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Omundo dos desenhos anima-
dos virou uma página quando,
em janeiro, Steve Jobs, cria-
dor da Apple, se tornou o ho-
mem mais poderoso da Dis-
ney. Foi o triunfo da animação
computadorizada – grande es-
pecialidade da Pixar, outra em-
presa de Jobs – sobre os dese-
nhos bidimensionais, feitos a
lápis, em que Walt Disney era
o rei absoluto.
Maurício de Sousa, 70, con-
siderado por muitos o Disney
brasileiro, está de olho nas
duas tendências: enquanto
mantém inalterados os gibis
da Turma da Mônica, que ain-
da são feitos artesanalmente,
com papel e tinta, prepara a
sua entrada na era digital com
uma versão renovada do dinos-
sauro Horácio, que foi redese-
nhado e ganhou ummundo tri-
dimensional, todo produzido
em computador (veja abaixo).
Maurício é bem antenado
com a chamada “cultura digi-
tal” – acessa o Orkut todos os
dias (e se diverte com os “só-
sias”), criou um personagem
chamado Bloguinho, que fala
usando as abreviações co-
muns na internet, e está desen-
volvendo um álbum em que a
Turma daMônica parodia a sé-
rie Lost, o maior sucesso na
web. Na semana passada, ele
concedeu entrevista ao Link.
Confira os principais trechos:

Maurício, você começou a dese-
nhar há quase 50 anos. Naquela
época, não existia computador,
era só papel e tinta. Hoje, existem
diversos recursos tecnológicos. O
quemudounaproduçãodosdese-
nhos?
A minha animação é igual.

Por quê?
No começo eu trabalhava sozi-
nho, depois fui formando uma
equipe. O nosso material é uma
produção de linha de monta-
gem. Se eu usar computador e
softwares, as coisas vão ficar di-
ferentes. Nós estamos inovando
é no desenho animado, que esta-
mos produzindo junto com uma
equipe do Rio de Janeiro. Estou
continuando um projeto que ini-
ciei quando fiz alguns trabalhos
de computação gráfica, com pe-
quenos desenhos do Horácio. O
Horácio e outros animais e figu-
ras redondinhas permitem que
a gente trabalhe um pouco mais
a tridimensionalidade do que os
(personagens) chapadões da
Turma da Mônica. Com a Tur-
ma da Mônica, todo mundo se

acostumou – depois de 30, 40
anos desse jeito. Se você mudar
para tridimensional, há um cho-
que visual, gráfico. Mas então
(nas publicações impressas), eu
estou sugerindo um leve som-
breado, uma sensação de pro-
fundidade.

Então as revistas vão continuar
em2D,mascomalgunsrecursosa
mais.
Nós vamos experimentar, em
algumas histórias em quadri-

nhos novas como esta (mostra
álbum com efeito sombreado).

Tem mais profundidade. Mas tudo
isso é feito à mão, o efeito inclusi-
ve?
Tudo.

Hojeemdia, quase todosos filmes
de animação são tridimensionais,
feitos em computador. Não se
vêemmais filmes 2D...
No últimoOscar, os filmes indi-
cados não foram os tridimen-
sionais, foram filmes um pou-
co mais clássicos. O pessoal
voltou um pouquinho.

E o que você acha dos filmes Dis-
ney,Pixar,quesãotodoscomputa-
dorizados?
Eu acho que os desenhos ani-
mados viraram uma estra-
da demão dupla. Você po-
de fazer chapado ou tridi-
mensional. O desenho ani-
mado galgou status. Você
pode fazer um desenho tra-
dicional bem-feitinho,
com alguns recursos de
tridimensionalidade no
cenário, ou então total-

mente em 3D, co-
mo Era do Ge-
lo, Horácio e
outros. Eu
c omb i n e i
com o estú-
dio no Rio
de Janeiro
para eles

não fazerem um trabalho que
parecesse feito no computa-
dor. Determinei que o compu-
tador imitasse o desenho pla-
no, com um pouquinho de som-
bra. É uma virada: o pessoal
vai ver a Turma da Mônica co-
mo está acostumado, com um

pouquinho mais de sofistica-
ção, sem estranhar. Já o Horá-
cio é mais tridimensional. Eu
quero fazer dois filmes por
ano.

Aobolar a história, e fazer o esbo-
çodoscenários,mudaalgumacoi-
sa o filme ser em3D?
Não. Mas o animador se solta
mais, pode ousar mais. A com-
putação gráfica tem todo um
universo, enquanto o filme nor-
mal tem limitações.

Nosanos80,vocêmontouumapro-
dutora, a Black & White, pra fazer
longas de animação. Naquela épo-
ca já existia alguma tecnologia?
Pouquíssima. E o que tinha
não chegava ao Brasil. Era
proibido importar os computa-
dores – que eram ainda muito
rudimentares. Para trazer
uma maquininha do Japão,
que era uma bobagenzinha, só
servia pra fazer uns estudos
de animação a lápis, precisei ir
até o Japão, brigar com meio
mundo, brigar no porto, com a
alfândega. Era uma calamida-
de. Não era como hoje, em que
você pode desenhar direto no
computador. A gente precisa-
va desenhar em acetato.

Quanto tempovocê levavapra fazer
um longa-metragem de anima-
ção?
Eu fiz longas em menos de um
ano, era um recorde absoluto.
É que a gente é louco, trabalha-
va 24 horas e fazia.

Ehoje?
Hoje demora mais, por causa
da sofisticação.

Comoéotreinamentodosdesenhis-
tas que vêm trabalhar comvocê?
Geralmente a pessoa leu
quando era criança e já foi
treinando na escola (risos).
Se alguém chega aqui e eu ve-
jo que tem talento, jeito
pra desenhar, eu
passo uma lição
de casa e mando
voltar seis me-
ses depois. Aí,
se ela volta
com bastante
material, posso
passar a segun-
da lição. Depois de
três lições, a pessoa
pode entrar no
estúdio. Mas
entram só
duas ou
três pes-
soas por

ano. Gostaria que fosse mais.

Seumdesenhistacomeçaratraba-
lhardiretonocomputador,eleper-
de alguma coisa?
A primeira vez que usei com-
putação gráfica foi em 1976,
nos Estados Unidos. O compu-
tador era enorme, tinha o ta-
manho de duas salas, e uma te-
linha. A Warner me convidou
pra fazer um desenho. Eu tive
dificuldade em desenhar com
a ponta seca, eletrônica, por-
que não via o desenho sair, pre-
cisava olhar para a tela. Quan-
do você olha para a tela, a sen-
sação é a de estar em frente a
um espelho. Então o desenho
saía torto. É preciso todo um
reaprendizado pra desenhar
dessa maneira. Então eu dese-
nhei o Horácio, o Pelezinho, foi
horroroso, eu pensei: meu
Deus do céu, nunca vai dar cer-
to (risos). No final, melhora-
ram a máquina e até que deu
resultado. Mas era um pouco
difícil. Dá para fazer um esbo-
ço, um estudo. Na hora do va-
mos ver, você tem que sentar
à prancheta e fazer o desenho
bonitinho (a tinta).

Vocêmexe bemno computador?
Se uma pessoa disser que me-
xe bem no computador, está
mentindo. Ninguém sabe me-
xer em tudo o que existe. O
meu irmão fica me desafiando:
“Você é um atrasado, é umpré-
histórico.”

Quandoeu era criança, nãoexistia
internet, TV paga. Existia gibi da
Mônica e brincar na rua com os
amigos. Hoje, a molecada só quer
ficar na internet o dia inteiro.
Porque não lhes dão uma alter-
nativa tão inteligente, tão am-
pla quanto a internet.

Você acha que isso distrai a aten-
ção dos gibis? As crianças hoje

lêem tanto gibi quanto
liamhá 20anos?
É difícil responder
a essa pergunta
porque os edito-
res vivem se quei-
xando. Mas eu
continuo venden-
do os meus 2 mi-
lhões de exempla-
res. Então, ou existe
uma renovação, e es-

ses 2 milhões de leitores
são aqueles que ainda
não foram “pegos” pe-
la internet, ou a gente
está dividindo muito
bem o espaço. Na mi-

nha casa, enquanto um está na
internet, jogando, outro está
lendo gibi. Às vezes não tem in-
ternet pra todo mundo, então
há o momento do gibi.

Você inventou um personagem
chamadoBloguinho.
O Bloguinho nasceu porque os
meus filhos jovens me deixa-
vam recados, que eu não enten-

dia. Daí eu fui falar com eles,
perguntei o que era aquilo. Aí
eles disseram: pai, entra no
Orkut, aí você aprende.

Evocê está noOrkut?
Estou. Sou um dos 43 Maurí-
cio de Sousa que tem lá (risos).
Entrei e fui treinando, até po-
der conversar de igual para
igual com eles. Escrevo em in-
ternetês quando eu quero.
Nem sempre quero, pois real-
mente é uma coisamuito esqui-
sita. Mas estou sentindo a con-
taminação: nos meus bilhetes,
nos meus e-mails, já uso al-
guns termos do internetês.
Por isso criei um personagem
que fala internetês. Logica-

mente, alguns leitores reclama-
ram porque não entendem. En-
tão, eu ponho uma tradução
embaixo da página.

MasvocêentrounoOrkutporbrin-
cadeira, ou usamesmo?
Não só por brincadeira. Eu
sentia que poderia achar infor-
maçõesmuito interessantes so-
bre o meu trabalho. E descobri
dezenas e dezenas de comuni-
dades sobre a Turma da Môni-
ca, os personagens, o meu tra-
balho. A maioria falando bem,
uns falando mal. Mas mesmo
os que estão falando mal, eu
quero saber: de repente é algu-
ma coisa que podemos conser-
tar, redirecionar. Então eu en-
tro no Orkut, normalmente to-
do dia, e de vez em quando dei-
xo um recado esclarecedor pa-
ra um ou outro mal informado.
O pessoal fica me caçando no
Orkut pra ver quem é oMaurí-
cio de Sousa autêntico (risos)
porque eu não coloquei foto.

Ecomoaspessoas fazempara sa-
ber qual é o Maurício de verdade
noOrkut?
Alguns farejam e vão. Outros
ficam batendo papo com os
meus sósias (risos).

O seu site é bem multimídia: tem
música, vídeos, joguinhos.
Sim, e foi um dos primeiros
(da internet). No começo, eu
ficava louco da vida porque
eu dizia: quero pôr música no
site. Aí me diziam: isso ainda
não foi inventado. Agora, nós
vamos dar uma virada total.
A minha grande dúvida é: tu-
do isso custa dinheiro. Então
cobramos ou não cobramos
pelo site? Eu penso em ter
uma área paga. Eu detesto is-
so, mas estão me convencen-
do. Estamos vendo como fa-
zer tudo isso, pra que funcio-
ne também em computadores
simples.

Comosurgiu o projeto comRonal-
dinhoGaúcho?
A idéia foi minha. Eu falei com
alguns amigos em comum, eles
me apresentaram ao jogador e,
em dezembro, lançamos o per-
sonagem. Agora estamos tra-
balhando pra transformá-lo
num personagem mundial, in-
dependente da Copa, um perso-
nagem-símbolo para futebol.

ORonaldinhoatémencionouoen-
contro no blog dele. E você? Teria
umblog?
Não. Não dá tempo. Vou ter
que inventar alguém pra es-
crever por mim (risos). O meu
blog está no Orkut, nas comu-
nidades Turma da Mônica. ●
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Bloguinho: menino
que fala ‘internetês’
surgiu por causa do
Orkut, diz Maurício
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