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Maurício de Sousa não se impressiona quando o chamam de
"Walt Disney brasileiro": ele sabe que é um bom desenhista
que foi mais longe do que esperava, para um artista nascido
no Brasil - criou um império a partir de tiras de quadrinhos.

Ele gosta de ficar no twitter até altas horas e parece à vonta-
de interagindo com pessoas de idades variadas. Às vezes pa-
dece um "tio" dando conselhos a jovens desenhistas, noutras
se transforma em adolescente, a discutir técnicas de manga
com outras twiteiros. Pouco mais de cinquenta anos depois
de estrear uma série de histórias em quadrinhos na antiga
Folha da Manhã, jornal que deu origem ao Grupo Folhas,
em São Paulo, Maurício de Souza se consolida como o maior
representante brasileiro no negócio da fantasia infantil que
celebrizou Walt Disney, mas nunca pretendeu se tornar um
magnata do entretenimento.

Ele nasceu em Santa Isabel, no interior paulista, em outubro
de 1935. Passou a infância entre Mogi das Cruzes e São Paulo,
onde estudava no externato São Francisco, ao lado da célebre fa-
culdade de Direito. O pai, António Maurício, era poeta, escritor,
pintor, radialista, compositor, cronista de jornal, mas ganhava a
vida como barbeiro - e, como todos os barbeiros, era um eméri-
to contador de histórias. Petronilha, a mãe, também criava ver-
sos e compunha músicas. A casa vivia cheia de revistas e gibis.

Entre os contos e versos de António Maurício e Petronilha,
o menino Maurício cresceu sonhando em dar vida a seus de-
senhos. Lia um livro por semana, quase sempre de autores
brasileiros. Tinha também a vó Dita, especialista em histó-
rias de assombração. Maurício desenhava na hora aquilo que
imaginava serem as cenas daqueles contos, transformando
os relatos numa espécie de cinema. Vivia numa rua larga e
cheia de amigos de várias etnias.

Entrou pela juventude experimentando o canto e a dança,
desenhou cartazes para ajudar no orçamento doméstico, e
um dia juntou sua produção para tentar a carreira em São
Paulo. Não havia vaga para artistas, e ele aceitou disputar
o cargo de repórter policial. Apresentava-se vestido a cará-
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ter, como os jornalistas do cinema: de gravata, sobretudo e
chapéu, parecia o Dick Tracy criado pelo americano Chester
Gould em 1931. Ficou cinco anos em plantões de delegacias,
até que não suportou a necessidade de publicar seus dese-
nhos e apresentou a um editor uma série de tirinhas com
seus primeiros personagens: o cachorrinho Bidu e seu dono,
Franjinha, assim, nessa ordem.

Maurício ainda guarda os desenhos. A primeira história era
composta em tira vertical. Ele mesmo conta: "Um político faz dis-
curso na praça sobre um caixote. Todos que o assistiam vão sain-
do e apenas o Franjinha fica pacientemente escutando o discurso.
Quando o político finalmente desce, Franjinha pega o Bidu que
estava preso sob o caixote e vai embora". Era junho de 1959. De-
pois disso, ele nunca mais parou de publicar. Sua galeria de per-
sonagens cresceu, formando famílias, e encanta gerações até hoje.

Seus personagens são felizes, personagens extremamente
curiosas, que gostam de brincar o tempo todo. "Toda criança
tem o DNA da felicidade", diz Maurício. "É preciso apenas dar
espaço e ideias para elas se sentirem felizes. Se não tem um
brinquedo, a criança faz de uma pedra um carrinho ou de um
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Os personagens que fizeram a fama e
fortuna de Maurício de Souza chegam
à China com seus traços originais. Os
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canto dos telhados das casas, para dar-lhes
a curvatura típica das construções orientais

pano uma boneca". Uma infância feliz e cheia de histórias e
brincadeiras foi o ponto de partida do desenhista Maurício
de Sousa. A influência dos vizinhos japoneses, em Mogi das
Cruzes, definiu os traços de seus personagens.

"A infância em Mogi, onde há uma colónia japonesa grande,
me fez entrar em contato com aquela cultura milenar e curio-
sa. Pode até ser que isso tenha ocorrido sem que eu notasse,
mas, bastante tempo depois, quando fiquei amigo do maior
desenhista japonês, Tezuka Osamu, ele mesmo disse-me que
meus personagens eram japoneses. Simplificados e de olhos
grandes", conta Maurício. Recentemente, quando iniciou pro-
jetos na China, seus parceiros disseram que não era preciso
fazer nenhuma adaptação nos traços dos personagens para
publicar naquele país. Seus desenhistas apenas tiveram que
mudar o canto dos telhados das casas, para ficar com aquela
curvatura típica das construções orientais.

Um de seus últimos lançamentos, a Turma da Mônica Jo-
vem, numa mescla do estilo característico de Maurício de
Sousa com o mangá, desenho típico japonês, é o maior su-
cesso de seu estúdio em trinta anos. Maurício não tem mes-

mo como escapar da influência oriental: sua esposa, Alice
Takeda, diretora de arte do estúdio, é nissei e aprendeu a
ler os ideogramas japoneses através dos mangas de Tezuka
Osamu. Ele tem com ela três filhos. Marina, que, segundo o
pai orgulhoso "desenha realmente muito bem", virou per-
sonagem e ajuda na aprovação dos roteiros.

Apesar de ser hoje um grande empresário da animação, ele
não esquece as dificuldades que encontrou pelo caminho e é
tido como um bom gestor de seus negócios. Já no final dos
anos 60 ele tratou de licenciar seus personagens. A série para
o extrato de tomate da Cica é um marco da publicidade bra-
sileira, por ter levado o desenho animado para a televisão.
É ainda o contrato de licenciamento mais longo já assinado,
com vencimento previsto para daqui a vinte anos. Em 1970,
ele lançou sua primeira revista própria, a Revista da Mônica,
originalmente pela Editora Abril. A presença da menina gor-
ducha de génio forte "contracenando" com o elefante Jotalhão
nos anúncios do molho de tomate alavancaram sua iniciativa.
Mônica surgiu como irmã mais nova de Zé Luís, personagem
pré-adolescente que na versão jovem começa a assumir sua



homossexualidade. Mas esse parentesco foi logo abandonado
e a menina "invocada" ganhou força de estrela.

Maurício não gosta de falar de-problemas. Ele sempre acha
que tudo pode ser resolvido, como em suas historietas. "Com
isso, não deixo acumular problemas na cabeça e estou sempre
indo pra frente", diz. Mas ele não pode ignorar os anos 90,
quando a sucessão de planos econômicos que não davam certo
fez minguar os investimentos de empresas e do governo. "Mas
passou e estamos aqui."

Esse "estamos aqui" quer dizer o maior estúdio de Histórias
em Quadrinhos da América Latina, com cerca de 150 profissio-
nais produzindo em torno de mil páginas por mês. Tem ainda
o núcleo comercial, comandado por sua filha Mônica, o núcleo
de animações, o estúdio de som e criação musical, dirigido por
seu irmão Márcio, o setor de criação de pracinhas e parques da
Mônica, além de um escritório comercial em Nova York, diri-
gido por sua irmã Maura. Os licenciamentos são responsáveis
por 70% do faturamento do grupo, não revelado por Maurício.

Difícil apostar qual dessas vertentes vai assegurar o futuro
da empresa. O estúdio de animação vem crescendo, com mui-

tas produções exclusivas para a TV, mas tem potencial para
alimentar incursões pelo cinema e pelo mundo dos games. A
marca Maurício de Sousa já está no CartoonNetwork e ele está
negociando o ingresso na TV aberta ainda para este ano. A sé-
rie com a Turma do Penadinho e o longa-metragem do Horácio
estão sendo produzidos em parceria com a Digital21, empresa
do grupo Cine. Com a CIC da Itália, os estúdios Maurício de
Souza produzem a série de TV com o personagem Ronaldinho
Gaúcho, enquanto avançam os contratos para ampliar a pre-
sença da Turma da Mônica na China. ,

Ao mesmo tempo, ele investe na produção de DVDs do
Cine Gibi e consolida o conhecimento de seus profissionais
na criação de games. No momento, estão sendo desenvolvidos
produtos para várias plataformas e também para o novo site
que deve estrear ainda este ano, com muita interativade. Espe-
cialistas em criação de conteúdos para equipamentos móveis
garantem que o grupo Maurício de Sousa está habilitado para
dominar também esse segmento.

Mas nem só de lucros vive o artista. Paralelamente aos ne-
gócios, ele tem feito parcerias com governos, ONGs e institui-



ções dedicadas a projetos de alfabetização e estímulo à leitura,
através do Instituto Maurício de Sousa. Com apoio da Facul-
dade de Mogi das Cruzes, Maurício também desenvolve um
projeto de utilização dos quadrinhos na dinâmica do ensino
para capacitação de professores. Mas seu maior projeto edu-
cacional está em andamento longe daqui, na China. O estúdio
Maurício de Sousa foi escolhido pela empresa contratada pelo
governo chinês para desenvolver um projeto de alfabetização
para mais de 180 milhões de crianças naquele país. Já foram
publicados alguns livros. O primeiro, curiosamente, tem
como tema o descobrimento do Brasil.

"Naturalmente, a maior parte do projeto vai pela internet,
pois para atingirmos tantas crianças (o equivalente a toda po-
pulação brasileira), teríamos que derrubar uma floresta por dia
para transformar em papel", observa Maurício, dizendo esperar
que um dia tenhamos também no Brasil um projeto como esse.

Tanto sucesso só reforçou seu olhar sobre a vida. Como nas
ruas de Mogi das Cruzes, ele segue acreditanto que tudo sem-
pre acaba bem. Mesmo nas histórias de assombração, quando
muita gente apostava que a internet ia acabar com as histórias

em quadrinhos de papel. As histórias da vó Dita eram mais
assombrosas do que as crises pelas quais a turma do Maurício
navegou nessas cinco décadas.

Enquanto se distrai no twitter, Maurício se vê convidado a
falar sobre seu legado: "Acho que o legado que podemos deixar
é um pouco mais de ensinamento passando a experiência de
acertos e erros para os nossos filhos". "Em meu caso", acres-
centa, "tenho a felicidade de ter mais de dez milhões de leitores
por mês só no Brasil. Conseguindo levar diversão com alguma
carga de conhecimento, acredito que cumprimos nossa meta".

Maurício de Sousa não quer ser o maior, "mas o melhor",
e por isso decidiu levar as histórias "para todas as platafor-
mas existentes e as que ainda vão inventar". Como o perso-
nagem Franjinha, inventor nas horas vagas, Maurício não
perde a curiosidade. Interage com gente de todas as idades
e interesses pela internet, e ainda se dispõe a participar de
tardes de autógrafo. "Sempre há os pais que trazem seus
filhos e dizem que aprenderam a ler com meus gibis, e que
seus filhos também estão aprendendo da mesma forma.
Isso me alimenta a continuar", conclui. 1*

Text Box
Fonte: Legado, São Paulo, ano 3, n. 11, p. 8-13, 2010.




