
Maurício de Sousa
o mago dos quadrinhos

Visionário, o pai da Turma da Mônica completa 50 anos de carreira e mostra como se faz
quadrinhos com inteligência, alma e coração

Se visualizar a concretização de um
sonho é um dos segredos para a sua
realização, Maurício de Sousa pode

ter utilizado essa técnica com sucesso para
transformar a Turma da Mônica em um
verdadeiro fenômeno, que começou com
lápis, papel e personagens na cabeça. Filho
do poeta e barbeiro, Antônio Maurício de
Sousa, e da poetiza, Petronilha Araújo de
Sousa, Maurício nasceu em 27 de outubro
de 1935, na cidade de Santa Isabel (SP) e foi
levado ainda pequeno para Mogi das Cruzes,
localizada na mesma região. O menino co-
meçou a desenhar desde cedo e foi durante
a adolescência que ele fez os seus primeiros
trabalhos: cartazes para comerciantes locais.
Nessa época, e também em outras vezes,
ele contou com uma ajudazinha de seu pai,

que, atuando em rádio, indicava os primeiros
clientes para o filho.

Suas primeiras ilustrações profissionais
foram publicadas em jornais da região de
Mogi, mas como o jovem cartunista tinha
sonhos maiores, o jeito foi se dirigir a São
Paulo, levando consigo um pequeno por-
tfólio. Ao procurar o antigo jornal Folha da
Manhã, atual Folha de S.Paulo, Maurício
descobriu que havia uma vaga para repórter
policial. Fez o teste, passou e ficou cinco anos
escrevendo reportagens. Foi então que a arte
falou mais alto e Maurício resolveu apresen-
tar para a Folha uma série de tiras em quadri-
nhos com um cãozinho e seu dono - Bidu e
Franjinha. A sugestão foi aceita e simbolizou
o início de um longo caminho para o sonha-
dor desenhista, que tivera de enfrentar pelo

menos mais dois problemas. Primeiro era
preciso "convencer" os donos de jornais e re-
vistas a apostar em um personagem nacional.
A maioria deles preferia publicar quadrinhos
estrangeiros, uma opção mais econômica e
com retorno garantido na época. O segundo
entrave era o custo da produção, pois muitos
ilustradores desistiam de viver de HQs.

Como o dinheiro de um jornal só era
pouco para manter o autor, que nesse tempo
já estava casado, com visão de empreende-
dor, Maurício decidiu criar um sistema de
redistribuição de suas tiras, inspirado no
modelo dos cartunistas norte-americanos.
Dessa forma, a mesma historinha sairia em
vários jornais. Como contava com poucos
recursos, o autor pegou um mapa e demar-
cou uma área de 100 quilômetros a partir de



Mogi das Cruzes, onde era o estúdio, e esco-
lheu as cidades que poderia visitar, gastan-
do pouco, e oferecer os seus serviços, como
Santos, Jundiaí, São José, Taubaté, Campinas,
entre outras.

Após resultados positivos nessa primeira
fase, o próximo passo foi distribuir as tiras em
todo o território nacional utilizando o serviço
dos Correios. Tendo como modelo a revista
Seleções, que trazia cupons com descontos
em assinaturas e brindes diversos, o desenhis-
ta criou uma mala-direta com exemplos de
tirinhas, anunciando uma promoção de oca-
sião: "Leve o Bidu e ganhe o Piteco, ou leve o
Cebolinha e o Bidu, e ganhe o Piteco." O mate-
rial pedia que o interessado enviasse o cupom
preenchido para o estúdio do autor. Para a sua
surpresa, começaram a voltar cupons preen-
chidos de todo o Brasil. Seu sonho finalmente
estava se tornando realidade.

50 ANOS SE PASSARAM

Desde a publicação da primeira tira na
Folha da Manhã, em 18 de julho de 1959,
Maurício criou mais de 200 personagens,
inspirados principalmente em seus filhos
e crianças de sua infância. O Cebolinha e

o Cascão, por exemplo, eram meninos que
jogavam bola com o seu irmão Márcio. Já o
principal deles, Mônica, a primeira menina
criada por Maurício para os quadrinhos, foi
inspirada em sua segunda filha. Baixinha,
dentuça e rabugenta, Mônica se mostrou
forte tanto dentro como fora dos quadri-
nhos. A revista de estreia da personagem,
lançada em 1970, teve tiragem de 200 mil
exemplares, um marco até então nunca al-
cançado por um personagem brasileiro.

Na verdade quase todos os dez filhos de
Maurício (que são frutos de seis casamentos)
têm um personagem, como Magali, Marina
e Mariângela (Maria Cebolinha). Somente
Marcelinho, seu filho mais novo, ainda não
está retratado nos quadrinhos, por um pedi-
do do próprio garoto, que prefere apenas ler
as histórias com os seus irmãos. Outras cria-
ções do cartunista foram Chico Bento, Pena-
dinho, Horácio (que tem muitas característi-
cas do próprio autor), Astronauta, Pelezinho,
Tina, Rolo, Jotalhão e muitos outros.

Considerada parte da memória afetiva
do brasileiro, a Turma da Mônica tornou-se
também o carro-chefe de um grande negócio,
a Maurício de Sousa Produções, que conta

com 200 profissionais. Os negócios incluem
a produção de revistas (responsáveis por 80%
do mercado nacional de HQs), desenhos ani-
mados, o Parque da Mônica, o site (que tem
mais de 30 milhões de páginas acessadas por
mês) e o Instituto Cultural Maurício de Sou-
sa, criado em 1997 para desenvolver cam-
panhas sociais. Isso sem contar a parte de
licenciamento de produtos, que representa
cerca de 70% dos negócios. O departamento
é comandado pela Mônica, filha de Maurício,
que é diretora comercial. Estima-se que hoje
cerca de 100 empresas nacionais e interna-
cionais são licenciadas para produzir quase
três mil itens com os personagens da Turma.
As criações já chegaram a mais de 120 países,
em 50 idiomas. Segundo estimativa da em-
presa, somente as fraldas da Turma da Môni-
ca vendem cerca de 100 milhões de unidades
por mês.

Durante a sua carreira, Maurício demons-
trou ter caráter visionário tanto para lançar
novidades que agradassem ao público como
que fossem boas opções de negócios. Após
investir nas tiras de jornal, durante a década
de 60, e em revistas, nos anos 70, na década
de 80 foi a vez dos filmes, como As Aventuras

Revista traz o
esperado beijo entre
Mônica e Cebolinha



da Turma da Mônica (1982) e A Estrelinha
Mágica (1988). Já nos anos 90, devido à insta-
bilidade econômica, o alvo foram os parques
temáticos. Em agosto de 2008, o cartunista
surpreendeu o mercado mais uma vez, com
o lançamento da revista Turma da Mônica Jo-
vem. Em estilo manga, como os quadrinhos
japoneses, a publicação brasileira mostra os
personagens crescidos, que vivem aventuras
tipicamente de sua idade, como o esperado
primeiro beijo entre Mônica e Cebolinha. O
sucesso foi tão grande que somente as quatro
primeiras edições venderam, juntas, mais de
1,5 milhão de exemplares.

Para a próxima década, segundo Mau-
rício, o investimento será em desenhos ani-
mados e games, cuja produção está a todo o
vapor. A primeira novidade será A Turma do
Penadinho, série de 26 episódios de um de-
senho totalmente produzido em computação
gráfica, que será apresentado na TV Cultura,
no segundo semestre. Também estão em pro-
dução longas metragens do Horácio e do Chi-
co Bento, que ainda não têm data de estreia
definida. Além disso, o cartunista pretende
investir em materiais educativos que incen-
tivem as crianças a aprender com a ajuda da
turminha. Pelo visto, a personagem Mônica,
recém-nomeada embaixadora da cultura no
Brasil, terá muito trabalho pela frente.

Confira esta entrevista que Maurício de
Sousa concedeu à revista Publish.

A Turma da Mônica chegou onde o se-
nhor esperava?
Sim. Desde o começo eu planejei isso e pla-
nejo mais. Esse tipo de atividade não pode
ficar parado, tem que acompanhar os tem-
pos, a tendência da comunicação, tem que
ver o que está acontecendo e ir fazendo as
adaptações.

Como surgiu a idéia da Turma da Mônica
Jovem?
Surgiu para preencher um nicho. As crianças
estão com a infância cada vez mais encurta-

da. Deixou de existir a pré-adolescência, a
criança já passa direto para a adolescência.
Com isso, as crianças estavam chegando ao
manga japonês cada vez mais cedo e aban-
donando a nossa revista tradicional. Eles vi-
nham com as nossas revistas até os seus dez
anos. Como eles gostam de Turma da Mô-
nica e de manga japonês, eu juntei as duas
idéias e criei a Turma da Mônica com estilo
manga. Foi para atender essa garotada toda
que ficou órfã porque "envelheceu", e isso
funcionou. Eles estão acompanhando a Tur-
ma da Mônica Jovem como uma publicação
da sua idade, do seu tempo.

Qual é o público-alvo dessa publicação:
os adolescentes ou adultos que liam a
Turma quando eram pequenos?
Eu imaginava que isso ia-acontecer e acon-
teceu. Muitos adultos estão voltando a com-
prar essas revistas para recuperar o tempo
perdido, ou relembrar os velhos tempos, e
até para ver o que estão fazendo com os per-
sonagens da infância dele.

Quem desenhou a Turma da Mônica Jo-
vem foi o senhor mesmo?
Todos os desenhos, no início, sou eu que
faço. Hoje nós temos uma equipe e eu acom-
panho todo o trabalho. A mesma equipe que
faz a Turma tradicional faz o material do
manga.

Como foi a criança Maurício de Sousa?
(risos) Vamos dizer que eu não saí da infân-
cia ainda. Um dos segredos de se trabalhar
nessa responsabilidade, que é escrever para
criança, é manter contato com crianças e
jovens, conversar com eles. Eu tive uma in-
fância tranqüila, no interior, feliz, cercado
de família. Tudo o que aconteceu comigo
acontece geralmente com todas as crianças
normais. Eu acho que fui uma criança feliz
e, já que é assim, eu tento puxar uma pouco
desse estado de espírito para o meu leitor,
tento passar o que eu passei na infância para



os meus personagens e eles repassarem para
o leitor. Com isso, eu mantenho acesa a mi-
nha chama infanto-juvenil.

O senhor desenhava quando era criança?
Desenhava de tudo, gostava de rabiscar. Criei
um personagem chamado Capitão Picolé;
inventava personagens baseados nos meus
colegas, quando estava no ginásio. Enquan-
to isso, ia copiando desenhos de cartunistas
americanos também, porque eu os admirava.
E com isso fui treinando, treinando, para po-
der chegar ao meu estilo.

O senhor tinha aquele truque de colocar
o papel em cima do desenho para copiar?
Eu tinha esse e vários outros truques. Eu
quadriculava, colocava papel manteiga, co-
piava de outra maneira, fazia de tudo para
poder pegar a proporção, características,
traços, estilo.

Quais foram seus ídolos?
São vários. Um velho personagem chama-
do Espírito, desenhado por Will Eisner, foi
quem me ensinou a ousar na criação da
história em quadrinhos. Ele criava histórias
que não eram nem infantis, eram policiais. E
eram tão criativas, diferenciadas, ousadas e
corajosas, que eu descobri que a gente pode-
ria fazer a mesma coisa em qualquer história.
Poderia ser ousado, diferente, corajoso, inu-
sitado, inédito em qualquer criação. Outros
personagens que me influenciaram foram
o Brucutu, homenzinho pré-histórico; os
velhos desenhos do Popeye; as histórias em
quadrinhos da Disney, que até a década de
40 eram muito bem desenhadas, muito bem-
feitinhas; o Ferdinando, o caipira americano,
desenhado por Al Capp; e por aí vai.

Quando a ilustração começou a dar di-
nheiro na sua vida?
Desde que eu comecei a ilustrar, a desenhar,
quando tinha 12,13 anos. Desde muito cedo
eu já trabalhava com isso. Logicamente não

em histórias em quadrinhos, eu fazia ilustra-
ções comerciais, cartazes. Meu pai me ajuda-
va bastante, porque ele trabalhava no rádio e
abria caminho para eu buscar locais comer-
ciais que estavam precisando de ilustrações.

Quais foram as principais dificuldades no
início da sua carreira?
No início da minha carreira e de todas as
outras a dificuldade é as pessoas acreditarem
que a gente está falando a verdade quando
dizemos "eu vou fazer, eu quero fazer, eu sou
capaz de fazer". Sempre alguém duvida e en-
tão você tem que provar que pode tudo.

Quais são os projetos para os seus 50 anos
de carreira?
É continuar a desenvolver cada vez mais a área
de publicações para jovens. Acabo de ilustrar
uma revista permanente da Tina, dirigida aos
jovens adultos. E já que abrimos esse merca-
do de jovens, afinal a Turma da Mônica foi a
primeira turma de personagens a virar adoles-
cente, logicamente começam a surgir outros
seguidores e isso é natural. Eu acho que isso é
até bom. Nós vamos ter uma concorrência a
mais, o pessoal está vindo na nossa cola. Te-
mos também projetos de entrar na produção
de desenhos animados para televisão e, prin-
cipalmente, na área de educação.

O senhor acha que o Pelezinho vai ser es-
colhido o mascote da Copa?
Não sei. Nós estamos oferecendo o Pelezinho
como uma das alternativas e, naturalmente,
a Fifa deve ter outras. Está a cargo deles essa
decisão. Eu acho que é uma proposta inte-
ressante. O Pelezinho poderia ser um dos
melhores mascotes a serem escolhidos. Se
por qualquer motivo ele não for escolhido,
mesmo assim ele poderia ser, tranqüilamen-
te, mais um apoio, um símbolo para ajudar
na popularização do futebol. Eu penso que
está na hora da gente usar personagens,
comics, desenhos animados, para dar uma
soerguida, para mexer um pouquinho mais
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