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Ele a dirige com olhar atento aos menores detalhes. Afinal, os tais personagens têm lugar 
especial no afeto do cartunista que começou, em 1959, na extinta Folha da Manhã (atual Folha 
de S. Paulo), onde era repórter de policia, com a tirinha de um garoto de franja e seu 
cachorro, chamados Franjinha e Bidu. Não por acaso, sua criação de maior sucesso, que 
acabou batizando a turma, homenageava o temperamento forte da filha, Mônica. 
 
Ainda que lembre, com olhar saudoso, da época da simples caneta e tinta no papel, o 
artista/empresário atualmente só fala em inovação, novas mídias e no potencial de suas 
criações para alcançar mercados estrangeiros. A ofensiva, concretamente, começou em abril 
deste ano, com a finalização dos episódios em animação 3D da Turma do Penadinho, em 
parceria com a empresa paulista Digital 21, e a assinatura de contrato com a Rede Globo para 
veiculação dos desenhos. A expansão, explicou o desenhista, vai se intensificar em 2011. É 
hora de recuperar o tempo perdido. 
 
A década de 80, segundo ele, trouxe para o mercado infanto juvenil da época a competição 
cerrada dos desenhos japoneses, e a empresa ainda não estava estruturada para a animação 
2D. 
 
Fez cinco tentativas que não trouxeram sucessos estrondosos, mas são lembradas hoje com 
carinho por quem está na faixa dos 30 anos: As aventuras da Turma da Mônica (1982), A 
princesa e o robô (1983), Mônica e a sereia do rio e As novas aventuras da Turma da Mônica 
(ambos de 1989) e Chico Bento, Óia a Onça! (1990). 
 
Cada um dos 26 episódios da primeira temporada da trupe fantasmagórica que habita um 
cemitério  com versões simpáticas de personagens clássicos do terror, como o vampiro, a 
múmia e o lobisomem  demandou cerca de 45 dias de trabalho, de acordo com o diretor da 
Digital 21, Rodolfo Patrocínio. 
 
“Sem contar os roteiros, que vão e vêm, ficam uns três meses. O Mauricio aprova tudo 
pessoalmente.  Solicita correções, mas nunca gosta da versão revisada que apresentam, então 
acaba fazendo o conserto ele mesmo”, diz Patrocínio, entregando o perfeccionismo do patrão. 
 
Aprovado o roteiro, é feito o storyboard e são desenvolvidas as sequências em animatics, 
espécie de animação crua, sem os detalhes de acabamento. Depois, 100 computadores 
funcionando 24 horas por dia produzem a renderização (“arte final” do 3D) de dois minutos da 
animação, composta por 2,5 milhões de minúsculos polígonos e 700 mil camadas de texturas. 
 
Conquistada a transposição bem sucedida dos personagens bidimensionais para o mundo dos 
gráficos tridimensionais e complexidade cinematográfica, a preocupação atual é com a 
transposição destes para o mundo dos jogos. Tudo para não ficar ser pego novamente de 
surpresa pelas mudanças do mercado. Em 1991, a empresa fez uma aposta pioneira.  
 
Licenciou, os personagens da Turma da Mônica para o videogame Master System, de 8 bits, 
Jornal do versão nacional feita pela Tec Toy em 1989 para o console lançado pela japonesa 
Sega três anos antes. 
 
Os resultados, em termos comerciais, podem ter sido positivos, mas em termos de conteúdo 
os jogos Mônica no Castelo do Dragão e Turma da Mônica em O resgate eram apenas versões 
autorizadas da franquia japonesa Wonder boy in Monster land, adaptadas para os personagens 
da baixinha dentuça. Agora, a aposta é em material desenvolvido a partir dos trabalhos dos 15 
roteiristas da Mauricio de Sousa Produções, distribuídos pelo país por ordens do patrão 
supostamente, para que tivessem mais qualidade de vida e produzissem melhor; realmente, 
para impedir que se retroalimentassem de ideias e informações, gerando inconscientemente 
repetições incômodas de situações nos quadrinhos. 
 



Mauricio de Sousa desembarcou no Rio, no último sábado, para dar palestra a alunos da escola 
de computação gráfica Seven, no Brasil Game Show, feira dedicada aos jogos eletrônicos, 
realizada no Centro de Convenções SulAmérica. Falou por cerca de meia hora, lembrando o 
início da carreira, a amizade com o desenhista japonês Osamu Tesuka, um dos grandes nomes 
do estilo mangá, morto em 1989, e passou contados 15 minutos respondendo a perguntas dos 
jornalistas, após as quais seguiu rumo ao aeroporto, para retornar a São Paulo. 
 
“No avião, espero conseguir que ele aprove mais um roteiro. Tenho que aproveitar cada 
minuto, ele é super ocupado”, brinca Rodolfo Patrocínio. 
 
O texto biográfico no site do desenhista conclui com uma constatação que pareceria 
meramente ingênua, se não fosse receita de sucesso há cinco décadas: “A Turma da Mônica e 
todos os demais personagens criados por Mauricio de Sousa estão aí, mais fortes do que 
nunca, com um tipo de mensagem carinhosa, alegre, descontraída, dirigida às crianças e aos 
adultos de todo o mundo que tenham alguns minutos para sorrir, felizes." Não à toa, alguns 
repórteres, além de se declararem fãs, explicitamente, em suas perguntas, foram flagrados ao 
fim da coletiva pedindo  e recebendo  autógrafos do mestre dos quadrinhos brasileiros.  
 
VIDEOGAMES  
 
“Os games serão mais fortes que quadrinhos e cinema, hoje sabemos, e estávamos um 
pouquinho atrasados nisso. Faltava o desenho animado 3D e agora, com algumas ações da 
empresa, penso que a partir do fim do ano que vem começaremos a ter uma variedade de 
games diferenciados, mais ou menos sofisticada. A mais sofisticada vai demorar mais um 
pouquinho. 
 
Também acabamos de fechar contrato com a Zeebo para produzir nove jogos, mas não são 
ainda os que eu quero fazer. 
 
Esses serão a nossa grande novidade, vocês vão ouvir falar disso logo logo. (...) Vocês vão 
ver, a partir de agora, muitos games. E eu vou adorar fazê-los. Até os meus filhos jogarem 
melhor que eu, vou estar na jogada. 
 
” TABLETS 
 
“Eu procuro dizer que em nosso estúdio temos que aproveitar todas as plataformas para 
espalharmos o que fazemos. O que fazemos não é game, não é não é gibi, não é desenho 
animado. Nós somos criadores de conteúdo, nós somos criadores de histórias. 
 
E a história pode ir pro iPad, iPod, para os games, para o telefone celular, para todo lado. 
Estamos nos preparando para todos os processos. Estávamos atrasados, porque estávamos 
primeiro corrigindo outros processos viciados. Por exemplo: livro. Durante 40 anos, eu não 
pude fazer livros, porque tinha contrato com uma editora que fazia pouquíssimos, e nós não 
podíamos fazer por terceiros. Hoje, meu contrato permite isso, tanto que já temos 15 editoras 
diferentes, e vêm mais por aí. 
 
” MULTIPLATAFORMAS 
 
“Depois dos livros e do desenho animado (em 3D), nós entramos nos videogames. Vocês vão 
ouvir falar, pelos próximos dois ou três anos, de novos e sofisticados jogos criados pela nossa 
empresa. Não vou exigir, mas vou querer trabalhar com quem, como eu, esteja buscando 
trabalhar em plataformas diversas. Senão, você fica limitado com o seu produto. Hoje em dia, 
a cada seis meses, um ano, a tecnologia está mudando. Coisas que eram novas estão 
obsoletas. Não podemos criar uma coisa muito boa e daqui a um ano, por não existir mais a 
plataforma, não haver procura àquele produto. Temos que variar bastante. 
 
” PIONEIRISMO 
 



“Comecei a mexer em game ali, com a Turma da Mônica no Master System, foi o meu primeiro 
jogo. O contrato com a Tec Toy foi histórico, e na realidade, eu mergulhei no escuro, porque 
não sabia o que ia acontecer, mas eu acreditava que vinha alguma coisa por ali, e veio. 
 
Depois, os anos 90 foram muito difíceis, em termos econômicos, para o País, que bloquearam 
a produção de desenhos animados, que era necessária para a gente colocar os personagens na 
televisão, deixá-los mais fortes. Agora, tivemos um retorno do controle econômico, da 
possibilidade de planejar a longo prazo, então podemos planejar e fazer qualquer coisa. Hoje 
em dia, com a internet, também foram derrubadas as fronteiras. 
 
Você cria um produto e pode vender mais facilmente para outros países. Já estamos nos 
preparando para isso. 
 
” REDES SOCIAIS  
 
A empresa tem que estar em todas as plataformas e eu, como presidente, tenho que fazer 
força para estar lá também. Na medida do possível, eu estou acompanhando, entro no Twitter, 
vejo o que está acontecendo, converso com o pessoal... não tenho tanto para responder, o que 
eu gostaria. Também tem os sites, blogs, que fazem uma gozação cerrada em cima do que 
fazemos. 
 
Eu acho que isso faz parte, acho muito engraçado. Ou me chamam a atenção para erros. 
Anteontem, um blog me apontou um que está nas bancas agora. Fizemos uma página 
institucional homenageando a proclamação da República, e alguém no estúdio colocou a 
ilustração do Cebolinha como Dom Pedro proclamando a Independência! Pelo amor de Deus... 
eu não fiz a reunião para ver quem foi o culpado para não matar alguém. Preciso deixar passar 
a raiva (risos). 
 
Isso acontece, faz parte, porque o nosso material é vivo, é dinâmico, até para errar e pedir 
desculpas. Não há problema nenhum, todo mundo erra de vez em quando. 
 
INTERATIVIDADE  
 
Acho que esse é um caminho sem volta. Cada vez mais será uma coisa natural. A 
interatividade virtual também abre caminho para a interatividade pessoal. Quantos 
casamentos vemos por aí que começaram na internet... eu mesmo, quantos funcionários já 
não pincei da rede virtual? É uma coisa que não dá mais para mudar. O mundo foi 
transformado pela internet. O que vem por aí é só uma sofisticação disso. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26,27e 28 nov. 2010, Artes, p. C5.   


