


Fundada no início de 2015, a produtora indepen-
dente Lamparina Filmes atua no mercado audiovi-
sual brasileiro oferecendo serviços de criação de 
conteúdo, produção e pós-produção para cinema, 
mas também para segmentos como televisão (aber-
ta e por assinatura), conteúdo para internet e novas 
mídias, institucional, corporativo e publicidade.

 Apesar da juventude da produtora, seus dois 
sócios fundadores, Artur Arias Dutra e André dos 
Santos, atuam há vários anos no ramo audiovisual, 
desenvolvendo trabalhos que vão do experimental ao 
documentário, da publicidade ao institucional.

A atuação se dá, inicialmente, na Amazônia brasilei-

ra, no campo ou na cidade, na floresta ou nos subúrbios 
urbanos. Com os pés fincados no chão, sabendo da ur-
gente necessidade de contar a história do nosso povo, 
não só para o amazônida, mas para todos. A Lampari-
na, em sua simplicidade, busca trazer luz às questões 
que tocam nosso tempo e nossa gente, mostrando 
de forma singular, identidades, e conceitos, afirmando 
posicionamentos, através da força da imagem.

Nesse percurso, a produtora conta hoje com um 
portfólio de oito (08) filmes, dos quais três (03) final-
izados entre o final de 2016 e o início de 2017, que 
estão atualmente inscritos em vários festivais nacio-
nais e internacionais.

| deNISE SCHAAN |

DENISE SCHAAN é antropóloga, arqueóloga, produ-
tora e roteirista. Desde 2013 resolveu expandir suas 
competências para a fotografia e a produção de filmes 
documentais e etnográficos. É professora Associado 
II na Universidade Federal do Pará no Programa de 
Pós Graduação em Antropologia e no curso de gradu-
ação em Cinema e Audiovisual, ministrando as disci-
plinas de Antropologia Sonora e Visual, Questões Ét-
nicas no Cinema, Etnografia e Audiovisual e Métodos 
de Pesquisa em Antropologia. Além de ter produzido 

vários documentários, participou como consultora 
em filmes sobre Arqueologia da Amazônia.  Recente-
mente finalizou a participação na série “Arqueologias” 
da empresa Escrevendo & Filmes (Em exibição no 
Canal Curtas). Em 2006 participou do episódio: Lost 
Cities of the Amazon da série “Digging for the truth” 
do canal History Channel, tendo sido entrevistada 
para outros programas e emissoras como a BBC de 
Londres. Escreveu diversos livros e roteiros de docu-
mentários e filmes.
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Produção executiva, Assistência de Direção, 
Seleção de Elenco, Roteiro, fotografia still, Making Of e 
Consultoria em Arqueologia e Antropologia.

| ÁReA de ATuAçãO |
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• PhD em Antropologia Social (Universidade de Pitts-
burgh, EUA, 2004)
• Curso de Roteiro (Academia Internacional de Cine-
ma, AIC/ Rio, 2016)

| CuRSOS e TReInAMenTOS |

• Universidade Federal do Pará (2006 até o presente)- 
Professora no Curso de  Bacharelado em Cinema e 
Audiovisual e no Programa de Pós-Graduação em An-
tropologia.
• Colaboradora da Lamparina Filmes Ltda EPP.

| ExPeRIênCIA PROFISSIOnAl |
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• Limiar (Curta/Nacional, 20 min., 2017); Diretor: André 
Santos; Função: Produção executiva, Assistência de Di-
reção, Seleção de Elenco. 

| FIlMeS ReAlIzAdOS |

• Marambiré (Nacional, 52 min.2017), Diretor André 
dos Santos; função: Produção executiva;
• Arqueologias (Nacional, 5 episódios, 2017),  Di-
reção: Ricardo Azouri, produção: Escrevendo e 
Filmes; função: consultora.
• Samba de Cacete, Alvorada Quilombola (Nacional, 26 
min., 2016), Diretores André dos Santos e Artur Arias 
Dutra; função: Produção executiva, still e making of.

• Calibre (Nacional, 5 min, 2016), Diretor André dos 
Santos; função: Produção executiva.
• Sou(l) Kilariô (Nacional, 26 min, 2015), Diretores: 
André dos Santos; Artur Arias Dutra, Homero Flávio 
Fortunato;  função: still e making off.
Mina Dois Irmãos - Raíz, Tambor e Fé (Nacional, 
26 min, 2014), Diretor: André dos Santos; função: 
Produtora.

| DOCuMenTáRIOS |
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O documentário independente “Mina Dois 
Irmãos” faz o registro do Tambor de Mina no Pará. 
Religião de matriz africana, o Tambor de Mina veio 
do Maranhão para o Pará por obra de mãe Josi-
na, que em 1890 aqui fundou o Tambor de Santa 

Bárbara. Apesar de pouco conhecida, essa religião 
é mais antiga no estado do que o Candomblé e a 
Umbanda. Mais tarde denominado Tambor de Mina 
Dois Irmãos, é o terreiro mais antigo do Pará, em 
plena atividade depois de quatro gerações.

MINA DOIS IRMÃOS – RAIZ, TAMBOR E FÉ

Produção: Denise Schaan
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O documentário independente, parceria da Lam-
parina Filmes e coletivo Black Soul Samba “SOU(L)  
KILARIÔ” registra a primeira passagem de Di Melo, can-
tor pernambucano radicado em São Paulo, por Belém 
do Pará, comemorando os 40 anos do lendário disco 
de 1975 e às vésperas de lançar seu novo trabalho. No 

documentário, Di Melo relembra sua vida e trajetória 
artística multifacetada, mostrando sua interação com 
fãs, amigos e a própria cidade de Belém, revelando um 
lado pouco conhecido deste grande artista, dono de 
um estilo musical singular, flutuando entre o soul, jazz, 
black music e outros temperos musicais.

SOU(L) KILARIÔ
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Produção e
fotografia Still: 
Denise Schaan 



O documentário de média-metragem mostra 
o Samba de Cacete, manifestação cultural ainda 
preservada em comunidades quilombolas do baixo 
rio Tocantins, Amazônia paraense, que envolve 
música, canto e dança com elementos dos batuques 
afrobrasileiros. O nome refere-se aos pequenos ca-
cetes de madeira utilizados pelos tocadores dos 
tambores para fazerem a marcação e o contratem-
po. O Samba de Cacete originou-se entre os grupos 
afrodescendentes na Amazônia, onde tradicional-
mente embalava os mutirões comunitários, inician-
do na véspera dos eventos e se estendendo até a 

manhã seguinte, quando seguiam para o trabalho. 
As variadas melodias e as letras do samba são an-
tigas e falam do tempo da escravidão, resistindo há 
quatro gerações entre os quilombolas da região. O 
documentário registra essa manifestação cultural 
quase desconhecida no Brasil, na comunidade qui-
lombola chamada de Igarapé Preto, no município 
de Oeiras, região nordeste do estado do Pará. Con-
templado pelo EDITAL CURTA AFIRMATIVO 2014: 
PROTAGONISMO DE CINEASTAS AFRO-BRA-
SILEIROS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA-
CIONAL – MinC - SAV.

SAMBA DE CACETE: ALVORADA QUILOMBOLA
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Produção Executiva,
Produção e Fotografia Still:
Denise Schaan 



O documentário em fase de montagem, mostra a 
dinâmica do Marambiré, que reúne dança, música e 
cantoria marcada fortemente por tambores, fazendo 
referência aos antigos reinados da África Central, re-
criando um universo teatral com rei, rainha, princesa, 
princesas auxiliares, “valsares”, tocadores e contrames 

tres.  Passada de geração em geração pelos escravos 
refugiados em busca de liberdade, a dança hoje se 
apresenta na forma de um festejo sincrético que inclui 
elementos de cultos africanos e religião cristã, assim 
como culturas portuguesa e africana. Contemplado 
pelo EDITAL RUMOS ITAÚ CULTURAL 2015-2016.

MARAMBIRÉ
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Produção Executiva,
Produção e Fotografia Still:
Denise Schaan 



Filme de ficção independente de 26 minutos em fase 
de finalização que conta a história do menino João, 8 
anos (interpretado por Benjamin Ferreira Fortunato) 
que, após sofrer um acidente de carro, é transportado 
para dentro de um casarão abandonado e escuro, onde 
encontra pessoas de seu passado e futuro.  O filme todo 

se passa em uma noite, às 19h, e é carregado de sim-
bologias. Após ficar preso no casarão, o João precisa 
encontrar uma chave, que lhe permitirá sair do casarão 
e reencontrar sua vida. O elenco é composto por 20 
atores paraenses (entre crianças e adultos) e foi quase 
que totalmente filmado no Solar da Beira (Ver-o-Peso).

LIMIAR
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Produção Executiva,
Produção, Assistência 
de Direção, Seleção de 
Elenco e Fotografia Still:
Denise Schaan 



Minidocumentário de 5 minutos encomendado pela TV Cultura do Pará 
mostrando o talento e as vivências do baixista Calibre, como parte do pro-
jeto seriado documental SONORA PARÁ II – FUNTELPA.

CAlIbRe
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Produção e 
Fotografia Still:
Denise Schaan 



Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua
- Projeto contemplado no  Edital de apoio para Curta 
Metragem – Curta-Afirmativo: Protagonismo da Ju-
ventude Negra na Produção Audiovisual em 2012.

- Vencedor do Grande Prêmio do Juri do III FICCA, 
Festival Internacional de Cinema do Caeté (Bra-
gança, PA, 2016). 

Marambiré
- Projeto documental de 52 minutos contemplado 
pelo Edital Rumos Itaú Cultural edição 2015-2016.

Samba de cacete - Alvorada Quilombola
- Projeto contemplado no Edital Curta Afirmativo: 
Protagonismo de Cineastas Negros no Audiovisu-
al promovido pelo Ministério da Cultura em 2014, 
por meio da Secretaria do Audiovisual (SAv) e da 
Fundação Cultural Palmares.

- Vencedor como melhor documentário de curta-me-
tragem no XIV Festival Internacional du Film Panafr-
icain du Cannes (Cannes, França, 2017). 

| PReMIAçõeS lAMPARInA FIlMeS |
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