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matemática na PUC do Rio de Janeiro, 
largou a faculdade. Estavam a seis 
meses de se mudar para os Estados 
Unidos. "Fiz alguns trabalhos freelan-
cers e ela foi trabalhar em loja para 
juntarmos dinheiro", lembra Carlos. 
Às vésperas da viagem, a grana que 
reuniram não pagava a aventura. Para 
resolver, decidiram se casar, ele com 
21 e ela com 20 anos. No lugar de ele
trodomésticos, pediam o valor dos 
presentes em espécie. "Os amigos nos 
ajudaram com o dinheiro da viagem." 

Por ser um curso de extensão, a 
maioria dos alunos nem sequer apare
cia nas aulas, mas Carlos ralava. "Fui 
com o objetivo de aprender porque 
estava pagando com dinheiro suado, 
então ficava lá dia e noite", recorda. 
Para testar o aprendizado, mesmo sem 
fazer parte do currículo, o diretor fez 
várias produções de animação sozinho. 
"Meu professor Bruce Wands viu, gos
tou e disse que, se eu fizesse mestrado 
em Final Arts, teria futuro nessa car
reira." O casal resolveu ficar e arriscar. 
A companheira de sonho só colocou 
uma condição: depois que ele termi
nasse o curso, seria sua vez de voltar 
a estudar. Depois do mestrado dele, 
ela acabou cursando matemática es
tatística nos Estados Unidos. 

Depois de quatro meses, no
vamente sem dinheiro e pen
sando em voltar, resolveram 
encarar a barra e seguir no so
nho americano. "Ter talento e 
ser muito bom em uma coisa 
não é suficiente. Você tem que cor
rer atrás, tomar muito na cabeça e não 
desistir", afirma Carlos. Uma amiga da 
mãe de Isabela, Ana Maria, apareceu 
como fada madrinha. Deixou o jovem 
casal morar de graça em seu aparta
mento e emprestou dinheiro para 
bancar o mestrado. "Com o tempo, 
Ana Maria tornou-se nossa família no 
exterior. Hoje nossos filhos a chamam 
de vó." Os quatro meses iniciais tor
naram-se 22 anos, e a família Saldanha 
nunca mais voltou a morar no Brasil. 

Nasceram em território internacional 
quatro filhos: Manoela, de 13 anos, 
Sofia, de 10, Julia, de 3, e Rafael, de 
1 ano e meio. Eles estão na mesma 
faixa etária do público-alvo do pai, 
mas não dão muito palpite durante a 
produção — o diretor não gosta de 
levar trabalho para casa. 

Carreira ascendente 
Durante a especialização, Carlos fez 
os curtas-metragens As Aventuras 
de Korky, o Saca-Rolha e Time for 
Love (1994). Os dois ganharam vários 
prêmios em festivais, e ele se formou 
com honra. Chris Wedge, fundador do 
estúdio Blue Sky, com quem codirigiu 
A Era do Gelo 1, o conheceu no mes
trado e o convidou para trabalhar com 
ele. "O estúdio era pequeno, éramos 
20 pessoas, hoje somos 500", lembra 
o diretor. "Na época nem fazíamos 
cinema. Eu cresci lá dentro." Em 
1998, a empresa foi vendida e se tor
nou subsidiária da Fox. A grande 
oportunidade de carreira do brasilei
ro se deu quando ele fez o curta-me
tragem do esquilo Scrat, o Gone Nut-
ty (2003), indicado ao Oscar em 2004. 
Prestigiado, Carlos recebeu a oportu
nidade de dirigir A Era do Gelo 2 
(2006) sozinho e fez um sucesso enor
me. Fez a Era do Gelo 3 (2009) e Rio. 
A animação passada nas florestas e 
morros cariocas sempre foi o grande 
projeto dos sonhos dele. "Compraram 
a ideia facilmente. Mas, para realizá-lo, 

antes tive de fazer os dois outros 
filmes e torná-los um sucesso. Aí, 
sim, me deram a chance de de

senvolver meu projeto, que foi um 
investimento de 100 milhões de dóla
res em uma ideia." O próximo desafio 
do diretor é tocar um projeto em live-
action, ou seja, com atores reais. "Du
rante minha vida, eu fui me colocando 
objetivos e consegui conquistar um a 
um. Agora, quero realizar um próximo 
sonho, que é fazer um filme legal de 
live-action e aprender um pouco sobre 
isso", afirma Carlos Saldanha. 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 15, n. 1, p. 54-56, jan. 2012.




