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1. Sinopse 
 
O documentário trata-se do acompanhamento de um casal de instrutores de yôga e seu filho de 5 
anos durante uma viagem de 15 dias, um dia em cada município do Estado de Roraima, 
realizando um projeto inovador e exclusivo no País de palestras e oficinas de meditação com 
intuito de diminuir o índice de suicídio no Estado natal desta família: MEDITA RORAIMA. 
 
2. Argumento 
 
O Estado de Roraima é o menos populoso do Brasil, em média 576,6 mil habitantes, e é o 5º 
lugar no índice de suicídio no País. Este documentário leva a discussão da temática suicídio, 
estresse, ansiedade, síndrome do pânico e visa levar a meditação como foco de mudança para 
sanar essas problemáticas.  
 
O COSEMES (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de RR) e empresas Roraimenses 
estão apoiando e subsidiando a iniciativa para inserir nas equipes de saúde de cada município e 
proporcionar para toda a comunidade o acesso as palestras e oficinas de meditação ministradas 
pelo casal. 
 
3. A proposta 
 
O documentário terá estimativa de 60 minutos, visa chamar a devida atenção aos temas de saúde 
mental e principalmente levar uma alternativa eficaz na redução dos índices alarmantes em 
nosso País, de modo descontraído mostrando a natureza exorbitante do Estado de Roraima e 
tranqüilidade do universo de um estado pouco populoso. 
 
Pretendemos demonstrar que o estresse, a ansiedade, o suicídio e outras síndromes mentais não 
estão somente vinculadas a rotina de cidade grande e que atinge populações esquecidas, pacatas 
e com pouca acessibilidade. 
 
 
4. Descrição dos objetos 
 
O casal de instrutores de yôga será constantemente filmado na demonstração do projeto, desde 
as palestras ministradas, como no lazer, nas divergências que poderão surgir ao longo da 
viagem, nas alegrias e nos momentos emotivos no processo de tentar ensinar ao maior número 
de pessoas a meditação como alternativa para melhorar a vida da população alfa. 
 
Ao longo do documentário serão colhidos depoimentos de famílias, equipe de saúde e 
participantes afins que passam por algum tipo destas problemáticas, estes serão escolhidos 
aleatoriamente conforme interesse na participação e maior conformidade do tema abordado. 
 



5. Abordagem 
 
A proposta fílmica do documentário será participativa, onde serão incorporados no cotidiano 
dos personagens para que este seja capturado com mais naturalidade. 
 
Haverão entrevistas que serão direcionadas apenas ao entrevistado, pessoas selecionadas 
aleatoriamente pela diretora, onde só terá a câmera filmando a pessoa e as perguntas serão 
sucintas (somente com a voz do entrevistador) deixando o entrevistado expor sua vivência. 
 
Durante o tempo de viagem a câmera ficará filmando os eventos sociais realizados no cotidiano 
da família. 
 
A diretora e o roteirista serão os mesmos personagens principais que estarão acompanhando o 
desenvolvimento da obra. 
 
 
6. Estrutura 
 
O documentário inicia com o casal e o filho sentados na varanda da sua casa, de modo 
descontraído eles se apresentam, falando sobre suas profissões e sobre a história de cada um na 
experiência de serem instrutores de yôga, também relatam como surgiu a idéia do projeto 
Medita Roraima e as expectativas do projeto no âmbito social de transformar o mundo com 
pequenos atos do cotidiano. 
 
No segundo momento, aparecem imagens da família arrumando o carro e se preparando para o 
primeiro destino, o município de Mucajaí, que fica há 50km da Capital de Roraima. 
 
Aparecem cenas das paisagens da estrada até a chegada para a primeira palestra, as cenas ficam 
registrando a viajem e a preparação da família, capturando a emoção e as expectativas da 
primeira palestra. 
 
O documentário segue filmando a palestra, a chegada da população sentando nas cadeiras, a 
palestrante arrumando o microfone, o filho do casal sentado observando os pais trabalhar. 
 
A palestra acontece primeiramente para os colaboradores da saúde do município e depois segue 
para a palestra pública com maior número de participantes, todas as pessoas do município que 
se mostrarem interessados na proposta do projeto de meditação. 
 
Após a última palestra do primeiro município é escolhido aleatoriamente uma pessoa para fazer 
uma entrevista, sobre o tema da ansiedade, depressão ou tentativa de suicídio que possa ter 
ocorrido com sua família ou com ela mesma, essa entrevista decorre somente com entrevistado 
sendo filmado e as perguntas seguem somente pela voz do entrevistador. 
 
Mesmo após a primeira palestra ainda continua a filmagem da família sendo acolhida pela 
comunidade no jantar até a ida para o hotel. 
 
Na manhã seguinte o cinegrafista filma uma prática de yôga feita pela palestrante e depois segue 
registrando o café da manhã da família e os preparativos para a ida ao próximo município.  
 
Assim, fica sendo registradas as dificuldades e as alegrias da execução de cada palestra feita 
pelo casal e o cotidiano da viajem, juntamente com o registro das maravilhas exuberantes da 
natureza Roraimense. 



 
O último município a fazer a palestra será a Capital de Roraima, Boa Vista. Lá segue a 
filmagem da palestra com grande número de moradores no maior local climatizado de 
apresentações da cidade, com um momento único de reconhecimento da importância social do 
projeto. 
 
No final da jornada de aventura e fascínio com toda a abordagem que foi maciçamente refletida 
sobre o que leva pessoas a cometerem suicídio, a atingirem alto grau de estresse em um Estado 
tão pequeno, o casal fala de maneira romântica que a meditação diária pode transformar o vazio 
inconsolável em paz interior, não somente para o local onde foi executado o projeto, mas para 
todo o mundo. 
 
A última cena é um resumo do índice de suicídio de todo o país, sendo exposto também o 
número de tentativas registradas em cada município do estado de Roraima, e as últimas linhas 
descreve o que ficou acordado com Estado sobre as medidas que serão tomadas a partir deste 
ponto para ajudar às pessoas que sofrem de males emocionais utilizando a meditação. 
     
7. Cronograma de produção 

 
Início das filmagens externas: 07.12.2018 às 9h; 
Término das filmagens externas: 23.12.2018 às 10h; 
Edição: 03.01.2019 até dia 03.02.2019; 
Finalização do vídeo para DVD: 10.02.2019;  
Apresentação de estréia: 15.02.2019. 
 

Origem Destino 
(pernoite) 

Data Dia 
Da Semana 

Distância 
Km 

Duração 
viagem 

Boa Vista Mucajaí 07/12/18 sexta-feira 60 00:54 

Mucajaí Iracema 08/12/18 sábado 37 00:32 

Iracema Caracaraí 09/12/18 domingo 46 00:39 

Caracaraí Rorainópolis 10/12/18 segunda-feira 159 02:16 

Rorainópolis São Luiz do Anauá 11/12/18 terça-feira 86 01:16 

São Luiz do Anauá São João da Baliza 12/12/18 quarta-feira 17 00:16 

São João da Baliza Caroebe 13/12/18 quinta-feira 27 00:52 

Caroebe Cantá 14/12/18 sexta-feira 383 06:06 

Cantá Normandia 15/12/18 sábado 201 04:24 

Normandia Bonfim 16/12/18 domingo 96 02:53 

Bonfim Alto Alegre 17/12/18 segunda-feira 207 03:07 

Alto Alegre Amajari 18/12/18 terça-feira 241 03:30 

Amajari Uiramutã 19/12/18 quarta-feira 266 03:54 

Uiramutã Boa Vista 20/12/18 quinta-feira 316 06:10 

Boa Vista Pacaraima 21/12/18 sexta-feira 214 03:05 

Pacaraima Boa Vista 22/12/18 sábado 214 03:05 

  Total de KM 2.356 18:59 

 


