
R E L E A S E     Z E N  E  O  R O R A I M A  

O filme mostra a relação entre o Budismo e a 
montanha. Com formação geológica exótica, o 
Monte Roraima esta situado na região Amazônica, 
marcando a divisa entre três países da América do 
Sul (Brasil, Venezuela e a República da Guiana. Ele é 
considerado por muitos, como uma das mais 
cobiçadas montanhas do mundo.

A formação do Roraima tem dois bilhões de anos, 
constituindo um testemunho geológico 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 dos milhares de 
anos pelas intempéries (chuva, ventos tepuianos, e as variações climáticas), escavando 
verdadeiras ‘esculturas’ em sua superfície. A paisagem do Roraima hoje em dia, é a mesma de 
quatro milhões de anos atrás, ou seja, pouco mudou naquela montanha. A beleza da paisagem e 
os detalhes do Roraima, são mostrados através das lentes de Ricardo Braun como elementos 
incomuns, inspiradores e interconectados.

O diretor é o próprio protagonista do filme, fazendo a ponte entre a filosofia milenar Budista e a 
antiga montanha. Mostra que em profunda meditação Zen (Zazen) o mundo intelectual 
desaparece. Sem julgamento, tudo fica verdadeiro e claro. A natureza é vista e compreendida em 
sua essência primordial. Reina paz interior e nos tornamos uno com a existência. 

A música de Brian Eno e a poesia de Rick Holland, protagonizam este criativo processo Zen. A 
poesia musicada ‘The Real’ (O Real), parece ter sido moldada para o templo sagrado do Roraima.

2. Tradução da Poesia do filme ‘Zen e o Roraima’
Brian Eno (música) e Rick Holland (poemas)

Versão em Inglês Versão em Português

The Real

The flourish
Seeing the real in things
Really seeing the real
Describing the exact actuality
Of what it is you see
Or what it is you seem to see
You really seem to see the real
The exact and actual reality
Of the real in things you seem to see
The real thing
And no other voice or paint in this
But just the thing, you see
The thing you see
Is the real in things
What you see is what seems
The reels of this seem to mean the real in things
While real runs out and seems to reach the real
As it runs
No dry run
The real is done

O Real 

O florescimento
Vendo o real nas coisas 
Realmente vendo o real
Descrevendo a exata realidade
Daquilo que é, do que você vê 
Ou o que é que você parece estar vendo
Você parece realmente ver o real 
A realidade exata e verdadeira 
do real, nas coisas que você parece ver 
A coisa real... 
E nenhuma outra voz ou pintura há nisto 
Mas apenas a coisa que você vê 
O que você vê 
é o real nas coisas 
O que você vê é o que parece
As bobinas (ciclos) disso parecem significar o real 
nas coisas 
Enquanto o real se esgota e parece atingir a coisa 
real 
Ao se desenrolar
Sem ensaio
O verdadeiro está feito
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3. Ficha Técnica
Diretor: Ricardo Braun
Elenco: diretor do filme
Entrevistados : Não tem
Produção: Zen linear films
Roteiro: Ricardo Braun 
Fotografia: Ricardo Braun
Trilha Sonora: Brian Eno - Poesias de Rick Holland
Duração: 11’ min.
Formatos: DVD Vídeo (Vídeo_TS) e Vídeo .AVI
Ano: 2013 / 14
País: Brasil
Gênero: Documentário educativo
Cor: Preto e Branco e Colorido
Distribuidora: Não tem
Estúdio: ZEN Linear Films (http://linearfilms.wordpress.com/)
Classificação: todas as idades
4. Perfil

Biólogo e cineasta, Ricardo Braun trabalha com questões relacionadas ao meio ambiente há 30 
anos, e pratica a meditação Zen há mais de 25 anos. Participou de diversas expedições de 
estudos e filmagens na Amazônia, África e Escócia. Atualmente, é professor do MBA em 
Construções Sustentáveis do INBEC / UNICID / GBC, além de coordenador do projeto Olhar da 
Natureza, sobre filmagem de ecossistemas e ambientes sociais.
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