
PROJETO

TRILOGIA AMAZÔNICA - TRÊS DOCUMENTÁRIOS SOBRE A AMAZÔNIA

Mar, Mangal, Marajó (30’) - Expedição Marajó de Filmagem e Fotografia
Geo 2 Bi Roraima Tepui (24’) - Expedição Roraima de Filmagem
Cazumbá - Imagens e Sons da Amazônia (20’) - Expedição Acre de Filmagem e Fotografia
Vide mais informações sobre os documentários no link: https://zenlinearfilms.wordpress.com

Versão preliminar nº 02 / janeiro de 2015

1. Introdução

O Projeto Trilogia Amazônica é o resultado da realização de três documentários sobre 
diferentes regiões da Amazônia, entre 2012 e 2015, focando a biodiversidade e o modus 
vivendis das comunidades nativas, conforme descrito nos releases em anexo.

A imagem Google a seguir identifica as três áreas onde foram realizadas as filmagens.

Figura 1. Áreas de realização das filmagens. Da esquerda para a direita: Acre, Roraima e 
Marajó.

O objetivo do Projeto é apresentar os três documentários intercalados com palestras e/ou 
entrevistas, tipo ‘talk show’, no Multipalco focando as expedições de filmagem, o ambiente 
ecológico, as questões tropicais, o modus vivendis amazônico, os mistérios da amazônia, 
a cultura e arte local e os desafios de desenvolver esses filmes na maior floresta tropical 
do mundo.

Propõe-se não cobrar entrada ao público, mas deixar em aberto a possibilidade dos 
espectadores realizarem doações voluntárias para serem revertidas ao Multipalco.
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A seguir estão descritos o perfil do diretor, a metodologia para desenvolver o referido 
Projeto, os recursos financeiros e os releases dos documentários.

2. Perfil do Diretor

Biólogo e documentarista, Ricardo Braun trabalha com questões relacionadas ao meio ambiente 
há mais de 30 anos. Estudou na Escola de Belas Artes da UFRJ e fez treinamento em filmagem e 
edição na Alemanha e Suíça. Participou de diversas expedições de estudos e filmagens na 
Amazônia, África e Escócia. Atualmente, é professor de pós-graduação em instituições 
acadêmicas como a UFOP FASE, UCB  e INBEC / UNICID. Coordena o projeto ‘olhar a natureza’, 
sobre filmagem educativa de ecossistemas e ambientes nativos desenvolvido pela zen linear 
films https://zenlinearfilms.wordpress.com.

3. Metodologia

Os filmes serão mostrados de maneira sequencial no formato: palestra, exibição do filme 
e diálogo com o público (perguntas e respostas),  ou via ‘talk show’ através de entrevista, 
mostra do filme, entrevista e e diálogo com o público.

Primeiro documentário
a. Palestra introdutória e/ou entrevista sobre o Projeto Trilogia Amazônica
b. Entrevista sobre a expedição ‘As Amazônias do Cazumbá’ realizada na alta floresta do 

Acre com o Insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio - MMA)
b. Mostra do filme Cazumbá - Imagens e Sons da Amazônia
c. Diálogo com a platéia após a apresentação 

Segundo documentário
a. Palestra introdutória e/ou entrevista sobre a realização da Expedição de Filmagem no 
Monte Roraima (Venezuela / Brasil / Guiana), focando o ecossistema tepuiano e a 
formação geológica da montanha.
b. Mostra do filme Geo 2 Bi Roraima Tepui
c. Diálogo com a platéia após a apresentação

Terceiro documentário
a. Palestra introdutória e/ou entrevista sobre a realização do terceiro filme e a Expedição 
Marajó de Filmagem e Fotografia com o ICMBio / MMA
b. Mostra do filme Mar, Mangal, Marajó 
c. Diálogo com a platéia após a apresentação e mostra do ‘Making Of’ do documentário

As apresentações poderão ser em um único dia em, ou em dias sequenciais. O formato 
será discutido com os exibidores para se chegar ao melhor formato.

3. Materiais e Equipamentos

Para as apresentações serão necessários um data show, tela, caixas de som, mesa 
auxiliar, cadeiras para o público e  uma mesa de centro com duas poltronas para 
entrevista.

4. Recursos Financeiros
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A ser discutido com o patrocinadores.

5. Release dos Documentários

C a z u m b á  -  I m a g e n s  e  S o n s  d a  A m a z ô n i a
Filme indicado ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2013

Direção Ricardo Braun

1  S i n o p s e

“As Amazônias da Cazumbá” foi o nome dado à expedição vídeo-fotográfica realizada na Reserva 
Extrativista (Resex) Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, no Acre. O evento realizado em 
janeiro de 2012 abriu a série de atividades programadas para 2012 em comemoração aos dez 
anos de criação da unidade de conservação (UC).

A expedição que foi organizada pelo I Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) com apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), onde buscou retratar a 
realidade sociocultural e as belezas naturais da Resex, que guarda várias fisionomias da 
Amazônia. 

Durante a expedição, que durou 20 dias ao longo do rio Caeté, foram registradas as comunidades 
e ambientes dentro da reserva, a realidade local e a convivência com os moradores. Os 
expedicionários retrataram algumas regiões como o Núcleo do Cazumbá, o Alto Rio Caeté, os 
Lagos do Rio Caeté e o Igarapé Maloca.

Foram registradas a coleta de castanha, de copaíba, de seringa, a confecção de artesanato de 
borracha e a produção de seringa. A aventura contou também com viagens de canoa e os  
desafios de dormir na mata, com lama, chuva, sol e mosquitos.

A ação também marcou o início das expedições oficiais do ICMBio com o objetivo de registrar 
imagens e sons nas UCs federais, visando compor o Banco Multimídia da Biodiversidade 
(SisMídia). Daí o nome da expedição que congregou diversos fotógrafos do ICMBio e SisMidia.
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Diretor: Ricardo Braun
Elenco: Comunidade do Cazumbá-Iracema, Município de Sena Madureira, Acre
Entrevistados : Seringueiro Eliseo, Artesão Gilberto, Seringueiro Manoel, Seringueiro Renê, Líder 
comunitário, Nenzinho e o Seringueiro Antonio José
Produção: Ricardo Braun - Geostud, ICMBio/ARPA/MMA
Roteiro: Ricardo Braun, Tiago Juruá
Fotografia: Ricardo Braun
Trilha Sonora: Lágrimas do Sul - Ukati
Duração: 23 min.
Formato: DVD Vídeo (Vídeo_TS)
Ano: 201
País: Brasil
Gênero: Expedição na Amazônia - Educação
Cor: Colorido
Distribuidora: Não tem
Estúdio: ZEN Linear Films https://zenlinearfilms.wordpress.com
Classificação: todas as idades

c) Histórico do filme em participações em festivais (quando houver)

G E O  2  B I  R O R A I M A  T E P U I
Direção Ricardo Braun

4

https://zenlinearfilms.wordpress.com
https://zenlinearfilms.wordpress.com


O filme ‘Geo 2 Bi Roraima Tepui’ é 
o segundo documentário do 
diretor Ricardo Braun sobre o 
Monte Roraima. Neste filme 
Ricardo mescla belas e exclusivas 
imagens com depoimentos de 
pessoas que estiveram no Tepui 
em expedições diferentes: a 
expedição de pesquisa do DNPM 
do geólogo Oscar Braun em 1972, 
a expedição do economista e 
pesquisador em educação, 
Claudio de Moura Castro em 
2 0 0 3 , e a e x p e d i ç ã o d a 
o r i en tado ra educac iona l e 
praticante do Budismo, Ana Luiza 
Berredo em 2012. 

As entrevistas revelam a emoção, o deslumbramento e a aventura de experimentar a paisagem 
ancestral formando uma ponte com o imaginário Mundo Perdido descrito no livro de Sir Arthur 
Conan Doyle em 1912. 

A beleza da paisagem e os detalhes do Roraima são mostrados através das lentes de Ricardo 
Braun como elementos incomuns e inspiradores.  A formação do Roraima tem aproximadamente 
dois bilhões de anos, fazendo parte do mega continente chamado ‘Gondwana’, que unia a África 
a América do Sul, bem antes de qualquer ser vivo habitar o nosso planeta. Sua formação 
sedimentar permitiu forte erosão ao longo de milhares de anos pelas intempéries (chuva, ventos e 
as variações climáticas), escavando verdadeiras ‘esculturas’ em sua superfície onde aloja uma 
flora endêmica típica do Tepui. A paisagem do Roraima atualmente é a mesma de quatro milhões 
de anos atrás, ou seja, pouco se mudou desde então. 

O Roraima é conhecido também como Madre de todas  las  aguas... e a música ‘água’ composta 
pelo Grupo Uakti, se molda ao templo sagrado do Roraima.

Não perca a aventura de viajar por uma 
das montanhas mais cobiçadas do 
m u n d o , c o m s e u s m i s t é r i o s 
intransponíveis, situado na região 
amazônica, na fronteira de três países, o 
Brasil, a Venezuela e a República da 
Guiana. Duração: 23’ 51’’. Ano: 2013 / 14. 
Produção:  z e n l i n e a r f i l m s . 
https://zenlinearfilms.wordpress.com

F I L M E  D O C U M E N T Á R I O

Direção Ricardo Braun
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1  S i n o p s e

... a maré sobe permeando os recantos do litoral. A 
água nutre a vida na Ilha do Marajó, entrando pelos 
rios e igarapés, até chegar aos manguezais, berço de 
muitas espécies marinhas, estuarinas e de água doce.

Não perca a aventura de conhecer um Brasil setentrional que ainda existe, viajando por recantos 
paradisíacos, vilarejos e comunidades que ainda sobrevivem de forma sustentável na fronteira da 
Amazônia com o Oceano Atlântico.

O filme ‘Mar, Mangal,  Marajó’ mostra as imagens e sons da natureza e o modo de vida das 
comunidades de pescadores, caranguejeiros, camaroeiros, turunzeiros, artistas e artesãos da 
RESEXMAR Soure e adjacências. Também focaliza pessoas que vivem do extrativismo da 
natureza e que são protagonistas da cultura local inseridas na maior e mais protegida faixa de 
mangal (manguezal) do mundo, sob influência da foz do rio Amazonas (porção oeste e norte da 
ilha) e do rio Tocantins (porção leste da ilha).

Como parte da série Trilogia Amazônica de documentários realizados em expedições na região 
Amazônica pelo diretor Ricardo Braun, ‘Mar,  Mangal, Marajó’ segue a linha dos documentários 
anteriores, como ‘Cazumbá, Imagens e Sons da Amazônia’, em 2012 / 2013, na Reserva 
Extrativista (RESEX) Cazumbá - Iracema no Estado do Acre, e mais recente, o documentário 
sobre o Monte Roraima, ‘Geo 2 Bi Roraima Tepui’, rodado no Parque Nacional Canaima na 
Venezuela e no Parque Nacional do Monte Roraima no Brasil entre 2013 e 2014. Este novo 
documentário ‘Mar, Mangal, Marajó’ é uma parceria com a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha 
de Soure, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ministério 
doMeio Ambiente (MMA). Esse filme foi produzido durante a 'Expedição Marajó de Filmagem e 
Fotografia', na RESEXMAR na Ilha de Marajó, no Estado do Pará, em setembro de 2014.
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As árvores antigas do mangal com suas formas 
retorcidas e raízes escultóricas revelam complexidade 
ecológica retratada por artistas e artesãos. A Ilha de 
Marajó representa grande filtro da bacia Amazônica, 
onde diversas espécies de animais compõem este 
ecossistema insular. A beleza da paisagem Marajoara 
possui certo mistério, e é revelada em sua cerâmica 
milenar. São formas e estruturas que realçam 
conhecimentos profundos da natureza sutil do 
ambiente natural. 

Neste filme Ricardo Braun mostra como a 
biodiversidade da paisagem insular dominante da 

Reserva Extrativista de 29.613 hectares, é fonte de vida para comunidades nativas como Araruna, 
Caju-úna, Pesqueiro, Céu e Barra Velha.  Depoimentos de 
pessoas em meio a cenas naturais são embaladas por 
trechos do Carimbó tradicional do Pará do grupo Sancari, e 
a música orgânica do grupo mineiro Uakti. 

2. Ficha Técnica
Diretor: Ricardo Braun
Roteiro de campo: Andrei Cunha Cardoso
Entrevistados / Imagens : 
Alfredo Leal (Alfredo)                            Marco 
Altino Amaral (Seu Altino)                     Nilson Cardoso 
Antônio Gonçalves (Rabo)                   Ronaldo Guedes (Ronaldo)
Antônio Dias (Berruga)                         Rosa Helena
Cristiane Penante (Cris)                       Seu Duca
Dona Quinina                                        Valdomiro Santos Silva 
(Miro) 
Izabel Amaral (Dona Izabel)                  Vicente Rabelo (Seu 
Vicente)
João Caetano Guedes (João)               Vilson Pinho (Vilson)

Produção: Zen linear films
Fotografia e edição: Ricardo Braun 
Trilha Sonora:
Grupo de Carimbó Sancari
A maré tá preamar, Canoa de leme 
Grupo Uakti
Arabesque 
Duração: 31’ 58’’
Formatos: DVD Vídeo (Vídeo_TS) e Vídeo .AVI
Edição: Final Cut Pro
Ano: 2014 / 2015
País: Pará, Brasil
Gênero: Documentário educativo
Cor: Colorido
Distribuidora: Não tem
Estúdio: ZEN Linear Films https://zenlinearfilms.wordpress.com
Classificação: todas as idades
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