
O essencial em estado bruto 
 
Calado quase mudo. Seu corpo franzino movimenta-se lentamente em gestos precisos. 
Tudo nele é contenção. Os olhos distantes, como se sempre à espreita, contemplam 
algo visível só para si, lá no infinito. 

Quando esboça um sorriso, a face se ilumina; do peito infantil emerge o ar travesso, 
subindo em direção ao semblante do homem maduro que diz fazer boniteza pro povo 
cobiçar e levar. 

As horas a fio, imóvel, perdido na observação parada, aparentemente parado, 
resultam nessas “bonitezas”: suas dadivosas esculturas. 

A infância vivida no mato, ora caçando passarinho ou brincando de burrica – espécie 
de carrossel que construía para se divertir com a meninada, é a fonte perene de seu 
fabulário antológico. 

Nino/menino: memória em ebulição 

Um toco, quatro escopos, uma machadinha e uma facão afiado, um tico de tinta e um 
pincel calejado, com este arsenal ele enfrenta a arena, forja seu coliseu. Elefantes, 
macacos, pássaros, caçadores, donos em defesa de seus animais, figuras afoitas, ou 
intimidades, transbordam de sua imaginação para esculturas plenas de encantamento 
e concisão. 

“Vendo o toco eu dou fé logo do que assenta naquele pedaço de pau; corto até deixar 
no jeito. Primeiro desenho com a tinta as figuras, depois cavo com o escopo. Vou 
fazendo e reparando, às vezes tem uma falha, aí vou ajeitando. Do mesmo jeito é pra 
pintar, vejo a tinta que mais assenta a qualidade. Quero que o povo ache bonito”. Nino 
por Nino. Acrescenta: “Se a pessoa não está satisfeita eu trato de ir ajeitando, aí se 
tornar a dizer não, eu digo que não tem jeito não, tem que ir procurar outro. A peça 
pode ficar por que logo chega outra que se agrada. As coisas que eu tenho feito não 
empancam”. 

Como fala, age. É assim que trabalha. Com exatidão. Imerso em sua cidade natal, 
Juazeiro do Norte, não se deixou contaminar pelo imaginário local, assentado na 
religiosidade popular irradiada por padre Cícero. Nino inventou o seu fabulário assim 
como inventou sua escultura, do mesmo modo que, com sua destreza, provoca os 
estudiosos a repensar a arte popular. 
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