
Avis Rara, Avis Cara 

Nino é um caso raro em Juazeiro do Norte. O morador da rua General Sampaio 

desperta o interesse da vizinhança pelo constante assédio de visitantes que, munidos 

de equipamentos fotográficos e filmadoras, batem à sua porta, encantados pela mítica 

de seu universo sui generis. 

Até pouco tempo atrás, era comum vê-lo movendo toras de madeiras mais robustas 

que seu frágil corpo, em frente sua casa, desbastando, encavando e pintando suas 

“peças”; a céu aberto, exposto à admiração dos vizinhos e dos transeuntes. Hoje está 

mais reservado, trabalha confinado num espaço exíguo do fundo da casa, para “se 

precaver da inveja e da ambição grande”, confidencia. 

Comedido nos gestos, doce no olhar, Nino é enigmático, e tão econômico quanto os 

personagens de seu fabulário maravilhoso. 

Ciente do valor de suas obras, cobra caro por elas, só vende à vista, e em dinheiro vivo. 

Isto não quer dizer, porém, que leve uma vida saudável e confortável. Ao lado da 

mulher, Perpétua Cecília da Conceição, também artista, Nino sobrevive de forma 

precária, num universo paralelo ao comum dos mortais. 

Como se fora onça correndo, fugindo do cabra atirando nela, tal representação de um 

dos baixo-relevos, Nino vai driblando o destino, agora com mais um percalço: dois ex-

ajudantes do artista começaram a trabalhar à sua maneira, repetindo 

inescrupulosamente seu repertório. 

Esta exposição de Nino na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em parceria com a 

Secretaria da Cultura e Desporto do Estado do Ceará, através do Centro de Artes 

Visuais Raimundo Cela, é oportuna, portanto, não só por apresentar ao público uma 

das produções mais interessantes da escultora brasileira, mas também pela 

possibilidade de que com sua realização possamos refletir mais profundamente sobre 

a relação do País com seu patrimônio cultural. 
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