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Caminhos e Frutas do Brasil
O Conceito
Apresentar as belezas naturais, as riquezas gastronômicas e a
pluralidade cultural do Brasil, um país de extensão continental.
Na primeira temporada, “Caminhos e Frutas do Brasil” mostrará as
belezas da Amazônia, numa viagem pela região do Pará, através de
uma aventura, percorrendo trajetos e trilhas que nos levem a
visualizar a diversidade local, suas características e a cada episódio,
mostrar uma fruta típica da região, sua cultura e como é utilizado na
culinária local, nesta floresta que é considerada o pulmão do mundo.
A Amazônia, que abriga a maior floresta do planeta, possui riquezas
em profusão, muitas delas ainda desconhecidas ou pouco exploradas.
Dentre tantos aspectos notáveis, essa região se destaca
especialmente pela biodiversidade contida em suas matas, campos,
praias, rios e lagos, universo apenas parcialmente desvendado pela
ciência.
Em meio a esse mundo natural imensurável se desponta a grande
variedade e qualidade de suas frutas nativas comestíveis e apenas
parte de sua variedade chega aos mercados regionais depois de
extraídas nas matas, campos e margens ou colhidas em áreas de
plantio das espécies mais populares. E apenas algumas já fazem parte
da cultura alimentar dos brasileiros e mais recentemente em outros
países.

Caminhos e Frutas do Brasil
Os programas
A cada episódio conheceremos uma fruta típica da região. Apresentaremos os
hábitos e a cultura dos povos locais, a diversidade da região, suas
características, o cultivo das frutas e como são utilizadas em sua culinária,
interagindo de forma intensa com os povos da região. A intenção é colher
curiosidades, “causos”, conhecer mais sobre a relação dessas pessoas com as
frutas para entender a sua importância, sabores, valor econômico e a relação
com o meio ambiente, lendas e estórias que estão no imaginário coletivo.
Também conversaremos com biólogos que nos trará o ponto de vista técnico e
desta forma, apresentaremos a visão folclórica, científica e gastronômica de
cada fruta.
A gastronomia entrará no programa como pano de fundo. Não se trata de uma
chef passando uma receita, utilizando uma bela e bem estruturada cozinha, e
sim a chef em uma cozinha com aspecto mais rústico, montada dentro de um
barco enquanto viaja pela região Amazônica e vivencia a cultura local.
Ao mesmo tempo em que conhece novos temperos, usos peculiares destas
iguarias e novas formas de cozinhar determinados pratos, nossa chef irá criar
um prato com a fruta do episódio, sempre com a interação de um personagem
da região.
Tudo isso apresentado com uma fotografia cuidadosa, planos grandiosos das
paisagens e da exuberância da Amazônia, seus povos, seus frutos e
principalmente sua culinária.

O Formato
Gênero: docs-Reality
Formato: 13x24' arte
Público Alvo : Homens/ Mulheres
25 a 65 anos - Classe A,B,C

Caminhos e Frutas do Brasil
A Chef - apresentadora
A chef Ana Luiza Trajano estava na faculdade de administração
de empresas quando descobriu que queria passar o resto da vida
cozinhando. Filha de uma empresária dona de uma das maiores
redes de varejo do país , Ana Luiza renunciou à possibilidade de
cuidar dos negócios da família e foi para a Itália estudar.
Quando voltou para o Brasil, fez uma expedição culinária por
várias regiões do país. A viagem resultou na abertura do
restaurante Brasil a Gosto, em São Paulo, especializado em
gastronomia brasileira.
Desde então, mesmo tendo de tocar o restaurante, Ana Luiza
nunca deixou de viajar para conhecer novos ingredientes e
sabores. Ela passa dois meses e meio por ano vasculhando
regiões de Norte a Sul do país. Em suas expedições, visitas a
restaurantes famosos não fazem parte do roteiro.

Ana Luiza Trajano
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A Chef - apresentadora
Ana Luiza gosta de conhecer a comida das cozinheiras
locais. Para isso, visita mercados, feiras e passa dias na
casa de desconhecidos, para saber o que comem e como
cozinham.
Parte do resultado de toda a pesquisa feita pela chef
entre 2003 e 2013 está no livro Cardápios do
Brasil (editora Senac), lançado no em 2014.
Nele, estão registradas não só algumas receitas que já
passaram pelo cardápio do Brasil a Gosto, mas também
imagens de lugares, pessoas, ingredientes e processos de
culinária que cruzaram o caminho de Ana Luiza durante
sua pesquisa.
“A comida é uma doação de afeto”, diz. Ao folhear o
livro, percebe-se que o ato de registrá-la também é.

Ana Luiza Trajano

ASSISTA AO PROMO
senha: Caminhos
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Frutas da 1a. temporada
Açaí

Banana da Terra

Tucumã do Pará

Castanha do Brasil

Cacau

Buriti

Patauá

Cupuaçu

Bacaba

Bacuri

Cajá

Murici

Pupunha

Caminhos e Frutas do Brasil
Sinopse Ep1 - Fruta: AÇAÍ
O episódio 1 começa com imagens de São Paulo. Trânsito, multidões, prédios,
carros, pessoas apressadas, restaurantes sofisticados etc. Nesse ambiente,
Ana Luiza Trajano está em seu restaurante e apresenta brevemente o projeto,
sua vontade de percorrer a região amazônica pesquisando novas iguarias para
seus pratos e conhecer melhor essa importante região brasileira. Feito isso,
ela parte para seu destino. Faz alguns comentários dentro do carro e se diz
animada com o desafio. O semáforo vermelho fica verde. E do verde do
semáforo, mudamos drasticamente para a selva amazônica. Uma imensidão
de belezas naturais verdes. Ana Luiza Trajano está pegando uma trilha difícil
chegando em uma região onde é cultivado o açaí.
Além de um representante da EMBRAPA, que vai falar de como o fruto é
plantado, cultivado, quanto tempo demora pra crescer, como é o processo
para chegar às vendas, onde é vendido, que tipo de produtos ele se
transforma e outras informações desse tipo, vamos falar com plantadores e
personagens locais, em busca de histórias e lendas interessantes. O objetivo
aqui é ir além da fala técnica, pois acreditamos que as “histórias do povo”
são muito cativantes.
Feito isso, vemos moradores cultivando o fruto. Ana Luiza participa do
processo. Conhece algum personagem peculiar da região, que conta alguma
passagem de sua vivência, como começou a trabalhar com a fruta, desde
quando, enfim, conta “causos” com apelo emocional.

Caminhos e Frutas do Brasil
Sinopse Ep1 - AÇAÍ
Ana Luiza vai na tradicional feira “Ver-o-peso” bem cedinho,
quase de madrugada ao descobrir que depois das 8 da manhã, não
fica mais quase nada na feira e o açaí, inclusive, já acabou.
Conversa com pessoas que fazem compras na feira, para onde
levam, onde vendem, sobre suas rotinas etc.
Visita Belém e a relação das pessoas com o açaí, que faz parte do
dia-a-dia da cidade. Nota que várias casas que revendem açaí
possuem uma bandeirinha vermelha na fachada e vai até uma
delas e pede para o dono da casa explicar a respeito desse
costume e falar mais a respeito. Focam na importância do açaí na
cidade de Belém.
Ao final, Ana Luiza visita um vilarejo/cidadezinha que cultive o
açaí e vai
até o barco onde criará um prato utilizando a fruta
com ajuda de alguma personagem local.
O programa termina com ela no barco, navegando rumo ao
próximo destino. Ela cita qual é o fruto do próximo episódio e
mostra uma prévia da rota que irão fazer e o que irão mostrar.
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O Curador
Mineiro de nascimento, o jornalista Silvestre Silva atua
como repórter fotográfico há 40 anos. Na primeira fase da
carreira, em São Paulo, trabalhou em alguns dos principais
veículos da imprensa brasileira. Desde 1982 dedica-se a
projetos especiais de pesquisa e documentação fotográfica
na área de botânica, por todo o Brasil.
Ao longo desses 32 anos difundiu em fotos, no país e no
exterior, o seu incansável trabalho de documentação da
flora brasileira, ilustrando ou sendo tema de inúmeras
reportagens publicadas ou exibidas em revistas, jornais e
televisão, tendo recebido vários prêmios.
Sua obra foi apreciada em diversas exposições individuais
e coletivas, algumas internacionais. É autor de 14 livros
dentre eles: Frutas da Amazônia, Árvores da Amazônia,
Frutas, Cores e Sabores do Brasil 2 vol , Flores dos
Alimentos, Frutas no Brasil e tem Fotografias de sua
autoria publicadas em mais de 1.200 livros.

Silvestre Silva
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O Diretor
Galileu Garcia Jr é um experiente diretor de filmes
publicitários com mais de 400 filmes realizados, começou
sua carreira em edição e chegou a montar dezenas de
curtas, medias e longas metragens. Diretor do longa
documentário “Caminhos da Mantiqueira” idealizado e
produzido por ele, retrata a Serra da Mantiqueira sob
diversos aspectos sócio culturais, geográficos e ambientais,
trazendo um tom parecido com o programa “Caminhos e
Frutas da Amazônia”, mas sem a presença do tema
gastronomia. De toda forma, reforça a expertise do diretor
por esse tipo de formato documental, aventura e pesquisa.
Galileu é Sócio diretor da Mistura Fina Produções
Cinematográficas, empresa com 20 anos de existência e com
forte atuação no mercado publicitário e audiovisual.
Como fotógrafo realizou uma exposição individual na
Pinacoteca do estado chamada Raízes e publicou o livro
“Caminhos da Mantiqueira” homônimo ao filme.

Galileu Garcia Jr.

Custo e Cronograma de Produção
13 EPISÓDIOS

R$ 209.000,00/episódio (*)
TEMPORADA - R$ 2.717.000,00
09 semanas - roteiro
06 semanas - pré-produção
07 semanas - gravação
17 semanas - edição/finalização
TOTALIZANDO 7 MESES DE PRODUÇÃO
08 EPISÓDIOS

R$ 235.250,00/episódio (*)
TEMPORADA - R$ 1.882.000,00
TOTALIZANDO 5 MESES DE PRODUÇÃO
06 EPISÓDIOS

R$ 266.780,00/episódio (*)
TEMPORADA - R$ 1.600.680,00
TOTALIZANDO 4 MESES DE PRODUÇÃO
*

via lei de incentivo
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