputados. Em 2002 uma área de 100 hectares do garimpo foi 

reaberta mediante Decreto Legislativo aprovado pelo Senado, por meio deste a posse da área 

foi retirada da Vale do Rio Doce e devolvida à cooperativa de garimpeiros.  Por conta desse 

evento, os garimpeiros que haviam se retirado quando houve o fechamento da mina 

retornaram, gerando graves conflitos com os garimpeiros que permaneceram na região.  

Em 2007 foi formalizado um acordo entre o Ministério das Minas e Energia, a 

Companhia Vale do Rio Doce e a Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros de Serra Pelada 

(Coomigasp) para regularizar a exploração de garimpo, utilizando-se se métodos industriais, 

em uma área de 85,11 hectares, suspensa desde 1992. Pelo acordo, todo o minério extraído 

nesta área será de direito dos garimpeiros, sendo que o calcário retirado deverá ser repassado 

à Vale do Rio Doce. As negociações mediadoras entre os grupos de garimpeiros foram 

assumidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e o Ministério de Minas e 

Energia, que reconheceram a Coomisgasp como representante legítima dos trabalhadores e 

decidiram em 2007 que quem poderia explorar o ouro da região em virtude de suas condições 

técnicas era o consórcio Vale/SPE/SPDC/Colossus.  

Em 2010 a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) reuniu 

garimpeiros e representantes do poder público para discutir os conflitos que envolvem 

mineradoras e antigos garimpeiros, bem como interesses políticos e sindicais na região. 

Também realizou seminários e audiência pública com garimpeiros para avaliar problemas e 

demandas dos habitantes de Curionópolis no que concerne à educação, saúde, infraestrutura, 

respeito ao meio ambiente e capacitação profissional. Algumas condições vividas pelos 

garimpeiros quando o garimpo foi aberto pela primeira vez – condições de trabalho, saúde e 

infraestrutura local precárias – permanecem quase inalteradas.  Além disso, garimpeiros que 

rejeitaram a decisão em favor do consórcio Vale/SPE/SPDC/Colossus alegam fraude no 

estabelecimento da concessão e levantam acusações sobre impedimento de trabalharem, 

prisão, tortura e assassinatos pelas empresas consorciadas e pela Polícia Militar.  

Em 2014, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo 

1407/13 que susta a concessão, feita em 2010 pelo Ministério de Minas e Energia, da 

exploração para a Serra Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral, parceria entre a 

Coomigasp e a empresa canadense Colossus Minerals. Em 2015, durante assembleia geral da 

cooperativa, foi assinado um contrato com a empresa japonesa Mineração Yamato do Brasil 

(Miyabras). Nos próximos meses será criada uma Sociedade de Propósito Específico para 

execução do contrato, por meio do qual 51% dos minerais será da Coomigasp e 49% da 

Miyabras. Há uma previsão de que sejam retiradas 23 toneladas de minérios, incluindo ouro.  

Embora as últimas décadas mostrem esforços e ações políticas em torno da região de 

Serra Pelada, como evidencia o resumo acima, ainda em 2015 as condições da região em 

termos sociais continuam críticas. Tal fato pode ser observado no recente discurso de Helio 

Leite do DEM-PA, em 08/04/2015, o deputado solicita uma ação do governo federal, segundo 

ele os moradores ainda vivem em “situação de abandono” e “inúmeras mazelas sociais”. O 

deputado argumenta que na região residem mais de 5 mil famílias à espera da reabertura 



 
 

 

efetiva da mina, estas pessoas não possuem “atendimento digno na saúde e na educação, não 

tem infraestrutura urbana, [...] o serviço público disponível é de péssima qualidade em todas 

as áreas, o acesso ao local é feito por estrada de chão, as ruas nunca foram asfaltadas, o sinal 

de telefonia não funciona. Além disso, outro problema grave atinge a juventude do vilarejo, o 

crescimento da prostituição infantil em Serra Pelada, mais um fruto da falta de perspectiva 

profissional e da falta de acesso à educação” (Câmara dos Deputados, 2015a). 

A situação de miséria e desemprego na região da Serra Pelada apresentam desafios 

para a elaboração de políticas públicas. Nesse sentido cabe uma importante consideração feita 

por Serra e Fernandez (2004, p. 115) sobre as políticas públicas elaboradas para a região 

amazônica, a qual abrange a Serra Pelada. Os autores argumentam que, de maneira geral as 

políticas não promoveram ocupação espacial eficiente, e embora tenham reduzido o 

isolamento entre as outras regiões do país e fomentado investimento financeiro, resultaram 

“numa exploração predatória dos recursos naturais e no agravamento das disparidades sociais. 

De fato, estas políticas de desenvolvimento, devido ao fato de atrair um imenso fluxo 

migratório, foram responsáveis por gerar consideráveis impactos sociais e ambientais nas 

áreas urbanas e rurais”. 

Cota, Coelho e Do Rio (1986, p. 113) argumentam que quando uma política de 

mineração não é aderente aos interesses da população ocorrem duas distorções: i) segmentos 

sociais e espaciais da sociedade são beneficiados seletivamente; ii) a soberania nacional fica 

comprometida em termos de recursos minerais. Tecendo considerações especialmente sobre o 

caso Serra Pelada, esses autores argumentam que conflitos na área de mineração podem ser 

atenuados, por exemplo, a partir de política com vistas à geração de emprego. Após 

considerar que políticas públicas devem ser “feitas por políticos = cidadãos eleitos com 

mandato popular” e no Brasil ocorre uma excrescência conceitual e legal – “executivo 

estabelece planos por decreto”; “ministros revogam leis através de portarias”; “burocratas e 

tecnocratas estabelecem políticas públicas a seu talante, sem passar pelo Congresso Nacional” 

– os autores apresentam algumas recomendações para uma política mineral. 

Segundo eles, a política mineral no Brasil deve abranger a vida global das pessoas 

envolvidas e não apenas a utilização do minério. Os garimpos devem ser regulamentados e 

incentivados na medida em que gerem renda e emprego. A política deve buscar a promoção 

de aumento de renda individual, nesse sentido deve valorizar o homem do setor, capacitar os 

técnicos e fornecer condições dignas ao mineiro e garimpeiro. Devem haver estudos sobre os 

impactos ambientais gerados pela exploração; as exportações devem ser seletivas e considerar 

a finitude dos recursos. Deve haver associação com uma política de C&T que contenha 

dotação orçamentária, pesquisa de métodos para explorar e reutilizar minérios e que estimule 

o trabalho entre universidades e empresas (Cota et al., 1986, p. 116). 

A Serra Pelada faz parte de uma complexa região amazônica onde os imigrantes não 

conseguem ascender socialmente, onde a riqueza gerada não é vista nem fixada no solo que a 

produz, onde a miséria urbana e o desperdício de recursos evidenciam o abuso e a exploração 

em favor de outras regiões e povos, onde as classes sociais desfavorecidas sofrem de 

abandono político histórico por parte do Estado brasileiro. O equívoco das políticas públicas 

brasileiras nos últimos 35 anos para essa região pode ser exemplificado em dois aspectos: i) 

não considerar a diversidade dos ecossistemas da região e o estabelecimento de uma oposição 

entre desenvolvimento e conservação ambiental; ii) utilização de instrumentos para estímulo 

da exploração, desenvolvidos por organismos nacionais e regionais, que não consideraram 

impactos na natureza e geraram desperdício de recursos (Loureiro, 2002). 

Loureiro (2002) discorre que o panorama da região amazônica denuncia que o Brasil 

necessita de um novo modelo de políticas públicas para a região, pois a manutenção do 

modelo atual “aumentará as desigualdades sociais, os desequilíbrios regionais e levará à 



 
 

 

destruição de enormes massas de recursos naturais”. O novo modelo deve conter, por 

exemplo: Respeito às populações locais e sua cultura; Desenvolvimento de uma economia de 

eco desenvolvimento e sustentabilidade; mudança na base produtiva regional de exportação e 

inserção da industrialização para complementar as cadeias produtivas; integrar universidades 

e institutos da região com aqueles de outras regiões do país e intensificar a pesquisa sobre 

aproveitamento de espécies vegetais e animais; desenvolvimento de oportunidades para 

emprego e renda. 

4. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Calamidades e desordens climáticas estão cada vez mais presentes nas pautas 

jornalísticas e no cotidiano da sociedade. É de amplo destaque na agenda mundial temas como 

aquecimento global, poluição severa do ar, acesso à água potável, extinção da biodiversidade 

marinha, aquática e terrestre, entre outros. Em virtude disso, surgiram questões sobre como 

tem sido utilizado o patrimônio ambiental. Por exemplo, os recursos naturais são mesmo 

extraídos em passo acelerado? Existem perspectivas de substituição desses recursos? As 

atividades econômicas geram um grau de contaminação superior à capacidade de absorção do 

ambiente e afetam a saúde ou bem-estar humanos? 

 Os desafios socioambientais e o impacto da produção e do consumo humano sobre os 

ecossistemas é um tema que vem sendo pesquisado em diversas áreas do conhecimento. Para 

Caridade (2012) não existem mais dúvidas sobre a essência do problema, haja vista que este 

tem origem a partir da pressão humana excessiva sobre os recursos naturais, a questão em 

pauta é como resolvê-lo. A dificuldade torna-se ainda maior por se tratar de recursos naturais 

cujos benefícios são usufruídos por muitos indivíduos em comum. Consequentemente, tais 

preocupações fomentam a demanda por informações de caráter ambiental, as quais 

apresentaram amplo crescimento nas últimas décadas. Isso pode ser percebido pelo crescente 

número de relatórios socioambientais publicados pelas companhias em todo o mundo. 

A iniciativa global The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), originada 

na reunião dos ministros de meio-ambiente dos governos dos países membros do G8, reafirma 

a necessidade de que a proteção efetiva do meio ambiente, necessariamente, deve estar 

fundamentada em uma economia sólida, incluindo o reconhecimento explícito dos custos e 

dos benefícios da conservação e do uso sustentável dos recursos naturais. De acordo com o 

relatório TEEB (2010), a invisibilidade dos valores da biodiversidade tem encorajado o uso 

ineficiente e, até mesmo, a destruição do capital natural. Propõe-se uma visão nova da 

economia, na qual os valores dos recursos naturais estejam totalmente refletidos nas tomadas 

de decisão de entidades públicas ou privadas. 

Gross (2011) cita que mesmo após várias décadas de campanhas ambientalistas, as 

empresas ainda poluem e destroem o meio ambiente, o motivo seria que essas externalidades 

não estão incluídas nos relatórios contábeis. Ainda segundo o autor torna-se necessário, para 

salvar o que resta do meio ambiente, mensurar o quão valioso esses recursos naturais são para 

a sociedade. A incorporação de considerações relativas aos ecossistemas no âmbito dos 

negócios se faz cada vez mais importante, para fazer frente aos desafios de um mundo com 

recursos limitados. 

No ano de 1991, ocasião em que existiam poucos periódicos acadêmicos na área, a 

capa da Revista Brasileira de Contabilidade estampava a matéria “Contabilidade & Ecologia: 

uma necessidade que se impõe”, de autoria do prof. Luiz Nelson de Carvalho. No texto o 

autor cita que o contador, em seu papel de comunicador da vida empresarial, deve buscar 

conhecer, identificar, mensurar e reportar. Essa última obrigação (divulgação) seria segundo 

Carvalho (1991) uma especialidade dos contadores e teria o poder de mudar comportamentos 

e atitudes. Igualmente, no livro Contabilidade Ambiental (Ferreira, 2011) adverte-se para a 



 
 

 

importância de compreendermos os impactos socioambientais decorrentes das atividades 

empresariais, buscando formar profissionais conscientes, com uma compreensão básica do 

meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados a essas atividades e da presença e 

função da humanidade neles, o que demanda uma responsabilidade crítica. 

A partir de leituras prévias e de uma discussão inicial a respeito dessas questões, 

pretende-se exibir o filme “Serra Pelada”, para então estimular um diálogo entre os alunos 

com a finalidade de compreender as implicações socioambientais das atividades de 

exploração de recursos minerais, especificamente no contexto apresentado pelo filme. A 

atividade do garimpo de ouro na Amazônia, conforme exposto no longa-metragem, foi 

praticada de modo desordenado, acarretando grandes problemas socioeconômicos para as 

comunidades locais, tendo em vista o dano ambiental causado pelas práticas rudimentares 

empregadas. Buscamos, assim, debater sobre quais seriam os benefícios que podem ser 

associados à atividade mineradora sob o ponto de vista temporário (durante a vida útil da 

mina) e duradouro (após o esgotamento da jazida). Além disso, identificar as externalidades 

sociais e ambientais relacionadas ao garimpo de ouro, pensando se é possível conciliar essa 

atividade com o desenvolvimento sustentável. 

4.1. Passivo Ambiental: A Insustentabilidade de Serra Pelada  

Em meio às crescentes discussões e preocupação com as questões ambientais tem-se a 

definição de desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades atuais sem 

prejudicar as possibilidades das gerações futuras atenderem suas demandas (Giddens, 2009). 

Desenvolvimento sustentável pode ser entendido, também, como internalização de 

externalidades, seria o desenvolvimento que maximiza os benefícios líquidos no longo prazo 

para a humanidade levando em conta os custos da degradação ambiental. Os benefícios 

líquidos seriam, por exemplo, não apenas o aumento de renda ou redução de desemprego e 

pobreza, mas as condições de vida mais saudáveis e outros benefícios associados com a 

melhor qualidade do meio ambiente. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável não estaria 

na estagnação das instituições, mas na necessidade de crescer de forma prudente, garantindo 

que os benefícios do desenvolvimento sejam duradouros (Caridade, 2012). 

Considerando que os recursos minerais possuem natureza exaurível, para que a 

mineração possa ser considerada uma atividade sustentável, dever-se-ia buscar a igualdade de 

direitos sobre o uso desses recursos, inclusive para gerações futuras. Sob a perspectiva da 

geração atual a mineração poderia ser considerada sustentável se fossem minimizados os seus 

impactos ambientais, ou seja, se as mineradoras agissem no sentido de prevenir esses 

impactos, de mitiga-los, de recuperar os danos causados ao meio ambiente e por fim, se essas 

empresas tomassem medidas de compensação. Se, por outro lado, estendermos o horizonte 

temporal, a sustentabilidade estaria na garantia do bem-estar das gerações futuras, uma 

questão de maior complexidade quando se pensa em recursos não renováveis. 

A mineração é considerada como uma atividade altamente poluidora do meio 

ambiente e nociva às comunidades envolvidas de forma direta. Distinta de outros setores 

econômicos, o objeto desse setor é a extração de um recurso natural, e não a incorporação à 

sua atividade produtiva. Na Implantação dos garimpos ocorre o desmatamento da área 

explorada, das vias de acesso e escoamento do ouro explorado, das moradias improvisadas e 

demais instalações. A Figura 01 retrata esse impacto, na cena um helicóptero sobrevoa e dá 

visão panorâmica de parte da floresta desmatada, o que seria o início do garimpo. 

 



 
 

 

 
Figura 01: Cena de Serra Pelada (2013), imagem no tempo 06‟26” do filme. 

Na etapa do bateamento, onde cascalho, minério ou aluvião são revolvidos em um 

recipiente de madeira ou metal, em busca de ouro, o principal impacto é a poluição mercurial 

do solo, sedimentos, águas e rios. O mercúrio também contamina a atmosfera e, novamente 

solo e rios, por meio da queima do amálgama, bem como na segunda queima do ouro ocorre 

mais uma contaminação ocupacional. A contaminação do solo pode ser verificada na Figura 

02, onde aparece um garimpeiro manuseando uma bateia à procura de ouro. 

 

 
Figura 02: Cena de Serra Pelada (2013), imagem no tempo 49‟43” do filme. 

 

Em garimpos primários, como o retratado no filme, na fase de lavra ocorre a cava dos 

garimpos que geralmente é feita sem que haja segurança para os garimpeiros. De fato pouca 

importância foi dada aos garimpeiros de Serra Pelada. O grande contingente de trabalhadores 

que migrou para a região em busca do sonho de enriquecimento, era submetido a condições 

precárias de vida, condições de trabalho insalubres, bem como estava sujeito a doenças 

endêmicas. Em alguns momentos do filme são representadas tais situações, como a 

instabilidade de taludes/encostas em função da erosão, provocando acidentes com 

desabamentos e até mortes de garimpeiros (cenas aos 40‟30‟‟ e aos 1:06‟55” do filme).  

Os impactos sobre a fauna e flora traziam implicações graves, como a proliferação de 

vetores de doenças pelo acúmulo de água nas cavas abandonadas. A malária era comum no 

garimpo paraense, que é exibida nas Figuras 03 e 04. A narrativa do filme expõe o delírio 



 
 

 

causado pela malária, um dos sintomas da doença, associando-o ao “delírio do ouro”, ambos 

destruíam as capacidades de discernimento das pessoas. 

 

  
Figura 03 e 04: Cenas de Serra Pelada (2013), imagens do filme nos tempos 1:19‟15” e 1:19‟40”. 
Um aspecto relevante sob o ponto de vista social é que o garimpo é uma das principais 

atividades empregadoras do setor, contudo, as situações trabalhistas, de saúde e de segurança 

são preocupantes, dado o alto índice de informalidade (Barreto, 2001). Múltiplos outros 

problemas sociais que aconteceram no garimpo em meados dos anos 1980 são encenados, 

como a obsessão e os devaneios, frutos do dinheiro inesperado. Quando um garimpeiro 

achava ouro era chamado de “bamburrado”, os sortudos de Serra Pelada. O filme conta 

histórias de homens que ganharam fortunas e gastaram tudo no mesmo dia (cena aos 09‟45‟‟ 

do filme).  

As condições de vida eram deletérias, eram frequentes assassinatos oriundos de brigas 

e “acertos de contas”. As pessoas viviam em cabanas de pau a pique e as relações de trabalho 

eram informais, não havia direitos trabalhistas (cena aos 11‟40‟‟ do filme). Além disso, 

motivados pela máxima “quem não gasta dinheiro com mulher e com bebida, não acha ouro” 

proliferavam-se doenças sexualmente transmitidas, o alcoolismo e o abuso de drogas. Como 

eram proibidos no garimpo os bares e prostíbulos foram instalados a 30 km de distância, na 

cidade denominada “Os 30”, retratado na Figura 05, local onde tudo era permitido. O filme 

não reporta explicitamente, mas uma reflexão possível é que convivia nesse espaço também a 

prostituição infantil. 

 



 
 

 

 
Figura 05: Cenas de Serra Pelada (2013), imagens do filme nos tempos 1:19‟15” e 1:19‟40”. 

 

Outro tipo de impacto gerado pelo setor mineral que deve ser levado em conta é o 

visual, exposto na Figura 06. Sua grande relevância se dá por uma questão subjetiva, pois, o 

aspecto visual provoca um choque psicológico nas pessoas. A relevância desse impacto será 

maior de acordo com a sua localização, visto que grande parte das minerações se localiza em 

áreas quase intocadas pelo homem, esse impacto visual é mais alarmante, podendo trazer a 

urbanização futura dessa área, com todas as suas consequências socioambientais (Barreto, 

2001). Na cena em questão, exibe-se uma cratera formada pela cava excessiva em que é 

possível perceber esse impacto visual. Nesse trecho o narrador descreve que Serra Pelada 

tinha a maior concentração de trabalho manual, desde as pirâmides do Egito, com a diferença 

de que os garimpeiros construíram uma pirâmide de cabeça para baixo. 

Acrescenta-se ao inventário de agressões das atividades de mineração a poluição 

sonora, o assoreamento de rios e lagos, o lançamento de fragmentos e vibrações. Não se sabe 

a quantidade real de mercúrio consumida na garimpagem de ouro na Amazônia. Tampouco se 

conhecem as consequências ambientais desse descarte descontrolado. Pesquisas recentes 

assinalam elevadas concentrações de mercúrio no contexto amazônico, junto a evidências 

preocupantes de contaminação a grande distância dos locais garimpados (Veiga, 2001). Como 

problemas persistentes, em populações sob o risco de exposição ao mercúrio, pesquisas 

reportam que além dos garimpeiros, trabalhadores de casas de compra e venda de ouro 

apresentam teores elevados de Hg em urina e as populações ribeirinhas também têm mostrado 

níveis diferenciados de exposição ao metal nocivo (Santos, 2003). 

 



 
 

 

 
Figura 06: Cena de Serra Pelada (2013), imagem no tempo 01:06‟04” do filme. 

 

Assim como ocorreu em outras regiões do país e, especificamente da Amazônia, as 

atividades de extração de ouro em Serra Pelada foram empreendidas de forma desordenada, 

em condições ambientais adversas, com insuficiente participação do poder público. Os 

benefícios temporários, durante o período de exploração de uma jazida, como a geração de 

renda e os impostos arrecadados, não são suficientes para contrapor as externalidades 

originárias do garimpo. A atividade migratória, predatória e usualmente ilegal, exercida 

anonimamente, não traz benefícios duradouros para os locais de extração. A remoção eficaz 

de ouro e de mercúrio contidos em minérios remanescentes e rejeitos pode ser a melhor via, 

senão a única, para viabilizar a reabilitação das várzeas e o ordenamento social dos garimpos 

na região. Isso naturalmente demanda ações articuladas de longo curso, recomendando a 

formulação de um amplo programa de educação e extensão ambiental, com participação de 

garimpeiros, técnicos, empresários, governo e da comunidade em geral (Veiga, 2001). 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Nesse momento, busca-se identificar e discorrer sobre como as fases do ciclo de 

políticas públicas podem ser pensadas no caso da extração do ouro, a partir do filme “Serra 

Pelada”. De acordo com a literatura, o ciclo da política pública é formado por cinco fases: i) 

Percepção e definição de problemas; ii) Formação da agenda; iii) formulação da política; iv) 

implementação da política; v) monitoramento e avaliação. Conforme Gelinski e Seibel (2008, 

p. 228) as políticas públicas representam as ações governamentais para solucionar 

determinadas necessidades públicas. Estas políticas podem “ser sociais (saúde, assistência, 

habitação, educação, emprego, renda ou previdência), macroeconômicas (fiscal, monetária, 

cambial, industrial) ou outras (cientifica e tecnológica, cultural, agrícola, agrária)”.  

Souza (2006) destaca que a política pública pode ser vista como um ciclo deliberativo 

que se constitui em um processo dinâmico e de aprendizado. A autora também afirma que 

“formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 

traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real”. Nesse sentido, embora outros segmentos não 

governamentais estejam envolvidos na formulação de políticas públicas, estudos empíricos 

comprovam que a “capacidade dos governos de intervir, formular políticas públicas e de 

governar” não foi diminuída ainda que o papel do Estado tenha encolhido. Os alunos seriam 

orientados a observar como algumas políticas públicas podem ter sido elaboradas, 



 
 

 

identificando as fases dessa elaboração a partir do filme. As primeiras quatro fases e sua 

relação com o filme estão resumidas na Tabela 02. A primeira coluna apresenta as bases 

teóricas da fase e a segunda coluna relaciona exemplos de acontecimentos no filme que 

remetem às fases. 

  



 
 

 

Tabela 02 - Ciclo da Política Pública, fases 1 a 5 
Fase do Ciclo Político Acontecimentos no filme que remetem a fase 

1. Percepção dos problemas: Esta fase diz respeito a 

percepção do problema público. Depois de percebido 

o problema é delimitado para se identificar a 

possibilidade de solução. 

■ As noticias nos jornais sobre o ouro encontrado 

nas minas;  

■ A chegada de mais de 1000 pessoas em poucos 

dias. A migração de pessoas e famílias inteiras de 

diversas regiões do país em busca de ouro e riqueza. 

2. Formação da Agenda: diz respeito a um conjunto 

de problemas considerados relevantes para os atores 

políticos. A definição da agenda pode ser feita a partir 

de três focos:  

i) problemas entram na agenda quando se assume que 

algo deve ser feito sobre eles (consenso construído 

por persuasão); 

ii) a política pública em si, via construção de uma 

consciência para o enfrentamento de dados problemas 

(consenso construído por barganha); 

iii) a agenda é construída pelos participantes visíveis 

(políticos, mídia, partidos, grupos de pressão) que 

definem agenda e os invisíveis (acadêmicos e 

burocratas) que definem as alternativas. 

A agenda pode ser política (sistêmica), formal 

(institucional) ou agenda da mídia. 

O filme mostra que a agenda política para o caso 

Serra Pelada foi formada a partir do problema 

iminente que pedia uma solução imediata. 

■ A extração e comércio de ouro sem regras e 

fiscalização, por conta dos “donos dos barrancos”; 

■ A ocupação desordenada da mina. 

O filme também sugere que formou-se uma agenda 

da mídia, visto que os problemas receberam atenção 

dos meios de comunicação e influenciaram as 

demais agendas. 

3. Formulação da Política Pública: Esta é a fase 

onde formulam-se programas e projetos que visam a 

solução do problema que entrou na agenda. É o grau 

de conhecimento a respeito do problema que 

direcionará os parâmetros sobre beneficiários e 

recursos envolvidos. 

Quanto maior o conflito e menor o grau de 

conhecimento do problema, mais genérica será a 

formulação da política. A formulação pode ser 

dividida em três subfases: 

a. Dados transformados em informações 

relevantes; 

b. Valores, princípios e informações sobre os 

fatos produzem conhecimento sobre a ação; 

c. Conhecimento empírico e normativo 

transforma-se em ação; 

■ Edição dos instrumentos legislativos concernentes 

a exploração da mina em Serra Pelada; 

■ Definição das regras gerais do garimpo (proibição 

de mulheres, armas, bebidas alcoólicas; transações 

feitas somente em dinheiro); 

■ Definição de catas para divisão das áreas para 

garimpagem; 

■ Definição do processo de extração (forma de 

quebrar o solo, retirar o material e classificá-lo); 

■ Definição de supervisores para as atividades 

garimpeiras; 

■ Sistema de punição para os infratores 

 

4. Implementação de programas e projetos da 

política: define mais precisamente alguns aspectos da 

política que foi formulada. Nesta fase a solução para 

os problemas definidos é colocada em prática e altera 

a situação do mundo real. Essa fase envolve regras, 

rotinas e processos sociais colocados em prática, e 

coloca à prova as funções administrativas de 

liderança e coordenação de ações. Estão entre alguns 

instrumentos de implementação: 

a) Regulamentação e legalização; 

b) Impostos e Subsídios; 

c) Prestação de serviços públicos; 

d) Transferência de Rendas. 

A intervenção direta do governo federal sobre o 

garimpo para implementar a política e exercer 

controle das atividades no garimpo se deu por meio 

da instalação de órgãos oficiais, e pelo envio de 

recursos humanos e financeiros: 

■ Instalação de postos da Receita Federal, Polícia 

Federal, Polícia Militar, Caixa Econômica Federal, 

Empresa de Correios e Telégrafos, Superintendência 

de Campanhas de saúde pública. 

■ Envio do Interventor Major Curió; 

■ Instalação de infraestrutura (água, luz, esgoto, 

telefonia) posto de saúde. 

5. Monitoramento e Avaliação: A fase de 

monitoramento e avaliação de políticas públicas é 

importante porque finaliza o ciclo de uma política e 

providencia elementos para um novo ciclo. Entre as 

muitas metodologias de avaliação, uma alternativa é 

enfatizar os próprios resultados. Algumas 

A fase de avaliação não é claramente vista em cenas 

do filme. O filme mostra apenas imagens sobre o 

contexto de movimentos que efervesceram em 1984, 

ano em que foi renovada a autorização para 

exploração do garimpo. E em 1992 a avaliação 

permitiu o encerramento da política pública, pois 



 
 

 

Fase do Ciclo Político Acontecimentos no filme que remetem a fase 

considerações são importantes: (i) Inúmeras 

metodologias podem ser usadas para avaliar uma 

política; (ii) A avaliação pode ocorrer em todas as 

fases do ciclo político; (iii) A avaliação pode ser 

realizada antes, durante ou após a implementação; 

(iv) A avaliação permite encerrar ou suspender o ciclo 

político, é esta fase que define se um programa ou 

projeto deve ou não continuar. 

nesse ano foi suspensa a autorização para exploração 

de Serra Pelada. 

Fonte: Elaborado a partir de Souza (2006), Raeder (2014) e Trevisan e Bellen (2008) 

 

Na prática estas fases não são rígidas e o sucesso das políticas está de certo modo 

relacionado com o entrosamento entre formuladores e implementadores de políticas públicas 

(Raeder, 2014). Nos países da América Latina, ainda não foram formadas “coalizões políticas 

capazes de equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes 

de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte 

de sua população” (Souza, 2006, p. 21). A autora argumenta que os conflitos sobre as 

decisões da política pública têm seus resultados influenciados pelo desenho da política, bem 

como pelas regras definidas para decidir, elaborar e implementar tal política. 

 

   

   
Cenas do Filme Serra Pelada que indicam fases de políticas públicas 

 

Para Souza (2006) ao analisar as políticas públicas o que de fato está se fazendo é um 

estudo do „governo em ação‟. De acordo com Raeder (2014) a fase de avaliação requer que os 

parâmetros avaliativos sejam claramente definidos para permitir comparação e melhoria da 

política.  Segundo o autor, por meio da fase de avaliação os impactos das ações 

implementadas podem ser avaliados e os diagnósticos obtidos se constituirão em recursos 

para ajustar as rotas de projetos e programas públicos. Normalmente a avaliação pode ser 

aplicada sobre as fases anteriores, mas a fase que mais concentra estudos é a de formulação de 

políticas, por conta do seu amplo impacto na sociedade. Trevisan e Bellen (2008) destacam 

que “as avaliações podem ser um “problema” para os governantes, executores e gerentes de 

projetos porque os resultados podem causar constrangimentos públicos. [...] A avaliação 

assume a função de legitimação, ao mesmo tempo em que são exigidos resultados da 

administração e das políticas públicas”. De acordo com Ramos e Schabbach (2012) no Brasil 

o interesse pela avaliação pública por parte dos governos relaciona-se a: efetividade - alcance 

de metas; eficiência - menor custo de produção; desempenho; prestação de contas da gestão. 

A avaliação pode ser externa ou interna. Na primeira os avaliadores são pessoas de fora da 

instituição governamental e na última os avaliadores são do governo e podem inclusive ter 

colaborado na formulação das políticas públicas. Ramos e Schabbach (2012, p. 20) afirmam 



 
 

 

que uma das dificuldades dos ciclos de políticas é que “muitos programas e ações não são 

desenvolvidos para serem avaliados”. 

Embora possa ser interpretada com base em diversos modelos de análise, uma política 

pública pode ser sintetizada a partir de seus elementos principais. Considerando o relato do 

filme e as evidências das mazelas atuais na região de Serra Pelada, a proposta é discutir com 

os alunos sobre como a experiência do passado e seus reflexos nas demandas do presente – 

contexto social, ambiental e político, assinatura do contrato com a empresa japonesa Miyabras 

para exploração do ouro – podem ser utilizadas criticamente para refletir sobre novos ciclos 

de políticas públicas para a região em termos de infraestrutura, educação, saúde e emprego. 

Além disso, pretende-se nesse momento estimular diálogo entre os alunos para levá-los a 

compreender como atores não-governamentais podem contribuir para que os problemas atuais 

façam parte das agendas políticas. 

Políticas públicas são influenciadas por instituições (regras), interesses, ideias e 

história. Nesse sentido há uma pluralidade de agentes e fatores que dão forma as políticas 

públicas, tais agentes são tanto de caráter governamental quanto não governamental. Souza 

(2006, p. 20) destaca que “a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da 

formulação de políticas públicas. Essa luta é mediada por instituições políticas e econômicas 

que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em detrimento 

de outros”. A autora argumenta ainda que atualmente as políticas públicas recebem influência 

de duas vertentes, o gerencialismo e a democracia participativa.  

De um lado o gerencialismo guia políticas em termos de eficiência/racionalidade por 

meio de desregulamentação privatização e reformas sociais, credibilidade por meio de regras 

claras em contraposição à discricionaridade, delegação dos desenhos de políticas públicas 

para órgãos independentes nacionais e internacionais, e de outro lado a vertente participativa 

orienta políticas a partir de organismos multilaterais; mandamentos constitucionais; 

compromissos assumidos por partidos políticos. Souza (2006) acredita que apesar dos 

esforços do gerencialismo e da corrente participativa “os governos continuam tomando 

decisões sobre situações-problema e desenhando políticas para enfrentá-las, mesmo que 

delegando parte de sua responsabilidade, principalmente a de implementação, para outras 

instâncias, inclusive não-governamentais.” 

Os alunos serão estimulados a pensar quais são as instituições ou agentes interessados 

na elaboração de políticas públicas para Serra Pelada, quais interesses estariam representados 

por essas instituições e agentes, como a Contabilidade Socioambiental pode contribuir para 

colocar na agenda dessas políticas as questões sociais, ambientais e da sustentabilidade.  
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