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RESUMO 

A proposta deste trabalho é¢ analisar a Turma da Monica a partir de seus aspectos de 

martea ¢ franguia de entretenimento, abordando-a sob a otica do conceite de narrativa 

transmidia, Identificando os pontos da historia da Turma da Monica que a caracterizam 

como narrativa tramsmidia, é¢ possivel pondera-las enquanto uma estratégia e refletir sobre 

sua contribuicdo para o sucesso da marca/franguia. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

bibliografica e documental, primeiro compilando informacoées sobre seus mais de 60 anos 

de historia, depois investigando a nocdo de narrativa transmidia ¢ por fim contrastando 

ambos. Assim, ¢ possivel perceber o uso sistematico do que se caracteriza como narrativa 

transmidia ao longo da existéncia da Turma da Manica, de modo que possam ser 

compreendidas como parte de uma estrategia transmidiatica e sendo uma contribuicao 

Para o éxito enquanto marca/franquia ¢ também financeiro. 

Palavras-chave: narrativa transmidia, Turma da Monica, estrategia transmidia, 

industria dos quadrinhos, 



ABSTRACT 

This undergraduate thesis proposal istoanalyse Turma da Monicaasanentertainment 

franchise and brand, by looking at it through the transmedia storytelling concept. By 

identifying transmedia storytelling occurrences over Turma da Monica's history, it might 

be distinguished as a strategy and reflected on its contribution to the success of the brand/ 

franchise. A bibliographic and documental research was made, compiling information 

on more than 60 years of history, investigating the notion of transmedia storytelling and 

culminating ina confrontation of them both. Asa result, the systematic use of transmedia 

storytelling throughout Turtna da Manica’s existence becomes clear, ina way they may be 

comprehended as a part of a transmedia strategy and a contribution to the great outcome as 

a brand/franchise and on financial aspects. 

Key words: transmedia storytelling, Turma da Manica, transmedia 

strategy, comics industry. 
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Oucas S80 as Marcas que conseguem manter a celevancia por 

décadas come a “Turma da Ménica® sob a gestaa da Mauricio de —_ 

Sousa Producdes consequin, Segunda Vergueiro (2017), trata-se s 

do maior sucesso brasileiro no que diz respeito a historias 

em quadrinhos infantis. Além das dificuldades que ja 

cercam o trabalho de se manter uma marca ativa para 

o publico, como por exemplo mantéer a conmexda com © 

consumidor e a consisténcia no seu discurso, soma-se a 

isso a questao de ser um produte cultural ¢ ser uma 

marca ligada ao publico infantil, Criada em 1959 nas 

tirinhas de Mauricia de Sousa no Jornal da 

Marnhe (atualmente, Folha de 5.Panto), comeca 

a tomar a forma come é atualmente a partir 

de 1960 com a criacdo de Cebolinha ¢ o sucessa 

das historias leva a turminha a ter uma revista em 

quadrinhos solo em 1970. 

Presente na infancia de varias geracdes, 

pode se colocar como wma importante marca para 3 

o desenvolvimento de alfabetizacdao, a criacdo ¢ — 

manutencad do habire de leitura ¢ entrerenimento, Dessa forma, de 

acordo com Vergueire (1999, 2017), a Turma da Ménica conquistou um espaco especial nas 

memorias e no imaginario brasileiro, o que facilitou aampliacgio de seus canais ede publicos 

de interesse. Entretanto, somente isso nao seria a receita completa de sucesso: ao longo dos 

anos, a Marea usou diversas estratégias para manter a jovialidade, entre elas a constante 

atualizagao de formatos de conteudo e de distribwicdo, criando entéo wma franquia. Por 

franquia, Henry Jenkins define ser *empenho coordenade em imprimir uma marca ¢ wm 

mercadoeacantendes ficcionais" (2004, p47), Animacdesseriadas, filmes, parg wetemacice, livros. 

e@uma infinidade de outros produtce compoem atualmente o universo de Turmada Manica, senda 

estas extensoes também um Eator considera vel na ampla presenca da marca. Ainda, acompanhanda 

ag novas tendéncias de distribuicgio, a Turma da Manica tem na ultima década cada vez mais 

ampliade sua presenca nas meias digitalis, wtilizando-se de plataformas come Youtube, Nenilix ¢ 

Twitter. A maior parte destes produtos/midias acrescenta as narrativas da Turma, caracterizando 

as narrativas transmidia (JENKINS, 2009), que serao melhor aprofundadas ao longode trabalho. 

1. NTRODUC AG 



Os resultados colhidosa partir das narrativas transmidiaede taticas de franquiatém sido 

positives ao longo da historia da Turma da Monica, e esta ¢ uma das motivagoes para a escolha 

do objeto de estude deste trabalho. Pretende-se aqui realizar wm levantamento das narrativas 

transmidia da Turma da Monica ao longodo tempo, culminando na recente reestruturagao de 

formatos ¢ canais de distribuic¢ao ¢c analisando-as como parte de uma estratégia. 

I.) Problema 

As Narrativas transmidia si0 consideradas pela autora do trabalho como um dos 

possiveis pllares da continua "juventude’ da franguia eda manutencdo da imagem de marca 

da Turma da Ménica. Desta forma, faz-se necessario reunir ag narrativas transmidiaticas da 

franquia de forma sistematica para compreender melhor seu papel e percebé-las enquanto 

estrategiae comoela pode ter contribuide para o éxito. 

2 Objetivos 
12) Geral 

Analisar as mudanecas de midia, formato e distribuicaoda Turma da Manica, desde seu 

Surgimento nas tirinhas em 1959 ate sua entrada na era digital, contrastando-as com anocio 

de estrategia transmidiatica. 

1.2.2 Especificos 

-Cantextualizar a histdria de *"Turma da Manica”. 

- Conceituar transmidia: avaliacao bibliografica dos conceitos de midiae 

transmidia, 

-Identificar ¢ elencar as estratégias transmidiaticas de Turma da Ménica em uma 

linha do tempo. 

- Analisar as mudancas de formato e distribuicao soba otica do contexta 

transmidiatico de Turma da Manica, 

Turma da Manisa ene Narratives tranemicia como esiratégia 



13 Justificative 

A Turmada Ménicaéum case desucessoderelevanciaeconsisténciaenguantofranquia 

@ Marca, com 60 anos no mercado e mantendo um relacionamento estreito com um publico- 

alvo bastante jovem e que por isso, a todo momento muda. Nos tempos atuais, com wma 

infinidade de novas midias, formates, estratégias, stakeholders ¢ publicos-alvo (e a sua cada 

vez maior possibilidade de manifestacao a respeita das decisdes e aches das organizacdes), 

a Marea se reinventou ¢ s¢ manteve como exemplo de come introduzirc as tendéncias de 

marketing para suprir as nowas demandas. Principalmente em relacao aos mais recentes 

formatos de marketing e publicidade, o mercado ainda conta bastante com o empirismo ao 

desenvolver suas estrategias ¢ é necessario que as pesquisas comecem a se debrucar sobre a 

tematica para compreender e compilar as dinamicas. 

4 Metodologia 

Otrabalhosera pautado pela pesquisa bibliograficaedocumental, segundoasdefinicoes 

de Antonio Carlos Gil (2002), uma vez que trata-se de uma pesquisa que buseaelencar alguns 

elementos da historia de uma franquia/marea e analisa-lossobacticade um conceito tedrice, 

Para uma analise completa e aprofundada sobre o objeto de estudo, faz-se necessdrio o usode 

pesquisa em fontes pritmarias em conjunte com fontes bibliograficas. Para a estruturacio 

eo desenvolvimento do trabalho, tambem foram utilizados os direcionamentos de André 

Figueiredo Rodrigues (2009, 2012 ¢ 2013). 

5 Referencial Teérico 

Para compor o referencial teorico deste trabalho, no que toca a narrativa transmidia 

usamos do que foi discorride por Henry Jenkins (2009), principalmente. Sobre a historia da 

Turma da Manica, temos a autobiografia de seu criador (2017), Mauricio de Sousa, mas para 

complementa-la ¢ contextualiza-la no cenario nacional de quadrinhes, faz-se uso da ampla 

pesquisa de Waldomiro Vergueiro e de escritos publicados nas Jornadas [nternacionais de 

Ouadrinhos da ECA-USP, além de outros textos. Na definicdo dos formatos de midia, ha 

maiormente o que € proposto pela Enciclopedia INTERCOM de Comunicagao, com outras 

fontes adicionais tambem. 
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| ara o capitule de abertura, ¢ fundamental eolocar 

0 leitor a par do objeto de estudo deste trabalho ¢ de suas varias 

f facetas. Antes de qualquer aprofundamentoe andlise,¢ necessario 

‘primeira apresentar e contextualizar a historia de Turma da 

Manica, bem come o desenvolvimento de sua marca O 

objetivo é detalhar ao leitor do que estamos tratando, ou seja, 

do que é e come se desdobra a Turma da Monica 

came produte cultural ¢ come marca. Tambéem 

sera dado destaque para a utilizacao de diferentes 

_ midias ae longo de tempo, buscande localizar ¢ 

rf registrar todas elas para que mais adiante, sejam 

“  contrastadas com a nogaode transmidia 

0 inicio da Turma da Ménica remonta em 

mtades de 1959, bem antes de ser assim nomeada ¢ de sua consolidacado, somande mais de oo anos 

de historia. Seu criador, Mauricio de Sousa, em sua autoblografia (2017) descreve seu apreca pelas 

histdrias em quadcinhos desde a infancia,em uma época que segundo Vergueiro(2017)}, os titulos 

norte-americanos dominavam o mercado brasileiro. Os de aventura eram seus favoritos como 

Flash Gordon, Dick Tracy, Spirit ¢ Ferdinando. 

Seeundoe Mauricio, foi este contate com as artes sequenciais graficas que o inspiraram a 

querer seguir a carreira de ilustrador, Comecou com trabalhos informais para comerciantes ¢ 

depois para o pequeno jornal da cidade onde morava, o Diario de Mogi, em Mogi das Cruzes - SP. 

Depois, mudou-se para Sao Paulocoma Gumilia, onde tentou a sorte mastrandaseu portfolio para 

o chete de arte da extinta Folho da Monhd, que depois se wniu a outros jornais (Folha da Tarde ¢ 

Fotha da Noite) dando origem 4 Polka de 5. Paulo. Nao teve sucesso, porém, consezuiu naquele 

momento uma oportunidade como copidesque e posteriormente como reporter policial, Este 

Hltime, segundo ele, influenciou bastante em sua producaoe também folio que garantiu que ele 

tivesse sua oportunidade no departamento de arte. 

Assim, em 18 de julho de 1959, foi publicada a primeira tirinha de Mauricio 

de Sousdino jornal Fotha da Tarde ¢ ali nascia aque mais tarde viriaa ser a Turma da Monica. 

Conta com os dois primeiros personagens criados, um menino que mais tarde receberia o nome 

de Franjinha e¢ seu cachorro Bidlu, nome escolhida com a ajuda de seus colegas de redacdo e que 

Turmea do Ménioo ens Norrotives. transmidia come esfrotégia 



intitulavaa tirinha, livremente inspirados no proprio autor e em seu cachorro de infancia. 

0 publico se agradou das tirinhas ¢ publicacdo aumentou até chegar ao numero de trés 

tirinhas por dia. 

AGUA | —.Ag primeira trinhos de Pranic + Bad 
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Daliem diante, nao sé pelo desejo de ter come fonte de renda principal swas historias — pois 

ainda realizava jornada dupla, como reporter ¢ cartunista — mas também pela necessidade de 

ampliar suas receltas com ocrescimento da familia (ma época, ja era pai da primeira de suas 

filhas, Mariangela ¢ sua esposa estava gravida da segunda, Manica), procurou editoras para 

publicar sua produgao. 

2 TURTTLA DA, MCA. HE TOR E CONSTRUCAC DE MARIA, 



Entre varias conversas, aleumas delas foram com Ziraldo, que jd na época era considerada 

wim dos maiores nomes dos quadrinhos brasileiros (VERGUEIRO, 2017). Depois de algumas 

tentativas frustradas, quem finalmente optou pela publicacio foi a Editora Continental, que 

deacordo com a mesma obra de Vergueiro, foi wma das pequenas editoras que incentivaram a 

produgao nacional de quadrinhos de diversos autores naquele periodo. 

Na Continental, Mauricio ent&o langou suas primeiras revistas em quadrinhos, fechanda 

acorde com a editora para duas publicacdes: a Zaz Traz, que segundo relata “pretendia ser um 

mostruario da nova geracdo de desenhistas brasileires” (2017, 9.69) onde faria no minime trés 

historias ¢ Bidu, homénima de seu personagem na qual teria maior parte do espaco, entreganda 

ao todo 40 paginas mensais. 

0 primeiro nucleo de personagens foram Franjinha e Bidu, 

que depois se juntaram a suas mais novas 

criagdes Titi, Manezinho e Chaveco’. 

No segundo numero da revista Bidu acontece a primeira aparicao de um doe quatro 

Principals personages Que ViLlaM a ser nacionalmente reconhecidos como Turma da Manica 

(VERGUEIRO, 2017 ro Cebolinha. Assim como os outros personagens ate entao, Mauricio se 

inspirou em amigos ¢ colegas de sua infinciaem Mogi das Cruzes para cria-lo. No caso especifico 

de Cebolinha, como descreve, inspirou-se em uma garote chamado Luis, que foi quem deu 

origem a caracteristica mais marcante do personagem: trocar, durante a fala, a letra R pela letra 

L. Tambem tinha cabelos espetados eo nome velo a partirde um comentario de seu pai, Antonio 

Mauricio, a respeito do colega: “O cabelo desse menino que fala errado parece uma cebolinha™ 

(2017, p.69), 

A revista Bidu numero § também foi um ponte marcante para a historia da Turma da 

Manica. Foi nela em que pela primeira vez surgiu um personagem inspirado em wm de seus 

filhos. Mariangela, sua primogénita, foi representada nas historias como irma mais nova de 

Cebolinha, a Maria Cebolinha, que é meiga ¢e engatinha muito agilmente. A personagem ¢ ainda 

um bebé, assim como ela que naquele tempo tinha 2 anos de idade, em 1941, 

. *Chawans, ete Momento enelade com as lennad “Ch, por een cabeke lembear 

OReemabe de dia Chae, ite tarde serie penance par recs, em 

Teferenchd a Ler Poplar Peira Pea] Weta, UT Camacnenieckoa cho Perea pe, 
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E nesta edi¢iotambem que Bidu passa a ser de cor azul, Atéentioeracinza,corcomum 

na rata do cao que o inspirou, o schnauzer Cuica da infineia do autor, Neste periodo, décacda de 

60, as revistas de Mauricio tinham as paginas internas (também chamadas de miolo) em preto e 

brancoe somente as capas coloridas. No processo de producto de historias em quacrinhes, as cores 

sao sinalizadas pelo artista apos os desenhos fi finalizades ¢ adicionadas depois, come relata a 

quadrinista (2017) Apenas ma grafica, as cores sao adicionadas e meste intermeéedio podem ocorrer 

alguns erros: fol assim que Bidu ficou azul. Mauricio, no que seria wm equivoce, viu na verdade 

uma boa ideia, afinal um cachorro azul ficaria muito mais marcado na memoria dos leitores do 

que um cinza, ja dando uma amostra de sua visao de mercado que mais tarde o levariam adiante. 

Ponbe: Guile dos Cuadrinhes 

Depois de sete edigdes da Zaz Trez e oito da Bidu, as revistas sairam de circulacdo, O artista 

Narra Que de sua Parte, ¢slava exausto pois continuava também com seu trabalho na Folha de §. 

Paulo além das revistas ¢ realizava todo o processo de producto das historias sozinho, o que era wm 

tsforco enorme perto do retorne Financeire, 

Dooutro lado a Editora Continental, ssfundoele, nao registrava lucre tam pouce prejuizo com as 

vendias, que naoeram taoexpressivas.A qui entaose inicia um periodo dificil desuacarreira. Mauricio, por 

meiode amigos tambem quadrinistas queconhecera em seu periodode plantées no Debc (Departamento 

2. TURTTLA DA, MCA. HE TOR E CONS TRUCAC DE MARSA, 



Estadual de Investigacdes Criminais), se tornou membro da extinta Adesp, a Associagao de 

Desenhistas de $40 Paulo, Criada em torno de 1950, tinha como objetivo promover a valorizacgao 

dogartistas nacionaiscom reivindicacées comoa adociodecotas paraa publicagaode quadrinhos 

nacionais ¢ a melhoria das condicées de trabalho, que era bastante informal e sub-remunerada 

na época, Muito envolvido com a causa da associagao, Mauricio chegou a tornar-se presidente 

dela. Entretanto, foi chamade pelo entéo redater-chefe da Folha de 5. Paulo, Moacir Correa, 

que lhe exigiu que deixasse as funcdes relacionadas a Adesp. Com uma negativa, Mauricio foi 

demitidodo jornal ¢ oacontecimento se espalhou pela imprensa No jornal 0 Estado de Sdo Paulo, 

popularmente conhecido como Estadao, referiam-se a ele como “comunista’, termo utilizado 

neste perloda para referir-se a pessoas como inimigas publicas, pejorativamente a qualquer 

atitude em favor da classe trabalhadora ou moralmente subversiva em um Brasil pouco 

antes do golpe militar de 1964. 

A partir disse, como expe (2017), fol banico de ter seu material publicado em qualquer 

veiculo de comunicacao da capital paulista, muito menos de conseguir emprego em alguma 

redacao, Foia partir daqui que tomou definitivamente uma posturaqueda margem para aleumas 

das mais duras criticas sobre seu trabalho: nao assumir nenhum posicionamento politico. Além 

dos problemas enfrentades pela sua posigao na Adesp, Mauricio também justifica a pratica 

ao fato de seus personagens serem criangas. Moacy Cirne (apud D'OLIVEIRA, 2015), um dos 

pioneiras nos estudas de historias em quadrinhos no Brasil, referiu-se a sua isengao em relacio a 

pautas politicas como “sua dependéncia cultural dos modelos quadrinhisticos de outras terras [...] 

A rigor trata-se de um quadrinho atipico em termos dessa ou daquela nacionalidade.” Por outro 

lado, Vergueiro reconhece 

—o_ shisnbyias —_ - cae empresarial do antor, ma 
‘-loomocsteaisi see deixar de estabelecer qualquer Spo 

a entre os fatos queapresentam€ 0 pais/Iugarende 
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Brasil. (VERGUEIRO
, 2017, p.783, form
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Este mesmoautor tambem menciona queaobrade Mauriciode Sousa naodeixa totalmente 

de ladoa cultura brasileira, citando comoexemplo Chico Bento ¢ oniicleo de personagensa volta 

dele, que sera retomado mais tarde neste texto, 

Turme a Nkariod ene Derratives frananicks come eiratagia 



Retomando a partir de sua demissio da Folha de 5. Paulo, um pouco depois mudou-se 

de volta com a familia para Mogi das Cruces, na tentativa de diminuir suas despesas fixas, 

pegande emprestinas é¢ contande com aajuda de familiares para se manter, Era urgente que ele 

encontrasse wie nova forma de receita, ainda mais com nascimento de sua terceira filha, Magali, 

em 1962. Surgiu entao a ideia de fazer um metodo semelhante acs syndicates morte-americanas: 

Orpanizacdes que representam e distribuem material editorial internacionalmente, entre textos, 

ilustracdes ¢ quadrinhos ¢ que depois viriam a s¢ tornmar empresas multimilionarias no rama da 

entretenimento, tendo direitos autorais sobre os personagens. 

Mauricio prevendia ser seu proprio syndicate depois que satra da Folha de 5. Paulo, recebera 

por direito 118 clichésdesuas historias Segundoele mesmoexplicaemsuaautobiografia, osclicheés 

sao carimbos de zince presas a wma base de madeira que erama matriz que imprimia as tirinhas 

na prafica. Na cidade de Sao Paulo, havia o embareo ao seu trabalho, além do mais suas historias 

1a haviam sido publicadas nesta peaca. Porem, no interior do estado, acreditava que a restricao 

nao havia chegado ¢ passouw a peregrinar por mais de cem cidades, passando por jornais locais e¢ 

instituicdes religiosas, Em trés ou quatro meses havia uma receita de fato, mas que ainda nao era 

osuficiente para cobrir asdespesas da casa, relata. Tendo iste em mente, comecou a expandir seus 

NeZOCias para outnos estados, enviande um folder para apresentar, como ele mesmo chama, sua 

“linha de produtes”, que 4¢poca consistia em tirinheas de Cebolinha, Bidu e Pitece, Logoapds os 

alguns envios, vieram as primeiras respostas positivas, alzwmas de jornais de grande porte, coma 

© Estado de Minos, de Belo Honzonte. 

Pouce depois, um importante cliente entraria para a lista: a Tribuna da Imprensa, jornmal 

do Rio de Janeiro que no periodo estava sob o comando de Alberto Dines, que também chefiava 

um des mais influences daquele tempo, o Jornal do Brasil. Na Tribune, cheeou em grande estila 

COM WM anuncio que dizia “Aguarde, Os dinossiuros vao invadir o Rio de Janeiro”, referindo- 

se as tirinhas de Piteco, personagem ambientade na Idade da Pedra. Foram bern recebidas pelos 

leitores, Que pedirarm mais, 

Neste momento, sua situscio financeira estava cada vez mais melhorando, e conta que 

loge mais saldaria suas dividas. Sentiu a necessidade de alugar um pequeno escritorio eo fez na 

prédio de um amigo, em Mogi das Cruzes, pois sentia que em casa seus filhos poderiam tira-loa 

concentracae ¢ também por querer dar um tom mais profissional ao trabalho. Entao fol neste 

Ponto 4m gue comecou oficialmente sua carreira como empresario, saindo da informalidacde e 

abrindoa Bidulandia Services de lmprensa, uma distribuidara de quadrinhas — os dele. 

Por volta do mesmo periods, algumas mucdancas aconteciam na imprensa paulistana. Em 

agosto de 1962, os empresarios donos da rodoviaria de Sao Paulo Caldeira Filho e Octavio Frias de 
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Oliveira compraram a Folha de $, Paulo, vindoa transforma-la de um jornal de médio porte 4 um 

dos mais influentes do pais. Mauricio conta (2017) nao saber se os novos donos do jornal sbiam 

darestricio ac seu trabalhona capital, mas aquela altura suaalcunhacomo“comunista” ja estava 

em processo de perder sentido. Em qualquer des casos, no comeco de 1963 ele atende wma ligarao 

que o convida a voltar a publicar tirinhas na Folha de $. Paulo e para participar de wm projeto 

especial, 0 que prontamenté aceita. 

0 projeto especial tratava-se da Folhinka de $. Paulo, wm suplemento infantil ligade ao 

jornal, Segundo relata, Octavio Frias de Oliveira — a quem ele se refere como “seu Frias" — via 

ali uma oportunidade de mercado e que dizia que se um dia os suplementos infantis sairam do 

mercado, era porque meramente replicavam o contenido dos gibis, Sendo assim, a estrategia era 

agregar mais contetdo ao suplemento, com passatempos, curiosidades e reportagens voltadas 

ao publico infantil, alem de novos personagens. Enquanto o projeto era concebido, Mauricio 

ja havia voltado com a publicacdo de trés tirinhas diarias no jornal principal, ainda com Bidu, 

Cebolinha e Piteco mas paraa Folha, sempre com material inédito. 

Aindamoravaetrabalhavaemn Mogi dasCruzes, indoasquintas- 

feiras entregar seu material na redacao da Folha e reencontrando 

alguns amigos do tempo de reporter, Foi de um deles que receben a 

indagacdo de ter apenas homens em suas historias. 

Ocolega de trabalho lhe disse que ele parecia *misogino", que 

segundo ele, fol procurar no dicionario mais tarde ¢ aprendew 

que significava *urma pessoa que tinha repulsa as mulheres" 

(2017, p.87). 0 questionamento lhe gerou um incomodo pessoal e 4 =, P A 

decidiu quecriaria sua primeira personagem do género feminina, 4 : AN 

E @ assim que em meodos de M63, @ criada a 

personagem que dé nome 4 turma toda - Ménica. 

Em sua casa, estava desenhando em uma princheta, quando mais uma vez 

TAO COMSAT Ia Se CCE tral COM as peri paciasdascriancasa volta Naocasiio, Mdnica 

tinha? ances emeio Senta dificuldadede crear uma menina como personagem, pois 

Conta queem suaintinclaconviven quasequeapenascom menines, sezunda fo 

elepor purainabilidadesccial. Foi quandoa ideia vein, sua solucdoestava bem ey 

alinasua frente, sua filha Wdnica Era uma garotadecaracteristicas forteseque “ 

le conhecia muito bem, descrevende-a como “haixinha, gorducha, meio dentuga e brigona” (2017 p87), que 

andava pela casaanmactande wm coelhoamarelode peluciaque havia lhedadoce presence. 
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Poreém, Vergueiro (2017) assina-la veementemente sua inspiracio na personagem 

Luluzinha,criada pela norte-americana Marjorie Henderson Buell em 1935, afirmanda inclusive 

que foi propositalmente assim pensada para tirar proveito desta semelhanca, ja que Luluzinha 

era bastante conhecida do publica tenda sido publicada extensivamente entre as décadas de 1960 

€1970 no Brasil Luluzinha, assim como Monica, também tem um vestide vermelho como sua 

marca registrada, além do temperamento forte ec um tantoexplosive. 

FR LAA 3 - Galbos 

Fone! Blog Anos Diowraded 

Com a mesma formula, inspirando-se em uma de suas filhas = que ja havia dado certo uma 

Ver—criou Meagaili, que ate entaoeraacacula, Por maisque ainda fosse muito nova, contaqueas 

Caracteristicas ja estavam ali “companheirona e bem- humorada, estava semprecom tome, comia 
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odia todo e nao engordava. Se deixassem, vivia 30 de melancia” (2017, p.88). Ela, porem, viria a 

estrear apenas em 1964. Quem estreou ainda em 1963 foi o quarto personagem que formariam os 

protagonistas da Turma da Monica, o Ceorscdio, As duas novas personagens foram muito bem 

recebidas pelos leitores, especialmente pelas criancas, 0 que fez o quadrinista sentir-se animada 

em expandir ainda mais agama de personagensdo nucleo. Neste momento, ele retorna paraa sua 

primeira fonte de inspiracdo: a sua propria infancia. Resgatou os esbocos de um personagem que 

havia feito dois anos antes, inspirados em um colega de infancia de Mogi das Cruzes. Segunda 

ele, o garoto morava noe bairra de Alto S40 Joao, que naquele tempo nao tinha agua encanacia, 

somente de poco. Por este motivo, 24 tomava banho de verdade aos sabados e durante a semana 

Sa Mt apenas passava um pouco d‘agua para tirar a sujeira mais evidente, mas ainda assim 

ficava com marcas encardidas nas dobras do bragoe do pescoca, 

Oapelido Cascao ganhou do pai de Mauricio e tedaa cidade passou a chama-lo assim. Para 

0 personagem, ele optou pela caracteristica de sujinho ser wma escolha, pois pensou que a mae do 

Cascio da vida real poderia se sentir ofendida. Assim, Cascio era um personagem que nado gostava 

de agua ¢ tinha risquinhes nas bochechas para representar a sujeira. A principia, pensou em 

descartar a ideia porque nao querer tomar banho devia ser um comportamento desencorajada 

as eriancas. Mas sua esposa, na dpeca, o incentivou a publica-lo por considerar wma estripulia 

recorrente da infancia. 

Com a popularizagao das tirinhas, mais redagdes vieram procurar seus seTvicos, visto que 

éle nao tinha contrate de exclusividade com a Folha de S. Paulo. Entretanto, alguns concorrentes 

daFolhaestavam entre os novos clientes e ndoachou que seria uma boa decisao formecer historias 

COM Of Mmesmos personagens, criando moves nucleas. Fez um mapeamento das tematicas 

abordadas pelos quadrinhos do mercado, demonstrando mais uma vez seu tino empresarial, e 

percebeu que havia aleumas ainda que nao tinha retratado. Assim nasceram para o Didrio de $. 

Paulo, no mesmo formato publicade pela Folha — trés tiras diarias — Astronauta, Penoadinho 

ea reformulacao de que viria a ser outro grande sucesso, Chico Bento. Ele havia side ecriada 

inicialmente como coadjuvante em wma historia de pagina inteira para a revista da Cooperativa 

Agricola de Cotia, e depois foi reformulado para ser o protagonista inspirado no Jeca Tatu, 

personagem de Monteiro Lobata, 

Para rechear mais as histdrias com a tematica “Pré-Histdria”, criou o dinossauro Horécio, 

que considera ser o Onico personagem que ¢ uma espécie de alter-ego e que garante que éo unico 

que escreve suas historias ate hoje. Foi um personagem especialmente criado para a estreia de seu 

projeto especial, a Folhinha de $. Paulo, em & de setembro de 1963, com edigdes dominicais. Era 

tambem a primeira vez em que publicaria seus personagens em paginas coloridas. 
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Segundo relata, semana apos semana, as vendas da Folha foram subindo na edigio de 

domingo, atestando a excelente recepcao da Folhinha. Estrategicamente, em sia concepeao, a 

Folhinha tinha seu contenido alinhade ao curriculo escolar, fazendo com que pais ¢ professares a 

Visser com bons olhose até mesmoa adotands como material paradidatico. Esse seria o primeira 

contato da Turma da Moénica com fing aducacionais, 

O sucesso da Folhinha acabara por atrair mais ¢ mais clientes, especialmente jornais de 

Outras cidades. Para suprir a demanda, ja incapaz de produzir mais tirinhas por semana, fechou 

um acordo cam a Folha da mesma maneira em que comecou seus servicos: pegando os originals 

das histarias apds publica-lase revender, desde que nao afetasse a area de alcance da Folha. Ainda 

assim foi insuficiente, ¢ percebeu que bi nao dava mais conta de todo o trabalho, que a época 

ainda executava todo sozinho, da concepeao a arte final, além de toda a parte administrativa. 

Tomou duas decisSes: mudar-se de volta de Mogi das Cruzes para 540 Paulo e contratar wm arte 

finalista, que seria o primeico funcionario de sua empresa, que ainda se chamava Bidulandia. 

Pouco depois, em 1964, ja contava com mais cinco pessoas em sua equipe incluinds um roteirista, 

e todas trabalhayam improvisadamente na sala de seu apartamento alugado. 

Logo viu a necessidade de alugar em escritérie agora erm Sio Paulo, pois sua sala ja maa 

COMportava mais tantas pessoas, além das peripecias de suas filhas que ainda nao frequentavam 

a escola. Interessou-se por wimias salas de wm prédio na alameda Bardo de Limeira, até um diretor 

da Fotha, onde ele mesmo trabalhava, vir lhe informar que o jornal queria comprar o prédio toda. 

Tentou negociar, ¢ sugeriu que ele alugasse as salas que nao fosse usar. Octavio Frias de Oliveira 

foi generoéo, cedeu o espaco a ele sem cobrar aluguel Mauricio relata que sua empresa ali ficou 

daquele ano de 1964 até 1987, sem cobranca de qualquer custo de luz, condominio ou telefone, 

além doaluguel, mesmo quando ff ocupava quase win andar inveire, 

Oeéxito da Fothinta fez com que ele pensasse em um produto semelhante para o portidlia 

de sua empresa, pensando nas redacgoes de outras cidades e estados, além dos pequenos jornais 

que ainda nao entrara em contate. 0 suplemento infantil s¢ chamaria Jornalzinho da Ménica ¢ 

tambem sairia aos domingos, iguais a todos os clientes, com 8a 16 paginas (dependendo do que 

fosse contratado) de passatemmpos e historias colocidas. Dois anos depois, em 156, passou a olerecer 

oservico completo para as redacées que ficavam a ate 300 quildmetros de Sio Paulo, que incluia a 

lnpressaoe aentrega de material. Neste periode, contraton o primeire funcionario administrative, 

com a necessidade de alzweém para [he ajudar a cuidar da parte financeira, Revezava a entrega dos 

suplementosem uma Kombi com seu inmao mais nove, Marcioe um sebrinha de sua esposa, Carlos. 

Era uma oportunidade que ele aproveilava para conversar com seus clientes, fazendo o que ele 

chama (2017) de relacdes publicas, criando 2 estreitanda o relacionamenta com a clientels. 
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Ja quase nao lhe sobrava tempo para as outras atividades da empresa que nao fossem 

desenhar, tamanha ademanda. Pela primeira vez requisita ajuda da familia para seguir com os 

desenhos @ seu pai assume a parte comercial, prospectando novos clientes. Seu processo criativa 

também foi alterado, deixandode fazer roteiroe rascunho, muitas vezes dezenhando“o primeira 

quadro sem desconfiar como seria o segundo e muito menos oterceiro” (2017, p.106), 

Também para aumentar a velocidade de produgao, implementou mudangas nas 

caracteristicas de seus desenhos. Cebolinha sempre teve cabelos espetados, antes cheios de fos 

e agora com o formato classico com cinco. Ménica, Cascio e Magali nunca tiveram sapatos pelo 

mesmo motive, Compensando essas alteracdes, passou a investir melhor nas expressdes faciais 

dos personagens, Com isso, percebeu tambem que pela pressa em executar os desenhos, eles 

acabaram tendo bochechas mais pontudas do que o planejado. Assim, arredondow novamente 

seus rastos € decidiucriar o primeiro manual de padronizacao dos personagens, com regras gerais 

€ diretrizes. Ele serviria para gular seus arte-finalistas ¢ também seus primeiros desenhistas, que 

havia acabado de comtratar. Aqui tambem ficou estabelecido que todos os personagens, salvo os 

que eram por definicao mais vellvos, teriam 7 anos de idade. 

Outro objetivo da padronizacio — além da uniformizacdo dos desenhos, e nado menos 

importante — é a definicio de um estilo artistico. Sua meta era que seus desenhos fossem 

reconhecidamente seus, que os leitores olhassem e soubessem que era uma obra sua pelo 

traco. Para ele, “a ambicao de todo artista € ter uma identidade propria que deixe uma marca 

no munde” (201%, p08), 

FLA 4 - peiros Inns da 
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Para o Dia das Criangas de 1965 (celebrado no dia 12 de outubro, por um decreto federal), 

foram lancgados os primeiros livros da Torma da Monica: O Astronouta no planeta dos homens 

sorvete, Piteco ¢ A eoixa da bondade, A FTD, editora responsavel pela publicacao, entrou em 

contate com ele apenas 44 dias da data camemorativa, o que Ihe deixou com um prazo de 

apenas uma semana para a producgao dos trés livros, cada um com 64 paginas. Mesmo com trés 

dos artistas de sua equipe envolvides no projeto, era um trabalho impossivel de se entregar 

em Um prazo tao curto, com sua média de dez quadros por pagina de historia. Acabou por 

adaptar o formato ao prazo com duas historias por livro,as piginas preenchidas com um unico 

prande quadroe um pouce de texto. Nestes livros assinou pela primeira vez come “Mauricio de 

Sousa Producoes”, bem visivel. A nova assinatura, 2gundo ele, ajudava a reforcar sua marca @ 

transmitia mais proftissionalisme do que Bidwlindia, 

Os livros tiveram excelentes nimeros de vendas. Com a repercussio, foi pela primeira vez 

convVidado para fazer tirinhas de campanhas institucionais parao governo, visto quea Turma da 

Manica era — ¢ continua senda — wma boa forma de se comunicar com as criancas. A campanha 

era de combate a desidratacao infantil, e relata que logo surtiu efeito. Com sua crescente 

popularidade, comecou a ser convidadae cada vez mais para entrevistas em jornais, programas de 

radio edetelevisao, Na TV Paulista, participoudo programade Hebe Camargo, quesegundoele na 

época ja era uma das prandes estrelas da televisao brasileira. Empolgadoe com tamanha honraria, 

se ofereceu para ceiar grandes desenhos para complementar ocenario do programa e mostrar seu 

trabalho durante a entrevista. Com nanquim pretoe bobinas de impressio de 90 centimetros de 

largura ¢ varios metros de comprimento, criou historias enormes. 

Nesta mesma tendéncia, fol ao Frimeiro Festival Internacional de Quadrinhos de Luca, 

na Italia, a convite de Jayme Cortez, que foi quem o convidou para as revistas na Editora 

Continental, e Alvaro de Moya, que havia sido ilustrader e chargista e viria a ser também um 

dos maiores expoentes ma pesquisa sobre quadrinhos no Brasil, Sua ida as edigdes secuintes 

do festival viraria recorrente, ¢ la conhecew personalidades [mpares como Stan Lee (criador 

de Vingadores, X-Men ¢ Quarteto Fantastico), Dik Browne (Hager, o Horrivel) « um de seus 

grandes idolos Will Eisner (Spirit). 

Em 1967, 08 primeiros produto licenciacdos Turma da Ménica vieram. Erarm semelhantes 

a figurinhas tridimensionais dos personagens feitas por uma empresa chamada Duplex em wm 

proceso conhecicio come vecuun form, como ele descreve (2017) e tinham finalidacde decorativa. 

Pouce depois, a Duplex também lancaria lengos, sua area de atuacao originalmente. O primeira 
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contrate fol pouca rentavel para Mauricio, que o aceitou por uma pequena quantia fixa, sem 

royalties’ ou participagaa nos lucras. Depois, viriam os cobertores, que também venderam bem, 

Maso primeirosucesso de vendas viria dos bonecosde plasticode 45 centimetros produzidos 

pela Tral, grande fabricante de brinquedos da época. Comegaram com Ménica e Cebolinha, em 

sequéncia Bidu e Jotalhaoe depois mais varios personagens. De acordo como quadrinista, foram 

vendidas 600 mil unidades em dois anos, Mais tarde, viria uma nova colegao de bonecos, agora 

fabricados pela Estrela, que j4 era a maior fabricante de brinquedas do pais. Segunda ele, o mais 

popular deleserao bonecoda personagem Tina, recem-criada paraatingir os javenssimpatizantes 

do movimento hippie. 

Para Mauricio (2017) fol neste momento, entre o final dos anos 60 eo comeco das 70 ¢ 

quea Turma da Manica comegou a virar marca. Além do crescente licenciamento de produtos, 

esta nova area de negocios provocou algumas mudaneas em sua empresa. O estudio tinha sida 

definitivamente rebatizada como Mauricio de Sousa Produgdes, a MSP. Seu pai e seu irmao 

tinham assumide mais responsabilidades, mas fi nao ¢ra o suficiente, ampliande as equipes 

administrativas ¢ financeiras. Aumentou tambem a equipe de desenhistas, samando 15 artistas 

ao total Foi um processo para avanc¢ar mais um passo na profissionalizagaa, mas segunda ele, 

ainda era um tanto desorganizada, 

Tambem contratou os primeiros gerentes das areas administrativa e comercial e junto 

com eles vieram os primeiros questionamentos sobre sua conduta em relacao a sua obra. 0 

licenciamento de produtos ¢ a associagao de produgdes artisticas a marcas sempre foram temas 

contraversos ¢ que sofriam muitas criticas, dividindo a todos, incluindo o setor dos desenhistas. 

Por um Jado, havia os que “defendiam que o merchandising [sic] descaracterizava e corrompia 

os personagens”, pelo outro havia Walt Disney criando um império industrial a partir de suas 

criagdes, ¢ que viria aser um dos modelos para a conducio de negocios do quadrinista, Mauricio 

Conta que @m sua visio, tude dependia de como os licenclamentos seriam conduzides, e nao 

via problema em explora-los se fossem devidamente cautelosos, Por este motivo, diz sempre ter 

participade de perte destes processce por compere, pata qieos personae ens nao fossem descaracterizadas 

ouassociados.a produteede procedéncia duvidosa ou que fossem prejudiciais as criancas. 

Ele relata que neste periodo deixou de buscar inspira;ao para suas historias apenas em suas 

memorias de infancia, mas tambem nocotidiano e no que viaem veiculos de comunicacaa. 

‘Royalties #o termo que oe redere ao que ce paga pelo direito | 
de exploragis, uso ce comerclalizegioa de mitt bem, baitanie 

atilizade paca propriedaden intelectuaiz. 
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Vin, em um supermercado, a lata de extrate de tomate da Cica, a qual o logotipo era um 

elefante. Ele também tinha um elefante, seu personagem JofalhGo, originalmente criado coma 

mascote dos classificadas do v, conhecida como “JB”, dando origem ao nome do personagem. 

Fez uma tirinha, na qual Manica se confundia com o pedide de sua mae por *elefante” © traz 

Jotalhao ao inves da massa de tomate. Um publicitario vin a titinha ¢ entrou em contare pedinda 

autorizacao para tentar negociar uma propagands com a Cica. Mauricio autorizou, mesmo a 

contra poste de seus zerentes. Dias depois, teve o retorno de que acmpresa havia aceitado a ideta. 

Ambas as partes impuseram algumas condigoes: Mauricio nao queria que seus personagens de 

maneira alzuma tivessem discurso imperativo, ativamente vendendo os produtos, seria apenas 

associacao de imagens. A Cica, por outro lado, exigiu exclusividade e os personagens da Turmada 

Monica estariam proibidas de aparecer em propaganidas de concorrentes. 

DO eontrate seguiu o mesmo caminho do da Duplex: valor fixe baixo, sem participacda 

nas vendas, mas duracio curta para que Mauricio pudesse impor suas condicées na renovacao. 

Foram feitos anincios impressos, que tiveram retorno razoaavel ¢ um filme de animacao para 

a televisio, que basicamente replicava a tirimha escrita por ele sem a participacio de Cebolinha. 

Era a primeira Vez i gue seus personagens salam dos quadrinhos para aparecerem animados 

na televisao. As vendas de extrate de tomate Elefante deram um grande salte em pouce tenipa, 

A parceria com a empresa dew certo ¢ se estende até hoje. Na época, os personagens da Turma da 

Manica chegaram a fazer parte de cerca de 90 aniinecios da Cica, o que Mauricio considera que 

ampliou ¢sedimentou a visibthidade que ja tinha de sews personagens. 
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Em 1993, o produto ja estava tao associado a Jotalhao que este passou a substituir o antiga 

elefante do rotuloe ganhou a cor verde para harmonizar com a identidade visual da empresa. 

Ainda ali no comeco da década de 70, seus personagens sofreram pirataria pela primeira 

vee Em uma propaganda de marea de chuveiras elétricos, Cascio tomava banho. Descobriu 

ser de uma pequena agéncia de publicidade de um conhecida, que ainda manteve a producaa 

no ar alegando que dependia daquele anuncio para manter a agéncia aberta, mesmo depois da 

reclamacao de Mauricio, que acabou nao se envolvendoe mais na situacao. 

Depois disso, houve duas tentativas de publicacao de revistas em quadrinhos: pela Folha, 

em umademonstracio de poder em disputa no mercado editorial, para anveacar a Editora Abril 

que havia anunciado o projeto de um nove jornal, produto que nunea havia explorado. A outra 

na Editora Vozes falhou pois perdeu contato com o responsavel pela negociacao e também com 

a editora. Mais tarde descobriria que éle havia ficade preso wm ano @ sete meses, persezuida 

pela ditadura militar por ser militante de esquerda, ¢ que na editora nao atendiam mais seu 

telefone por meéda dé crampas. 

Os gibis retornariam apenas em maio de 1970, pela Editora Abril, ja consagrada no 

mercado brasileira de revistasem quadrinhos pela publicacdaodasobrasda Disney A nesociacao 

foi rapida, em menos de um més. A revista da Ménica teve 200 mil exemplares mensgais de 

tiragem inicial, corm distribuicao nacional. Foi um sucesso imediato, os mumeros de vendas 

sd cresciam segundo ele “dando inicio a um fendmeno comercial ¢ a outro comportamental” 

(2017, p.139). Primeiro, porque personagens nacionais nunca haviam alcancado tails marcas 

eo mercado brasileiro de quadrinhes era tida coma um mercado onde so funcionavam 

personagens importados, Ele enumera que nos primeiros anos a revista da Monica chegou a 

vender 20 vezes mais que Batman ou Super-Homem. Por outro lado, a3 criancas comegavam a 

criar lagos e memorias afetivas com os personagens da Turma, varias delas criando o habito de 

colecionar as revistas. E neste momento que ele se da conta de que tanto ele, Mauricio, quanto 

ses personagens, comecam a fazer parte do imaginario infantil. 

Com umarevista fixadeé4 paginas por més,ademandaaumentoue maisuma vezampliou 

Sila equipe, contratando mais desenhistas, arte-finalistas e um letrista, especialmente alocado 

para desenhar as letras das narragdes e dialogos. Nesta leva, viriam os primeiros roteiristas, 

para ajudar na criacao das historias, Como da outra vez em que contratara mais profissionais, 

tambem ampliou no mesmo momento o manual de padronizacgao, implementando por 

exemploo uso do quadro maior — a0 qual ele se refere como “quadrao” — para o comeco das 

historias, No inicio da revista da Monica, toda a parte criativa era de sua responsabilidade, 

assim como o mapeamento da distribuicao de conteido ao longo do gibi. 
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Quando assinou o contrate com a Abril, a diretoria da editora mencionou que havia 

interesse em publicar wma revista do Cebolinha, caso a da Manica fosse berm sucedida. Assim, 

quase trés anos depois, em janeiro de 1973, era publicada a primeira edicao de Cebolinha, com a 

mesma tiragem inicial de 200 mil exemplares ¢ mais uma vez com excelente recepeaode publica. 

Na 7 edicao do Festival Internacional de Quadrinhes de Luca, em 1971, Mauricio de 

Sousa ganhou o prémio Yellow Kid, que ele mesmo descreve como “o Oscar das historias em 

quadrinhos” (2017, p.147). O nome do prémio é inspirade no personagem do estadunidense 

Richard Felton Qutcault, que segundo Vergueiro, “ate hoje muitos norte-americanos insistem 

em considerar a primeira historia em quadrinhes do mundo" (2017, p.265, formato e-book), 

apesar de “As Aventuras de Nho-Quim” terem sido publicadas na revista Vide Fluminense a 

partic de 1869 no Rio de Janeiro. Ha, porém, controversias a respeito de formato que colocam 

duvidas sobre qual teria sido a primeira histéria em quadrinhos da mundo. No mesmo ana, 

a Editora Abril ganhow o Gran Guinigi, que premiava o melhor produto, pela revista da 

Manica. Mauricio relata que o juriatribuiu-lheo prémio pela originalidade coma qual retrata 

a infincia. Conta que chegou ao Brasil sendo tratado como celebridade, por ter recebido um 

prémio inéditea brasileiros, parecendo ter alcancada o sucesso instantaneamente, quando na 

verdade ja estava no munde dos quadrinhes havia 12 anes. 

No Brasil, receber o prémio Yellow Eid fol sem duvida uma grande honraria, 

especialmente entre desenhistas eo mercado editorial, mas nao teria nenhum efeito pratica 

em sua carreira. Por outro lado, na cena internacional de quadrinhos, o prémio fez com que seu 

nome reverberasse entre as principals organizacdes e pessoas atuantes neste mercado, de moda 

que poucos nijo conhecessem a Turma da Monica. Com a sugestio e ointermédio de Alvaro de 

Moya, que tinha muites contatos por sempre frequentar festivals internacionais, entrou em 

COnTale com win syndicate estadunidense para negeciar a publicacao de suas obras em outros 

paises. Das opcdes que Moya lhe trouxe, optou pelo United Feature, responsavel por Snoopy ¢ 

Ferdinand ¢ que tinha come vantagem a boa distribuicada, 

Por recomendacao dos diretores do United, que previram com muita precisao uma crise 

econdmica alavancada pela alta do petroleo que abalaria o mercado editorial estadunidense, a 

decisio foi de nao comegar os investimentos pela América do Norte. A estrategia seria iniciar as 

publicacdes pela Europa, Asia e América Latina. Na Europa, nenhum veiculo se interessou pelas 

historias, mas na America Latina, de wma 26 vez, seis paises passariam a publica-las, A partir de 

1974, Chile, Colambia, Equador, Peru, Porto Ricoe Venezuela receberiam as tirinhas da Turma 

da Manica em espanhol. Para facilitar a entrada neste nove mercado, o United cedeu os direitos 

de publicagdo por uma taxa de hcenclamento mensal bem baixa, com autorizacio de Mauricio, 
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que queria fazer esta aposta. Segundoele,os resultados foram bons, mas nao multoexpressivos, As 

vendas dos jornais mantiveram seus niveis anteriores ¢ nunca teve a oportunidade de conversar 

COM as criancas que as liam, entretanto acreditava que ainda havia espaco para suas historias no 

mercado global. 

No Japao, a Sanrio estava a procura de historias para uma revista infantil recém-lancada. E 

uma empresa delicenciamentos, masque diferente dos syndicates apenas distribuia suas proprias 

criacdes. Atuante acé os dias de hoje, sua personagem mais popular éa Hello Kitty, uma gacinha 

branca — mas que a marca define como uma garota britanica. Na década de 70, preparando a 

internacionalizacao da matca, a empresa com sede em Toquio lancou uma revista que era uma 

mistura de catalogo e entretenimento, No final de 1974, Mauricio foi pessoalmente ate a Sanrio 

apregenitar seus personagens. Doisdelesagradaram, Bidu e Horacio, que passaram aser publicados 

em 1975 na Ichigo-Shimbum (em portugués, traduz o quadrinista, Jornal do Morango). Entretanto 

nenhuma daz publicacdes internacionais chegou ao final da década. Nao havia relatérios de 

vendas ou de tiragem, mas segundo ele, havia pouco o que pudessem fazer mesmo assim, tanto 

de sua parte quanto dos syndicate, porque a operacdo era administrada pelos jornais locais, que 

foram aos pouwcos deixando de renovar os contratos. 

De outra perspectiva, todavia, o quadrinista aprendeu importantes licdes com a primeira 

tentativa de internacionalizacao, que o ajudariam a voltar a trilhar este camimho anos depois. 

Uma delas, relata ele, seria a de que seus personagens representavam como eram as criangas 

de forma bastante universal, com comportamentas comuns em qualquer fosse a cultura 

onde estio inseridas. 

No final de 1975, houve muita chuva na cidade de Sao Paulo com todas as consequéncias 

que os temporais podem trazer. Com o objetivo de tratar do assunto de maneira mais leve, o 

quadrinista resolve inclui-las em suas tirinhas na Folha de S, Paulo. Para isso fez Cascio, seu 

personagem com aversao a agua sumir das tirinhas. Fle conta que a principio este detalhe passou 

despercebido dos pequenos leitores, ¢ resolvew incluir um didlogo onde Ménica e Cebolinha se 

perguntayam onde estaria o amigo, achando depois um bilhete deixadoa por ele avisando que 

enquanto as chuvas nao parassem, estaria escondido em um local secreto. Dew continuidade a 

50a Narraliva ao longo de mais tiras, onde os outros personagens investigavam por onde andava 

Cascaio, procurande por varios lugares onde poderia estar. Logo, numa interagao mao planejada 

como publica, comecaram achegar cartas de crianecas se indagandoe até mesmo sugerindo onde 

ele poderia estar, ao ponto de em algumas poucas semamias sacos plasticos grandes tomarem a 

redacdo com centenas de cartas 
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Questionado por seus superiores 0 que causara tanta comocio, a resposta era simplesmente 

porque o Cascio havia sumide, Era um movimento que beneficiava o jornal, com uma nova 

geracao de leitores, ea ele, promovendo seus personagens. Decidiu entaa que investiria ainda 

mais nesta acdo, uma opartunidade anica com retorne tao positive ¢ espontanes dos leitores. 

A volta do CascGo seria entGo 

grandiosa, um espelaculo, no que ele define 

Segundo ele, aexperiéncia de ter trabalhado junta 

de seu palem wma radio eos primeiros licenciamentoe de 

seus persanagens lhe deram adimensaodo resultado que 

uma promocao bem executada poderia dar. Alem disso, 

conta que por volta de um ano antes deste fenadmeno 

foi quando Cebolinha comecow com seus planos 

mirabolanctes ¢ “infaliveis” para derratar a Monica, o 

que teria lhe dado uma pitada de inspiracac. 

Seu planoentaoera faver a chegada de Cascao de helicoptero, que conseguiu emprestadoda 

emissora de televisao Bandeirantes por meio de wm amigo que li trabalhava, incluinds o pilots. 

A ideia @ que um joven fantasiado de Cascao chegasse em grande estilo num campo, para ser 

recebide com carinhos pelas criancas ¢ seus familiares, tude isso acompanhado de wma banda 

tornando uma tarde divertida, Todos estes elementos seriam surpresa eas propagandas da acao, 

Veiculadas nas préprias tirinhas da Folha, iam reselvenda o mistério ¢ anunciariam aos poucas 

queo personagem em breve estariade volta, depoisquesena nodomingo seguinte daquelatirinha 

¢ por fim, revelande local ¢ horario apenas no dia da volta de Cascdo. Com isso, ele queria evitar 

LIT enorme aglhomerncdoe tumulto, visto que ele havia pecdico que as criancas sugerissemo local para 

a volta do personagem ¢o numero de cartas aumentou ainda mais. Por fim, ficou definide queem 21 

de marco de 1976, as toés horas da tarde, o Cascao pousaria de helicoptero noCentro Campestredo Sesc, 

em Santo Amara, local cuidadosamente escolhido por na epoca ser de diticil acesso ecom praticamente 

nadaacontecencdo na recite, diminuindeo nimerode pessoas que se disponibilizariam para ir ané La, 
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Mauricio estima que havia cerca de 400 pessoas presentes no momento da chegada de 

Cascio. Isto fez com que ele chegasse a uma conclusac: seu publico estava disposto a sir de casa 

para ver suas criagGes de perto. Era wma excelente oportunidade de estender o contato com 

© publico, ja que até entao seus produtos culturais eram de rapido consumo, com as tirinhas e 

revistas sendo lidas em alguns pouces minutes. Queria aproveitar esta propensao para continuar 

aproximande o publico ¢ os personagens, estreitande lacos ¢ promovenda interactes. Seguinda 

esta linha logica, teve a ideia de criar uma pea de teatro da Turmada Madnica. 

Segundo ele, “a primeira tentativa foi um fiasco” (2017, p67) A pega “Monica contra o 

Capitao Feio” tinha todos os elementos para wma montagem de sucesso, usando um viladocriada 

em 1972 queasleitores pediam por carta queaparecesseem mais historias,comumenredooriginal 

@ musicas. No entanto, apesar das primeiras sessées estarem cheias, o publico foi diminuindo 

consideravelmente. Mauricio resolveu investigar o que estava acontecendo, ouvinde o publica 

na saida do Teatro Aquarius, em Sao Paulo. Descobriu que o que desagradava os espectadares era 

ofato de os atores interpretando os personagens estarem Caracterizados apenas com wma mascara 

comorestodo corpodestoandoda resto daencenacao. Porém, nao desistiu da farmato, resolvenda 

TEQOTIE aT COTTE UITh La Pa. 

FIGURA 6» Remade da poe original, intinglado “Tums ds Mice comes 0 Copies eke (2017) 

Fonbe: Vem S40 Paole f Foto: Gin Galleeci 

Em setembro de 1978 estreou “Monica e Cebolinha no mundo de Romeu ¢ Julieta", no 

Tuca, Teatro da Universidade Catolica tambem em Sao Paulo, Desta vez, providenciou fantasias 

de corpo intelro para os atores. 0 texto era de sua irma Maura, que agora também integrava a 
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equipe da MSP ¢ Marcio compds as musicas e ficou responsavel pela diregio musical, Mauricio 

coordenou o projeto e ajudou na direcdao da peca, Adaptar wma das mais populares obras de 

William Shakespeare tinha como objective agradar aos familiares que iam ao teatro junto com as 

crianeas. Diferentemente da primeira, desta vee 4 pega fez formar filas paraacomprade ingress, 

ficando oito meses em cartaz em Bio Paulo, fazendo uma apresentacao unica em Brasilia e depois 

retornando para a capital paulista 

Com “ManicaeCebolinha nomundode Romeue Julieta", oquadrinista vin aoportunidade 

que estava esperando de colocar em pratica uma nova estratéegia comercial, que consistia em 

desdobrar em varios produtos uma mesma obra. Sendo assim, o primeira produto derivade da 

peca fol wma histéria em quadrinhos —o primeiro ato na revista do Cebolinha eo segundo nada 

Manica = em um dos raros momentos da MSP em que o¢ quadrinhos nao ¢ram a obra original 

Depois, foia vee da trilha sonora virar um disco, que seeundoele foi sucessode piblicoede critica. 

Em 1979, tambem pela Editora Abril, langoau o primeiro album de figurinhas da Turma da 

Manica, o que relata ser muito mais dificil do que parece, pois foram 256 desenhos que deveriam 

ser desenhados como um quadro, A arte-final foi feita por Alice Takeda, que na época ja era sua 

espoda, 6 que afirma ele, fol quem deua forma definitiva de seus personagens. 

ACURA F thes da Tucme do bee 1) 

Fante bleg Anguincs Turm da Massena 
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A campanha de divulgagao foi feita aos moldes do retorno do Cascao, mas ainda maior, 

passando com 0s Personagens em carreata por varias capitais do pais, vestidosacarater de acorda 

com aregiioe reunindo milhares de pessoas para vé-los. Na paradaem $40 Paulo, chegouareunir, 

sepundoa estimativada policia, 80 mil pessoas. Segundo ele, até o album sair decirculacdo, foram 

vendidos 100 milhées de pacotes com quatro figurinhas cada, numercs que 0 impressionaram 

muito. Isso o levou ater um carinho especial pelo teatro, de forma que a Turma da Mdénica voltou 

ainda muitas vezes aos palcos desde entao, 

Tambem em 1974, foi aberta a primeira Loja da Manica na Rua Augusta numero 1632, 

proximoe da esquina com a Avenida Paulista. 0 local fora escolhido por ja na epoca ser um 

endereco bastante movimentado, na moda entre os mais jovens e com mutes comercios, aos fing 

de semana servindo de passeio para as familias. A ideia foi do proprio Mauricio, que seguiu com 

ela mesmo a contragosto de sua diretoria — que segundo ele era um mero nome para seus mais 

proximos, pois julga que tude ainda era meio informal, mesmo vinte anos depois da publicacao 

da primeira tirinha. Queria apostar no varejo por considerar que era uma boa formade fortalecer 

a marca ée am pliar os NeBOcios, Mes Sem eXperiéncia na area. 

Naquele ano, ja havia pouco mais de cem empresas licenciadas produzindo produtos sob 

a marca Turma da Ménica, Ele relata que no inicio, eram as empresas que o procuravam, mas 

depois o licenciamento passou a render bons resultados e montou uma equipe de vendas para 

PrOcurar ativamente por possiveis parceiras comerciais, que no comeco da déecada de 80 ja tinha 

quatro pessoas. 

Cam tantes productos usando seus personagens, oobjerivoecraque a loja se suprisse apenas de 

produtos Turma da Monica. De fato, havia bastante variedade de mercadorias, das quais ficaram 

de fora apenas os alimentos, A principio, contratou uma gerente para a loja e operacionalmente 

estava pranta para funcionar. Anunciou aabertura nacontra capa das revistas da Manica, Relata 

quealojaia muito bem, sempre com fila no caixae nao demorou para que pessoas de outrascidades 

@ estados comecassem a perguntar qual era o processo para abrir uma daquela onde moravam. 

Expandir a Lojada Ménica ji estava no seu plano inicial, num periodoem queas franquias ainda 

eram um modelo desconhecido no Brasil. Sem referéncia do funcionamento deste modelo de 

negocio, Mauricio organizou sua propria forma de expansdo. Para os noves donos de Lojas da 

Manica, havia apenas uma taxa inicial de licenciamento—segundoele, em tornode 200 mil reais 

em valores de hoje = ¢ a exigéncia de vender apenas produtos Turma da Mdénica, tudo bastante 

informal ¢ sem um manual aser seguido, Ele alega que o que esperava € que o retorno financeira 

viesse do aumento de vendas dos produtos, sob o¢ quais ele tinha participagao nas vendas das 

fabricantes ea manutencio da imagem da marca. A Loja da Monica ja contava com 34 filiais em 
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cinco anos, espalhadas por 11 estados e o distrito federal, A maior delas era no Shopping Center 

Norte, em Sao Paulo, onde sua filha Monica comecou a carreira dentro da empresa. 

Por outro lade, prandes redes varejistas estavam com as vendas de seus produtas licenciados 

em franca queda. Possivelmente, orquestraram uma acto conjunta de compra, consezuinda 

Venderos produtes licenclados Turmada Ménicaa um preco bastante agressive, fzendocomque 

nao compensasse compra-los na Loja da Monica. Assim, boa parte das lojas ficou insustentavel e 

se Mantiveram apenas as que estavam longe doalcance dos magazines, ate quaseo final dadécada 

de 80. Depois, aos poucos, a rede foi desaparecendo, 

Inspirada pelo curta de animacao especial de Natal de Snoopy ¢ sua turma = criados pela 

estadunidense Charles Schulz — lancade em 1965, o quadrinista decidiu que tambem gostaria de 

produzir uma curta animacao da Turma da Ménica para o Natal daquele ano, 1176. Para a parte 

técnica, entrou em cantato com Daniel Messias, um dos pouces no Brasil a ter wm equipamenta 

conhecido como table top, para fazer a transferéncia dos desenhos a mao paraa pelicula de acetato. 

A histaria foi wma ceiacie sua ede Jayme Cortez —o mesmo que lhe ajudou a lancar sus primeira 

revista em quadrinhos, nos anos 60, e que agora trabalhava com ele — eas musicas novamente 

COM pPOstas ¢ scritas por seu irmaa Marcia, que tambem ficou encarregado de contratar a banda 

Os Vikings ¢ cuidar da gravacaa, Na veiculagao, entrou em contate com José Bonifacio de 

Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos principals executivosda TV Globo ea Cica aceitou patrecinar, 

tornanda-o urna especie de campanha institucional de final de ano. Entao*Feliz Natal pra todas" 

foi ao ar naquele ano, com Manica, Cascao, Cebolinha e Anjinhoconstruindo uma chamine para 

que o Papai Noel entrasse. 0 filme foi um sucesso, conta que via pessoas assoblandoe cantando a 

milsica do especial por varios lugares, Por conta disso, ao longo de quase quarenta anos, o especial 

foi repetide com 35 versies diferentes, com a mesma melodia ¢ letra sempre. 

Esta experiéncia muito positiva fez com que quisesse se aventurar ainda mais dentre da 

campo da animacao.Conta que naquele tempo, no Brasil, fazer qualquer produgac para ocinema 

era uma tareta atdua, ainda mais um filme de animacao. Por muito tempo, ficou apenas com a 

ideia de produzir um longa-metragem animado, come ja faziaa Disney. Entretanto, ali no inicia 

da década de 80, surziu a oportunidade para que comprasse wma produtora, a Black & White 

& Color. 0 pequene estudio tinha uma equipe de seis pessoas, entrou em sociedade com Pelé = 

com quem ja havia lancada a revista Pelezinho, em 1977, 2 era seu amigo desde entao —, mas logo 

comproua parte dele ea colocou junto de seu estudio no prédio da Folha. Ela tinhaa funcio de 

laboratdério, para quea MSP entendesse as particularidadesda areae tambsitn funcaacomercial, 

ja Que a demanda por propagandas aumentou depois do sucesso alcancado pelas da Cieca. Ele 

tita come exemple uma feita em 1982 para a caderneta de poupanca Haspa, em que Cebolinha 

dancgava em umachuva de moedas fazendo referéncia ao classico “Singin’ in the rain”. 
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A primeira animacdo em que apostava era "A sereia do rio”, que foi rejeitada 

por Boni. Por medo de fechar as possibilidades na Globo, as primeiras amimacées de curta- 

metragem — em Lorne de cinco minutos de duracdo— nao atreladas a nenhuma publicidade 

foram exibidas nos cinemas, antes das sessdées de filmes. Com isso, testou a recepeac da 

publico para filmes da Turmada Manica, que se revelou excelente. 

Na comeco de 1982, decidiu que era o momento para produzir o primeiro longa- 

metragem da Turma da Ménica. Expandiu a equipe do Black & White & Color, a wm ponte 

€im que teve de contratar profissianais argentinas & uruguaios, ja que no Brasil nao havia 

mais animadores a quem contratar. Chegou a ter mais de cem funcionarios, tornanda-se o 

maior estudio de animacao da América Latina. No estadio, era vez de sua filha mais velha, 

Mariangela, passaraintegraraequipeda MSP. 0enredodo filme foi escrito por elee Reinalda 

Waisman, wm de seus roteiristas. “As aventuras da Turma da Mdénica” seria 

constituide de quatro historias independentes, ligadas pelo proprio Mauricio interagindo 

com os personagens ¢ conduzindo oespectadar, técnica chamada de live- action. 

A execucdo do filme, relata ele, enfrentou uma série de dificuldades, principalmente 

téenicas, transformando-a em uma “tarefa insana” (2017, p.183) Muitos dos insumos 

utilizados para a producao da animacao tiveram de ser importados, pois os materiais do 

mercado brasileira nao se equiparavam em qualidade. Muitas vezes, como fol no caso das 

tintas utilizadas paracolorirosacetatos, tevede importaro material das mesmoas fornecedores 

dos estudias norte-americanos, coma Disney e Hanna-Barbera. Neste exemplo das tintas, 

mesme tendo um bom fornecedar, a dificuldade de importagao era tamanha, ate mesmo 

pelo preco, que estas eram utilizadas como pigmento, diluidas em tinta branca nacional. 

Outros produtes em que o mesmo aconteceu foram os acetatos, chegando a compri-los do 

Exército ¢ depois na Inglaterra. Tambéem com o table top, pois um ja ndo era mais suficiente 

para atender a demanda do estudio, Conseguiram encontrar um usado — um novo custava 

uma pequena fortuna — apenas no Japao. Os efeitos especiais foram feitos da unica maneira 

em que era possivel nos anos 80: com maquetes, roldanas, fios invisiveis e engenhocas. Ao 

tode, o filme custaria 100 milhioes de cruzeires, cifra que ele converte para 6 milhdes de 

reais hoje em dia. Na metade do projeto, recebeu patrocinio de 40% da Embrafilme (Empresa 

Brasileira de Filmes), estatal que patrocinava e distribuia filmes nacionais. 
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em 23 de dezembro de S82 e ficou em cartaz durante os trés meses de férics escolores. 

Ele estima que, segundo os exibidares, tenha tide 3 milhdées de espectadores, tornando- se 

uma das maiores bilheterias daquele tempo, apesar dos nimeros serem imprecisos por haver 

menos instrumentas de controle na época. Apesar de jornais ¢ revistas noticlarem as salas cheias, 

ele imagina que o repasse financeire fol inferior ao realmente arrecadado. Sendo assim, o filme 

PAROU SAUS CLUStOSs ¢ teve Wiha pequena margem de lucra, Eclaro que gostaria deter ganhado mais 

dinheira com os filmes, porém oque lhe motivava era o gosto que tinha ganhado pela atividade 

faexpectativa das criancas. 

Até o fim da década de 80, foram cineo filmes: além do primeira, “A princesa eo robd" 

{inspirado em Guerra mas Estrelas), “As novas aventuras da Turma da Ménica", “Turma da 

Manica em: 0 bicho-papie” ¢ “Manica ea sereia do rio” (este, reaproveitande o roteire de curta 

rejeitado pela Globo). Segundo ele, so parou quando comegau realmentea perder dinheiro. Assim, 

a Turma da Monica voltaria aos cinemas apenas em 2007, com “Turma da Monica em ura 

aventura no tempo”, 

Ainda em 1982, as revistas de Manica, Cebolinha ¢ Pelézinho j4 somavarm juntas uma 

tiragem de mais de 600 mil exemplares. Victor Civita, diretor da Abril, acreditava que ainda 

havia espace no mercado, enegocion com Mauricio acriacaode mais duas revistas. Primeira, 

titubeou, pois seu estudio ja estava trabalhando em capacidade maxima, com todos os 

projets ja descritos aqui quase que simultaneamente.. Para conseguir atender a demanda, 

as duas novas revistinhas teriam a metade das paginas das owtras, ou seja, 32 paginas ¢ 

teriam periodicidade quinzenal ¢ nao mais mensal. Por hierarquia de popularidade, wma 

das revistas seria de Cascada. 

Entretanta, apesar de segundo ele a lurma sempre ser enumerada como “Manica, 

Cebolinha, Cascio, Magali e¢ Bidu” eles faziam parte todos da mesmo nucleo. A quarta 

revista entao ficaria designada a Chico Bento, que era de um outro nucleo de personagens 

e€com a ainda mais forte urbanizacio do pais, ele considerou romantica a ideia de ter como 

protagonista um garoto caipira, Com ag cinco revistas, contando com a Pelézinho, a tiragem 

ja chegava a marca de 1 milhdo de exemplares, 
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Em 1983, surgiu a ideia de fazer um concurso para dar um nome ao coelhinho de pelucia 

da Ménica, mais wma vez criando wma oportunidade de interagir com os leitores. Divulgou nas 

paginas das quatro revistas @ surgiram as varias cattas com milhares de sugestOes. A sugestio 

vencedora foi Sansio, feita por uma garota de Ribeirao Preto. Mais tarde, o mesmo seria feito para 

batizar o gato de Magali, que acabou ganhando o nome de Mingau, porém numa versao mais 

prandiosa, até com festa no Playcenter (antigo parque de diversoes da capital paulista). 

Dois anos mais tarde, em 1985, aconteceria a seeunda tentativa de internacionalizacaa. 

Victor Civita, presidente da Abril, sabia da vontade do quadrinista de publicar suas historias 

em outros paises e segundo Mauricio, tomou a frente desta iniciativa para fazer-lhe um agrado, 

Visto que estava muito satisfeito com os resultados que os personagens dele vinham lhe trazendo, 

Conseguiu uma negociacao com Adolf Kabatek, entao executive da Ehapa Verlag, editora alema 

de quadrinhos pertencente ao grupo Egmont, com escritorios em toda a Europa. As revistas da 

Turma da Ménica seriam publicadas de wma sd vez em quatorze paises europeus. 

Entretanto, no ano seguinte, durante sua ida ao Festival Internacional de Luca, numa 

escala na Suiga, procurou por seus quadrinhos numa banca de jornal e foi explicada por um 

jornaleiro portugués que ele havia sido instruido a nao vender seus gibis. Foi pessoalmente se 

reunircom Adolf Kabatek, a procura de entender o que estava acontecendo, Este prometeu-lhe 

encontrar uma resposta, ¢ nunea mais retornou. Victor Civita tanibem nao mencionou mais as 

publicagdes internacionais. Mauricio diz que nao precisou despender nenhum trabalho para 

isso pois as histérias seriam reutilizadas, tampouco recebeu algum lucro. Assim, cerca de um 

ano depois, as historias ja nado eram mais publicadas ma Europa. 

Ao longo das anos, ainda haveria mais publicagées fora do Brasil, totalizando quase 50 

paises e mais de 30 idiomas. Entretanto, desde o fim dos anos 80 j4 nao ha publicacdo comercial 

em outros paises, Segundo ele, requer um altoinvestimentode capital e operacional e por isso nao 

investiu mais nisso. Porém, diz nao ter abandonado completamente a ideia. 

Ainda em 1985, foi contatado por um recém saide diretor da Abril que havia ido trabalhar 

na Editora Globo. Assim, segundo Mauricio, sabia as fraquezas da Abril e onde a Globo poderia 

investir. De fata, o quadrinista acreditava que poderia vender ainda mais revistas, visto que as 

da Disney, tambem da Abril, na epoca ja chegava em 3 milhdes de exemplares em baixa tiragem. 

Conforme conta, o boate que circulava era de que a Abril tinha um acordo com a Disney de 

que suas historias deveriam sempre ser as mais vendidas. A Globo entao lhe ofereceu nao 50 a 

possi bilidade de vender mais gibis, mas de fazer ainda mais produtoseeleaceitouw. Aproveitaram 

de uma brecha no contrate com a Abril que exigia exclusividade apenas das revistas e langaram 

dois albuns de figurinhas, além de livros de colorir e revistas de “destaque e bringue”. 
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Mesmo com o sucesso de vendas nas primeiras apastas, ele relata que havia duavidas por 

parte da Globo, pois oinvestimento seria alto, Porém, para frear a liderancadisparadada Abril ne 

mercado, fecharam onegocio, saindoa da editora depois de dezessete anos. Roberto Civita, filho de 

Victor Civita, até tentou convencé-lo de ficar oferecenda indmeras regalias, mas foi irredutivel. 

Sem grafica propria, a Globo precisou imprimir wma parte da primeira tiragem em wma 

praticada revista Mancheteeaoutra parteem Barcelona, na Espanha. Em janeirode1986,chegaram 

4s bancas 3.5 milhées de exemplares das revistas em quadrinhos da Turma da Ménica. As vendas 

ainda subiriam, alcangando o patamar das revistas da 

Disney, com recorde de 6,3 milhoes de exemplares. O salto 

que triplicou o nimero de vendas, segundo Mauricio, tem 

dluasexplicacées:o Plano Cruzadao, que mesmoque por wm 

curte perlodode tempo proporcionou melhora no cenario 

econdmica, ¢ wm rearranjo logistico por parte da Globo, 

que deixou de entregar todas as novas revistinhas de uma 

veze passou a entrega-las com mais espagamento, fazendo 

o senso de novidade das revistas durar mais tempo Naa 

houve gasto logistico, pois ja havia os custos para entregar 

seus autres produtes editorials. 

Com uma pesquisa de mercado feita pela Globo, 

chegaram a conclusao de que havia espaco para mais uma 

revista. Com isso, chegava em 1989 

a primeira revista da Magali 

as bancas, numa edicio especial que vinha dentrode 

uma caixa Na quinta edicao, chegou a vender mais quea 

revista da Wlonica, e em comemoracao a proxima edicaa 

tinha Magali derrotanda da Ménica na capa. 0 ftite nunca mais se repetiu. 

Na Globo, conta quea Turma da Manica alcangou ostatus de camped de vendas, ocupando 

sempre 10 ou 12 primeiras posicoes em rankings de vendas no mercado editorial, segunda o 

quadrinista. Isso deu a ele oportunidade de criar noves predutos, como os almanagques, que 

também vinham com passatem pose curiosidades¢ um formate aoquale¢lechamade *gibizinhas”’, 

@m lamanho menor e com apenas a2 paginas, dando oportunidade a outros personagens, mas este 

ultimo saindo de circulacdo em 1998. 
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Em 1987, seria a vez da Turma da Ménica mudar de jornal. Otavio Frias Filho assumia a 

direcao da Folha de 5. Paulo, substituindo Boris Casoy, Promoveu mudancas na linha editorial, 

no projete graticoe com novas diretrizes para o jornalismo, oque levou a Folhaa ser ojornal com 

maior tiragem do pais. Com as mudaneas, houve abertura de espaco para uma nova geracdo de 

quadrinistas, entre os nomes que lista estao Laerte, Angeli ¢ Glauco. A Turma da Manica, por 

outra lade, havia perdido seu espace. Percebendo isso, o jornal O Estade de Sdo Paula, principal 

concorrenteda Folha,investiu em mais uma proposta para Mauricio, depoisde anos tentando. Em 

agosto daquele ano, passaria a publicar tirinhas didrias no jornal, onde até hoje sao publicadas, e 

em novembro estrearia um nove suplemento infantil, o Estadinho, 

Desvinculando-se da Folha, nio faria mais sentido a Mauricio de Sousa ProducGes 

continuar abrigada no mesmo prédio do jornal, ainda mais sem que lhe fosse cobrado nada 

pelo espaco, Depois de alguns percalgos com a administracao do préedio e para encontrar um 

nove espaco, a MSP mudou-se para a Rua do Curtume, no bairro da Lapa de Baixo, também 

em Sao Paulo. Com seis andares ocupados, tornou-se o maior estudio de desenho da America 

Latina. Conta que foi neste momento em que foi cada ver mais deixando de ser desenhista 

para ser empresario. Sua esposa Alice e atualmente tambem sua filha Marina supervisionam 

odepartamento de arte. Ainda assim, muitos materials passam por seu crivo. Segundo ele, ha 

cerca de 20 anos nao cria e nem desenha mais as historias, ficando todas a cargo de sua equipe, 

com excecao para as historias de Horacio, como ja foi mencionado. 

Por muito tempo, uma das criticas que era sempre enderecada a seu trabalho e gestao 

empresarial era a respeito da supressdo da assinatura dos artistas que fizeram o3 quadrinhos, 

mantendo apenas aassinatura padrao do estidio e deixando-os no anonimateem favorecimento 

de sua marca, de acordo com D'Oliveira (2011, 2015) Mauricio justifica que o objetive do 

anonimate sempre foi reforear a ideia de ser wm trabalho em equipe, embora recentemente isso 

tenha mudade sao creditados no inicio de cada historia os artistas que fizeram roteiro, desenho 

é arte-final, mesmo que no final ainda tenha sua assinatura padrao. A mudanga, para ele, foi 

consequéncia de nos dias atuais ja nao se conseguir manter o anonimato, pois os proprios artistas 

divulgam em suas midias sociais seus trabalhose nao havia maissentidoem manter ainformacao 

de fora justamente na publicagaa, 

Apos a mudane¢a de escritério, sua proxima grande empreitada foi o parque de diversdes. 

A Turma da Manica ja havia participade de dois empreendimentos do tipo, um em 1968, 

decorando a entrada da Cidade da Crianga para dar boas-vindas aos visitantes, em Sio 

Bernardo do Campo, ainda bastante no inicio de sua popularizacao. Em 1973, seria a vez do 

Playcenter ser inaugurado em Sio Paulo, com uma area dedicada a criancas mais nowas e 
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tematizada com a Turma, Assim, cada vez mais aumentava o desejo de Mauricio de ter seu 

proprio pargue tematicoe com seus personagens, inspirade no que ja havia feito Walt Disney 

em 1955 com a Disneylindia na California, Estados Unidos, criando uma experiéncia 

completa que imergia os visitantes no mundo de seus personagens. Entretanto, adaptanda 

tude istea sua realidade, que nao permitia tamanha grandiosidade. 

Nos primeiros anos da década de 1980, foi sua primeira experiéncia nesta linha, criandoa 

Pracinha da Ménica, que se teatavade um playground itinerante, com estrutura simples para 

facilitar a logistica pelas cidades que passava. Em 19992, foi escolhido o local parao que viria a 

sero Parque da Manica, uma area em torno de 10 mil metros quadrados dentro do Shopping 

Eldorado, erm Sao Paula, tornanda-se o maior parque indoor da América Latina. Para financiar 

as obras do parque, fechou wm acordo cam um investidor, Silvio Eid, na época dono de uma 

distribuidora de cervejas. Foi constituida uma empresa, a RTS Parks, que iria adminiserar 

O parque, responsabilizando-se por todas as despesas ¢ a pestio operacional A MSP seria 

remunerada com participacao na bilheteria ¢ cuidaria do planejamento do parque, pensanda 

na disposiqao dos bringuedos, decoracaa, maquetes. 

© Pargue da Ménica foi inaugurado em 25 de jané¢iro de 1993, feriada do 

aniversario da cidade de 5a0 Paulo. Funcionou durante 17 anos, segundo Mauricia 

por anos operanda com lotacao maxima aos fins de semana, com cerca de 2.500 pessoas 

entre pais ¢ filhos, com miuitas filas e¢ o estacionamento do shopping nao dando 

conta da demanda. Havia bastante patrocinadores, como o Banco Nacional ea Xerox. 

Houve mais duas unidades do parque, umaem Curitiba e outra no Rio de Janeiro, que 

duraram dois e quatro anos, respectivamente, A unidade do Shapping Eldorado teve 

de ser fechada, segundo o quadrinista em wma entrevista a Folha de $.Paulo em 2013, 

apos uma serie de problemas administrativos que levaram o parque a contrair uma 

divida de cerca de 40 milhdes de reais. 

O parque ja era de sua propriedade desde 1998, quando o camprou da RTS Parks 

como parte de um acordo com a TV Globo e assim ja tendo contraido uma divida de 

mais de lO milhdées dedolares, que atéo presente momentoem que é¢ feitaeste trabalho, 

ainda nao foi totalmente saldada, Mesmo assim, a MSP voltou a investir em parques 

de diversio com o retorne do Parque da Manica em 2015, desta vez no Shopping SP 

Market, tambem em Sao Paulo, ainda maior do que a antiga unidade. 0 investimentoa 

foi de 38 milhées de reais, ¢m parceria tom o Grupo Empresarial Sao Joaquim, que 

também administra o shopping onde fica. 
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Ainda no final dadécada de 80, durante uma visitaao Museu do Louvre, na capital francesa 

Paris, conta que ficou impressionade com a quantidade de criancas que frequentavam o local, em 

especial, observanco a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Conta que nao costumava vé-las assim 

no Brasil edecidiu ¢criar wm projeto que pudesse incentivar as criancas ¢ suas familias a visitarem 

o¢ museus brasileiros. Nascia entao o projeto que ¢ conhecido como “Quadrées" da Turma da 

Manica, hoje em dia contando com mais de 150 deles homenageando diversos artistas. Saa 

parddias de quadros mundialmente famosos com seus personagens, pintados por ele mesmo. 0 

primeiro foi umareleitura de Rosa ¢ Azul, de Renoir, com Monica e Magali. Depois, veioa Monica 

Lisa, baseada no quadro que inspirou a ideia, A primeira exposicio deles aconteceu em 2001, na 

Pinacoteca de S40 Paulo, junto com reproducdes das obras originais e informacdes sobre elas e og 

artistas. No mesmo periods, havia uma exposic¢ao de Auguste Rodin, o que oinspiroua fazer uma 

parédia da escultura O Pensador com Cebolinha, complementando a exposicao. 

Ja em 1995, fez a sua primeira realizacio no mundo digital, pauco depois da chegada 

da internet comercial no Brasil. Era criado o site monicacom.br, com tirinhas, historias e 

curiosidades sobre os personagens, com versio em portugues ¢ em inglés, Trés anos depois, em 

1998, fi eTa um dossites mais acessados do mundo, com 8 milhées de visitantes por més, cheganda 

a 350 mil acessos diarios, dos quais um tergo eram em sua Versao em inglés. Neste ano, segunda 

Mauricio, o site ganhow 17 prémios, 
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Também no final dos anos 90, houve uma proposta comercial de grande porte por 

parte da TV Globo, que came mencionads, ineluia até a compra do Parque da Ménica, além 

de desenhos animados, seriado ao estilo “Vila Sésamo”" com cenografia e boneces, canal de 

TY a cabo, longa-metragem de animacao ¢ uma nova tentativa de internacionalizarao, 

desta vez a partic das desenhos animados. De todas as promessas, que estavam em contrata 

assinado por ambas, apenas as animacdes foram realmente executadas, levando o caso 

4 Justic¢a com processas tante partindo da Globo quanto da MSP. Por fim chegaram a um 

acordo, as duas partes retirando os processos e anulando o contrato assinado, ja que tanto a 

emissora quante a empresa de Mauricio tinham prejuizos milionarios, especialmente as 

referentes ao seriado, Para diminuir as perdas, acordaram que a3 animacoes ja produzidas 

seriam Velculadas pelo canal, o que acabou dando certo ¢ rendendo até mesmo uma nova 

producao, Posteriormente, também seriam exibidas animacies da Turma da Ménica em 

canais a cabo de televisio, também disponiveis no sistema pay per view, quando o acesso a 

cada conteude é¢ page individualmente. 

Todas os problemas com a TV Globo, mas principalmente com a empresa de Silvio 

Eid, a RTS Parks, fizeram com que ¢m meados dos anos 2000 a MSP enfrentasse grandes 

dificuldades financeiras, fazendo carrer boatos pela mercado de que a empresa viriaa falirc, o 

que segunde 6 quadrinista, realmente chegou a ser uma possibilidade. Na entrevista a Folhe 

em 2013, conta que odesenvelvimento de noves produtos foi essencial para que a empresa 

pudesse superar a crise. 

Também na década de 90, comecavam a se popularizar os servigos telefGnicos ec 

centrais de telemarketing, que na época eram uma inovacdo, segundo ele. Pensando nisso, 

criou o Tele-Chico eo Tele-Cascao (os quais s¢ tinha acesso discando 900-0043 2 900-0044, 

respectivamente) Por alguns centayos, era possivel ouvir novas historias com marragacd e¢ 

Com as vores dos proprics persanagens. 

Neste mesmo periode, também entravam é¢m vYora os videogames, fossem nos 

computadores, consoles ou em portateis, ao estilo do Gameboy da Nintendo. Para consoles, 

foram langados trés: “Manica nocastelodo dragao”",em 1991, lancado pela Tectoy sendo wma 

versioadaptada e autorizada pela Sega do jogo de 1987 “Wonder Boy in Monster Land”, para 

Master System. Se¢uindo a mesma dinamica, seriam lancades também “Turma da Manica 

em: 0 Resgate”, em 1993, versao de “Wonder Boy IT: The Dragon's Trap" para Mega Drive 

€*Turma da Mdénica na Terra dos Monstros”, em 1994, versfo de *Wonder Boy in Monster 

World”, volrande para o console Master System — conforme informacdes no blog da Tectoy. 
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Ainda, segundo a mesma fonte, o titulo “Turma da Monica na Terra dos Monstros” 

contava com uma histéria em quadrinhos que tinha a funcao de contextualizar a nova aventura 

vivida pela Turma — visto que o jogo era apenas uma adaptacao — ¢ também de ser um manual 

de instrucdes. 

Ja em meados dos anos 2000, Mauricio conta que continuou apostando nas novas 

tecnologias, Sua conta pessoal na midia social Twitter foi criadaem abril de 2009 — suas postagens 

mais populares, segundo ele mesmo, sio as “Tiras da meia-noite” da Turma do Penadinha, o 

nucleo de personagens sobrenaturais — enquanto a conta institucional viria apenas quase dez 

anos depois, em 2018. Entretanto, as midias sociais digitais ja nao eram uma novidade para a 

Turma da Ménica com a criacéo de sua conta no Twitter, A marea ja tinha paginas oficiais no 

Facebook (criadaem 1de marco de 2012) ¢ Instagram (de 26de junho de 2012). Também, sua conta 

no YouTube teve inicio em 30 de julho de 2012. 

Com o desenvolvimento dos smartphones e consequentemente dos aplicativos, esta se 

tornou mais uma plataforma fertil para a introdugaoda Turma da Manica no mundo digital O 

primeiro aplicative lancado foi “Quero ser Tura da Ménica”, onde é possivel personalizar um 

avatar ao estilo do traco dos personagens. Desenvolvido para iOS’, foi lancado em 12 de janeiro 

de 2013. 0 proximo geria um jogo, “Coelhadas da Monica”, lancgado em 30 de abril para i105 ¢3 de 

maio de 2013 para Android’. 

Sima operackonal dos-disposiciveseleinimicos mobileda Apple j 
‘Sinema operschonal para disposi ved mobile deenvolvido pela Googlee 

disiribuide por diversas Sbrcaniedeeletninivcs 
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Apenas em 2015 seria langada “Banca da Ménica”, um aplicativo no qual atraves de uma 

assinatura era possivel receber conteude da Turma da Monica diariamente. 

A relagao com a tecnologia tambem avaneca para além de novos formatos as histérias da 

quadrinista também panham cada vee mais elementos tecnolagicos incorporados. [sso se deve as 

mudancassociaise camportamentals que naturalmente ocoarrem nasociedadeaclongode tempo, 

@ que ele considera fundamental que sejam acompanhadas e registradas por seus personagens. 

Ha também outras mudancas nesta mesma linha, come por exemplo o personagem Nha 

Lau, fazendeiro, nao poder mais ¢spantar Chico Bento de sua propriedade usando wma arma 

de foge, cena que no inicio de 2010 rendeu bastante reclamacdes ao estudio. Segundo ele, elas 

motivaram uma reformulacto do manual da MSP, indicando wma série de restrigges para as 

futuras historias, para que se evite qualquer atrito. Ainda assim, ele diz que nao € possivel se 

desvencilhar de tude. Por outro lado, ha a criacao de diversidade entre os personagens, incluinda 

personagens com deficiéncia, como Luca e Dorinha ede outras etnias, como Keikoe Milena. 

Em 2006, uma nova mudanca de editora aconteceu. Desta vez, saiu da Editora Globo para 

a Panini novamente com a promessa de internacionalizacag, no que seria uma terceira tentativa 

= A quea nova editora tinha sede na Italia ¢ escritérias ern diversos outros paises — além de mais 

participacao nas vendas¢ maior remuneracdo fina. Assim o contrate foi assinadae as publicacdes 

da MSP passaram a ter oselo da Panini 2 partir de janeiro de 2007. Com a mudanca de editora, 

também foi reszatado um projeto que estavaengavetado haviadoisanas, rejeitadoanteriormente 

pela propria cupula do estudia, 

Noa inicia do projeto, por volta de 2004, Mauricio conta que Vinha pensando em criar 

algo para o publico adolescence, ja que 2608 personagens ainda faziam sucesso entre as criancas, 

mas quando elas alcancavam a media dos 12 anos de idade, deixavam de acompanhar a Turma 
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da Monica. A ideia era que seus personagens crescessern, estando com 15 ou 18 anos. Na epoca, 

Alice Takeda e sua equipe desenvolveram um piloto da Turma da Manica Jovem, segundo ele 

jaem um estilo semelhante ao projeto final. Mesmo com aval da editora na época, a versio mais 

velhadaturma foi colocadaem cheque peladiretoria da MSP, que tinhaduvidas sobrea aceitacao 

do produto pelo publico. Assim, a Turma da Monica Jovem so voltaria a ser pensada dois anos 

depois, com a transterencia de dois gerentes da Editora Globo que cuidavam das revistas Turma 

da Monica paraa Panini e¢ que apostavam no produto. 

© quadrinista relata que o momento final de decisio para a publicacio da Turma da 

Manica Jovem foi quando seu filho mais novo, Marcelo, na epoca com nove anos, ao receber 

os quadrinhes do estudio do pai em uma sacola em uma mao eo manga Naruto em outra, teve 

primeiro oimpulso de pegar o manga. “86 nado fez isso porque percebeu que eu motel e, para mao 

me chatear, pegou antes a sacola” (SOUSA, 2017, p.278). 

0 estila manga, conta ele, deveria ultrapassar meramente as alteragdes visuais. A 

inspiracao Viria tambem para as tematicas, com aventuras em universos fantasticos, dimensoes 

paralelas e¢ todo tipo de criatura, ¢ nao somente o cotidiano adolescente, fazendo o que ele chama 

de reinvencio, Visualmente, as paginas seriam em preto e¢ branco, assimeétricas, usando letras 

diferentes de narracioedialogose ate mesmo otraco. Os personagens,agora com 1$anos, tambem 

sofreram transformacdes, mantendo as caracteristicas originais, porém adaptadas a mova faixa 

etaria, Cebolinha passou a ser chamado de Cebola e so fala errado quando fica nervoso, Cascao 

passou a tomar banlio, entre outras mudancas. 

0 primeira niimero de Turma da Ménica Joven chezou as bancas em agosto 

de 2008, com uma tiragem de 500 mil exemplares que foi esgotada. Segundo ele, em periodos de 

crise econdémica, as vendas ficam em torne de 100 a 150 mil exemplares, chegandoa vender mais 

do que as revistas em quadrinhos da Turma da Monica classica, Em edigdes especificas, chega a 

bater o pico de 700 mil exemplares, como na qual ocorreu o primeiro beijo entre Mdnicae Cebola. 

primeira série, publicada de agosto de “ie 

aa. (VERGUEIRO, 2017, B8S7, formate 
MS 
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Ainda segundo Vergueiro, aleém do estilo manga, outro fator para a excelente recepcao 

da Tunna de Manica Joven pelo publico esta na insereao de elementos digitais e midiarices 

nas historias ¢ nas caracteristicas dos personagens (come ja anteriormente mencionadea na 

texte, citande o proprio quadrinista) e *desenvolvende, concomitantemente 4 da producda 

impressa, una pagina na internet, blog, paginas nas redes sociais ete, incorporandea 4 producaa 

quadrinistica a realidade vivida pelo adolescente” (2017, p866, formato e-book). O autor também 

citaaabordagem de tematicas relevantes na adolescéncia, comoamizades, namore, festas, chime, 

entre outros, que tornam o produte atraente para esta faixa etairia, 

Em 2013 estreava Monica Toy, no canal do Youtube com o filme “Monicaprero”. Porém, 

O inicio do projeto remeonta trés anos antes, em 2010, ne aniversario de 50 anos de sua filha, 

Monica. Ela queria, para sua festa, alguém que cuidasse da decoracao. Por indicacao, surgiu 

o publicitario Brune Honda Leite, que mao aceitou o trabalho por inteire, mas iria fazer os 

convites. Para isso, criou uma toy art, ou paper toy, forma que segundo o quadrinista se 

popularizou por meio de artistas sul-coreanos nos anos 90 ¢ que cram bonecos feitos com papel 

a partir de dabraduras, recortes e cola, com estilo proprio tendo em geral uma cabeca bem 

maior que o resto do corpo, O convite chegou a sua mao atraves de sua outra filha, Magali, ¢ 

ROShou Lante que queria aproveitar a ideia no estudio ¢ nao usa-la apenas em um convite. 
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Monica sugeriu que fossem criados bonecos de plastica, e um pouco depois, o Bruno 

produziu prototipos naosode Moénica, masdeCascao,Cebolinha, Magalie Bidu. Foicontratado 

pela MSP em 2011 para dar continuidade ao trabalho. Com os bonecos em sua versio final, 

Maénica sugeriu que ele virassem desenho animado. Conversou com José Marcio Nicolosi, 

veterano do estudio desde 1974, que fez uma animacio teste onde Mdénica gitava seu coelho 

Sansao tao rapido que decolava voo feito um helicdptero. Com alguns pequenos ajustes, mas ja 

muitas das caracteristicas marcantes da versio toy de Turma da Manica, surgiaalio primeiro 

episodio em meados de 2012, com cerca de 30 segundos. Agradava a diretora comercial da 

MSP, a propria Ménica, por extrapolar a barreira da lingua (tem apenas efeitos sonoros, 

mas nao falas), agradava uma gama grande de publicos e powdia utilizar-se de plataformas 

de midia que fugiam as tradicionais. Foi postada no YouTube da marca apenas em maio de 

2013, quando ja havia um bom estoque de animagdes da Manica Toy produzidas. Mauricio 

relata que em poucos meses a audiéncia ja superava ado site da Turma da Monica, e depois 

apenas registrou aumento, ate o momento em que era feita sua autobiografia, Utilizando da 

versao toy dos personagens, em 2015 foram criados pasteres que parodiavam como Batman e 

Star Wars, aproveitanda a proximidade da Comic Con Experience, feira de cultura pop que 

acontece em Sao Paulo. “[...] 0 que dew inicio a uma nova série, a Star toys. Bombou. E eu virei 

pop” (BOLSA, 2017, p. 285). Nao demorou para que lopoa versio toy dos personagens entrasse 

no universe dos licenciamentos. 

Em 2009, com Mauricio completando 50 anos de carreira, um de seus editores, Sidney 

Gusman teve uma ideia para comemoracao. Publicariam um livro com SO artistas diferentes 

desenhando seus persomagens, em qualquer formato, fossem historias, tiras, charges e 

pardodias. O projeto foi langado sob o nome de MSP - Mauricio de Sousa por S50 artistas, com 

trabalhos de nomes como Laerte, Angeli, Spacea, Ziraldo e Fernando Gonsales. Ganhou 

sequéncia com mais dois livros: MSP +30 - Mauricia de Sousa por mais 50 artistas ¢ depois 

MSP Novos 50 - Mauricio de Sousa por 50 noves artistas, com o intuito de ajudar a revelar 

novos talentos para o mercado. Em 2012, ainda veio uma edicio chamada Ouro da Casa, com 

desenhos de &) profissionais que trabalham ou ja haviam trabalhado na MSP, incluinda sua 

esposa Alice e sua filha Marina ¢e até mesmo uma parodia sua feita por si mesmo. 

Durante a produgaio do segundo livro da colegao, Sidney lhe sugeriu um novo projeta, 

inspirado pela producdo dos livros: por que nao fazer graphic novels? O termo, muitas vezes 

em portugues traduzida para romance erafico, & uma espécie de hibrido entre livro ¢ 

quadrinho, com historias mais longas ¢ tematicas mais densas. Foi cumhado por Will Eisner, 

seu idolo, ¢ segundo ele “¢ a nobreza dos quadrinhos” (SOUSA, 2017, p289). Conta que foi 

0 Tum a Nihanisd ene Nerrativess franenicia come esirategia 



COMO se entregasse seus filhos a estranhos, ja que nio poderia ter controle sobre as historias 

criadas. Entretance, ponderau ¢ concordou com a ideia, desde que Sidney ficasse a careo de 

supervisionar o trabalha, 

0 primeiro artista selecionado por ele foi Danilo Beyruth, que ja havia participada da 

livro MSP +50, coloride pela artista Cris Peter. Assim, em outubro de 2012, foi publicada a 

primeira graphic novel da Turma da Manica, a Magnetar., protagonizada por Astronauta. 

Os personagens mantinham-se fieis a suas caracteristicas, mas dialogavam agora com um 

outro publica, o de jovens e adultos. Segundo ele, tanto os fais quanto o mercado reagiram 

muita bem ao lancamento. Com isso, viria a segunda em 2015, intitulada Lagos e feita 

pelos irmaos Vitore Lu Cafagei, que conta uma historia de amizade entre oquarteto Manica, 

Magali, Cebolinha ¢ Cascio. Até o momento deste trabalho, foram publicadas um total de 

26 graphic novels, com mais edicdes por vir ja confirmadas. Aré 2016, segundo ele, foram 

vendidos 350 mil exemplares, o que considera um numero significativo visto que o formata 

nao é multe tradicional ne Brasil. 

A sensibilidade da historia de Lagos, fez com que o projeto se estendesse para fora das 

paginas: na Comic Con Experience de 2015, foi anunciada a producado de um longa-metrazem, 

pela primeira vez em live-action (feito com atores, ¢ nao mais animacao) baseada na graphic 

novel. 2 filme estreou em 27 de junhe de 2019 nos cinemas brasileiros, dirigida por Daniel 

Rezende ¢ coma historia adaptada para que pudesse ser direcionada as criamcas ¢ ber wim tom 

mais ladico. De acorda com dados da Ancine (Agéncia Nacional do Cinema), o filme bateu 

a marca de 2 milhées de espectadores. Antes mesmo da estreia, o diretor e o quadrinista ja 

haviam confirmade um segundo filme, baseado na graphic novel que da sequéncia a Lagos, 

Ligdes. Até o momento deste trabalho, o filme esta em fase de producaoe tem data prevista de 

estreiaem 10 de dezembro de 2020, 

Em 2015, também comemorando a longevidade de swa carreira, foram lancados mais 

livros que réspatam suas primeiras historias. Pela Panini, foram publicadas novamente as 

historias de suas revistas originalmente pela Editora Continental. O outro, pela Editora 

Martins Fontes, intitulada Mauricio, o inicio, trazo conteudode seus trés primeiros livros. Na 

bairro de Pimheiros, em S40 Paulo, foi fechada parceria com um restaurante, dando origem a 

Chacara Turma da Monica, Este, passou a nao ser mais licenciade pela marca, conforme nota 

oficial divulgada pela MSP em dezembro de 2019, 
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E aqui entaa que s¢ chega ao momento presente, deste trabalho e de Turma da Ménica, 

numa tentativa de essotamente do tema tratade no capitulo, O proximo passo, tratado no 

capitulo a seguir, ¢ esmiucar o conceito de transmidia e apreender alguns conceitos a sua volta 

que se fazem importantes na analise da marca de um produto cultural, para entao usa-los coma 

wma espécie de filtro no que foi tratado do objeto de estudo neste capitula, 
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da Turma da Manica, faz-se necessario conceituar o que é 

transmidia para assim investigar as estrategias de comunicacaa 

damarcasobacdtica tedrica,e naosomentecomocarater descritivo 

@cataloerafico ou meramente com o olhar mercadoldgice, 

Partiremos desde o comego e para isso antes de conceituar 

Oo que é transmidia, sergio exploradas algumas abordagens do 

termo que lhe dew origem: midia, Em sua definicao mais basica, 

ado dicionaria: 

ee 
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Ouse popular da palavra midia é, em surma, para referir-se aos meios de comunicacdo de 

massa. A popularizagiodotermoseda por volta dadécada de 1920, coincidindocom asurgimento 

das primeiras grandes escolas de teoriss da comunicacio, nascidas da industrializacao, do 

livre comércio, do desenvolvimento tecnico das sociedades e da aglomeragdo de populacdes 

heterogéneas nas cidades, as chammadas “sociedades de massa” (MATTELART e MATTELART, 

2003). Entre as inovacoes técnicas deste periodo que transformaram o ocidente estaoo radio, o 

cinema ¢ a aviacdao, Tamanhas foram as transformacdes em um curte periodo que justificam a 

urgeérncia dos tedricos da ¢poca em pesquisa-las.0 vocabulo chega ao Brasil sendo wina adaptacac 

do inglés media, encurtamento de mass media (em tradugao livre “midia de massa”), trazido 

principalmente pela disseminacio dos estudos estadunidenses ¢ referimdo-se aos novos aparatos 

técnicos e modelos de comunicacao, além de sey alcance nas sociedades de massa. 
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A partir desta efervescéncia eo posterior desenvolvimento e continuidade dos estudos de 

tecrias da comunicacao ¢ comunicacdo de massa, diversas pesquisadores propuseram definicdes 

de midia,com maior ou menor énfase para ela dentro de sua pesquisa. 

A seguir, serao apresentados algumas das teorias expoentes da comunicacdo, com o 

objetivo de fundamentar 4 nocao de midia, compreender alpumas de suas facetas, fendmenos e 

estudos em torne dela dentro dos meétodas cientifioos. 

A primeira que iremos abordar é da autoria de Marshall McLuhan, estadunidense que 

na détada de 60 cunhou o termo “aldeia global’ ¢ éamplamente conhecide pela definicaa *o 

meio é@a mensagem”™. Segundo McLuhan (1969), os meios sao extensoes dos sentidos do ser 

humano e ate mMesmoextensdes do sistema nervose (que processa os estimulos dos sentidas). 

Com os hiperestinvulos da vida humana, é como se algo faltasse ao ser para que pudesse dar 

conta destes, causando wma irritagio ea reagaio (por falta de encontrar ou poder lidar coma 

causa), gerando wma “aute-ampulacao” ¢ consequentemente a criacao de uma extensio do 

ser humano, Assim entaa, surgiram os meios de comunicacao, O radio por exemplo, seria 

uma extensao dos ouvides/audicaa. 

Os meios, ainda, seriam categorizados em meios quentes ¢ meios frios, “Um meio quente é 

aquele que prolonga um unico de nossos sentidas e em ‘alta definicao™ (MCLUHAN, 1969, p.38), 

engquante wim meio tric estinula mais de wim sentide, porém com baixa definicao, A definicaea 

deum meio diz respeito a quantidade de informacées, baixa definicgia sao poucas informagoes 2 

alta definicao sao muitas informactes. Nos meios quences ha pouco espace para que o receptor da 

mensagem acomplemente, enquante um meio frie deixa lacunas ¢ permite maior participagaa 

do interlocutor na construcie da mensagem. McLuhan destaca a importancia do uso adequada 

de meios quentese frios para o que se pretende, levandoem consideracio especialmente oquanta 

se deseja a participacao do interlocutor ou nao. 
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Os meios aqui citados, entenda-se no contexte deste trabalho come sindnimo de midia, 

visto que a definicao original do autor é muito mais ampla e considera inclusive meios sem 

mengsagen. 

Dado este recorte, “a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia ¢ a mudanga de escala, 

cadéncia ou padrao que esse meioou tecnologia introduz nas coisas humanas"(MCLUHAN, 1969, 

p22), Para o autor, os conteudes dos meios nada mais a0 do que tematicas universais e inerentes 

a humanidade, eo que realmente considera como a “mensagem” do meio sao as mudancas de 

velocidade e de percepcao da realidade, ¢ consequentemente as mudancas sociais que ocorrem 

provocadas por ele, 

40 potencial real da tecnologia romana somente fol avaliade guands a imprensa 

Propiciow 4 estrada ea roda ome velocidade muite maior do que a alcangada no 

anipe de Roma. Maz a scecberaphoda eraeletrinica ¢ ilo destrativa para o homer 

ocidental letradoe loear quanto o foramas vias de papel romanas para as aldeias 

tribals. A aceleragiode hoje mod ama lentaesploeiocentnifuga decentro paraas 

THA pens, mas wma implocie imedGata ¢ oma interfusio do espa e das fungdes. 

Nossa civilizacio especializada ¢ fragmentads. haseada na estranara centro 

marge, subitamente esta experimentande uma neunilicagio instante de 

told ag gad parles meanizads nom bode orpinbeo. Rete ¢ oo munde nove da 

aldeia global (MCLUHAWN, 1969, p. 211-113) 

Pelas mudang¢as sociais ocasionadas pelos novos meios (sua pesquisa fol amplamente 

influenciada pelo advento da televisao), especialmente a capacidade de “encurtar distancias” 

atraves da aceleragao da movimento da informacao, McLuhan cunhou achamada “aldeiaglobal” 

(MCLUHAN, 1969) 0 mundo estaria profundamente interligada, permitindo uma intensa troca 

cultural entre os povos e assim o globo formaria uma grande aldeia. 

As teoriasde McLuhan foram uma quebrade paradigma dentro das teoriasdacomunicagao 

@ muitos ainda se debrucam sobre elas, seja para complementa-las ou discorrer criticas. 

No Brasil, wma das pesquisadoras que é expoente para as teorias da comunicacdo é Lucia 

Santaella, que apesar de compreender a importancia dada por McLuhan as midias pelo seu 

dominio sobre a forma da mensagem, diverge de sua desconsideragao do conteudo¢ vé as midias 

apenas come ium dos componentes do processo communicative, @ os Cipos de signos, mensagens & 

processos de comunica¢ao envolvidas nela seriam os verdadeiros responsaveis pelas mudancasde 

pensamentoe sensi bilidade humanas(2003b). Ainda,segundoela,*|[_.])considerarqueasmediagoes 

socials vérm das midiasem sié incorrerem uma ingenuidade e equivoco epistemologicos basicos, 

pois a mediacdo primeira nao vem das midias, mas dos signos, linguagem ¢ pensamento, que elas 

veiculam” (SANTAELLA, 2003b, p.25). 
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Por fim, um dos aspectos mais importantes de sua critica ao que ela chama de fetichizagao 

das midias (ou sefa, a excessiva valorizacao do suporte por parte da academia) é a tentativa de 

isalar as midias das formas de socializagao ¢ cultura que criam ¢ sao criadas a partir dela. As 

midias formam novos ambientes sociais, criande ciclos culturais em torno de si ¢ que carregzam 

atributes moldades pelos modes de praducao econdmica ¢ sistemas politicos em que estaa 

inseridos quando surgem. Assim, paraa autora (2003b), ¢ possivel até mesmo usar como ponto de 

partida para se estudar as soctedades, as midias que as moldam. 

Tendo isso em vista, aqui serd apresentada uma das mais importantes facetas das 

midias, a cultural. Antes, uma rapida definigao de cultura “[..] tudo aquilo que pode ser 

entendide como uma organizacao, come uma regulacao simbdlica da vida social pertence 

a cultura, sendo esta a maneira pela qual se agenciam num mesmo todo elementos tio 

diversos [..)° (SANTAELLA, 2003, p.31). 

Dito isto, a autora propode a divisao de seis “eras culturais™ cultura oral, a cultura escrita, 

a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das midias ea cultura digital. E importante 

relembrar que, apesar da divisio ser pautada pelos meios, para Santaella eles sio apenas 

formas para transferir a informacao, apesar de terem algum tipo de influéncia no conteuda, 

que éo que de facto causa as mudancas sociais. Destaca, também, que apesar do uso da palavra 

*era™, elas nao formam uma linha temporal. Tratam-se na verdade de formarodes culturais e 

COMUNicacionals, as NOVAS Vio Se integrando as anteriores ¢ provocando nelas atualizacoes, de 

forma que a existéncia de uma nao exclui a outra e acontecem de forma cumulativa. Apesar 

de a cultura de cada perioda historico ficar intrinseca & tecnologia de comunicacao que lhe é 

contemporanea, isto nao é capaz de suprimir as formagdées culturais anteriores pois.a cultura é 

Wm Organism vivo e se adapta a novas condi¢des (SANTAELLA, 2003b). 

Para o abjetiva deste capitulo, que é tragar wma linha conceitual culminande nos estudes 

de transmidia, sera discorrido sobre a cultura de massas, a cultura das midias, a cultura digital 

{ou cibercultural ¢a transicao entre clas. 

Por volta dos anos 80, muitas linguagens e meios comecaram ase misturar, o que acabou 

gerando uma intensa multiplicagao de midias e a produgao de mensagens hibridas. No mesma 

perioda, a grande proliferacao de novas tecnologias e meios de comunicagao criou a possi bilidade 

deescolhase um consumo individualizada, Estas sio as caracteristicas que para Santaella(2003b) 

formam o que ela denomina de cultura das midias ¢a diferenciam da cultura de massas. Foram 

essenciais para criar um ambiente propicia e sensibilizar os usuarios para o desenvolvimenta 

da era digital, causando uma quebra na mera recepedo de mensagens e¢ estimulando a busca 

individualizada por informacioe entretenimenta, 
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Par outro lado, para Santaella (2003b), wma importante diferenca entre a cultura 

das midias da cultura digital ¢.o que nesta ultima ha uma intensificagao da produgaa e do 

compartilhamente de informacdo. Isso sd é possivel pela convergéncia das midias, que nao se 

assemelha a coexisténcia destas na cultura das midias. 

Aconvergéencia das midias ¢ uma das tematicascentraisde outro intelectual da Comunicacao, 

Henry Jenkins, que foi um dos primeiros a se aprofundar nas pesquisas sobre convergéncia e 

popularizou o termo “transmidia™, A convergéncia de midias conceituada por ele é o *[_] fluxo 

de conteudos através de multiplas plataformas de midia, a cooperacao entre multiplos mercadas 

Midiaticos e ao comportamento migratoriodos publicosdos meios decomunicacao, que vaoa quase 

qualquer parte em busca das ex periéncias de entretenimento que desejam” (2009, p. 29), 

Jenkins (2009) cunhou o que chama de cultura da convergéncia: semelhante ao que 

Santaella diz de suas “eras culturais", para o autor nao se deve compreender a convergencia de 

midias essencialmente como a unifo de muitas fun¢cées dentro dos mesmos aparelhos, numa 

revolugao tecnoldgica. Mas sim, “[..] representa uma transformacao cultural, 4 medida que 

os COnsumidores s20 incentivados a procurar novas informacoes € fazer conexoes em Meio a 

contetdosde midia dispersos” (2009, p.30). Justamente por este motivo, suaescolha pela palavra 

“convergéncia™ ela consegue aglutinar em si transformacdes tecnologicas, mercadologicas, 

culturais ¢ sociais. A cultura da convergéncia é¢, ainda, a colisao entre as novas (meios de 

comunicacao digitais) e velhas midias (meios de comunicacdo de massa), interagindo cada de 

forma cada vez mais complexa, alterando as relacdes tradicionais entre midia e consumidor, 

conferindoa este iltimo um poder de interacao ao qual antes nao tinha acesso ¢ onde as midias 

alternativas conseguem coexistir com as midias corporativas, 

Segundo o autor, a convergéncia trata-se de um processo, ou seja, nao ha um final 

determinado, Ela nao esta fechada em si @ por isto, meste Momento, nao & um sistema 

integrado em pleno funcionamento, mas sim uma conexao improvisada de diferentes 

midias. Este processo, também, nao culminara na convergéncia total das midias para um 

linico ponto onde teriamos acesso a todos os conteddos (o que ele chama de Falacia da Caixa 

Preta), mas sim que gracas a portabilidade dos novos hardwares ¢ a multiplicacdo de canais 

teremos midias em todos os lugares (JENKINS, 2009). 

Outro pontosobreaconvergéncia das midias s40as mudancas que ela provoca nas logicasde 

produgaoe consumo de informagao e entretenimento. Uma das mais relevantes destas mudancas 

é uma nova éstetica de producgio que surgiu come uma reacao a convergéncia de midias ¢ que 

norteia todo este capitule:a narrativa transmidia (JENKINS, 2009). 

Segundo Jenkins uma narrativa transmidia é uma historia que se desdobra em diversas 

midias, em que cada uma delas apresenta um texto novo que colabora com informacoes 
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importantes e distintas para o conjunto da obra, criando todo um wniverso — e a narrativa 

transmidia sendo a arte de cria-lo, Nenhuma das midias ¢ periférica ¢ todas contribuem para o 

“canone”. Em sia forma ideal, uma narrativa transmidiaextraio que cada umade suas midias faz 

de melhor, seja wm filme, seriade, quadrinhos ov até mesmo atracao de um parque de diversies, 

adaptande o conteide para cada formato e publice. Cada um deles deve ser auténome, ou Sela, 

nao deve fazer-se necessario ter contata com os outros pontos de acesso para que se compreenda 

um deles. Todavia, eles dewern compartilhar alzuns elementos para que sejam reconhecidamente 

pertencentes 4 wm mesmo universe ficcional. 

Para que a experiéncia seja completa, segundo o autor, os consumidores precisam assumir 

lin papel ative na construcde da narrativa, perseguindoe pedacos da histéria por diversos meios 

e€ criando comunidades de conhecimento para compartilhar informacies ¢ assegurar uma 

experiéncia ainda mais rica. Estes consumidores podem acabar se tornande o que chamarmos 

de fa, termo que vern a partir do inglés fanatic (“fanatico”, em portugues) depois encurtado para 

fon. Segundo Figueiredo, Souza ¢ Cabral (2019) 0 f& se diferencia de um mero consumidar ou 

mesmo admirador por se dedicar aatividades relacionadas 4 obra da qual é fanatico, assumindo 

muitas vezes o papel de divulgador dela. Estes também tendem a formar comunidades de fas, 

onde compartilham informactes, ideias ¢ interesses em comum, os chamados fandome (do inglés, 

a uniao de fon e kingdom, que significa “reino"), Ainda, as comunidades de fas a0 “muito bem 

afinadas com os meios de comunicacao, de modo que elas s¢ tornam cada vee mais significativas 

para asarticulacoes e rearticulacgoes midiaticas” (FIGUEIREDO, S0UZA; CABRAL, 2019, pe. 42). 

Atraves de suas especulagées e elaboragdes, os fis acabam por expandir ainda mais os universos 

ficcionais produzindo materials como narrativas escritas, artes graficas, produgdes audiovisuais, 

entre outros formatos, com a posterior apropriacao e adaptagao de midias para divulgar estes 

materiais ¢ compartilha-los com outros fis. As atividades de fis sh0 pioneiras no use de novas 

midias, fazendo com que hoje elas se tornem uma peca-chave na construcio de estrategias 

transimiciaticas ¢ ganhem cada vez mais espaco dentro das corporacdes detentoras ¢ produtaras 

das franquias de entretenimento, 

Assim: 
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Com isso, o autor também argumenta que as narrativas transmidia foram desenvolvidas 

sob fortes motivacbes econdmicas. Diferentes midias tem diferentes nichos de mercado, tornanda 

possivel atrair diferentes perfis de consumidores com a mesma franquia. Ainda, possivelmente 

haverauma interseccaoentreestesdiferentes pertis, potencializandosuadisseminagac. A constmicgao 

ea expansio de franqguias foi o que delineou a industria do entretenimento como ela ¢ hoje. Por 

franquia, ele define o esforco de transformar contetdos ficcionais em marca ¢ consequentemente 

abrir todo um mercadosobreela, A ideiaé"[_.]integrarentretenimentoe marketing, em criar fortes 

ligagdes emocionais ¢ usa-las para aumentar as vendas” (JENKINS, 2009, p. 148), 

Poroutrolado,aindustriadoentretenimento jiadotavaalpumasestrategias paraaumentar 

sua lucratividade, como por exemploo licenciamento de produtos. Entretanto, o que a narrativa 

transmidia acrescenta de novo ¢ o que Jenkins chama de “cocriacio”. Na cocriacao, desde o 

iniciaa extensia (expansae de mercadas atraves do luxe de conteudas por diferentes formas de 

distribuicda) 4 feita em colaboragdo com a5 empresas detentoras da obra original, explorando de 

maneira mais adequada os potenciais de cada meio de comunicagao ¢ aumentando os pontos de 

acesso 4 franquia. Neste processo, o5 criativos estao envolvidas tanto na criagao do universe e da 

narrativa, quanto na criagao de produtas, 

De acordo com Janet Murray (apud Jenkins, 2009), gracas a enorme capacidade 

de compilacao de conreddo das midias digitais isso se tornara uma tendéncia, ¢ com a 

cada vez maior procura do puiblico por informacdes além da histéria principal, novos 

formatos de narrativas irao surgir. 

Contudo, nem todas as narrativas seguirao pelo caminho transmidia, apeszar de cada vez 

mais estarem explorando novas formas de oferecer experiéncias e novas midias. Hoje ainda, 

consumidores mais velhos nao tém um bom envalvimenta ¢ outras apenas nao tem tempa 

para explorar toda a jormada ou interesse o suficiente. Porém, uma propriedade crucial das 

atuais narrativas transmidia é que se aprofundar em outras plataformas dela ainda é opcional, 

oO consumidor escolhe ou nao procurar outros pontos de acesso a franquia, 2 o fato de ele optar 

por nao procurar no o impede de ter uma boa experiéncia de entretenimento A questao & 

sepunde Jenkins (2004), cada vez mais consumidores tem gostade de participar de comunidades 

de conhecimento online, cagar informagdes e expandir possibilidades de interpretacao, 

especialmente entre o publico mais joven e que, portanto, tem mais tempo livre. 

Acerca do termo “transmidia”, Jenkins (2011) esclarece que ele significa simplesmente 

*atravesde midias™ ¢ por isso nao pode serum encurtamentodocoanceitede narrativatransmidia, 

que engloba outras caracteristicas. “Transmidia” @ tambem um dos possiveis pontos de vista 

sobre a convergéncia de midias, ao trata- lacomo um conjunto de praticas culturais. 

*Tdugda vine de “across media” t ! 

| 
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Para o autor, a narrativa transmidia @ apenas uma das logicas transmidiaticas que diz 

respeito a forma de distribuicdo de contetide, senda possivel pensar em performance, ritual, 

ativisme eespetaculo transmidia, até mesmo branding transmidia. 

Neste mesmo texto (2011), ele expande o que pode ser abarcado dentro das narrativas 

transmidia. A primeira delas ¢ adistincado entre adaptacae e extensao, que ele argumenta coma 

sendo dois polos tedricos de uma mesma qualidade e que na verdade a pratica toma wma forma 

hibrida entre as duas. A adaptacao, segundo Christy Dena (apod Jenkins, 2011) ¢ a transposicaa 

de wma mesma historia de wma midia para outra, enquanto a extensio tem como objetiva 

acrescentar nove conteudoa historia existente na sua mudang¢a de midia. 

De acorde com o auter, os conteidos transmidia geralmente assumem uma ou mais das 

fungdes a seguir: adicionam uma historia que antecede ou ¢ paralela a historia original, mapeia 

seu universe, tarra a historia a partir do ponte de vista de outro personagem ou aumenta a 

engajamento da audiéncia. A estes azpectos ele atribui o termo “additive comprehension”, em 

traducio livre poderia ser *intervalo deadicgao” 

Somando a estas discusstes acerca de narrativas transmidia, Jenkins argumenta que nao 

S40 4 quantidade de midias utilizadas nem o quao novas elas io que determinam wma narrativa 

come transmidia Segundo ele, é possivel apantar precedentes transmidiaricas antes das atuais 

midias digitalis. Come praticas que antecederam as narrativas transmidia, ele cita o que foi feita 

por Walt Disney (focado em branding transmidia) ¢ por LR.R-Tolkien (que ele considera uma 

“intertextualidade radical”, visto que suas obras adicionam wmias 43 outras mas permanecem na 

mesma midia,o lived). 

Apds apresentarmos o cenario de desenvolvimento do termo © conceituarmos o que é 

transmidia e narrativa transmidia, seguiremos para o proximo passo que é identificar quais das 

extensges de Turma da Ménica caracterizam 0 uso desta nova estetica de producao/estratégia 

mercadoldgica. 

2 CONTE TALC CAO E COnCETOS DE TRANSIT, 
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| este capitulo, apas tanto a contextualizacao e a revisao histérica de Turma da Ménica 

quanto a conceituacio de transmidia, buscaremos identificar quais das implementagGes de 

novas micias ao longo da histaria da Turma da Ménica caracterizam narrativas transrmidia, 

formande assim wm conjunto e estabelecendoa wma linha cronoldgica entre elas. Organizando- 

as desta forma, posteriormente poderemos analisa-las enquantea uma estratégia de marketing e 

comunicacda, 

FPrimeiramente, é importante definir que por “Turma da Monica” nos referimos a todo 

oO universa ficcional criade por Mauricio de Sousa, incluindo todos os diferentes nicleos de 

personagenseambientacdes, Salvoexcecdes, queestaraadevidamente pontuacdas logoemseguida 

dotermoesclarecends que se referem ao nucleo de personagensem tornode Manica ou aosquatre 

protazonistas, Desta forma, s¢rao analisadas as implementacoes de diferentes midias desde o 

surgimento dos primeiros personagens ¢ ao longo de toda a sua existéncia — ate o momento do 

presente trabalho= nao privilegiandoum nicleoou mnarrativaespecifica, 

levandoem conta ouniverse ficcional comoum toda. 

Para poder filtrar os varios desdobramentos da Turma da 

Manica, ¢ necessario estabelecer quais 21045 nodes de tramsmidia, 

¢ CONS Wentemente as noches que a acompanham, que irao 

delimitar quais deles consideraremos em que ha ocorréncia 

de nmarrativa transmidia. A primeira delas sera a propria 

definicao de marrativa transmidia descrita por Henry 

Jenkins, supracitada neste trabalho no capitulo anterior, 

Retomande o conceita, ele delibera que uma narrativa 

transmidia “[..) desenrola-se atraves de 

multiplas plataformas de midia, com cada 

nove texto contribuindode maneira distinta 

e Yaliosa para o toda” (200%, p. 138). Seguindoesta 

proposicao, fixamos aqui os dois criterias que serio 

utilizadas: 

66 Torma do fftreco ene Norrotives. transmicia come estrolegia 



a) o uso de um meio ou plataforma de comunicacgdo 

Esta é uma delimitagao fundamental, pois sera o primeiro filtro a ser aplicado e¢ assim 

define o que guiara primordialmente a selecio, que meste caso sera o meio/plataforma. 

Tendo isto em mente, por mais que haja diferentes formatos, como por exemplo as revistas 

em quadrinhos, as revistas em estilo manga ¢ as graphic novels, que seguem estilos arcistioos ¢ 

publicos-alve diferentes, estas sho ainda, essencialmente, artes praficas sequenciais periddicas 

em mcio impresso proprio. Por este motive, aqui serao consideradas tadas pertencentes a uma 

mesina categoria de meio de comunicacda, a revista de historias em quadrinhes, retomada 

mais adiante neste texto. Assim, serao discutidos, caso a caso, o porqué se trata de uma nova 

midia. Para que sefum distinguides — ou, ao contrario, aglutinades — meios de comunicacia 

com caracteristicas semelhantes, sera levado em consideracaio se sao relevantes e substanciais 

as alteracdes de contends, formato ¢ forma de consumo causadas pela mudanca de midia. 

b) apresentar algum contetclo inédito ao 

universe Turma da Ménica 

Baseacdo na propesiciode Jenkins (2009), este segundocriterio fixa quedeve haverconteuda 

inédita na nova midia utilizada pela Turma da Monica. Nao necessariamente o conteuda 

deve ser totalmente novo, mas é imprescindivel que alguma parte se realmente inédicta, Para 

exemiplificar, um filme lancado nos cinemas, mas que em seu formate DVD tenha contenda 

nove como cenasextras, a pode ser consid¢crado wma narrativa transmidia pois acrescenta nowas 

informacces ao universe ficcional do filme, 

De acordo com Christy Dena (apud Jenkins, 2011), adaptagdes tambem fazem parte das 

narrativas transmiidia, visto que a transpasicao de wma midia para a outra carrega em Ss] uma 

interpretacdodo trabalho original. Em maior e menor grau, elas acrescentam novas informaghes 

ao universes. Jenkins cita come exemploa adaptacaoda série de livros Hany Potter parac cinema, 

na qual aequipe de direcao de arte tevede aprofundar a historia para recriar os cenarios, Por outro 

lade, novas plataformas de distribuicgao onde o contends permanece intacte, como por exernpla 

oaplicative *Banca da Mdnica”’, no qual as revistas 340 distribuidas em formate digital mas 

apresentam o mesma conteudo das revistas impressas, nao podem ser consideradas wma forma 

de narrativa transmiidia pois nao adicionam a0 universo. 



Comegando a selecio, a midia onde surge a Turma da Manica sio as tiras de quadrinhos, no 

jormal Fotha da Tarde em 1959, S40 artes sequenciais eraticas caracterizadas por serem “[..] constituidas 

originalmente por trés vinhetas que apresentavam uma pequena narrativa [.J" (VERGUEIRO 

@ SANTOS, 2010, pl188) Surgiram nes }rnais e boa parte continua a ser publicada neles, que 

“caracterizam-se pela tiragem regular com periodicidade definida e por publicarem noticias” (LENE, 

2010, p 731). Em geral, os jormais sao didrios ¢ combinam dois cidiges escrito ¢ visual. No caso da tira 

de quadrinhos publicada em jornais, segundo Vergueiro e Santos, seu formato foi sofrenda mudancas 

com oO surgimento de novas midias de comunicagio de massa, visto que as primeiras tirinhas de 

Mauricio de Sousa tém maisde trés quadrinhos, por exemplo, 

No ano seguinte, em 1960, foram langadas pela editora Continental as primeiras revistas de 

historias em quadrinhes queintegramouniverss Turmada Monica,a Biduea 2az Tz. Revista, midia 

dezignada por “[..] publicagdes periodicas impreszas em formato tabloide, embora, também, possa 

reberir-se a versio online ea tules encontradas execlusivamente na interner” (FORTES, 2010, poe) 

Apesar de, assim come as tirinhas, serem artes sequenciais praficas em melo lM presso, as revistas em. 

quadrinhos — também conhecidas como gibis — caracterizam um diferente meio de comunicagaia. 

Primeiro por serem proprietanias, so um espace dedicade em grande parte para as historias em 

quadrinhos, e n3o como no jornal onde sio apenas um dos tipos de conteudos publicados, dividindo 

espaco com noticias porexemplo, Além disso, omodelo narrative é fundamentalmente outro: as tiras 

Si eM essenciacurtas,com formato padraocom trés quadrinhos Asrevistasem quadrinhos, por outro 

lado, abarcam historias mais longase em maior quantidade, como por exermploo proprio Mauricio de 

Sousa (2017) que inicia seus gibis com historias de 10a 12 paginas. Bidue Zaz Traz foram publicadas 

apenas por olboeseteedicoes respectivamente, mas i fazem do retorne das revistas em quadrinhasem 

1970, uma midia nico inédita na historiada Turmada Ménica. 

Trés anos mais tarde, em 1963, estreava a Folhinha de $.Paulo, suplemento infantil da Fotha de 

§.Paulo— jormal onde na época, ainda eram publicadas.as tiras — que contava com a Tuma da Manica 

como nucleo principal de personagens. Ainda que publicada em formato tabloide, assim como as 

revistas em quadrinivos, ou mesmo durante o perioda em que foi publicada com formate inipressa 

semelhante a um jornal, o suplemento infantil se diferencia destes dois meios de comunicacao, As 

histdrias em quadrinhes publicadas sao mais longas, come nas revistas em quadrinhes, entretanta 

dividem espaco com outras editorias, come no jornal. A Folhinha de §.Paulo também trazia o que 

chamavam de “divertimentos”, como palavras cruacdas ¢ jogos dos sete erros, textos que condiziam 

com tematicasdocurriculoescolaralemde pautas diversasdouniversoinfantil, semprecoma presenca 

da Turma da Ménica. Por estes motivos, apesar de Fortes (2010) considerar o formato de suplermento 

encartado-em jomal, em sentido amplo, como revista, aqui étratada como uma nova midia. 



Em 1965, foi a vez da Turma da Ménica estrear em livros, com trés titulos. © livro é um 

meio de comunicacad, definide em aspectos fisicos pela UNESCO — setor da Organizacac das 

Nacodes Unidas (ONL) para aeducacio—sequndoReimao"[....comouma publicacao nao periodicn 

composta por nominime 49 paginas sem incluirascapas" (2010, p. 768) Como descreve Mauricia 

de Sousa (2017) ce livros lancados neste ano contavam com 64 paginas, com duas historias de 32 

paginas cada. Ainda, cada pagina tinha apenas um grande quadro de ilustracio ¢ texto. Neste 

sentido, os livros sio neporiamente distintos das revistas em quadrinhos, cam histdérias ainda 

mais longas, nao periodicas e formatagao de conteudo exclusiva. 

A primeira vez em que personagens da Turma da Manica foram para a televisio e se 

Lornaram animacaa toi em 1969, para uma campanha publicitaria, Manica, sua mae e Jotalhae 

panharain Voz é¢ movimente para promover oextrate de tomate da Cica. A narrativa ¢ ingspirada 

por uma tirinha publicada wm pouce antes na Fotha de $.Paulo, entretanto a historia adaptada 

possui algumas diferencas, ao retirar Cebolinha, introduzir a mae da Monica e ao dar fala a 

Jotalhao. Por desenho animade, define-se: 

Técnica de animagic (BLAIR, 1994) que consists em desenbar, uma a 
lina, imagens que serdo colocadas em ordem e fotografadas para que, 

quando propetadas ou transmitidas em sequéncia, camem a ilusio de 
movin oo cepectador do filme ou do vies compost com eee 

imagens. (TOLEDO e ANDRADE, 2010, p.372) 

Se ee ——— = ES = 



Ainda, € importante ressaltar que por ter sido uma campanha publicitaria veiculada no 

horario comercial televisivo, carrega tracos inerentes a estas caracteristicas, como por exemplo sua 

curta duragdo, em torno de $2 serundos, O meio de comunicacao, que ¢ a televisio 6 “[.] a maior 

industria de audiovisual do mundo, definida tecnicamente como um sistema de transmissdo e 

recepoiodesinais visuais transtormados em sinaiseletromagneticos{..]"(DOUR ADO, 2010, p.1165), 

De acordo com o registrado na plataforma online Discogs — que tem camo um de seus 

objetives ser um bance de dados sobre discos de vinil — 0 primeiroalbum musical da Turma 

da Ménica foi langado no ang de 1971, sob o titulo "A Bandinha da Turma da Ménica”. E 

possivel confirmar esta informacdo na pagina oficial do album noservico de streaming Apple 

Music, que indica a data de langamento do disco em 1 de fevereiro de 1971. 0 conteudo sio 

MuUsicas-tema para os personagens mais populares. 



Neste caso, as musicas da Turma da Monica foram lancgadas em disco, feito em geral 

de vinil ou massa no formate de uma chapa circular, que “[..] conta com suleos continucs 

e espiralados que serve para a reproducdo de audio" (COSTA, 2010, p.402), Ha neste 

lancamento mais uma nova forma de micia. 

1A, Nandini hada Toner ¢ da Man! 

Noanode 1976, aconteceu pela primeira vez na historiada Turmada Manica, oque hoje 

conhecemoscomoativacsode marca. Justamente por ser wm conceito relativamente recente, 

nao ha uma definicao amplamente difundida desta forma de comunicagao publicitaria. 

Entretante, teremeas agui duas temtativas de sintetizar do que se trata, Na primeira, “a 

ativacao ¢ entendida no mercado como acao que leva a promover o sentido de uma marca 

na vivéncia covidiana do consumidor de forma extraordinaria’ (TRINDADE, 2015, p4). Em 

outrca, Cordeiro (2015, p.36)explana que “aativacsode marca tem comoobjetivooferecer uma 

experiéncia real aos sews publicos, de maneira a estabelecer wma conexio com os mesmos”, 
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Estas conceituagdes fazem relagio com o evento em 1976, quando leitores das tiras 

se Teuniram para o retorno do Cascio a bordo de um helicoptero, com musica ao vivo. Os 

personagens ja haviam sido incorporados por pessoas fantasiadas alguns anos antes, em 1968 no 

parque de diversdes Cidade da Crianca, em S40 Bernardo do Campo. Porém, sera considerada a 

primeira ativacdode marea o ocorrido em 1976, visto que noanterior os personagens promoviam 

a inauguracao do parque, @ nao mecessariamente a marca Turma da Manica. Assim, aqui ¢ 

pontuada mais wma nova forma de midia. 

Sobre esforgos de marketing em geral, o criadot da Turma da Ménica tem uma posicaa 

bastante concreta: 

| Cao nig. emplaquem de saida nem tenbham uma 

a0 Gquecimento, came quilywer produte cultural. Para 

manter a cham acesa, ha a necessidade de chamarizes, 

miirketing, expesicdo, promocies. Em un palavra, ¢ 

precke inveiments, muita: vere alto, que nem todo 

eMmpresario esta disposto ou tem condiptes de fazer. Sem 

opeees apelos, ca primsecinos fis wica crescendo, adquirinds 

maknas inibenesses, a nova periGio ocupa ua abeneio com 

outra coisa ¢ os personagens se tornam pagina virada na 

histéria de todos. (SOUSA, 2017, p.156) 

Ainda segundo Mauriciode Sousaem sua autobiografia(2017),a primeira peca de teatro da Turma 

da Monica cata do ano de 1978, intitulada “Manica contra o Capitao Feio”. 0 teatro pode ser condensado 

em “[.J um certo tipo de espericulo, frute da simbiose entre o texto dramatico e sua representagao” 

(HOHLFELDT, 2010, p.1145), apesarde haver muito mais nuances, Desta forma, hse configura aquiousa 

deumanovamidia. Haalgunsrelates—comoporexemplona paginadoCapitao Feiona TurmadaMénica 

Wiki, site construidocom acolaboragio de tis — de quea peca de teatro teria sidoencenada na verdadeem 

1972 eaté mesmode que oantagonista teria surgido pela primeira vez nela. Tambem ha registroe de um 

disco intitulade “A Turma da Ménica contra o Capitio Feio” lamcade em 1972, na plataforma Discogs e 

inclusive a Venda no site Mercado Livre, com as fotes indicande wma inscricdo ne diseo com oane PF 

Entretanto, pela falta de consisténcia das fontes, seguiremoas consideranda as informactes relatadas por 

Mauricio, que afirmam que “[_)a peca Madnica contra o Capitdo Feio tinha enrecdo bom, musica legal, 

ilumineao de primeira. O Capitio Fetotinha sidocriado seis anosantes, em 1972" (2017, ploy) 



A Turma da Ménica chegou aos cinemas pela primeira vez em 1982. Primeiro, foram 

Veiculades alguns curta-metragem, de em torne de cinco minutes de duracdo ¢ sem contenda 

publicitario, que segunda Mauricio (2017) tinham o objeriva experimental de aprimorar 

as técnicas de animacdo ¢ bestar a recepedie da audiénecia, sendo exibidos antes das sessdes. Em 

dezembro deste mesmo anc, estreava o primeira longawmetragem em desenho animada da 

Turma da Ménica, “As aventuras da Turma da Ménica™. O cinema, ¢definido por “[..| permitira 

Captacao, o armazenamento ¢ aexibicao de imagens em movimento obtidas pela camera escura. 

O desenho-animado [..] também 6 considerado uma manifestacio cinematogratica - antecedeu 

ao cinema em algumas décadas” (GERBASE, 2010, p188) Sezundo o mesmo autor, o cinema foi 

oO que dew origem ao que chamamos hoje de linguagem audiovisual, que serve de base para as 

producdes erm tecnologias que dele sao derivadas. 

0 qguinto longa-metragem, “Turma da Ménica em: 0 Bicho-Papao”", foi langade em 

1987 diretamente no formate VHS, modelo de lancamento conhecido como direct on video. De 

acordo com Abreu e¢ Silva (2011), o VHS — assim como sistemas similares, como fitas cassete ¢ 

U-matic — consistem em fitas magneticas em carreteis de plastica que permitem a gravacio de 

aindio e video, ¢ podem ser reproduzidas com aparelho leitor especifico, Com histérias inéditas, 

segue formate semelhante ao primeira filme da Turma da Ménica, dividido ¢m quatro 

historias diferentes, entretante esta nova midia oferece uma distingaa importante na forma 

deapreensaio de seu contendo. No formato VHS3,o consumo do filme acontece em um ambiente 

que nao é publico (em geral,em casa), no momento em que o telespectador decide fazé-lo. Ele 

adquire a midia para si por um valor, oque o permite pausar a reproducao ou mesmo assistir 

quantas vezes quiser. Nao apenas uma mudanca de distribuicao, ¢ wma mudanga de paradigma 

altamente importante, pois estas caracteristicas a fazem precursora de outras novas midias. 

O primeiro videagarnw lancado pela Turma da Ménica trata-se de "Monica no Castelo 

do Dragao", uma adaptacaa feita pela Tectoy em 1991 para o console Master System. Um 

gan pole ser definido como um meio de comunicacas, ¢ nde meramente como um produce 

licenciado, segundo Cosette Castro (2010), por aglutimar em si variadas formas culturais, 

como exemple a linguagem audiovisual ¢a musica. Além disso, dialoga com outras midias, 

como o cinema ea literatura, o que os faz ser um produto multimidia. Por fim, e talvez a 

evidéncia mais torte que o caracterize camo midia, € a possibilidade de analisa-lo a partir 

da narrativa que apresenta, Desenvolver uma narrativa aproxima sua forma de producio 

do patamar midiatice, tendo em seu desenvolvimento equipes de direcao de arte, edicdo de 

som, roteiro ¢ outras especialidades. No campo técnica, um videogame é, sucintamente, “a 

jogo interativa por meio do video” (LUZ, 2010, p24). 



No ano de 1995, era lancado o primeiro site da Turma da Monica, monica.com.br. 0 

conteiide do site naquela época era composto por tiras, histérias e curiosidades sobre o5 

personagens. Site, como meio de comunicagao, pode ser descrito como “um hiperdocumenta, 

com suas imagens, vinculos ¢ referéncias e esse hiperdocumenta pode ter, potencialmente, a 

tamanho ea complexidade de uma grande enciclopedia virtual” (CASTRO, 2010, p.1119), Em 

Sua COnStrucioe técnica, um site & 

-_ que ree dudlo, texto, dades ¢ imagens em diversas formatos ¢ aceivels 

- através de um endereco IP (ou seja, de Intemet Protocol. A informaria 
= é disponibiliada por sofiwens ¢ honfwares chamades de servidores ¢ 

_ apresentada porsaftwareschamades de clientes Web, browsers ou reavegadores 

_ Web. © sistema de servidores ¢ leitores destas informaries ¢ chamado de 

— World Wide Web{www). (CASTRO, 2010, p.1119), 

ini
 —_ SS 

Também na década de 90, sem haver um ano especificado, surgiram os servicos 

telefonicos Tele-Cascio e Tele-Chico, que consistiam em historias da Turma da Monica 

narradas via telefone, meio este que pode ser definido como um aparelho que "[...] para a 

troca de informagdes sob a forma da palavra falada, transmitida a distancia” (MORENO, 

2010, p. 842), por meio de ondas eletromagneticas. Assim, caracteriza uma nova midia onde 

as historias da Turma da Monica poderiam ser consumidas, na qual nao ha nenhum codigo 

visual.Com iste o formato ea producao das historias s4o diferentes, tendo de ser adaptado ao 

uso apenas de linguagens sonoras. 

O primeiro aplicativo para dispositivos moveis foi langadoem 12 de janeiro de 2012 para 

o sistema operacional iOS, presente nos eletrdnicas da Apple. “Quero ser Turma da Monica” 

permite que o usuario construa um avatar com o estilo artistico de Mauricio de Sousa e dessa 

maneira s¢ tornando parte do universo Turma da Ménica. O conteido pode ser compartilhade 

depois de pronto. Depois, também foram lancados aplicativos de jogos ¢ até mesmo para 

assinatura das revistas em quadrinhos. 0 surgimento dos aplicativos se confunde com dos 

smartphones segundo Guidini (2018), uma de suas principais plataformas de acesso. 



Os smartphones passim a ser veiculos midiaticos convergentes, ja que reanem em an 

bnice aparelho possibilitedes de eomunicagies diversas ¢ not mais diferentes niveis | 

[J A midis digital on-ling mio é male sonsente uns canal de commanbescbe, meee aa UT 

nove aobiente de relagio com oa comsimidares c, ainda, ama grande opoctumidade de 

enpajamento. (GUIDINT, 2018, poo 

As possibilidades de comunicacao mencionadas por Guidini sao desempenhadas par 

micio dos aplicativos, nao somente nos smartphones, mas em todo dispositive mdvel. Assim, 

o¢ aplicatives, independentemente da plataforma em que sao executados, configuram mais 

uma nova midis. 

Em 1demareo de 2012, era criadaa primeira pagina oficial em midias sociais digitais 

da Turma da Manica, no Facebook. Houve também no mesmo periodo, uma pagina no 

findado Orkut, mas sem informacao precisa da data da criacdo da pagina. Em rela¢io a sua 

CONStrucao 6 técnica, uma midia social, segundo Kaplan ¢ Haenlein (aped SILVA e SANTOS, 

2016, p-215), é um “prupode aplicacdes para internet, comstruidas com base nos fundamentos 

ideoldgicos ¢ tecnoldzicos da Web 2.0, e que permitem a criacao ¢ troca de Conteide Gerado 

pelo Utilizador (UGC)". Jaem seu aspecto comunicacional — exercendo papel de midia —um 

de seus aspectos marcantes s40 a anulacao das logicas de emissao das mensagens até entia 

dominantes, que deixam de fazer um caminho linear e passam a integrar as dinamicas da 

rede, segundo Barichello (2010). Ainda, a possibilidade de interacoes entre individuas ¢ 

organizacoes éampliada, permitinda maior fluxe de conversacies 6 criacao de lacas, 

O canal do YouTube da Turma da Manica, assim come o primeiro contetdo inédite mele 

postado, a série “Manica Toy”, estrearam em 2013. 0 YouTube surgiu no formate de uma midia 

social, que é discutida enquanto meio de comunicacgao no paragrafo anterior. Entretanto, sera 

tratado aqui come wm servico de streaming, qwe é caracterizada como “|_| forma de armazenamenta 

e distribuigdo de dados multimidia na nuvem, substituindo o uso de meméria fisica” (RIOS et 

aii, 2015, p.2). Em sua sub plataforma YouTube Eids, direcionada a criancas de até 12 anos — faixa 

@taria a qual se direciona os conteucdos postades no canal da Turmada Monica, ¢ que por isso, estao 

nela postados — as interapdes entre o espectacor ¢ o conteudo sao limitadas. Nao ¢ possivel deixar 

Comentarios, por exemplo (YOUTUBE As funcdes permitidas, que sao avaliar o video(pela selecaa 

de “gostei” ou “nao gostei”) ¢ imscrever-se no canal (que permite receber notificacdes de novos 

videos ¢ contetidas de wm criador especifico) se assemelham as funcdes de interacio presentes em 

um servic de streaming. Alem disso, contetdos da Turma da Monica estio disponiveis em outras 

plataformas de streaming come por exemplo Necilix, Telecine Play ¢ Social Comics. 



Outros desdobramentos da Turma da Monica, ainda que tenham sido de grande 

importancia em sua historia, n4o0 supriram os requisites para serem caracterizados como 

transmidia, E o caso de boa parte das produtos licenciados que nao configuram um meio 

de comunicacao. Os brinquedos, albuns de figurinhas, livros de colorir ¢ de “destaque e 

brinque”, entre outros produtos néo possuem uma mensagem a ser comunicada, ou se 

possuem, cla é apenas um atributo secundario do produto. O mesmo se aplica aos servicos 

licenciados, como ¢ o caso do playground itinerante e do Parque da Manica, e aos canais de 

distribuicao, como a Loja da Manica. 

Neste mesmo sentido, nao foram incluidos como transmidia os “Quadrdes” ¢ 

esculturas, assim como outras formas de arte. Ainda que possam ser consideradas wma 

forma de comunicacao ou mesmo de expressio humana, a *mensagem” qué carregam nao 

acrescenta informacées relevantes para o universo da Turma da Monica. 

© filme em live action, assim como as revistas em “em estilo manga” e as graphic novels, 

também nao caracterizam narrativas transmidia por naoserem usodenovasmidias. Lancamentos 

de filmes longa-metragem nos cinemas ja haviam acontecido na década de 198), ainda que ate 

nia os personagens de Mauricio de Sousa fossem desenhos animadas. Tal como exemplificada 

nocomeco do capitulo com as revistas em quadrinhos, as mudaneas de estilo artistico nao geram 

mudancas relevantes de formate de contedde, ¢ neste caso, nem mesmo de publico-alve. Por este 

motive, continua soba categoria de filme longa-metragem lancado no cinema. 

Os gibis lancados em 1970 pela Editora Abril eram apenas o retorno desta midia, que ja 

haviam sido lancados nove anos antes, Apesar de as revistasem quadrinhos Bidue 2az Traz terem 

durado apenas algumas poucas edicdes ¢ as series da Editora Abril terem realmente consolidada 

o¢ gibis da Turma da Manica no mercads, o primeiro aparecimento desta midia permanece senda 

atentativa da Editora Continental de lancar as histérias de wm artista nacional. 

Midias como por exemplo CD e DVD, foram consideradas como uma atualizacio 

tecnologica e nao uma midia nova. O CD, enquanto forma de distribuigao de conteudo 

em audio, e o DVD, para distribuicgdo audiovisual, sio melhorias técnicas de midias jai 

antes introduzidas na historia da Turma da Manica, o disco e o VHS, respectivamente. 0 

publico-alvoa, distribuigdo ¢ consumo so semelhantes, de forma que o impacto no formato 

de contenido ¢ irrisdrio, nao sendo suficiente para justificar que fossem considerados novas 

midias. 

O quadroa seguir mapeara o que foi classificado como transmidia: 



1 

Fm HeHeEeFeFesE Se Ss Se Ss Se SS SS SS 

MidiaMelo de ere 
pei Datadetancamento | | 

Jeinal Tiras én quadrinhas TBF 1959 | 

Rewsla Historias em quardininhos 1 ota I 

Suplementa Infantil Hishirias em quBdininhos, passatempos, | 

(Jornedl) TepPNAgns & artigos 1 

Lao Histénas en quadnnhos no pamddicas. , 

Telenasdo Animagdo éurta-metragem ; 

Disco Misicas 1 

: caracterizadas dos ParSInagens & 
Alvegdo de marca or ERE Se i 

Tealro Encenagdo ct loxio dramitice por alores 

cafeclerizados come os personagens I 

Cinema Animagao longa-metragem | 

WHS. Aunimac io longe-medreypam | 

Videorama dage aiedréinicn I 

Site Tiperdocumenio” com tires, hiss a l 

cunosidades 1 

Aplicative para 
di it Seer Constragda de avatar WAM eo? j 

‘ pea Intaragoes com 15, amagens, videos 
Midia Sacial Digital ai Heandice I 

Servige de streaming Animagdes curtasmetragem | 

Ca Fra mm ca tore = cos cs oa = = = = = a — — a 



Depois, temos estes dados compiladoas em forma de linha do tempo: 

1063 1 
— 1976 

- 1959 1969 shat tic chee 1982 7994 2092 
| a Piiervattecs har crete Vidacqares | 

Spioees oe Lakes Socal 
J leery re Conga i 

i I 

J _- os. ++ +—* * * * * om . i 

i 1 

i I 

] I 
1960 #861985 1971 1978 1587 1905 1597 2013 

| Freres Linn fare Page ae HE ~ Faia Sina hs | 
merry 

ee ae ee ee | 

Antes de irem dire¢ioa0encerramento deste capitulo, para compreender as narrativas 

trangmidia como estratégia mercadologica é necessario contextualizar a industria a qual 

gira em tornoa midia em que teve origem a Turmada Monica: a industria dos quadrinhos. 

Segundo Bill Waterson (apud KULITZ, 2015), em discurso, os quadrinhos foram criados 

com finalidade sobretudo comercial. Nasceram como contetido grafico com o objetivo de 

estimularas vendas de jornais.Sendoassim, sio um produtocultural, uma producgaoartistica 

formatada para o consume em massa da qual nao se pode desvincular seu aspecto criativa 

de seus tracas mercadologicos e de consumo, De acorda com Kulitz (2015), os quadrinhos ja 

surgiram com uma industria bastante formatada (especialmente considerando o mercado 

norte-aMericano), com atores como os jornais, os syndicates e empresas licenciadas moldanda 

os caminhos percorridos pelos quadrinhos. Neste mesmo sentido, para McAllister (apud 

KULIT?, 2015), isso torna que caminho natural para que os quadrinhos explorem cada vez 

mais atividades em outras midias ¢ em outras formas de entretenimento, expandindo sua 

atuacao, 



O autor ainda apresenta o licenciamento ¢ merchandising como sintomas da logica 

voltada para o lucra das empresas de quadrinhes, chegando esta atividade a se sobrepor a 

criagao de quadrinheas, tornando-as empresas de licenciamento — e nao mais de quadrinhos 

=o que fica claro com os dados apresentados por Eulite (2015), que apontam que cerca de SOS 

da receita da MSP provéem do licenciamenta. 

Nas palavras do proprio Mauricio de Sousa, referindo-se a peca de teatro Ménica e 

Cebolinha no mundode Romew e¢ Julieta e produtos adjacentes: 

dos Estados Unidos na qual wn mesmo produte se desdobravaem wirios. 

Era aqnela cola do “Leia & biveo, veja & filme ¢ cage o disse", Aguile 

tris ima me mentalidade ao munde de entretenimento, um mero 

tipode sabordagenm na exploraicio comercial ¢ na ocuparto de eapages no 

mercada. SOUSA, 2017, p.168) 
a re. ees ——_—_—" —— = 

Como consequéncia desta estrategia imageéetica, em uma complexa rede de parcerias 

commercials ¢ diferentes atores, haa difusioa dos signos da Turmada Monica no imaginario 

nacional, Com ela, os personagens ¢ o universo que os acompanha se dissociam de quem os 

realmente detém, sua popularidade os transforma em 

ima especie de “dominio publica”, “O ritual que da-lhe 

Vida ¢ odo uso de seus codigos pela sua rede de criacao, 

distribuicao ¢ exibicado, ¢ a decodificacao do mesma por 

seu publico” (KULITS, 2015, p.8p 

Nestas observacdes sobre a industria de 

quadrinhos, @ possivel notar a relacio entre as praticas 

deste mercado ¢ o que diz Jenkins (2009) sobre as 

narrativas transmidia. A convergéncia 

entre as duas sera discutida a seguir, bem 

como o que ha em camum entre todos 

os pontos destacados no levantamento de 

narrativas transmidiada Turmada Manica. 





5. CONSIDERACOES FINAIS 

o longo deste trabalho, a Turma da Ménica foi tratada enquanto marca 

é franquia de entretenimento, dado o seu solido sucesso em 60 anos de historia. Sob esses 

aspectos, o universo criade por Mauricio de Sousa conta com wma serie de extensdes, aqui 

analisadas a partir da conceite de narrativa transmidia. 

Qobjetivoeracoletar ainsercio de novas midias e formatos, contrasta-las com a nocaode 

narrativa transmidia ¢ por firm analisa-las come parte de uma estratégia transmidiatica e suas 

possiveis contribuicdes para o sucesso da marca/franquia. Para isso, foi feito um levantamento 

da historia da Turma da Manica, usando como fonte os escritos do pesquisador de quadrinhos 

de alta relevincia Waldomira Vergueiro, artigos cientificas, a autobiografia de seu criador, 

além de fontes primarias como reportagens e entrevistas concedidas em jornmais, registro de 

dados ¢ até mesma nos proprios produtos derivados da obra. 

Depois, uma pesquisa bibliografica foi realizada para contextualizar e definir o que @ 

narrativa transmidia, sezguindo uma linha logica que percorria desde a definicao de midia, 

Passando pela narrativa transmidia e chegando até as discussdes 

eM s@ entorno, resgatando conceitos propostas por McLuhan, 

Mattelart ¢ Mattelart, Lucia Santaella até escritos mais recentes 

de Henry Jenkins. Por fim, foram confrontades os dois temas 

centrais — Turma da Monica ¢ narrativa transmidia — com o 

objetivo de delimitar em que pontos da historia do objeto 

; de estudo estan caracterizadas narrativas transmidia, ow 

seja, onde ha uso de novas midias que adicionam novos 

contetdos a este universo ficcional, justificando ponto a 

ponte o porqué ser = au nao = transmidia, fazenda wee 

maiormente das definicdes da Enciclopédia INTERCOM 

de Comunicacio. 

Com iste, algumas particularidades do caso 

Turma da Monica surgiram, A primeira delas é 

Que trata-s¢ de uma narrativa transmidia desde 

f6us primoérdias, com as primeiras transposicoes 

Para outras midias acantecendo ainda nos seus 

primeinos anos de existéncia, mesmo antes de tornar-se uma 
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estrategia corporativa ou um estude académicn. Isso se deve em parte — ¢ apenas em parte 

— por Mauricio de Sousa ter como inspiragao o trabalho de Walt Disney, que ¢ citado por 

Henry Jenkins como um dos precursores da narrativa transmidia ¢ que segundo ele, adotava 

o que chama de branding transmidia, Tambem pode ser consequéncia de que sua empresa 

responsavel, a Mauricio de Sousa Produgdes (MSP), ao fazer um paralelo com os perfis de 

consumo, poderia ser considerada uma early adopter, visto o constante pioneirismo no uso 

de novas midias e tecnologias ou entao a adocaio nos primeiros passos de sua popularizacao, 

muitas Vezes Tetomando-as mesmo depois de uma experiencia inicial nao tao bem sucedida 

@ aprendendo com os erras, 

Ainda, isto fica bastante evidenciado se observados o quadro e a linha do tempo do 

uso de novas midias em Turma da Ménica produzidos neste trabalho (quadros 1 € 2): o 

espacamento entre uma nova midia e outra é, em geral, de no maximo cinco anos. A excerio 

acontece entre meados da década de 90 eoanode 2012, coincidindo justamente como periodo 

em que a MSP passou por uma grave crise financeira. E inevitavel supor que neste intervalo 

nao havia recursos osuficiente para investir em novas midias. Mesmo assim, fica claroo uso 

sistematico de narrativa transmidia. 

E possivel contra-argumentar que este é o objetivo das franquias de quadrinhos, 

expandir-se para outras formas de entretenimentoe aumentar seu campo de atuacao, visto 

que €¢ uma forma de arte essencialmente ligada a geracao de lucro. Entretanto, nem todas 

ag praticas da industria dos quadrinhos se configuram como narrativa transmidia, como 

exemplifica Jenkins (201]) no que chama de “intertextualidade radical”. Da mesma forma, 

talvez nao sia todas as franquias de quadrinhos que fazem uso da narrativa transmidia 

com tanta consisténcia, cabendo um novo estudo para tal. 

Também @ necessario ressaltar que as narrativas transmidia da Turma da Monica 

foram mapeadas de acordo com as informacdes encontradas, ¢ queapesar de todo o esforca 

para reunir a maior quantidade delas o possivel, alzumas podem nao ter sido incluidas, 

Visto a extensao da historia da Turma da Ménica — 60 anos — ¢ a dificuldade de encontrar 

fontes precisas especialmente sobre os primeiras anos. 

Assim, o problema de pesquisa, que consistia em avaliar as narrativas transmidia de 

Turma da Monica enquante parte dé uma estrategia ¢ quais foram suas contribuicdes para 

o sucesso da franquia/marca, tem uma possivel resposta. Fica visivel o uso sistematico 

de midias diversas ¢ que até entao fossem inéditas ao longo da trajetoria da Turma da 

Manica. Além disso, hao relatodo proprio criador, Mauricio de Sousa, queaponta que esta 

era uma tatica premeditada, 

B82 Tura da Minies eny Nerrativas tranemidia come eatratagia 



E possivel, neste sentido, caracterizar esta pratica como wma_ estrategia 

transmidiatica, ainda que o termo nao tivesse sido cunhada, sua definicao feita de forma 

cientifica ou que nao fosse realizada de maneéira estruturada. 

A respeito de sua contribuicao para o sucesso da marca/tranquia, podemos dizer que 

as estrategias transmidiaticas tem comoumde seus objetivos engajar os fas dedeterminada 

produto cultural, em que eles passam a ter papel ativo na construcdo, na expansdo do 

universo ficcional e até mesmo direcionando para quais novas midias uma franquia 

deve seguir. Ao criar o sense de comunidade entre os fas ¢ estimulda-los a procurar pelos 

fragmentos da marrativa, estes consomem cada vez mais e é entao revelada a motivacioa 

econdmica por teas das narrativas transmidia, tal qual ada industria dos quadrinhos em 

si. Assim como as narrativas transmidia, outro elemento presente desde os primeiroas anos 

da Turma da Manica foi o licenciamento de produtos. 

Mauriciode Sousa éreconhecido por sempre terconduzidasuaempresaaser bastante 

aberta neste aspecto, ao passe de ha quem condene a pratica, especialmente outros artistas. 

Comecou com alguns parceiros, para depois ter definitivamente wm departamento 

comercial que buscava ativamente novos produtos para licenciar, segundo ele relata. 

Atualmente, a maior parte da receita da MSP parte de licenciamentos, o que deixa ainda 

mais evidente o lado lucrativo da estratégia. 

A proposi¢io aqui é ver as narrativas transmidia, além de uma estética de producaa 

& estrategia mercadologica, também como um investimenta. Cabe um nove estude, que 

em sua forma ideal pode incluir dados financeiros, buscando investigar se 05 recursos 

empregados em novos territorios de atuacgao, como novas midias e tecnologias, ainda que 

sem experiéncia no possivel nove mercado, podem ser lucratives — e o quao lucrativos — 

se bem estruturados enquanto estrategia, 

6, CONSIDESACCES ANAS 
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