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DESENHO
COM "Z"
MAURO SOUZA, COM "Z", NÃO É PARENTE DE

MAURÍCIO DE SOUSA, COM "S" , MAS FAZ

PARTE DE SUA EQUIPE DE DESENHISTAS E É

ILUSTRADOR DE UMA DEZENA DE VEÍCULOS

IMPRESSOS E LIVROS PARADIDÁTICOS

POR KARINA PADIAL

DA REPORTAGEM



auro Souza tinha certeza de sua carreira
de arquiteto. Formou-se pela Univer-
sidade Federal do Pará, estado onde nas-
ceu, e depois foi para São Paulo cursar
um mestrado na área. "Fiz faculdade de

arquitetura porque gostava de desenhar, mas não pensava
em viver de desenho", conta. Seus planos iam se concreti-
zando até uma visita sua ao estúdio da Mauricio de Sousa
Produções (MSP), quando teve a oportunidade de mostrar
seu trabalho ao criador da Turma da Mônica e passou a inte-
grar sua equipe de desenhistas. Foi para o departamento de
animação, que começava uma série de desenhos animados.
Lá, acabou voltando, indiretamente, à arquitetura, já que
sua primeira função foi projetar as casas e pensar no "urba-
nismo" do bairro onde viviam os personagens dos episódios.
"Não deu outra. Me apaixonei de vez pela ilustração, larguei
a bolsa de estudos e quase não terminei o mestrado", revela.

Não raro, é tido como parente do dono do estúdio, "Até
hoje isso acontece. E o mais engraçado é que o Mauricio
tem um filho chamado Mauro. A única diferença ê a grafia
do sobrenome. O meu Souza é com 'z' e o Sousa dele com
's'", adverte. Há 12 anos na MSP, Souza "com 'z'" também
ilustra as capas dos gibis de linha e especiais e é editor de
arte no departamento de livros do estúdio.

Todas essas atividades remetem a lembranças de sua
infância. Souza diz que aprendeu a ler de tanto folhear os
gibis que apareciam na sua frente. E assim, como vários
meninos da sua idade, copiava em papel manteiga os de-
senhos da Turma da Mônica, do Tio Patinhas e do Pato
Donald. Inspirado nesses personagens começou a criar,
ainda na escola, seus próprios desenhos. Anos depois, na
Universidade, passou a colaborar para jornaizinhos que cir-
culavam pelo campus e para alguns veículos de sindicatos. O
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primeiro trabalho mais profissional foi em 2001,
quando uma ilustração sua foi publicada na revis-
ta Superinteressante. Nessa época, sua lista de
referências já tinha crescido consideravelmente
e incluía nomes como Angeli, Glauco, Laerte e
Ziraldo. "Ainda sinto a influência dos ídolos da
infância e da juventude, mas trabalhei lado a lado
com desenhistas como Márcio Nicolosi, Airon,
Kanton, Itsuo e com o próprio Maurício de Sousa
e sinto o quanto isso refinou meu trabalho".

CARTUM DE ARQUITETO
Em 2004, Souza criou o Estúdio22, uma ma-

neira que ele encontrou para se dedicar às suas
próprias criações. "Meu trabalho no Estúdio22 é
90% voltado ao mercado editorial. Trabalho
muito para revistas, mas ultimamente venho
sendo bastante solicitado para fazer livros para-
didáticos", afirma. Em publicações impressas,
além da Super, Souza garante já ter publicado para
quase todos os veículos da Editora Abril, princi-
palmente para Vip, Men's Health, Mundo Estranho,
Veja, Recreio, Aventuras na História, Você S/A,
Saúde, Placar, Quatro Rodas e Info Exame.

Ele também é autor da série de tiras e cartuns
"Reality Show", sobre o universo corporativo e
questões de tecnologia. O projeto foi desenvolvi-
do inicialmente para a revista Info Corporate,
continua em seu blog pessoal, e futuramente deve
virar um livro. Apesar disso, Souza confessa pre-
ferir ilustrações. "Você tem um briefing muito
bem definido, que é o texto a que ela está relacio-
nada. No cartum, você parte do zero", explica.

Seja qual for o estilo, Souza mantém um pro-
cesso de criação parecido, que inclui esboços a
mão e finalização "digital". Seu traço se caracteri-
za pelos personagens expressivos corporal e fisio-
nomicamente, pelo uso forte e sofisticado da
palheta de cores e pela valorização dos cenários,
com perspectiva e composição bastante equilibra-
das. "No início, falavam que eu fazia um 'cartum
de arquiteto'. Talvez a arquitetura tenha reforça-
do mesmo essa característica de fazer cenários um
pouco mais elaborados", conta. "Tenho um estilo
de desenho que quem me conhece identifica rápi-
do. Não consigo fazer diferente. Trabalhando para
revistas e livros você pode ser mais autoral.
Talvez por isso tenha ficado no mercado editorial.
Um editor te procura em função do seu estilo",
avalia. Até por isso, garante, nunca se aventurou a
desenhar os personagens do Maurício.

Souza está em seu terceiro blog e acredita
no potencial dessa ferramenta para ajudar os
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profissionais a divulgarem seu trabalho, princi-
palmente nestes tempos em que o trabalho grá-
fico tende a ser mais solitário que antigamente:
"Você fica trancado em um pequeno estúdio,
muitas vezes em casa mesmo, de frente para a
prancheta e o monitor". Ele mesmo já abando-
nou o portfólio impresso. O contato com edito-
ras do Rio de Janeiro e de Curitiba, por exemplo,
são todos feitos por meio de seu site.

Certa vez, de férias em Belém, recebeu a liga-
ção de uma editora da Folha de S.Paulo. Era um
trabalho que ele não queria dispensar. Munido de
seu notebook, não teve dúvidas: adquiriu mate-
rial de desenho em uma papelaria e depois foi a
uma loja de informática comprar o scanner mais
barato. Sentou na primeira mesa que encontrou e
produziu a ilustração. Até hoje a editora não sabe
que ele estava a quilómetros de distância.

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 255, p. 96-99, abr. 2010.




