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Regalo! é um fanzine especial, 
para um público extraordinário. 

Não é comum a edição de um 
fanzine exclusivamente para ser 
aplicado em sala de aula, mas é 
esse o propósito desta publicação. 
Regalo! é um instrumento de 
diálogo com os alunos da disciplina 
Fanzines e HQtrônicas, do Curso 
Comunicação em Mídias Digitais da 
UFPB.
Este número é dedicado a Luzardo 
Alves, um dos artistas mais 
singulares dos quadrinhos e do 
humor paraibanos, com quem temos 
muito a aprender e nos inspirar.

Nesta edição:
Capas. H. Magalhães, sobre ilustração de Luzardo Alves
3. Luzardo Alves: uma arte cheia de graça
5. Bat-Madame. Anco Márcio & Luzardo Alves
9. Bat-Madame: as pirações de uma heroína muito louca. Hm
10. O paraíso visto por Luzardo. Luzardo Alves
11. Charge da Semana. Luzardo Alves

Nº 2
Março de 2012

Editor: Henrique Magalhães. Av. Maria Elizabeth, 87/407. João Pessoa, PB. 58045-180.
www.marcadefantasia.com, editora@marcadefantasia.com
A editora Marca de Fantasia é uma atividade do Grupo Artesanal (CNPJ 09.193.756/0001-79) e um projeto do 
NAMID - Núcleo de Artes Midiáticas, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPB.
Colaboração: Luzardo Alves e Anco Márcio.
Os textos não assinados são de autoria do editor. As colaborações em textos, ilustrações e quadrinhos são 
propriedade e responsabilidade dos autores.
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Luzardo Alves

Uma arte cheia de prazer e graça

Assis Chateaubriand, o rei da im-
prensa brasileira, que fora sedu-
zido pela criatividade irrequieta 
do conterrâneo.

A aventura no Rio de Ja-
neiro durou poucos anos, mas o 
sufi ciente para Luzardo marcar 
presença ao lado de Henfi l, Mil-
lôr Fernandes, Péricles, Carlos 
Estevão, Juarez Machado, Nil-
son, Redi, Ciça, Daniel Azulay, 
Ziraldo, Zélio, Jaguar, Fortuna, 
enfi m, o sumo do humor gráfi co 
brasileiro. Além de publicar em 
O Cruzeiro, participou da Revis-
ta do Rádio e dos jornais Correio 
da Manhã e O Dia.

De volta à Paraíba, Luzar-
do articulou com os jornalistas 

Luzardo Alves é daqueles 
artistas que por certo tempo 

nos brindam com sua obra e de-
saparecem de cena, deixando um 
vazio onde antes havia só prazer. 
Ao contrário do que se possa 
imaginar, Luzardo continua vi-
vinho e bem, traduzindo sua arte 
em objetos mais palpáveis, que 
lhe garantem o essencial para a 
sobrevivência.

Luzardo o chargista, o 
cartunista, o quadrinhista... o 
gravador. Como num círculo, 
sua vida deu um giro completo 
imbricando origem e fi m, eterno 
recomeço e caminhar. De grava-
dor de objetos, Luzardo deu um 
salto para um traço mais solto 
e original, exprimindo as idios-
sincrasias humanas por meio 
de seus desenhos humorísticos, 
publicados em revistas e jornais.

Em meados da década de 
1960, Luzardo trocou a Paraíba 
e a TV Jornal do Commércio, 
de Pernambuco, pelo Rio de 
Janeiro, onde foi trabalhar 
na revista O Cruzeiro, a 
mais importante do país. 
O jovem cartunista 
caíra na graça de 
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locais a fundação do jornal 
alternativo Edição Extra, em 
1971, seguindo a linha do sema-
nário O Pasquim. Foi no Edição 
Extra que criou, ao lado de Anco 
Márcio, uma das mais irônicas 
personagens dos quadrinhos pa-
raibanos: Bat-Madame, que fazia 
uma sátira escrachada de Batman 
e dos costumes da região.

Com o fi m do Edição Extra, 
que não chegou a duas dezenas 
de edições, Luzardo continuou 
publicando suas charges e 
cartuns nos jornais diários do 
estado, criando uma série de 
novos personagens. Para difundir 
ainda mais seu trabalho, editou 
a Charge da Semana, um folhe-
to patrocinado pelo comércio e 
com distribuição gratuita, onde a 
personagem Pataconho ironizava 
a política e a banalidade de nossa 

vida quotidiana. Em 1973 as 
Charges da Semana foram reu-
nidas num livro, muito apreciado 
pelo público.

Em 1997 a Gibiteca Henfi l, 
de João Pessoa, promoveu na 
Galeria Archidy Picado do Es-
paço Cultural José Lins do Rego 
uma exposição retrospectiva da 
obra de Luzardo Alves e editou 
um catálogo reunindo as fases 
representativas de seu trabalho. 
Com isso, prestou-se uma mere-
cida homenagem a um de nossos 
mais importantes artistas, além 
de lhe ter possibilitado a retoma-
da da produção artística.

Atualmente, Luzardo conti-
nua trabalhando como gravador 
de objetos. Especialidade que 
nunca abandonou em todos esses 
anos de criação.

H. Magalhães

Luzardo em 
seu ofício de 
gravador de 
objetos
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Ba t - M a d a m e ,  c r i a ç ã o 
 de Anco Márcio (texto) e 

Luzardo Alves (desenho), surgiu 
dentro do jornal nanico paraibano 
Edição Extra, semanário editado 
em João Pessoa, primeiro jornal 
em offset do estado, que circulou 
entre 2 de agosto e 17 de outubro 
de 1971. Apesar de já fazer charges 
e cartuns há alguns anos, não havia 
para Luzardo a preocupação de 
fazer quadrinhos. A ideia surgiu 
com Anco, na redação do jornal. 
Anco vinha do meio teatral, onde 
já exercitava sua veia humorísti-
ca, daí foi só juntar suas piadas 
ao traço caricatural de Luzardo 
para surgir Bat-Madame, uma 
personagem tresloucada que iro-
nizava os melindres da sociedade 
paraibana.

O deboche começava pela 
própria personagem, que era uma 
visão escrachada de Batman. Bat-
Madame trouxe ares inovadores 
aos quadrinhos paraibanos. O tra-
ço pouco convencional de Luzardo 
era reforçado pelo modo informal 
de fazer os contornos dos quadros. 

Não havia limite estrutural para a 
personagem. Ela chegava muitas 
vezes a interromper o argumento 
da história, afastar uma das hastes 
do quadro e se dirigir ao leitor, o 
que era uma situação pouco usual 
nos quadrinhos.

Bat-Madame era o melhor 
retrato da linha editorial do Edi-
ção Extra. O fato de o jornal ser 
alternativo, numa estrutura em que 
só existiam as grandes empresas, 
já lhe dava uma importância fora 
do comum. Na realidade, o Edi-
ção Extra era um jornal fora do 
comum. Inspirado em O Pasquim, 
maior renovador da imprensa bra-
sileira nas últimas décadas, Edição 
Extra assimilava muito bem o 
senso crítico e humorístico desse 
semanário carioca, focalizando os 
acontecimentos políticos e sociais 
do estado.

No Edição Extra, além de Bat-
Madame, foi publicado O Paraíso 
visto por Luzardo, série com his-
tórias irreverentes sobre a criação 
da humanidade.

Hm.

As pirações de uma heroína muito louca
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