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Nesta pesquisa nos interessa observar os investimentos estéticos e políticos de 

documentários brasileiros contemporâneos que apresentam perspectivas contra-

colonizadoras, propondo a revisão das histórias e das historicidades dos contextos 

amazônicos. Nosso recorte empírico privilegia as décadas de 1960/70 do século XX, 

quando a ditadura militar brasileira iniciou o projeto de modernização e desenvolvimento 

da Amazônia, instituindo a política ecocida e genocida responsável pela aniquilação da 

floresta e seus povos. Nos interessa pensar, por meio dos filmes, as consequências sociais, 

econômicas, políticas e culturais da colonialidade na Amazônia, desde o passado até os 

dias atuais. Para alcançar as diversas dimensões que esse problema abarca, nos valeremos 

das contribuições dos estudos decoloniais (QUIJANO, 2005; MALDONADO-TORRES, 

2020; SANTOS, 2019), dos estudos voltados à estética e à política das imagens 

(SHOHAT e STAM, 2006; BARRIENDOS, 2019; RANCIÈRE, 2005), bem como de 

estudos críticos sobre os processos de colonização na Amazônia (PIZARRO, 2012; 

SOUZA, 2019; IANNI, 1979). 

Conforme argumenta Ana Pizarro (2012), a Amazônia do século XXI resulta de 

um programa que teve início nas décadas de 1960 e 1970, gestado com a participação dos 

governos militares no Brasil, cujo discurso de modernização e integração nacional visou 

atender interesses econômicos das elites nacionais e internacionais. A autora escreve que 

“no final dos anos 1950, a integração geográfica da Amazônia com o Sul – na verdade 

uma proposta geopolítica – já havia começado, através das rodovias” (PIZARRO, 2012, 

p. 166). Em razão disso, a paisagem local se modificou completamente. Na prática, diz 

Pizarro, o projeto desenvolvimentista acarretou a remoção de milhares de famílias de seus 

locais de origem e sua inserção em processos de marginalização. Houve, ainda, o 

acirramento dos conflitos por terra e o aumento dos focos de tensão e repressão aos 

movimentos contestatórios das medidas governamentais. Daquele momento em diante, 

as formas de vida não mais se estabeleceram a partir dos rios, já que as estradas fluviais 

foram substituídas por rodovias. Do mesmo modo, a construção de hidrelétricas causou 

danos incomensuráveis às populações ribeirinhas e ao ecossistema (PIZARRO, 2012). 

No mesmo sentido, Márcio Souza (2019) explica que, no ano de 1966, os 

militares instituíram a chamada Operação Amazônia. “Para os militares a Amazônia era 
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um imenso vazio demográfico, perigoso de ser controlado e alvo de cobiça de outras 

nações se não fosse urgentemente ocupado pelo Brasil” (SOUZA, 2019, n.p.). O período 

viu nascer, pois, instituições governamentais encarregadas de “planejar” e “coordenar” 

as ações federais na Amazônia, com a criação de órgãos como a Sudam, Basa, Suframa e 

Incra, “através dos quais burocratas e técnicos movimentaram vultosos recursos, e a 

ditadura militar misturava numa só política o projeto de desenvolvimento com as ideias 

de ocupação e integração” (SOUZA, 2019, n.p.). 

Em sua crítica, Márcio Souza se refere aos projetos de desenvolvimento com 

base no regime de segurança nacional como os estopins da “institucionalização do 

genocídio” na Amazônia. O 

autor argumenta que as formas de expansão do capitalismo na região, 

encampadas pelos sucessivos governos militares, foram seguidas pelos governos civis da 

Nova República e administrações políticas posteriores. Isso significa considerar, segundo 

o autor, que entre 1965 e 2000, ou seja, durante 35 anos, a Amazônia foi alvo de 

programas supostamente interessados em promover seu desenvolvimento, mas sofreu, na 

prática, espoliação e sofrimento. Contemporaneamente, prevalecem na Amazônia a 

deterioração do meio ambiente e a manutenção de projetos econômicos que tornam a vida 

de camponeses, indígenas e trabalhadores cada vez mais árdua. 

Em razão da contemporaneidade dessa discussão, é fundamental a realização de 

estudos que 

reflitam sobre a Amazônia no presente, frente aos ataques de toda ordem, como 

o desmatamento, as queimadas, as perseguições e violências impostas às populações 

ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Portanto, essa pesquisa pretende investigar 

documentários brasileiros contemporâneos que problematizem as consequências sociais, 

culturais, políticas e econômicas da investida do regime militar sobre a Amazônia, mas 

também discutam as novas formas de colonialidade impostas à região. Boaventura de 

Sousa Santos (2019) define colonialidade como: 

 

A colonialidade é, em verdade, a continuação do colonialismo por outros 

meios, um outro tipo de colonialismo (...). Ao contrário do que vulgarmente se 

pensa, a independência política das colônias europeias não significou o fim do 

colonialismo, e sim apenas a substituição de um tipo de colonialismo por 

outros (colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo, 

xenofobia, etc.) (SANTOS, 2019, p. 27). 
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Nos termos de Maldonado-Torres “a colonialidade pode ser compreendida como 

uma lógica global de desumanização que é capaz de existir até mesmo na ausência de 

colônias formais” (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 36). Já a decolonialidade, 

esclarece o autor, “refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos 

materiais, epistêmicos e simbólicos” (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 36). 

Em nosso entendimento, muitos documentários recentes articulam a discussão 

decolonial, pois desafiam as mediações provenientes das mídias dominantes e dos 

discursos oficiais, problematizando os efeitos da exploração e do domínio capitalista 

estabelecido na Amazônia, no passado e no presente, através de narrativas contra-

colonizadoras que traduzem sua política das imagens. Se no passado os cineastas do 

Terceiro Mundo ligados aos novos cinemas negaram o historicismo eurocêntrico para 

construir seus próprios relatos, na proposição de uma reescrita da história colonial — 

conforme observam Ella Shohat e Robert Stam (2006) em Crítica da Imagem 

Eurocêntrica —, no presente, muitos diretores têm empregado o cinema como meio de 

elaborar a memória coletiva, revisando as narrativas históricas. 

Para encontrar os cineastas contemporâneos e seus gestos relativos ao tema da 

Amazônia, nosso corpus de análise será inicialmente composto por filmes documentários 

como Vale dos esquecidos (Maria Raduan, 2012); Amazônia Sociedade Anônima 

(Estevão Ciavatta e Fernando Acquarone, 2015); O areal (Sebastián Sepúlvida, 2008); Já 

me transformei em imagem (Zezinho Yube, 2008); Corumbiara (Vincent Carelli, 2009); 

O índio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de Noel Nutels (Tiago Carvalho, 2020); 

Apiyemiyekî? (Ana Vaz, 2020), Tentehar - arquitetura do sensível (Paloma Rocha e Luís 

Abramo, 2020), entre muitos outros. 

O estudo pretende identificar que recursos expressivos e narrativos os filmes 

acionam para circunscrever esse objeto nada simples, que envolve as lutas históricas em 

torno da Amazônia, 

dando a ver a aniquilação de formas de vida, mas também o gesto resistente de 

povos e etnias. Além disso, queremos identificar as resistências erigidas pelo próprio 

discurso fílmico, pois as imagens que o cinema cria, para além de registrar o presente, 

são potentes também para criar uma “contra-história, não oficial, liberada, parcialmente, 

desses arquivos escritos que muito amiúde nada contêm além da memória conservada por 

nossas instituições” (FERRO, 2010, p. 11). 

Dentre os objetivos da pesquisa estão: identificar as produções de sentido sobre 

os processos de colonização na Amazônia, advindas dos documentários brasileiros 
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contemporâneos. Pretendemos apreender como os filmes criam narrativas contra-

colonizadoras que se desviam das versões oficiais e daquelas disseminadas pelas mídias 

hegemônicas. Nesse sentido, o objetivo central é identificar, descrever e analisar de que 

maneira os documentários brasileiros contemporâneos articulam sua política das imagens, 

propiciando a reelaboração da memória coletiva e a inscrição de uma “contra-história” 

(FERRO, 2010), que apresenta o ponto de vista de povos invisibilizados na trajetória de 

constituição do Estado-nação. De modo mais específico, a ideia é promover revisão 

bibliográfica sobre os processos de colonização da Amazônia, com destaque para as 

décadas de 1960/70, período da ditadura militar no Brasil; reunir filmes documentários 

brasileiros contemporâneos que propõem novos discursos e sensibilidades a respeito da 

Amazônia; observar como o discurso criado pelos filmes propicia a elaboração da 

memória coletiva, conforme discussão a respeito da “memória/esquecimento”, 

introduzida por HUYSSEN (2014); observar as passagens entre a estética e a política 

encampadas pelos filmes documentários, identificando a instauração das cenas 

dissensuais (RANCIÈRE, 2005), e suas implicações sobre a disputa em torno das 

representações da Amazônia; propor olhar comparativo entre os documentários 

contemporâneos em relação aos filmes clássicos que abordaram questões amazônicas, 

considerando divergências e aproximações entre imagens e discursos. A ideia é 

compreender, num arco temporal dilatado (desde de a década de 1960 até os dias atuais), 

quais sentidos o cinema brasileiro cria e faz circular sobre a Amazônia. 
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