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A Maria Magazine segue firme com sua edição anual, já estamos 
no número 5 numa série que se promete longeva. É estranho 

que num país que curte tanto as tiras, seja nos grandes diários, 
seja na internet, não se tenha uma revista de humor nas bancas. 
Falta iniciativa editorial do mercado e compromisso com a criativa 
produção nacional. Mais uma vez o meio independente, apesar de sua 
pequenez, vem fazendo sua parte para a divulgação de trabalhos que 
merecem toda a atenção. 

Nesta edição apresentamos as tiras 
da paraibana Thaïs Gualberto, que 
publica em jornal, na internet e na revista 
independente Sanitário. Thaïs tem um 
trabalho instigante e se apresenta como 
uma das revelações da nova geração de 
quadrinistas do estado. Damos sequência 
à série Cotidiano Alterado, de Edgard 
Guimarães e oferecemos uma história 
inédita de Maria, que apronta numa 
HQ longa, rara incursão ao largo de seu 
formato habitual de tiras. Boa leitura!
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A crítica mordaz de Thaïs Gualberto

Universo majoritariamente masculino, vê-
se cada vez mais mulheres a ocupar seu 

espaço nas histórias em quadrinhos, não só como 
personagens, mas também como criadoras. Na 
Paraíba ainda são poucas, temos o exemplo dis-
tante, ainda na década de 1970, de Rejane Alves 
e Mirtzi Ribeiro que, no entanto, há muito deixa-
ram de produzir. Atualmente temos Luyse Costa, 
Paloma Diniz e Thaïs Gualberto.

Foi em 2009 que Thaïs se lançou nos qua-
drinhos com Olga, a sexóloga taradóloga, personagem de tiras humo-
rísticas e filosóficas que retratam o quotidiano da autora e do mundo em 
sua volta. Com o tempo, Thaïs foi diversificando as figuras caricaturais 
e espontâneas, com um traço que já caracteriza sua arte. Em 2010 for-
mou-se em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande. 
Ao voltar a João Pessoa, onde nasceu, articulou-se com outros jovens 
quadrinistas e criou o Coletivo WC (de web comics), para publicar seus 
trabalhos na internet.

Foi com o coletivo que lançou em 2012 a primeira edição da revis-

thais
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ta Sanitário, materializando o trabalho criado para o meio virtual; um 
ano depois saiu o segundo número da revista, que deu boa visibilidade 
ao grupo não só no estado, mas no meio independente nacional. Essa 
segunda edição marcou também o término do coletivo, proporcionando 
voo individual a vários de seus membros. Mesmo 
com o fim do grupo, Thaïs continua batalhando a 
edição de mais um número da revista Sanitário, por 
meio de site de financiamento coletivo.

Outra atividade importante na carreira de Thaïs 
foi a criação em 2012 do projeto Inverna, com as 
quadrinistas Paula Mastroberti, Lila Cruz, Juliana 
Dalla e Daniela Beleze Karasawa, com o objetivo de 
fazer uma publicação anual para apresentar as qua-
drinistas atuantes no Brasil. 

Em maio de 2014 Thaïs estreou na galeria da Aliança Francesa de 
João Pessoa com a exposição Lugar de mulher é no tanque e onde mais 
ela quiser, em que pode mostrar toda a dimensão de sua arte. Sua obra 
continua sendo produzida habitualmente, sendo publicada regularmente 
no jornal oficial paraibano A União, em seu site (www.kisuki.me), ou 
ainda em sua fanpage (www.facebook.com/kisuki.me). HM
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OLGA, A SEXÓLOGA TARADÓLOGA -  Thaïs Gualberto



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 16



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 17



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 18



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 19



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 20



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 21



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 22



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 23



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 24



  Capa   Sumário   Apresentação   Expediente 25

Mais “Cotidiano Alterado” de Edgard Guimarães

Autor de quadrinhos, articulista, pesquisador, editor. Edgard Gui-
marães destaca-se no meio editorial independente nacional como 

um profícuo criador, um incansável incentivador de nossas histórias 
em quadrinhos. Com seu fanzine QI (de Quadrinhos Independentes) 
tornou-se legenda, alcançando mais de 120 edições e continua ativo em 
sua, digamos, militância na difusão da produção nacional e na promo-
ção do debate sobre vários aspectos da arte.

Em seu lado autoral, Edgard tem suas pérolas que expõe quase que 
de modo confidencial. Pela Marca de Fantasia lançou Osvaldo, junta-
mente com Antonio Eder, Calvo, com Luigi Rocco,  Tira Teima e Ju & 
Jigá, este com tiras autobiográficas que retratam a criativa e instigante 
convivência com sua sobrinha. Em Mundo Fe-
liz, reúne a cultuada série que publicou em ca-
pítulos em seu fanzine. 

Recentemente no QI passou a publicar 
como encarte a série Cotidiano Alterado, em 
que experimenta a linguagem dos quadrinhos 
inspirado em obras congêneres lançadas no 
início da explosão criativa dessa arte, quando 
tudo estava por ser inventado. Na edição ante-
rior de Maria Magazine foram publicadas al-
gumas tiras dessa série de Edgard Guimarães, 
que agora tem continuidade. Como dito, em 
Cotidiano Alterado Edgard explora o lado poético dos quadrinhos, com 
humor e nonsense, contribuindo para a ratificação do caráter onírico 
e lúdico que caracteriza as tiras como gênero no amplo universo das 
histórias em quadrinhos. HM

edgard
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COTIDIANO ALTERADO - Edgard Guimarães
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Leia mais quadrinhos de Edgard Guimarães 
pela Marca de Fantasia

Calvo - Edgard Guimarães & Luigi Rocco
Osvaldo - Edgard Guimarães & Antonio Eder
Mundo Feliz - Edgard Guimarães

www.marcadefantasia.com

http://marcadefantasia.com/revistas/corisco/calvo/calvo.htm
http://marcadefantasia.com/revistas/corisco/osvaldo/osvaldo.htm
http://marcadefantasia.com/albuns/repertorio/mundofeliz/mundofeliz.htm
http://www.marcadefantasia.com
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Maria em revista

www.marcadefantasia.com

Maria: olhai os 
lírios no campo Maria: espirituosa 

há 30 anos

Maria Magazine n. 4

Maria Magazine n. 3

http://marcadefantasia.com
http://marcadefantasia.com/albuns/foradeserie/mariaolhai/mariaolhai.htm
http://marcadefantasia.com/albuns/foradeserie/mariaolhai/mariaolhai.htm
http://marcadefantasia.com/albuns/foradeserie/mariaespirituosa/mariaespirituosa.htm
http://marcadefantasia.com/albuns/foradeserie/mariaespirituosa/mariaespirituosa.htm
http://marcadefantasia.com/revistas/maria/maria-04/mariamag-04.htm
http://marcadefantasia.com/revistas/maria/maria-03/maria-03.htm

