
Eddy Barrows 
Brasileiro é o novo desenhista 

do Superman 
Ao contrário do que o nome sugere, o desenhista é brasileiro e hoje 

integra um dos maiores t imes de quadrinistas do mundo 

Eddy Barrows chegou onde muitos desenhistas sonham estar um dia. Neste ano, o 
artista tornou-se o quadrinista oficial da revista do Superman, renovando por mais três 
anos o seu contrato de exclusividade com a americana DC Comics. Ao contrário do que 
o nome sugere, Eddy é brasileiro, nascido na cidade de Belém (PA) e morador de Belo 
Horizonte (MG). 

O nome artístico surgiu após um episódio curioso. No começo da carreira, em 1999, 
Eddy enviava os seus desenhos aos EUA por fax e por algum motivo a parte de cima da pá-
gina, onde aparecia o seu nome, saia sempre cortada. Assim, onde estava escrito Eduardo 
Barros, o agente americano pensou que fosse Eddy Barrows. O artista só se deu conta do 
equívoco meses depois, quando seu nome já era conhecido. 

Nesta entrevista exclusiva à revista Publish, o artista, hoje com 35 anos, conta um 
pouco sobre a sua trajetória, dificuldades e mostra como o brasileiro, quando quer, pode 
chegar longe. 

mercado norte-americano de quadrinhos. 
Antes de chegar à DC passei por algumas 
editoras e fiz vários títulos como G.I. Joe 
(Comandos em Ação) para a Image Co-
mics; Lady Death para a Chaos! Comics, 
entre outros. Passei dois anos trabalhando 
para pequenas editoras até finalmente sur-
gir a primeira oportunidade na DC. 

Como se tornou o desenhista oficial da 
revista do Superman? 
Foram anos trabalhando na DC, para ser 
mais exato, cinco longos anos, até que 
apareceu o convite dos editores. Em 2009, 
eu desenhei uma das séries mais vendidas 
da editora chamada Blackest Night Su-
perman, que gerou grande repercussão. 
Talvez isso tenha feito os editores me es-
colherem para ser o desenhista oficial da 
revista do Superman. Existem derivados 
da mesma revista, como a Action Comics, 
onde o herói surgiu, mas o título principal 
sou eu quem desenha. 

Como é ver os seus desenhos em uma das 
revistinhas mais lidas do mundo? 
É um sonho realizado. Jamais imaginei que 
isso fosse acontecer. O mais engraçado é que 
em 2007, quando estive em San Diego (EUA), 

Como você se interessou por quadrinhos? 
Essa era a profissão dos seus sonhos? 
Nunca imaginei que seria um profissional dos 
quadrinhos, até então me via apenas como um 
leitor. A única diferença nisso era que eu tam-
bém desenhava. Adoro trabalhar com qua-
drinhos. Criar aventuras épicas com os meus 
personagens preferidos realmente é coisa de 
sonho. Acho que estou na profissão certa. 

Como aprendeu a desenhar? 
Eu comecei a desenhar muito novo, com 
quatro anos. Nunca fiz curso de desenho, 
apenas estudei animação durante dois anos 
e meio, mas mesmo durante esse período eu 
já ilustrava muito bem, só não trabalhava na 
área. Há casos em que você simplesmente 
nasce com o dom certo para a profissão cer-
ta, acho que eu estou nessa lista. 

Onde você trabalhou antes de chegar à 
DC Comics? 
Trabalhei em vários lugares: já fui músico 
de bar, trabalhei com agências de publici-
dade e, como ilustrador, atuei em várias 
editoras de Belo Horizonte, desenhando li-
vros didáticos, técnicos e infantis. Também 
trabalhei no jornal Estado de Minas como 
desenhista, até ter a chance de entrar no 



conversei com o editor do Superman, em um 
jantar que a DC oferece aos seus artistas e 
escritores, e ele comentou comigo que um 
dia ainda trabalharíamos juntos. Três anos se 
passaram até isso acontecer. 

Qual é a sua rotina de trabalho? 
Minha rotina é a mais próxima possível de 
um cara que trabalha em um escritório. Acor-
do bem cedo, por volta das 7h ou até antes, 
tomo o café da manhã e antes das 8h já estou 
na prancheta lendo o roteiro e preparando os 
primeiros layouts. Antes do almoço digitalizo 
o que estiver pronto e envio para aprovação 
dos editores. Após o almoço vejo se os layouts 
foram aprovados e se há alguma revisão a ser 
feita. Até às 18h trabalho na finalização das 
páginas, quando encerro o expediente. 

Você conhece outros desenhistas da DC 
pessoalmente? 
Eu viajo todos,os anos para os Estados 
Unidos, conheço os editores e muitos de-
senhistas pessoalmente. Geralmente vou 
às convenções, como a Comic-Con, de 
San Diego e Nova Iorque, principalmente 
esta última, porque é onde fica o escri-
tório da DC. É muito divertido estar nas 
convenções, embora seja trabalhoso divi-
dir os horários entre a mesa dos artistas, 
as sessões de autógrafos no estande da DC 
e às vezes as palestras sobre o Superman, 
junto com os editores e outros artistas que 
trabalham no universo do herói. E muita 
coisa em tão pouco tempo. 

Quais foram as maiores dificuldades que 
você encontrou no início da sua carreira? 
Geralmente o brasileiro não é muito disci-
plinado, deixamos tudo para última hora e 
damos o famoso jeitinho brasileiro para que 
a coisa toda flua do nosso jeito. Já os america-
nos são mais sistemáticos, tudo para eles tem 
que ter organização e planejamento, se possí-
vel como muita antecedência. Essa é principal 
dificuldade do artista brasileiro ao trabalhar 
para um mercado tão disciplinado, como o 
americano. Tive dificuldades com isso no co-
meço, mas com o tempo me adaptei. Outra 
coisa que dificulta muito é a questão cultural. 
Brasil e Estados Unidos são muito diferentes e 
retratar isso nos quadrinhos é bem complica-
do. Como mostrar para um leitor americano 
que o lugar onde a história se passa é justa-
mente na cidade ou no país que ele mora? Ló-
gico que com muita pesquisa e treinamento o 
artista brasileiro tira isso de letra. Blackest N i g h t : u m a das séries m a i s v e n d i d a s d a D C C o m i c s 
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sário estudar desenho, um pouco de arquite-
tura para os cenários, desenho mecânico para 
os robôs mais elaborados e cenários futuristas 
que possam aparecer, e acima de tudo, saber 
contar uma boa história em painéis. Criar uma 
boa narrativa vai tornar uma página bonita aos 
olhos dos leitores e causar impactos distintos. 
Conversando com um dos editores da DC, ele 
comentou algo bem interessante: existem gran-
des desenhistas, mas poucos bons contadores 
de histórias. Se na sua cidade tiver uma escola 
de desenho ou até mesmo de quadrinhos, ao se 
matricular você já estará dando um passo mui-
to importante. Seja persistente e disciplinado 
e receba as críticas de forma construtiva, pois 
se até mesmo os profissionais erram, imagine 
então quem está começando! 

Como vê o mercado de quadrinhos no Bra-
sil hoje? Você tentou trabalho por aqui? 
Eu sou fã dos artistas brasileiros que publicam 
no Brasil, pois as dificuldades são imensas. Vi-
vemos em um país onde não existem incenti-
vos nem da parte do governo e muito menos 
dos empresários. Quadrinhos aqui infelizmen-
te não é visto como uma forma de arte, mais 
sim como coisa de criança. Quem tenta sobre-
viver de quadrinhos no Brasil geralmente tem 
outro emprego e trabalha nas páginas apenas 
nas horas vagas ou aos finais de semana. 
Nunca tentei viver de quadrinhos no Bra-
sil. O mais estranho é que estamos entre os 
maiores consumidores de quadrinhos do 
mundo. Aceitamos muito bem o que vem de 
fora, mais o que é feito aqui não é bem visto 

pelos próprios leitores e muito menos por 
aqueles que poderiam ajudar de forma mais 
ampla o mercado de quadrinhos nacional. 

Além de desenhar o Superman, você tem 
projetos próprios? Quais? 
Tenho alguns projetos pessoais que preten-
do lançar futuramente. Eles ainda estão em 
fase inicial e de pesquisa. 

Que conselho daria para quem deseja tra-
balhar com histórias em quadrinhos? 
Em todas as profissões é necessário se espe-
cializar, ter um conhecimento bem amplo e 
várias soluções possíveis para os eventuais 
imprevistos que toda a profissão oferece. Isso 
não é diferente com um quadrinista. E neces-
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