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Anima Brasil 
Pela primeira vez, filmes nacionais são maioria no festival Anima Mundi 
RUY BARATA NETO 

Uma série de iniciativas de 
entidades brasileiras, em parceria 
com o Canadá e com o apoio do 
próprio Ministério da Cultura 
(MinC), tem contribuído para o 
desenvolvimento da animação 
nacional nos últimos cinco anos. 
Um bom termômetro para a ava
liação dos resultados das ações 
para o setor pode ser conferido 
nesta 15a edição do Festival 
Internacional de Animação — o 
Anima Mundi —, que acontece de 
quarta-feira, 11, até domingo, 15, 
no Memorial da América Latina, 
em São Paulo, depois de já ter 
passado pelo Rio de Janeiro, na 
semana passada. A atual edição 
do evento traz como destaque 
justamente o Brasil. 

O País, pela primeira vez na 
história do festival, contabiliza a 
maior quantidade de filmes sele
cionados na programação (68), 
posto que geralmente é ocupado 
por nações como França e Estados 
Unidos e que, na edição passada, 
foi do Reino Unido. Ao todo foram 
enviados para a curadoria do fes
tival 1.228 filmes — dos quais 368, 
advindos de 42 países, compõem a 
programação. 

Segundo o diretor geral do Ani
ma Mundi, César Coelho, quando o 
festival iniciou no Brasil, em 1993, 
em pleno começo do declínio da 
produção audiovisual brasileira, 
não existiam filmes nacionais na 
época, e é um privilégio observar 
o cenário se inverter. "A partir 
de 2002, mais de 300 produções 
brasileiras passaram a ser inscritas 
anualmente", afirma Coelho. 

Porém, segundo ele, o mer
cado nacional ainda é incipiente 
para o animador. A publicidade 

pre sustentou o desenvol
vimento da animação, atuando 
como um celeiro para profissio
nais que mais tarde saíam do País 
para trabalhar em grandes estúdios 
estrangeiros, como Disney. "O 
grande mercado para o animador é 
a produção para a TV, que somente 
agora começa a ser descoberta no 
Brasil", diz Coelho. 

É de olho nesse mercado, ainda 
em desenvolvimento, que o Anima 
Mundi realizará como parte da 
sua programação, em São Paulo, o 
Anima Fórum, que irá explorar o 
tema da produção de animação na 
TV. O ciclo de palestras acontecerá 
na quinta-feira, 12, e na sexta-
feira, 13, também no Memorial 
da América Latina. Contará com 
a participação de profissionais de 
TV, de agências de publicidade e de 
realizadores de animação. O evento 
é patrocinado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), que aproveitará 
a ocasião para lançar uma linha 
de crédito específica para o setor 
como parte do guarda-chuva do 
Programa de Apoio à Cadeia do 
Audiovisual (Procult), em ope
ração no início deste ano e sob 
o controle do Departamento de 
Economia da Cultura do BNDES, 

criado em julho do ano passado. 
O Anima Fórum será promovido 
em conjunto com a Associação 
Brasileira de Cinema de Animação 
(ABCA) e a Associação Brasileira 
dos Produtores Independentes de 
TV (ABPI-TV). 

Faz parte da programação do 
festival deste ano uma mostra 

Estúdio UPA, criador do Mr. Magoo, será tema de retrospectiva 

competitiva de longas-metragens 
de animação, o que não existiu no 
ano passado pela falta de filmes 
com bom nível de produção, 
além de mostras competitivas de 
curtas-metragens. Fora da pro
gramação normal, haverá ainda as 

mostras anima mundi web e celu
lar, patrocinadas respectivamente 
pelo Uol e a Oi e que poderão ser 
acompanhadas pela internet. O 
patrocinador oficial é a Petrobras. 
A programação completa está no 
www.animamundi. com.br. 
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