
DESENHO BRASILEIRO
Pixcodelics traz universo cosmopolita com personagens inspirados em números e símbolos usados na

CARTOON NETWORK Sábados, 12h

Exceto por Maurício de
Souza - que construiu
urna carreira marcante

nos quadrinhos e conseguiu
se destacar no desenho ani-
mado também - são raros os
criadores brasileiros que bri-
lham nessa área. Daí ser aus-
picioso o lançamento de Pixco-
delics, série animada nacional
feita em parceria entre a MoP

Brasil Digital e o Cartoon Net-
work, que começou a ser apre-
sentada simultaneamente em
toda a América Latina, a partir
de 13 de agosto. "É o primeiro
desenho animado que a gente
está fazendo no formato de
série. A MoP já teve experiências
anteriores em publicidade", es-
clarece Caio Mário Paes de An-
drade, um dos criadores, ao lado
de Marco Alemar. Ambos são

cariocas de 41 anos, mas cres-
ceram na Bahia. "Eu e Marco
nos inspiramos no emoticons,
aquela carinha sorrindo que a
gente usa na Internet. Nós des-
cobrimos que as pessoas esta-
vam usando caracteres, letras,
números e símbolos para pas-
sar emoções na rede. Foi quan-
do nos ocorreu: por que não
criar uma família de persona-
gens a partir dessa idéia? Aí,

começamos a pensar... Marco
fez vários esboços e chegamos a
essa família que está em Pixco-
delics." Caio esclarece que todo
o universo do desenho é forma-
do de letras, números e símbo-
los que as pessoas acham no
teclado do computador.

De forma moderna e ori-
ginal, Pixcodelics traz a tradicio-
nal luta do Bem contra o Mal. O
altruísmo é representado por
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"uma rapaziada urbana que
pode ser de qualquer lugar do
planeta", como define Caio.
"Eles lutam contra o dr. Ping,
um cientista louco que quer
controlar a Internet para to-
mar a mente das pessoas. Por-
tanto, ele quer é dominar o
mundo". O assistente do vilão
é Kats Lock, um gato atrapalha-
do que se vê entre a admiração
e o ódio pelo seu cruel chefe. O

grupo de amigos é formado pelo
inteligente Pix, o gênio Nerd,
que respira tecnologia e a in-
ventiva e meio patricinha Mary
Chat e Hack, garoto forte que
supre a pouca inteligência com
coragem e generosidade.

São 65 episódios com cin-
co minutos de duração. Mas,
embora feitos por brazucas,
eles são essencialmente cos-
mopolitas, sem nenhum tra-
ço regional. "Nós achamos que
é possível formar uma indús-
tria nacional de animação des-
de que tenhamos aqui produ-
tos que sejam exportáveis.
Pixcodelics foi feito para via-
jar", explicou Caio. Ele confir-
mou não existir nenhuma in-
tenção de localizar qualquer
história em qualquer lugar.

Com essas características,
não foi difícil para a produção,
que movimenta cerca de vinte
pessoas, cair nas boas graças da
Turner. "Já no primeiro está-
gio, percebi que Pixcodelics ti-
nha muito a ver conosco", dis-
se Cindy Kerr, vice-presidente
de programação e aquisição do
Cartoon Network para a Améri-
ca Latina. "Alguma coisa me

chamou a atenção. O seu hu-
mor e a sua ação. Logo vi que
podia fazer parte perfeitamente
de nossa programação, ao lado
de A Turma do Bairro, Ami Yumi
e muitos outros sucessos. Era
uma ocasião única que tínha-
mos de aproveitar."

Cindy lembra de outras ex-
periências brasileiras. "Algumas
tiras com personagens criados
para jornais por Glauco, Laerte,
Caco Galhardo... exibimos tam-
bém algumas coisas do Maurí-
cio de Souza. Mas essa foi a
primeira série de animação, a
primeira produção brasileira em
que nos envolvemos e que esta-
mos levando para toda a Amé-
rica Latina." Orgulhosa desse
empreendimento que utiliza re-
cursos do Condecine, incenti-
vados pela Ancine e certa de seu
sucesso, tanto ela como Caio e
Marco já pensam em outras sé-
ries. "Gosto muito de meu tra-
balho e mais ainda quando te-
nho oportunidade de selecio-
nar bons produtos de outros
países. Já temos no Cartoon
uma série mexicana e outra da
Colômbia. Agora chegou a vez
do Brasil", disse Cindy.
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