
A Grande Montanha



O documentário Serra do Mar - A Grande Montanha, longa metragem com 
duração de 80’, pretende construir uma narrativa de universo micro – 
relatando o dia--a-dia dos moradores da Serra, que por ela são protegidos e 
subtraem sua so-brevivência, em contraponto com um universo macro - 
com imagens aéreas grandiosas revelando a imponência dessa muralha 
chamada Serra do Mar.

A Serra do mar abrange 5 estados brasileiros( Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e possui cerca de 1.300.000 hec-
tares tombados através da resolução SC 40/85 de 15/06/85 .

O filme vai costurar entrevistas de pessoas ligadas a Serra do Mar, como 
remanescentes de comunidades Caiçaras, que possam falar de histórias re-
cebidas de seus antepassados e suas lendas como proposta de um futuro 
sustentável para a Serra do Mar. 

Colhendo depoimentos dos moradores, o autor e diretor Galileu Garcia 
Junior construirá uma identidade única que a muito está guardada nos Ca-
minhos da Serra do Mar e mostrará experiências e personagens que dedica-
ram sua vida a divulgação da importância em preservá-la.

Para ajudar na tradução dessa identidade,  contaremos também com de-
poimentos de biólogos, geógrafos, historiadores e ambientalistas , que como 
seus filhos moradores, têm muito há falar por esses caminhos. O filme des-
tacará ainda a importância dos movimentos ambientalistas e seu impacto 
direto na cultura Caiçara.



 Parque Nacional da Juréia

O primeiro acesso à região 
da Juréia se deu no início 
da colonização brasileira em 
1530 quando o navegador 
português Martim Afonso de 
Souza buscava interligar a 
Capitania Hereditária de São 
Vicente à Iguape e Cananéia.

O primeiro marco de ocupa-
ção aconteceu a mando de Dom 
Pedro I, que ordenou a constru-
ção do Caminho do Imperador 
na área. Este caminho foi muito 
utilizado durante a Guerra do 
Paraguai por mensageiros do 
Correio Del Rei, que portavam 
notícias do conflito.

O Caminho do Imperador 
transformou-se em uma tri-
lha ecológica que passa por 
serras, riachos e cachoeiras 
e diversas praias cobrindo 
uma área de mais de 50 km de 
atrativos naturais.

E na década de 70 esta re-
gião quase recebeu usinas nu-
cleares e deu início ao movi-
mento ambientalista brasileiro 
que acabou criando o parque!

Os personagens que vive-
ram estas ultimas décadas 
estarão presentes como teste-
munho desta região em nosso 
documentário!



Com 104 mil hectares, o Parque 
Nacional da Serra da Bocaina é 
uma das maiores áreas protegi-
das da Mata Atlântica. Localiza-
-se em trecho da Serra do Mar, na 
divisa entre os Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo.

Por se estender desde altitu-
des superiores a 2.000 mts de 
altura  da região serrana até o 
nível do mar  no litoral, o Parque 
apresenta paisagens diversifica-
das e grande riqueza de fauna e 
flora, incluindo espécies endêmi-
cas e ameaçadas de extinção.

Na região da Serra da Bocaina 
se encontra a cidade histórica de 
Parati. Importante no começo 
da colonização. Com a descober-
ta de ouro na região das Minas 
Gerais, a dinâmica de Parati ga-
nhou novo impulso. 

Em 1702, o governador da ca-
pitania do Rio de Janeiro de-
terminou que as mercadorias 
somente poderiam ingressar 
na Colônia pela cidade do Rio 
de Janeiro e daí tomar o rumo 
de Parati, de onde seguiriam 
para as Minas Gerais pela an-
tiga trilha indígena, que foi pa-
vimentada com pedras irregu-
lares e passou a ser conhecida 
por Estrada do Ouro, no Século 
XIX esse caminho também foi 
usado para escoar a produção 
de café do Vale do Paraíba.

A antiga estrada se tornou 
uma trilha de 50 km no Par-
que Nacional da Bocaina.



O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi 
um dos primeiros parques nacionais brasileiros, 
criado em 1939 para proteger a excepcional pai-
sagem e a biodiversidade deste trecho da Serra 
do Mar na Região Serrana do Rio de Janeiro. 
São 20.024 hectares protegidos nos municípios 
de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. 

O Parque abriga mais de 2.800 espécies de 
plantas catalogadas pela ciência, 462 espécies 
de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 
de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de 
extinção e muitas espécies endêmicas (que só 
ocorrem neste local.



ObjetivOs

• Buscar a construção de uma identidade para esta região, retratando 
o dia-a-dia dos moradores das comunidades integrantes da Serra do Mar. 
Através de depoimentos de personagens importantes de cada comunida-
de, o filme buscará mostrar os hábitos, os costumes, as histórias e o folclo-
re, proporcionando assim um retorno as origens desta população;

• Mostrar os conhecimentos ancestrais destas  
comunidades, que são de extrema importância  
para sua sustentabilidade;

• Retratar a relação harmônica desta população com 
o meio ambiente e a importância que este tem em seu 
dia-a-dia: o fornecimento de alimentos (cultivo da 
banana, do arroz, do feijão, a pesca), a construção 
de  meios de transporte (canoas) e diversão (rabeca 
muito utilizada em festas típicas), entre outros;

• Apresentar a Mata  Atlântica existente, toda 
sua riqueza e importância para o mundo. Atual-
mente 93% da cobertura original da Mata Atlân-
tica foi desmatada, ainda assim, a região da Serra 
do Mar, área de grande biodiversidade, apresenta 
milhares de espécies vegetais e animais, ao contrário 
do que acredita a maior parte da população do Brasil;

• Destacar a importância dos movimentos ambienta-
listas e o impacto que  o tombamento de algumas regiões da 
Serra do Mar bem como a criação de áreas de preservação 
trouxeram a cultura caiçara e como isso afetou positiva ou nega-
tivamente as comunidades da Serra do Mar.



Antes que os portugueses chegas-
sem a costa do Brasil, nossas terras 
eram povoadas por tupinambás, tu-
piniquins e carijós, índios da família 
mais extensa do principal tronco 
linguístico, o tupi. Com a chegada 
dos portugueses deu-se o encontro 
do nativo com o colonizador. Tem-
pos depois, vieram os africanos e 
um novo ingrediente étnico-cultu-
ral entrou na mistura. Surgiram 
populações intimamente ligadas a 
natureza, aos seus ciclos e recursos 
renováveis, que se fortaleceram 
nos intervalos dos grandes ciclos 
econômicos coloniais. Afastados do 
crescimento econômico nacional 
esses povos trabalhavam para o 
sustento cultivando roças, extrain-
do frutos e lançando-se a pesca e a 
caça e com o tempo desenvolveram 
um cultura típica, advinda da mis-
tura dessas diversas raças. 

Essas populações que são deno-
minadas tradicionais, estão espa-
lhadas por todo Brasil, inclusive na 
Serra do Mar. São ribeirinhos, pan-
taneiros, sertanejos, jangadeiros, 
caipiras, quilombolas, pescadores e 
caiçaras e tem em sua origem san-
gue português, indígena e negro.

 Isolados na natureza as popu-
lações tradicionais desenvolveram 
uma noção de território funda-
mental para o grupo se reprodu-
zir econômica e socialmente, onde 
várias gerações moram e exercem 
suas atividades e principalmente 
onde se reconhecem como membro  
daquele grupo.



A população tradicional é hoje 
um dos últimos traços visíveis do 
momento da criação do povo bra-
sileiro e tem por hábito transmitir 
tudo que sabe oralmente, o lingua-
jar é um aspecto muito peculiar 
dessas culturas. 

Hoje em dia, o mundo globalizado 
está deixando o homem de lado. Sa-
bemos como está a bolsa de Tóquio 
em real time, mas não sabemos mui-
to de um tipo de homem mais primi-
tivo (no melhor sentido da palavra), 
que ainda habita nossas terras e até 
mesmo nossas mentes e almas.

 O documentário Caminhos da 
Serra do Mar, terá uma narrativa 
viva como a própria Serra e com ele 
pretendemos não só resgatar a cul-
tura das comunidades integrantes 
da Serra - seus hábitos, costumes, 
festas, o fogo de chão, a construção 
de canoas, a rabeca, o adufe - en-
tre outros traços dessa população 
que em algumas regiões ainda leva 
a vida de um jeito herdado dos in-
dígenas: conversando de cócoras, 
perto do fogo de chão, assando uma 
tainha para comer com farinha; 
como também apresentar a grande 
biodiversidade da Mata Atlântica, 
que cobre a Serra do Mar.



A Mata Atlântica garante o 
abastecimento de água para 120 
milhões de pessoas. Além de mi-
lhares de pequenos cursos d’água 
que afloram em seus remanescen-
tes na Serra do Mar, sua região é 
cortada por grandes rios. Embora 
houvesse uma noção generalizada 
de que as florestas produzem água 
em quantidade e com qualidade. 

Foi por meio dos estudos pionei-
ros realizados na escala da micro-
bacia hidrográfica, iniciados há 
25 anos no Laboratório de Hidro-
logia Florestal Walter Emmeri-
ch, localizado no Núcleo Cunha do 
Parque Estadual da Serra do Mar, 
que a complexa relação existen-
te entre a Mata Atlântica e os re-
cursos hídricos passou a ser mais 
bem compreendida.



Segundo pesquisas realiza-
das neste Laboratório, existe 
uma relação muito íntima en-
tre a quantidade de água na 
Mata Atlântica e o estado de 
conservação da floresta.

A questão da água é tão im-
portante que exige um desta-
que no projeto abordando des-
de  iniciativas de preservação 
de nascentes e cursos d’agua 
até visões de moradores que 
dependem da pureza de suas 
aguas para viver.



Acreditamos ser importante sa-
lientar também que o projeto Ca-
minhos da Serra do Mar segue na 
esteira do documentário e do livro 
Caminhos da Mantiqueira, concebi-
do, dirigido e fotografado pelo mesmo 
autor (Galileu Garcia Jr) e realizado 
através do Programa de Ação Cultu-
ral PROAC - ICMS, que depois da sua 
pré-estreia em setembro de 2011 na 
sala Cinemateca, teve aproximada-
mente 44 pré-estreias em centros 
culturais e escolas municipais e esta-

duais em cidades da Serra da Man-
tiqueira no Vale do Paraíba, Sul de 
Minas e Sul fluminense. Participou 
de 2 festivais de cinema (Festival In-
ternacional de Filme de Montanha 
e 9º Cine Música em Conservatória).  
O filme se tornou também uma re-
ferencia para toda a região, sendo 
exibido para milhares de alunos em 
escolas públicas. O filme Caminhos 
da Mantiqueira foi também convida-
do para ser exibido na programação  
oficial da  RIO + 20.



 Foi Comercializado para Canal Brasil e terá 48 exibições durante os anos de 
2013/14 e está sendo negociado com várias outras tvs abertas e a cabo nacionais 
e internacionais. O livro homônimo Caminhos da Serra da Mantiqueira encon-
tra-se esgotado e esta sendo negociado uma reedição devido a sua alta demanda 
na região, em São Paulo e  no Rio de Janeiro. O autor também realizou uma expo-
sição individual na Pinacoteca do estado denominada “Raizes” em 2006.

Ele também é sócio administrador e diretor de cena na produtora Mistura 
Fina Produções Cinematográficas que tem uma atuação de quase 2 décadas no 
mercado publicitário e de conteúdo no Brasil tendo realizado aproximadamen-
te 300 filmes publicitários!

Caminhos da Mantiqueira tem expressiva participação e interatividade nas 
redes sociais

Saiba mais:
http://youtu.be/Qur0o8VaCck

https://www.facebook.com/pages/Caminhos-da-Mantiqueira/145514042129685?fref=ts

www.caminhosdamantiqueira.com.br

http://youtu.be/Qur0o8VaCck
https://www.facebook.com/pages/Caminhos-da-Mantiqueira/145514042129685?fref=ts
www.caminhosdamantiqueira.com.br


• • O projeto esta aprovado no Programa de Ação Cultural - ProAC, Lei 
Estadual 12.268/06, o que permite ao patrocinador dedução fiscal de 
100% do ICMS.

• • A Lei 12.268/06 prevê a emissão de um boleto eletrônico que per-
mite ao patrocinador a dedução de 100% do valor investido através 
de abatimento do ICMS mensal. Este boleto é gerado através do site 
Secretaria da Fazenda.

• • Após a conclusão do filme, serão doados 400 DVDs para escolas 
públicas municipais e estaduais, bem como será realizada pré-estreia 
gratuita na cidade de São Paulo e 5 apresentações gratuitas para 
comunidades da Serra do Mar/SP, em escolas ou Centros Culturais e 
possíveis novas contra partidas acordadas com os patrocinadores.

benefíciOs



Suporte de captação: Digital 4k e FullHD
Suporte de finalização: HDCAM 2k
Duração: 80'

FICHA TÉCNICA
Direção: Galileu Garcia Jr.
Direção de fotografia: André Zalisik
Edição: Regina Maria Dias da Silva

Investimento:
R$ 791.493,75 (setecentos e noventa e um 
mil, quatrocentos e noventa e três reais e 
setenta e cinco centavos).

caracterísiticas 
técnicas

N° Projeto: 13.717



Galileu Garcia Jr.

55. 11. 98401.5551

contato@misturafina.art.br


