
Primeiros quadrinistas brasileiros a ganhar o Prêmio Eisner, 
os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá têm na literatura sua maior 
fonte de criação. Por , para o Valor, de São Paulo 

Quadrinhos 
ao quadrado 

ilhos de uma típica família de classe 
média paulistana, os gêmeos Fábio 
Moon e Gabriel Bá tinham na leitu
ra de quadrinhos mais uma das inú

meras atividades que gostavam de realizar 
juntos. Aos 14 anos, a dupla, contudo, per
cebeu que não queria apenas ler esse tipo de 
história, mas também escrevê-la. 

Duas décadas depois dessa decisão — 
mesmo vivendo em um país sem tradição 
em H Q , Moon e Bá se tornaram respeita
dos e reconhecidos internacionalmente 
com sua arte. Depois de ganhar, em 2008, o 
prestigiado Prêmio Eisner, a mais respeita
da láurea concedida a quadrinistas nos Es
tados Unidos, preparam-se para participar, 
em julho, do Festival Brasil em Londres. 

Reunindo eventos nas áreas MPB, artes vi
suais, dança, cinema e literatura, o festival, 
promovido pelo banco HSBC, pretende mos
trar aos britânicos a diversidade cultural de 
um país de economia emergente como o 
Brasil. "Vamos falar sobre quadrinhos e pro
curar evidenciar a relação que nosso traba
lho tem com a brasilidade, mas uma brasili-
dade sem estereótipos", afirma Moon. 

Enquanto os gêmeos concedem entrevis
ta no tranquilo jardim do estúdio de am
bos, num casarão em Pinheiros, é possível 
avistar pela porta envidraçada as pranche
tas de onde saem hoje histórias como as da 
série "Daytripper", editadas pela americana 
Vertigo, e as tiras "Quase Nada", que publi
cam aos sábados na "Folha de S. Paulo". 

AH, sentado ao sol, é impossível não se 

lembrar das palavras de Will Eisner — papa 
da chamada "graphic novel" — ao apresentar 
em 2000 a série de histórias que compõem a 
HQ "Pequenos Milagres". "No quarteirão on
de passei minha infância, os milagres acon
teciam a toda hora. Eram simplesmente par
te da estrutura de nossa vida e se tornavam 
inseparáveis de eventos explicáveis, sendo 
tratados como se fossem realidade", escreveu 
Eisner para falar das histórias que cercavam 
seu cotidiano de menino nova-iorquino. 

À mesma maneira que o quadrinista que 
entendeu que as HQs nada mais eram do 
que romances ilustrados com desenhos se
quenciais — daí o termo graphic novel — 
Moon e Bá foram buscar nas histórias que 
cercam seu cotidiano a seiva necessária pa
ra compor seus quadrinhos. 

Amantes da literatura e de autores tão dife
rentes como Machado de Assis, Guimarães Ro
sa, Milton Hatoum, Ernest Hemingway ou Ka-
ruki Murakami, eles explicam que sempre qui
seram criar narrativas longas, em que fosse 
possível desenvolver melhor cada personagem. 

"Muita gente que começa a escrever HQno 
Brasil acredita que a fórmula é criar uma per
sonagem e fazer tiras. Com a gente nunca foi 
assim", diz Bá. Ele frisa que ambos nunca qui
seram criar tipos que fossem o "máximo em 
tudo" como um super-herói. "Para nós o que 
interessa é o fantástico da vida cotidiana", 
completa Moon, que citando o próprio Eisner 
como um de seus quadrinistas favoritos, exa
tamente porque o autor se especializou em 
"desenhar histórias de gente comum". 

O gosto pela literatura, aliado ao interes
se pelo dia a dia, fez que os gêmeos seguis
sem um caminho bastante incomum entre 
a maioria das pessoas que decidem traba
lhar com HQno Brasil. Na maior parte dos 
casos, esses artistas primeiro desenvolvem 
tiras e charges para jornais e só depois se 
aventuram na produção de revistas pró
prias com histórias mais longas. 

Embora Moon e Bá tenham no cartunista 
brasileiro Laerte uma de suas maiores influên
cias, é em artistas como o próprio Eisner e 
FrankMiller—uma das maiores influências de 
Bá em virtude de seu trabalho em preto e bran
co que os gêmeos encontram inspiração. 

Ao trabalhar sempre a quatro mãos, os ir
mãos se revezam entre desenvolver as narrativas 
e desenhá-las. "Mas para nós a história é sempre 
mais importante. O desenho é braçal e faz quem 
tem mais tempo ou cujo estilo combine mais 
com o tipo de trama a ser contada", afirma Mo
on. Esse amor pela parte literária das histórias 
em quadrinhos fez que os gêmeos recebessem o 
Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiados da lite
ratura brasileira, pela adaptação do conto "O 
Alienista", de Machado de Assis, em 2007. 

A quase "obsessão" literária também foi res
ponsável pela carreira internacional dos dois, 
que hoje têm trabalhos publicados nos Estados 
Unidos, França, Alemanha, Espanha e Itália. "A 
busca pelo mercado internacional surgiu da 
necessidade de publicarmos histórias mais lon
gas", afirma Moon. Bá complementa: "No meio 
dos anos 90, praticamente não existiam edito
ras que publicassem esse tipo de HQno Brasil". 



Logo após se formar em artes plásticas, a 
dupla passou a produzir fanzines artesanais 
para dar vazão às suas criações. Foi assim que 
nasceu o "10 Pãezinhos", que hoje batiza seu 
blog (www.10paezinhos.blog.uol.com.br). O 
fanzine inicial surgiu com o intuito de contar 
histórias comuns e foi do próprio cotidiano 
que os irmãos tiraram inspiração para batizá-
lo. "Lá em casa somos cinco. Nós nascemos 
tendo dez pãezinhos para o café da manhã, 
dois para cada um", conta Moon. 

O dia a dia de rapazes de classe média, toda
via, não foi impedimento para que quisessem 
alçar voos mais altos. "Nossa primeira tentati
va depois de formados foi encontrar emprego 
como desenhistas. Só depois percebemos que 
as editoras americanas publicavam o tipo de 
trabalho que queríamos fazer", diz Bá. 

"Lá fora, nossas histórias passaram a cha
mar mais a atenção que nossos desenhos", diz 
Moon. Foi assim que em 2004, após mostrar 
suas HQs para várias editoras independentes, 
publicaram nos Estados Unidos "Meu Cora
ção não Sei por que", lançada no Brasil em 
2001. "O mercado americano, por sua vez, 
funcionou como um trampolim para que che
gássemos a outros países", afirma Bá. 

O Prêmio Eisner, segundo eles, foi resul
tado de um "acúmulo de fatores" que os sur
preendeu — foi conquistado simultanea
mente pelas séries "Umbrella Academy" e 
"Sugarshock" e pela revista "5", a mais inde
pendente das publicações realizadas por 
eles que circularam no mercado americano. 
"Imprimíamos no Brasil e levávamos para 
vender quando íamos aos Estados Unidos", 
conta Bá sobre como a "5" conquistou os 
exigentes quadrinistas da terra do Tio Sam. 

Neste momento, os gêmeos acabam de 
lançar a quinta das dez edições previstas da 
série "Daytripper" — sem previsão de publi
cação no Brasil por falta de editora. Eles ain
da não sabem qual será a próxima longa nar
rativa que criarão ou adaptarão para os qua
drinhos. "A gente foca uma história de cada 
vez. Agora, estamos completamente envolvi
dos com a "Daytripper", observa Moon. 

Apesar do reconhecimento internacional, 
do desenvolvimento de novos projetos e das 
tiras semanais para a "Folha", os irmãos não 
perderam o jeito de garotos que um dia os 
levou a querer escrever HQs. Moon parece 
continuar a ser o adolescente tímido que es
crevia cartas de amor para uma paixão platô
nica e assinava como "Moon", hoje seu sobre
nome profissional. Já Bá parece ser o mesmo 
menino que um dia ganhou o apelido de 
"Bá" porque o irmão gêmeo tinha dificulda
de de pronunciar na infância a letra "g". Am
bos poderiam ter saído facilmente das gra-
phic novels que criaram. 
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