
  



SINOPSE 

 

O documentário “Amazônia - O despertar da Florestania”, dirigido por 
Christiane Torloni e Miguel Przewodowski, teve sua primeira exibição no Festival 
do Rio 2018, entrando em cartaz no dia 9 de maio de 2019 nas principais cidades 
brasileiras. Atriz com mais de 43 anos de carreira, Christiane Torloni faz sua 
estreia como diretora de cinema nessa produção. 

“Amazônia - o despertar da Florestania” nos envolve em uma reflexão que 
tenta resgatar o código genético de nossa identidade nos perguntando: "Quando 
foi que nós esquecemos que o Brasil tem o nome de uma árvore? Que o que 
corre em nossas veias não é sangue, é seiva?" 

A Florestania é o DNA de uma nova identidade que extrapola nossas próprias 
fronteiras! Uma identidade Planetária, onde nossa “casa comum”, a Terra, chora 
por suas florestas arrasadas pela ganância de um século XX, industrial e 
desumano. Mas o século XXI chegou e muitos países já despertaram para a 
necessidade urgente de reflorestar seus campos, salvar seus rios, preservar 
espécies ameaçadas e, acima de tudo, criar meios para que seus habitantes 
possam viver e se desenvolver de forma sustentável. 

Conduzindo entrevistas preciosas com Ailton Krenak, André Trigueiro, Benki 
Piyãko, Fernando Henrique Cardoso, Frans Krajcberg, Juca de Oliveira, Lucélia 
Santos, Marina Silva, Milton Nascimento, Miriam Leitão, Paulo Adário, Sérgio 
Abranches, Victor Fasano e muitos outros, e com imagens impactantes de 
Roma, Nova Viçosa, Amazônia e Brasília, Chris Torloni, também ambientalista, 
convida você a se surpreender, emocionar e realmente despertar para a 
Florestania. 

 

SOBRE OS DIRETORES 

 

Christiane Torloni 

Christiane Torloni atuou em 14 peças, 27 novelas e 16 filmes. Como ativista 
política, ela participou de “Diretas Já” e como ambientalista, liderou o movimento 
“Amazônia para Sempre”, que coletou mais de um milhão de assinaturas 
contra a devastação da Floresta Amazônica. 

Miguel Przewodowski 

Miguel Przewodowski é jornalista, diretor e roteirista de televisão, cinema e 
teatro. Tem em seu currículo documentários, filmes, séries, videoclipes, música 
e programas jornalísticos de TV. 



SOBRE A DISTRIUIDORA DO DOCUMENTÁRIO 

 

Descoloniza Filmes 

Fundada em 2017 por Ibirá Machado, em sociedade com a cineasta Beatriz 
Seigner, a Descoloniza Filmes nasceu com o propósito de equiparar a 
distribuição de filmes dirigidos por mulheres e que tragam novas propostas 
narrativas e temáticas, contribuindo com a construção de uma nova forma de 
pensar. Em 2018, a Descoloniza lançou o filme argentino "Minha Amiga do 
Parque", de Ana Katz, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de 
Sundance, "Híbridos - Os Espíritos do Brasil", de Priscilla Telmon e Vincent 
Moon, o chileno "Rei", de Niles Attalah, vencedor do grande prêmio do júri no 
Festival de Roterdã, e "Como Fotografei os Yanomami", de Otavio Cury. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Um filme de 

Christiane Torloni 

 
Direção 

Christiane Torloni 
Miguel Przewodowski 

 
Produção 

Christiane Torloni 

 
Argumento 

Christiane Torloni 

 
Roteiro 

Christiane Torloni 
Miguel Przewodowski 

 
Direção de Fotografia 

Vinicius Brum 



Montagem 

Christiane Torloni 
Miguel Przewodowski 
Mikael Santiago 
Vinicius Saisse Nascimento 

 
Montagem Adicional 

Marcelo Barreto 

 
Trilha Original 

André Abujamra 
Marcio Nigro 

 

SERVIÇO 

 

Classificação etária: livre 
Duração: 111 minutos 

 

NA INTERNET 

 

Website: http://www.amazoniaflorestania.com.br 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yf9oohMK_20 
Facebook: https://facebook.com/descolonizafilmes 
Instagram: https://www.instagram.com/descolonizafilmes/ 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho 

Telefones: (21) 2267-4219 / (21) 2522-6843 
E-mail: lm@liegemonteiro.com 
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