
MINO

Unta história traçada pelos desenhos de um
artista multicolor

No ateliê, uma pequena mostra do tra
balho cheio de misturas de cores, temas e for
mas. É um Lampião que perde o tom sério e se 
veste num gibão multicor; é uma abstração que 
só a imaginação pode decifrar; é Picasso que 
se reconhece em traços cearenses; é a arte fa
lando ao mundo através da obra de um artista 
que conseguiu transpor as fronteiras e foi bri
lhar nos “plim-plins” da Rede Globo. E tudo 
em volta foi se colorindo.

Dos casamentos artísticos que costuma 
fazer, Mino soube unir com perfeição o gosto 
pela escrita, herdada do pai, e as habilidades 
manuais da mãe. Especializou-se numa arte de 
multiplicidades. Virou pintor, cartunista, poe
ta, chargista, artista plástico, humorista. Certe
za mesmo, só a de se tratar de um artista dos 
sentidos, de um criador que arranca risos, re
flexões, elogios. Artista de um trabalho que 
brinca com as cores, com as formas, com o con
teúdo. Homem capaz de despertar nos adultos 
uma criança que nele ainda não dormiu.

Nas heroicas bondades do Capitão Ra
padura, personagem ícone das criações de Mino, 
a personificação e o reflexo do homem em que o 
desenhista se transformou: generoso, paciente, 
otimista, seguidor de uma filosofia a la Gandhi. 
Mino optou por viver num mundo cm que a cru
eldade adulta não alterou a fé na bondade huma
na. Talvez perpasse pela ingenuidade; talvez, 
fazer vistas grossas para a realidade seja menos 
dolorido. O certo é que, mais uma vez, Mino 
soube casar o espírito infantil com o de um ar
tista empreendedor que, entre os percalços da 
vida, conseguiu o reconhecimento dos mais ha
bilidosos desenhistas do seu tempo.

Com a ajuda de alguns bons amigos, 
Mino cursou a faculdade de Direito, colou nas 
provas do colégio, conseguiu se esquivar da 
repressão militar, publicou as mais de 53 edi
ções da Rivista e nunca perdeu a esperança de 
poder ajudar na educação de crianças através 
do desenho e da poesia. “Giro um simples com
passo e num círculo eu faço o mundo...” O 
mundo dele, Mino traça com a mesma leveza 
com que fala do amor pelo futebol, da admira
ção profunda pelo pai, de uma vida encenada 
pela beleza multicor de uma aquarela.

Nestas páginas, só nos cabe conhecer ou 
ver o que virá. No fim delas, a certeza de ter 
conhecido a história de um artista traçada por 
um menino que cresceu, ficou famoso, passou 
a viver nas rodas da elite cearense, mas, em 
momento algum, deixou de enxergar a beleza 
de uma vida que nunca descolorirá.
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Entre risos e emoções; Mino é um artista dos sentidos. No Capitão Rapadura, a personificação 
e o reflexo do homem em que o desenhista se transformou: generoso, paciente e otimista.
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\  J  uma folha qualquer, os riscos que não pa- 
I \  I recem fazer sentido, aos poucos, vão to- 

J [ Y  mando forma. Com apenas cinco ou seis 
retas, objetos, pessoas, momentos, pensa

mentos e -  acredite! -  sentimentos são eternizados 
pelas mãos rápidas e seguras de Hermínio Macedo 
Castelo Branco, o Mino. Com um lápis em punho, 
o artista penetra no mundo da fantasia e descobre 
novos caminhos por onde os mais de 35 anos de 
desenho nunca o tinham levado.

-M ino vai voando, contornando e registran
do no papel, nas telas e no couro a imaginação que 
flui com a mesma facilidade do menino que aos 
quatros anos registrava o primeiro desenho. E vai 
com ela viajando... Mergulha nas histórias em qua
drinhos, pula para os cartuns, se debruça sobre uma 
tela cm branco e vai para a Europa pegar um pouco 
de Van Gogh, de Picasso. Volta ao Brasil e pega 
também um pouco de Portinari, rouba um pé de 
Ziraldo, uma cabeça de Jaguar, o desenho livre de 
Millôr e a gaiatice dos cearenses. Mino deixou o 
universo se entranhar na sua arte e, agora, nem mes
mo o regional consegue se desvencilhar dos elemen
tos postos pela diversidade universal.
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M ino  ero o suplente do 
colunista do Folha de S. 
Paulo, José Simõo. Devi
do à inviabilidade da en
trevista com o jornalista, 
M ino  assumiu o lugar.

Após a entrevista, oito es
tudantes e o professor 
Ronaldo foram comer ca
ranguejo em uma barraco 
da Praia do Futuro. Era 
uma quinta-feira.
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Gustavo -  Mino, a gente 
vai começar a entrevista falan
do do começo. Você ê o caçula 
de oito irmãos, seu pai fo i jor
nalista -  depois passou a ser 
funcionário do Banco do Bra
sil -  e a sua mãe era dona de 
casa. Quais lembranças mais 
vivas tem a sua memória des
sa época de infância? Da sua 
casa, de quando você era bem 
jovem, ainda criança...

Mino -  Meu pai escreven
do na máquina, cigarro na 
boca, um bocado de papel. 
Alguns papeis já datilogra
fados. Era sempre um livro 
que ele tinha em andamento, 
das memórias dele, porque 
naquela época ele já não era - 
mais jornalista. Já tava com 
quase 30 anos de banco. E 
a minha mãe era uma figu
ra extremamente domésti
ca, a arte dela, até aquele 
momento, que eu conhecia, 
era a culinária. Ela era uma - 
pessoa que fez uma família 
muito feliz através do gosto, 
do paladar. Uma pessoa mui
to alegre. Ela tocava um ins
trumento chamado harmónica, 
uma sanfoninha bem pequena; 
e as notas são dificílimas, por
que quando você puxa o fole, 
apertando o botão, é uma nota. 
Quando você volta, é outra 
nota. (Mino faz gestos com a 
mão como se segurasse uma 
harmónica) Ela, inclusive, ti
nha duas composições que ela 
sempre tocava.

Rafaela -  Mino, desde a 
época de infância, você teve 
contato com o desenho. O pri
meiro material, lápis epapéis, 
fo i entregue a você através da 
sua irmã, a Indinha. Naquela 
época, ela já  havia percebido 
o seu lado artístico ou era mais 
pra te acalmar, no sentido de 
você ser uma criança danada ?

Mino -  Eu não sei, porque 
eu não acho que com quatro 
anos podia ser tão danado des

se jeito. O primeiro desenho 
de que tenho registro é de qua
tro anos de idade. Eu não sei 
se eu rabiscava, não tenho 
muita idéia. Eu sei que tive 
consciência de que desenhava 
desde os quatro anos porque 
ela (Mino refere-se à sua irmã 
Leonildes, conhecida como 
Indinha), depois de um certo 
tempo, eu já tava na faculda
de, me deu de presente um 
caderno onde tinha vários de
senhos meus antigos, e tinha 
um que a data correspondia 
exatam ente a 1950. Não, 
1948! Então são quatro anos 
de idade.

"Eu acho que foi o primeiro desenho 
que eu lembro ter visto na minha 

vida; foi esse desenho geométrico em 
perspectiva. E o fato de que desenhar 

era uma coisa muito gostosa."

Eu não sei por que ela ti
nha essa atenção comigo em 
relação ao desenho. Mas essa 
atenção dela era de todos. Eu 
íui alfabetizado em casa por 
uma delas, que é a Mana 
(Mino cita agora outra irmã, 
a Leonir). E as outras eram 
empurrando lápis c papel por 
cima de mim, e revistas em 
quadrinhos. Eu me lembro de 
uma coisa marcante, uma coi
sa boba, mas marcante: o meu 
irmão tava fazendo um dever 
de casa, na mesa, um dever de 
casa da matéria de Desenho. 
Era uma perspectiva de um 
mosaico. Quadrinhos preto e 
branco cm perspectiva. A pri
meira impressão que eu tive 
do lápis, fazendo o preto e o 
branco por cima do papel, foi 
esse desenho que o Marionir 
(irmão de Mino) fazia. Eu 
acho que foi o primeiro dese
nho que eu lembro ter visto na 
minha vida; foi esse desenho

geométrico em perspectiva. E 
o fato de que desenhar era uma 
coisa muito gostosa, porque 
ele tava fazendo com muito 
gosto. Ele estudava no Colé
gio Cearense (da Congrega
ção dos Irmãos Mar i st as, 
existente em vários países, in
clusive no Brasil. Tradicional, 
o colégio de Fortaleza já  tem 
96 anos) na época.

Gustavo -  Você já  falou 
que o seu pai fo i jornalista e 
que a sua mãe era dona de 
casa. Quando ela fez 78 anos, 
você a presenteou com um 
material de pintura e desco
briu que ela fazia belos dese

nhos de arte n a if  (termo 
• oriundo do francês que sig

nifica “ingénuo”. Arte tipica
mente brasileira, vinculada à 
arte popular, tanto de inspi
ração do meio rural ou urba
no). Você acredita que a in
fluência dos seus pais -  um 

■ por ser jornalista, nesse seu 
lado de escrever, de fazer po

ema; a sua mãe na arte de 
desenhar -  ultrapassa uma 
mera questão de DNA? Ou a 
influência deles é acima des
sa parte artística?

Mino -  Olha, eu não sei te 
dizer não. Porque, por exem
plo, esse negócio da influên
cia cultural e do DNA: o pa
pai contava muita história de 
Literatura, tanto os aspectos 
das histórias bíblicas; embora 
não fosse protestante, não fos
se católico nem nada, cra um 
homem que gostava da Bíblia 
de uma forma muito livre e 
independente. E ele gostava 
muito da Literatura e da Histó
ria do Brasil. Ele gostava mui
to de narrar certos episódios 
dramáticos, ou que enalteciam 
o caráter dos personagens bra
sileiros dentro da História. Ele 
falava sobre Gonçalves Dias 
(Antônio Gonçalves Dias, po
eta nascido em Caxias, Ma
ranhão, em 1823. Morto em
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1864, é autor de 1-Juca Pira- 
ma, entre outros clássicos), 
falava sobre Coelho Neto (es
critor e jornalista, também 
nascido em Caxias, Mara
nhão. Viveu entre 1864 e 
1934). Ele trazia muitos livros 
para dentro de casa. Eu passei 
a minha juventude toda lendo 
“Tesouros da Juventude” (co
leção de clássicos juvenis), 
não sei se vocês conhecem. E 
uma enciclopédia, não deve 
ter mais edição dela. Era uma 
enciclopédia fácil de ler que 
atraía muito à leitura porque 
eram fotografias em preto e 
branco de grande qualidade, e 
as histórias eram pequenas, 
quase drops. Era o “Livro - 
dos Porquês”, o “Livro das 
Belas Ações”. E aí tinha 
uma simbiose entre os li
vros que ele (o pai de Mino) 
trazia, e incentivava a ler, e 
as histórias que ele contava.

Depois eu percebia mui- - 
to durante o almoço, duran
te o jantar, o incentivo da parte 
dele tanto pela atenção que eu 
dava às histórias que ele con
tava, como ele via com muitos 
bons olhos o fato de que eu, 
aqui e acolá, apontava um li
vro que já tinha lido. Lembro 
que falava que tinha lido algu
ma coisa do Jouseph de Alen
car. Ele riu muito quando eu 
citei essa história porque era o 
José de Alencar (escritor cea
rense vivido entre 1829 e 1877, 
José Martiniano de Alencar é 
autor de obras românticas 
como “Senhora ”) \  eu tava ten
tando ler “Iracema” na época. 
Acho que era o único dos fi
lhos que procurava a bibliote
ca, e ficava com ele sentado 
ouvindo as conversas, pelo fato 
de ser o filho caçula. Que a 
minha innã não saiba disso: a 
margem entre ser caçula e ser 
temporão. Dizem até que eu 
nasci por causa de uma lei do 
Banco do Brasil; a família que

tivesse oito filhos ia ganhar 
uma pensão maior, uma coisa 
assim. Acho que é brincadei
ra! Eu nasci oito ou nove anos 
depois (do irmão mais próxi
mo na idade). Então eu tive um 
pai mais velho, enquanto os 
meus irmãos tiveram um pai 
novo, com inexperiência. Eu 
tive um pai velho, que tinha 
essa categoria, pra mim, de 
poeta e sábio.

Tanto que ele me levava 
para o Maranhão, e o Mara
nhão é muito cheio de riacho, 
rio e riacho; é uma terra mui
to rica. Num dos riachos que 
ele tomava banho, que ele me

"Depois eu percebia muito durante 
o almoço, durante o jantar, o 

incentivo da parte dele pela atenção 
que eu dava às histórias que ele 

contava."

levava, eu via que ele ficava 
nadando e falando só. E eu fi
cava perto pra poder escutar. 
Depois eu descobri que eram 
poesias que ele ficava recitan
do, e nadando. E desconfiei 
que esses poemas que ele re
citava eram dele. Então eu fui 
atrás de cascaviar (o verbo 
correto é cascavilhar) as coi
sas dele, eu gostava de ver o 
que ele estava escrevendo. De 
repente, eu consegui até com
pilar alguma coisa. Publiquei, 
depois que ele morreu, os li
vros que ele tinha deixado in
completos. Eu publiquei um 
que dizia respeito à história da 
cidade dele, Caxias (a 350 
quilómetros de São Luiz, no 
Estado do Maranhão), que era 
“Ricardo Leão Sabino, o he
rói esquecido”. Aí eu levei, fui 
na cidade junto com o meu ir
mão e lançamos o livro lá.

Então tem esse aspecto de 
um pai presente. Era como se

tivesse um professor todo tem
po presente. Meus irmãos não 
gostavam de prestar muita 
atenção nas conversas porque 
eles ficavam conversando en
tre si, brincando e tudo mais. 
Mas eu tava sempre ligado 
nele. E principalmente domin
go, que ele chegava tarde; ele 
cra diretor do Náutico (Náuti
co Atlético Cearense, um dos 
mais tradicionais clubes soci
ais de Fortaleza, tem 76 anos 
de fundação) , tinha essas ati
vidades de matiné, e ele almo
çava domingo sempre mais 
tarde. Ficava ele, a mamãe e 
eu. Era nesse momento, duran

te esse jantar dele, que eu fi
cava apreciando o gosto de 
como ele comia a comida que 
mamãe fazia. Eu ficava 
olhando pra boca dele, por
que ele mastigava com cui
dado, demorava, tomava um 
vinho com muito gosto. O 
vinho também era sempre 
presente nessa história, nas 

noites de culinária. Ela, ali ao 
lado dele. De vez em quando 
empurrando o prato mais pra 
perto dele, pra ver se ele tava 
satisfeito. E sempre ele dizen
do: “Quer um pouco, rapaz?” 
Eu já tinha jantado, (mas) eu 
terminava jantando com ele. 
Dava gosto o jeito que ele co
mia. E nesse jantar de domin
go é quando vinham as melho
res histórias.

Vanessa -  Além da poesia, 
a música da época te influen
ciou a desenvolver o teu lado 
artístico do desenho?

Mino -  Também, porque 
era uma casa onde todo mun
do dançava. Então eu via mui
to ele (o pai de Mino) com 
mamãe dançando. Eles bota
vam a música; naquele tempo 
era a vitrola. Aí ligava a vitro
la e ficavam dançando até 11 
horas da manhã. Era a hora que 
ele chegava do banco, tomava 
banho c, antes de almoçar, ele

Nas paredes da Editora 
Riso, vários quadros cha
maram a atenção da tur
ma, como interferências 
feitos por M ino de " 0  Gri
to", do norueguês Edvard 
Munch (1 8 6 3 -1 9 4 4 ),  e 
"Moça com Brinco de Péro
la", do holandêsJohannes 
Vermeer (1632-1675).

A equipe de produção entre
vistou três pessoas, além do 
próprio Mino, para compor o 
material quefoi entregueoos 
demais entrevistadores.
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0  professor Geraldo Jes- 
uíno, que pesquisou o 
obra de Mino nos anos 90, 
quando estavoà frente do 
Oficina de Quadrinhos da 
UFC, foi o primeiro.

Os outros dois entrevista
dos foram Daniel Brandão 
e João Marreiro, jovens 
quadrinistasdo Ceará res
ponsáve is, ao lado de 
Mino, pela volta do Capi
tão Rapadura às tirinhas 
de jornal.82

dançava às vezes com ela. Dança pra mim era uma coisa muito comum, na sala principal (da 
casa onde morava). E as minhas irmãs já  compravam as músicas do Glenn Miller (ar- 
ranjador, compositor e trom- 
bonista norte-americano. Vi
veu entre 1904 e 1944). Porque naquele tempo Fortaleza era muito influenciada pelos americanos, a música do tipo do próprio Glenn Miller, essas orquestras americanas. Benny Goodman... (clarinetista norte- 
americano nascido em 1909. 
Integrou diversas orquestras 
de jazz. Faleceu em 1986). E ao mesmo tempo forró pé- de-serra, muito Luiz Gon- - zaga (nascido em Exu, Per
nambuco, em 1912, é 
símbolo da música nordesti
na. Tido como “ O  Rei do 
Baião ”, faleceu em 1989), mas de uma forma muito bem equilibrada, sabe? Des- - sas músicas eu gostava muito de ouvir Nat King Cole (can
tor norte-am ericano que 
participou do núcleo de trans
formação do jazz da idade de 
ouro para o swing, aproximan
do o estilo da juventude dos 
anos 40 e 50. Viveu entre 1919 
e 1965), que cantava “ Mona Lisa” ; era uma música muito presente lá em casa. Lá em casa era um mundo da comunicação de dentro, né? Isso lá na (ave
nida) Dom Manuel (uma das 
vias mais conhecidas de For
taleza, localizada no centro da 
cidade), uma casa pequena, mas eles (pais de Mino) tinham trazido isso do Maranhão, não sei como.Uma das histórias que eles falavam muito era do meu bisavô. Porque o meu bisavô é no Piauí o que o José de Alencar é aqui no Ceará. É porque a cultura do Piauí ainda não foi descoberta em termos de Brasil. O nome dele

era Hermínio dc Paula Castelo Branco, e ele fez um livro chamado “A  Lira Sertaneja” . Esse livro foi agora reeditado pelo Governo do Piauí. Ele era um poeta tipo o Patativa (do 
Assaré, como ficou conhecido 
o cearense Antônio Gonçalves 
da Silva. Poeta popidar que 
viveu entre 1909 e 2002), só que ele era culto. Ele era um homem que foi tenente da Guarda no tempo da Guerra do Paraguai; ele esteve na Guerra do Paraguai (conflito que 
aliou Brasil, Uruguai e Argen
tina contra o Paraguai e acon
teceu entre 1864 e 1870. Par-

"Meus irmãos não gostavam de 
prestar muita atenção nas conversas 

(do meu pai) porque eles ficavam 
conversando entre si, brincando e 

tudo mais."

te da política externa do I I  
Reinado brasileiro, surgiu de
vido a rivalidades internacio
nais e à posição estratégica da 
região platina). E era erudito porque ele escrevia bem. Mas vivia nas fazendas, tanto que ele é chamado “ o poeta caçador” . Lá (no Piauí) se perguntar “ Quem é o poeta caçador?” , eles dizem, fazem referencia a ele. E  era re- pentista. Ele passava noites e noites de uma cidade pra outra lá no Piauí pra poder enfrentar um cantador que desafiava; passavam a noite adentro. E falavam muito também de um tio meu que morava no Rio de Janeiro; aí me mostravam os poemas do meu tio. Então a atmosfera era muito impregnada disso, sabe? Mas só quem usufruiu isso fui eu, de todos os meus irmãos.Karlla -  Você falou que os 
primeiros desenhos que você

tem registrado foram aos qua
tro anos e que você fo i alfa
betizado pela sua irmã. D e
p o is  d isso  você p a sso u  a 
frequentar a escola. Pra você 
qual é o papel que a escola 
tem, ou teve, na sua carreira 
artística? Ela teve um papel 
de repressora ou de incen- 
tivadora? Qual a sua visão 
que a escola teve para o que 
você è hoje?Mino -  Como é o teu nome?Karlla -  Karlla.Mino -  Karla, isso é interessantíssimo. Eu só estudei no Christus, durante onze anos 
(fundado em 1951, é outro 

colégio tradicional de For-
- taleza). Eu entrei no primeiro ano {turma) C  e fui até quase o último {ano) do científico. O meu último do científico não teve porque nós fomos expulsos. A  turma toda foi expulsa. Mas, o co-- légio... Foi mesmo que entrar pra uma Escola de Belas Artes, porque eu passava o tempo todo desenhando. As matérias que me interessavam eram alguma coisa que tivesse História, se tivesse número no meio eu desligava. Eu não sei como é que eu passei no ginásio e no científico. Eu não sei como eu passei em Matemática, em Biologia, em Física, eu não sei. Porque cu não sei nada disso. Eu me lembro que estudava com os meus amigos pra passar. E passava decorando e pescando. Colando, como vocês falam. E era uma cola supercicntífica, fantástica. Era uma coisa à parte no colégio esse negócio de como a gente colava. Uma vez eu fui colocado a quase 10 metros de distância de todo o resto da turma; um novo professor que tava querendo botar moral no colégio, assim no sentido de que muitas pessoas estavam colando. Ele então
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me separou de todo mundo, me colocou a quase 10 metros de distância! E foi a melhor cola que eu fiz, foi a melhor prova que eu fiz!Todos -  (risos)Mino -  (risos) O primeiro da classe ficava lá na frente. Então ele (o professor) ficava vigiando aqui por trás, tudo em cima da gente, dos fonas. 
(Mino dá uma olhada para 
trás). (Mas) permitia ir lá na frente pra fazer uma pergunta ao professor. Aí eu fui caminhando. Fui caminhando, caminhando, e já tinha um (ou
tro aluno) fazendo a pergunta. Eu passei pelo meu amigo, era o Sérgio Porto, o primei- - ro da classe, tomei a prova dele e deixei a minha. E continuei com a dele. O pobrezinho, quando eu voltei ele tava suando...Todos -  (risos)Mino -  E aí eu pergun- - tei ao professor as minhas dúvidas, (risos) “Mas você tá indo muito bem, impressionante!” E ele: “Tá certo, aqui tá certo.” E eu olhando a pesca todinha. “Rapaz, pode ir.” Ele me deixou em paz, inclusive a vigilância, e eu passei de volta e peguei a minha prova. E  o Sérgio já tinha respondido pra mim também. Eu cheguei com a prova completa, e já  sabia alguma coisa das perguntas. Eu acho que, de certa forma, eles 
(os professores) sabiam (da 
pesca), porque eles queriam ver até onde essa turma... Foi uma turma muito especial que os professores adotaram. Era o Diatahy (Eduardo Diatahy B. 
de Menezes é hoje professor ti
tular de Sociologia de U F C  e 
da Universidade Estadual do 
Ceará, além de membro do Ins
tituto do Ceará), Luiza Teo- doro (professora da U F C  e 
considerada uma das mais res
peitáveis educadoras do país),

eram pessoas que tiniram a cabeça muito aberta pra essas coisas, eles não deixavam a gente ser reprovado por coisa pequena. Eles queriam que a gente aprendesse. Eu me lembro que o Diatahy uma vez, ou foi ele ou foi a Luiza Teodoro, ele passou uma prova e disse: “ Olha, eu vou sair de classe. O Roberto Carvalho Rocha 
(então diretor e atual propri
etário do Colégio Christus) me disse que essa classe é a pior que tem, que vocês são uns coladores, que vocês não estudam. Taí a prova. Podem fazer o que vocês quiserem.

"M a s (meu avô) vivia nas fazendas, 
tanto que ele é chamado 'o  poeta 

caçador'. Lá (no Piauí) se perguntar 
'quem é o poeta caçador?', eles 

dizem."

Podem perguntar, podem abrir o livro. Podem fazer o que vocês quiserem. Eu só não quero uma prova igual à outra.”  Aí saiu de classe.De repente tava a gente reunido num grande estudo de equipe, onde a gente aprendia. Quer dizer, todas as questões da prova eu aprendia depois da prova. E se o mais importante que a gente tem que aprender não é o que está na prova? A  gente aprendia na prova! Isso era o acordo com o Diatahy. Era um negócio impressionante! A  Luiza Teodoro também mantinha um código que ninguém devia realmente colar. Ela dava as costas pra gente e ninguém colava. Era uma coisa de disciplina consciente. São experiências que teve no Christus há muito tempo.Então eu aproveitava o meu tempo desenhando história em quadrinho, trocando pra

poder merendar. Naquele tempo não tinha cantina em colégio. Você levava o pão com goiabada, ou pão com Leite Moça, ou pão com manteiga, era essa a merenda. Laranja, pra descascar no colégio. Eu saía de casa correndo, não levava merenda, e quando chegava na aula que antecedia o recreio fazia história em quadrinho, ou um desenho que um menino pedia, e trocava pela merenda dele. Bastante 
cowboy, assim sem sentido, 
cowboy laçando uma vaca, no final caindo no poço, umas coisas assim, sabe? Tudo brincadeira. Mas eu passei esse tempo todo no colégio realmente estudando. E os professores quando viam que eu desenhava, chamavam pra desenhar, às vezes na lousa para poder ajudar na aula, às vezes pra fazer cartaz do colégio, quermesse, {festas de) São João, tudo no mundo que tinha no colégio. Então, eles já  sabiam quem eram os desenhistas. Eles chamavam em cada classe os que sabiam desenhar. E respondendo à sua pergunta, na verdade foi uma grande escola dc arte. Foi muito incentivo também.Denise -  Você disse pro 
pessoal da produção da entre
vista que a criança deve ser 
estimulada, incentivada, quan
do ela vai descobrindo os seus 
traços, fazendo os seus primei
ros rabiscos. Mas e você? Já  

fo i censurado alguma vez? Al
guém disse: ‘‘Que é isso, M i
no? Que desenho é esse? ” M ino -  Devem ter dito, devem ter dito. Só que eu já tinha uma base muito forte. Porque tudo o que eu fazia, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais e os meus amigos admiravam. Então nesse caso, quando acontecia alguma coisa dessa comigo, não

Quando a equipe de pro
dução se encontrou no tér
reo da Torre Deo Paseo, 
onde fica o estúdio de 
D an ie l B ran d ão  e JJ 
Marreiro, deu de cara com 
o deputado estadual José 
Guimarães (PI), pivô do 
caso Cuecagaíe, que pas
seava pelo shopping.

Durante entrevista com 
Daniel e JJ, o primeiro 
mostrou à equipe de pro
dução a lgum as revistas 
em quadrinhos do Capitão 
Rapadura, incluindo a nú
mero zero, de setembro de 
1996. 83



Mino

M ino  era o suplente do 
colunista da Folha de S. 
Paulo, José Simão. Devi
do à inviabilidade da en
trevista com o jornalista, 
M ino  assumiu o lugar.

Após a entrevista, oito es- 
tudantes e o professor 
Ronaldo foram comer ca
ranguejo em uma barraca 
da Praia do Futuro. Era 
uma quinta-feira.84

tinha força não. Mas nas pessoas que não têm esse histórico de incentivo familiar, isso pesa que você não pode imaginar. Você veja só, coisas que acabam com o desenho de todo mundo, eu não acredito que nenhum de vocês aqui, quando era criança, não soubesse desenhar. Eu não conheço uma criança que não saiba desenhar. Ainda não vi essa criança. Que você bote um lápis na mão... Você me mostre, eu faço questão, (bem incisi
vo) Eu quero conhecer essa criança que não sabe desenhar. E são desenhos fantásticos! Porque elas fazem desenhos completamente livres, as - concepções que têm ... Aquela frase do Picasso 
(pintor espanhol nascido 
em 1881 e morto em 1973, 
autor do quadro “ G ue- 
rnica”, entre outros), que ele diz: “ Eu passei 17 anos - pra aprender a pintar como pintor clássico, e uma vida inteira pra aprender a desenhar como criança.”  Essa é frase dele. Porque o desenho de criança é muito livre.Aí o que acontece: o colégio despreza isso. Não entra como matéria obrigatória. Era isso que eu tava falando com eles (com a equipe de produ
ção, durante apré-entrevisla). Música! Porque no meu tempo a gente cantava. Começava a aula, ficava dc pé quando o professor entrava. Parece que é um costume não mais adotado. O professor chegava, todo mundo de pé. Segundo, rezava-se antes dc começar uma aula. Depois cantava-se. Tinhas as canções que a gente cantava antes da aula. Tinha desenho geométrico, tinha desenho livre. O desenho geométrico tinha um peso maior em nota, o desenho livre não. E tinha também trabalhos manu

ais. Nós crescemos dentro desse ensino, fazendo caminhão- zinho de madeira, indo pra oficina que tinha no colégio e tudo mais. Eu vejo hoje isso ser desprezado. Quando chega na parte do vestibular não existe mais nada disso. A í eu não sei como ficam as pessoas. Porque todo mundo precisa um pouco de desenho. Não tem uma profissão no mundo em que não é preciso um pouquinho de pegar no papel e explicar fazendo algum traço. E isso a pessoa perde porque se você desenvolver -  você não vai ser um pianista,
"Eu acho que foi o primeiro desenho 

que eu lembro íer visfo na minha 
vida; foi esse desenho geométrico em 
perspectiva. E o fato de que desenhar 

era uma coisa muito gostosa."

você não vai ser um grande desenhista, porque essa não é a sua carreira -  mas você pode desenhar bem, você pode vir a ter qualquer noção de música, pequenas noções. Eu acho que a escola de hoje desprezou as pequenas noções. E nessa hora que ela despreza essas coisas, que o desenho é fora do currículo, o que acontece com os desenhistas? Com os pintores? Na hora que o colégio não adota mais a poesia como sendo uma coisa importante dentro de classe, o que acontece com os poetas? Quando o colégio, o ensino todo tira a religião como ensino, alegando que as religiões são muitas, como fica a espiritualidade? Tá entendendo?A  escola, a meu ver, foi muito responsável pela minha geração, e pelo meu trabalho. Eu fui muito impregnado pelos professores e pela experi

ência desse colégio (Christus), que casou perfeitamente com a vivência que eu tive em casa. Eu acho isso uma loteria até, uma coisa de muita sorte. Eu vejo isso com muita responsabilidade. Só fui tomar conhecimento disso quando vi a escola já no ponto em que está 
{hoje). Daí a minha preocupação agora em fazer esse trabalho da gente, a Rivista, e voltar o humor que eu faço mais pra juventude do que pros adultos. 
(Rivista è a publicação princi
pal da editora de Mino, a Edi
tora Riso. A Rivista tem como 
público-alvo crianças e ado

lescentes de escolas públicas 
- e particulares.)Rafaela -  Mino, no ves

tibular você fez  a escolha 
pelo curso de Direito. E  você 
até disse, na pré-entrevista, 
que essa não era a sua área 
de preferência, não era uma “ área que você queria seguir.
O  que o motivou a fazer o 

curso e o manteve até o final?Mino -  Lá vem meu pai de novo. Meu pai adorava {o D i
reito). Ele contava histórias de grandes advogados. Ele inclusive foi rábula. Porque naquele tempo, no Maranhão, no Brasil não tinha faculdade dc Direito no Norte {do Brasil), então a pessoa que fazia advocacia sem ser formado, só com estudo, se chamava rábula. E papai tinha muito orgulho de ter sido rábula, no tempo que era jovem. Um detalhe importante sobre ele: ele aprendeu a ler só. Ele atravessava o rio Itapccuru... Porque Caxias era dividida entre... E Itapecuru, aí fica Caxias, a cidade, e um bairro chamado Trezidela...Gustavo -  Caxias é a ci
dade onde o seu pai nasceu, 
no Maranhão...M ino -  É, Caxias do Maranhão. Então ele morava na



Êa J a m jsÍ úU - MinoTrezidela e atravessava nadando o rio pra poder ir buscar alguma alimentação pra mãe dele, porque ele era arrimo da família. E ficava de noite aproveitando os lampiões de gás, que só tinha em Caxias; em Presidela não tinha, pra ler. Ele foi um autoditada nesse sentido. E ele falava muito nessa coisa do rábula, do Direito, ele tinha uma empol- gação pelo Direito. E a gente assistia aos filmes juntos, na T V  Ceará (a antiga TV Cea
rá, criada pela Rede Tupi de 
Televisão em 1960, fo i extinta 
em julho de 1980), todo filme que passava sobre advocacia, do Charles Laughton - 
(ator e diretor anglo-ame- 
ricano. Viveu entre 1899 e 
1962), naquele tempo. “ O Vento Será Tua Herança” , essas coisas. Ele se empolgava com aquela coisa do júri, e eu também ficava - empolgado com o júri. Pra mim o Direito era o júri, era a parte penal, só existia essa. Quando ele morreu em 67, eu já  tinha entrado na faculdade, em 65. Eu já tinha dado esse prazer, essa honra que ele queria de ter um filho formado. E eu fui por causa de meus amigos. Esses meus amigos sempre me arrastavam pras coisas. Eu tava dormindo, depois do alm oço, quando chegou o Aziz, esse amigo meu que é até primo do Tasso (ex-gover
nador do Ceará por três man
datos. Atualmente é senador 
fe d era l pelo  P S D B ), A z iz  Jereissati, e disse: “ Acorda. Vambora se inscrever {no ves
tibular) que é o último ano de faculdade que não tem Matemática. O próximo ano vai ter Matemática com o peso grande, tem que ser agora!” Ele me levou pra me inscrever lá na faculdade de Direito. E realmente eu só passei por causa

disso, porque Matemática tinha peso um, e foi fácil colar com alguém. Tinha a novidade do Inglês, mas tinha um amigo meu que tinha chegado dos Estados Unidos e tava na minha frente...Todos -  (risos)M ino -  ...a xerox perfeita. Eu dei esse prazer dele me ver dentro da faculdade, eu tava perto de me formar, e ele também me viu desenhando na T V  Ceará, porque eu passei a desenhar ao vivo lá na televisão. Eu acho que deu um certo orgulho a ele, um retorno que ele queria.
"Depois eu percebia muito durante 

o almoço, durante o jantar, o 
incentivo da parte dele pela atenção 

que eu dava às histórias que ele 
contava."

Joanice -  E  como era esse 
trabalho pra TV?M ino -  O da T V  era o seguinte: era ao vivo (o nome do 
programa era Repórter Cru
zeiro). O repórter ficava lendo e a equipe toda ficava com o roteiro na mão, como vocês tão aí. (Mino aponta para as 
mãos dos entrevistadores, que 
possuíam a pauta da entrevis
ta) Eu  ficava com a prancheta, com o pincel atómico, esperando a minha vez, eu ficava acompanhando. Eu sabia que nessa notícia aqui, na terceira notícia, eu ia ilustrar. (Nesse 
momento, M ino estende as 
mãos como se segurasse pin
cel e papel) Eu já sabia o que era. A í quando ele começava, cu começava a fazer o desenho, a charge. A  T V  Ceará tava fazendo isso e ninguém percebia que estava fazendo uma coisa única no Brasil; na história da televisão só teve aqui

no Ceará, isso. Eu fazia seis a dez desenhos ao vivo na TV.Karlla -  Você fez  Direito 
por influência dos seus ami
gos e também porque era o 
grande sonho do seu pai. Oual 
papel teve a universidade, o 
curso de Direito, dentro da 
sua profissão?Mino -  Ah, foi o mestrado 
(falando alto) da minha escola de arte. Porque lá eu desenhei mais ainda. Eu não prestava atenção mesmo. Até o terceiro ano cu ainda fiquei ligado, gostava de Direitos Humanos, essa coisa toda, mas depois eu fui ver que o negócio não era por aí. Então tem três fatos importantes na faculdade de Direito: primeiro que lá eu fui convidado pra fazer parte desse programa da TV, porque dois jornalistas da T V  Ceará, inclusive um era o Lúcio Brasileiro 

(colunista social do jornal O  
P O V O , já  com 50 anos de 

profissão), andavam lá pela faculdade. Segundo, porque era entre 65 e 70, era a época da repressão, e eu fazia cartazes pras passeatas. Eu fazia tanto os cartazes da faculdade de Direito como depois me levaram pra outras faculdades pra reforçar os cartazes das demais faculdades. E a terceira porque eu passei numa prova muito difícil dc Direito de Trabalho graças ao (professor) Roberto Martins Rodrigues 
(um dos grandes juristas e 
políticos do Ceará, já  fa leci
do). Porque, quando eu fui fazer a prova oral, eu comecei a expor na frente da classe e ele ficou olhando assim pra mim e disse: “ Hermínio, me diz uma coisa: você tá precisando de quanto?”  Aí eu disse: “Nove.” “ Você não vai tirar desse jeito. Desenhe aí três situações que você acha que estudou.” Aí eu peguei o giz e fiz três

Nqs poredes da Editora 
Riso, vários quadros cha
maram a atenção da tur
ma, como interferências 
feitas por M ino d e "0  Gri
to", do norueguês Edvard 
M unch (1 8 6 3 -1 9 4 4 ),  e 
"Moça com Brinco de Péro
la", do holandês Johannes 
Vermeer (1632-1675).

A equipe de produção en
trevistou três pessoas, 
além  do próprio M ino, 
para compor o material 
que foi entregue aos de
mais entrevistadores. 85



Mino

0  p rofessor Geraldo 
Jesuíno, que pesquisou o 
obra de Mino nos anos 90y 
quando estava à frente da 
Oficina de Quadrinhos da 
UFC, foi o primeiro.

Os outros dois entrevista
dos foram Daniel Brandão 
e João Marreiro, jovens 
quadrinistasdo Ceará res
ponsáve is, ao lado de 
Mino, pela volta do Capi
tão Rapadura às tirinhas 
de jornal.86

charges sobre Direito do Trabalho, sobre o tema. “ Quanto é que tá precisando mesmo?” “ Nove.”  (Mino imita o prová
vel gesto do professor, põe 
uma mão em cima da outra 
como se estivesse escrevendo 
a nota que recebera) Então, até nesse campo eu encontrei pessoas desse tipo, porque eu podia ter encontrado pessoas... 
(Mino relembra a pergunta 
anterior, sobre os incentivos 
encontrados durante o perío
do colegial).Cristiane -  Mino, e esses 
cartazes que você fazia na di
tadura, você fazia mais por 
concordar com os ideais ou 
via como uma oportunida- - 
de de estar divulgando o 
seu talento?Mino -  Não, porque eu não assinava! Nessa época eu não assinava. Uma vez eu deixei dc ser preso lá no Rio Grande do Norte, por- - que fiz uma cartilha do Paulo Freire (famoso educador, 
nascido em 1921 em Recife, 
Pernam buco. F a leceu  em 
1997), naquela época tinha aquele (projeto) “ Alfabetização em 40 horas” . Eu desenhei a cartilha, mas não assinei. Quando cu voltei pra cá, todo o pessoal tinha sido preso lá. E eu não fui preso porque eu não assinava, não colocava o nome. E eu comungava com os ideais. Eu era militante. Eu não era do Partido Comunista não. Eu era da Juventude Es- tudantil Quarto C atólica  (JEQC), junto com Amarílio Macêdo (industrial cearense 
do Grupo J .  Macêdo, fabri
cante da farinha de marca 
Dona Benta, entre outras), Frei Tito (de Alencar, nascido 
em 1945 em Fortaleza. Reli
gioso católico, fo i  preso e tor
turado p elo  regime militar 
brasileiro. Morreu na França, 
em 1974. Até hoje a sua cau

sa mor tis não está definida) -  na época o Frei Tito fazia parte também. E  tem um detalhe interessante: tinha um general nessa época, parece que o Dilermano Monteiro, que era um general mais aberto. Então ele queria ter a graça dos estudantes, e, em vez de proibir pasí5cata ou proibir os cartazes, ele saía da 10a Região 
(Militar -  Quartel do Exérci
to), de manhãzinha cedo, e passava por todas as faculdades pra poder censurar os cartazes que iam sair às ruas. A í, o que eles (os colegas de fa 
culdade de Mino) faziam: eles
"Meus irmãos não gostavam de 

prestar muita atenção nas conversas 
Ido meu pai) porque eles ficavam 
conversando entre si, brincando e 

tudo mais."

me levavam escondido, atrás do general. Quando o general passava pela faculdade, e que ele liberava os cartazes, eu vinha e fazia mais 10 ou 20 cartazes na faculdade que não eram censurados. Então quando chegava na passeata, o general: “ Eu não entendo, eu vi esses cartazes todos, não dava tempo de ninguém fazer isso!” 
(engrossando um pouco a voz) O tempo era eu, na velocidade maior do mundo, fazendo os cartazes bem ligeiro.Naara -  Você não chegou 
a ser repreendido em nenhum 
momento pelas charges que 
você estava fazendo na TV  
Ceará?Mino -  Era noticiário, tipo como o Jornal Nacional (da 
Rede Globo de Televisão, exi
bido de segunda-feira a sába
do), era uma coisa muito...Naara -  M as envolvido  
com política?

Mino -  É ,  mas aquela política de jornalismo de cúpula. “ O presidente viajou, o presidente chegou...”N aara -  M as você não 
chegou a ser repreendido em 
nenhum momento por essas 
charges que você fazia duran
te a época da ditadura?Mino -  Você quer dizer se elas eram subversivas?Naara -  Não, se você che
gou a ser repreendido em al
gum momento pelos seus de
senhos.Mino - Não! Primeiro porque não podia. Não podia ser censurado porque a coisa já tinha acontecido, né? Segun-- do porque a censura aqui no Ceará foi muito fraca. Muito pequena a censura aqui. Eu fui censurado uma vez por besteira. Eu escrevi o meu nome -  Castelo Branco aí eles não deixaram botar na- revistinha que eu tava fazendo, acho que eles pensaramque era gozação. E depois a palavra velocípede. Eu disse que a Florinda Bolkan (atriz 
cearense nascida em 1937 na 
cidade de Uruburetama, a 108 
quilómetros de Fortaleza), quando era pequenininha, andava de velocípede nas praças de Uruburetama; tinha um trecho que falava sobre isso. A í eles grifaram velocípede. Eu tirei pra não criar confusão, sem entender porque era isso.Letícia -- Se você comun
gava com os ideais da época 
da ditadura, por que você não 
assinava as suas charges?Mino -  E porque eu não assinava, não assinava trabalho nenhum, (um pouco alte
rado) Tanto que em 67, quando eu fui pro Rio de Janeiro, todo mundo: “ Rapaz, você tem que ir pro Rio, você tem que ir pro Sul, você não pode ficar aqui, aqui você não tem mais o que fazer, você tem que



Mino

ir pra lá...”  Eu ganhei um prémio de propaganda e me deram a passagem pro Rio. Aí aproveitei e fui. Pra encurtar conversa: eu tive o primeiro contato com o Ziraldo (nasci
do em 1932, Ziraldo Alves 
Pinto é cartunista mineiro, 
“p a i” do desenho Menino  

Maluquinho) através de um amigo meu da JEQ C , que também era militante da época. E ele (o Ziraldo) me pediu pra ver uns desenhos que eu tinha. Eu não tinha nada, eu não tinha nada guardado. Nada, nada, nada. Todos os meus desenhos estavam espalhados. Eu disse pra ele que tinha, era véspera de carnaval, - mas eu trazia depois do carnaval, eu ia buscá-los. E ele: “ Pois, então, traga depois do carnaval. Aí eu vou olhar os seus desenhos pra ver como é.”
Vanessa -  Mino, quan- - 

do começou o seu reconhe
cimento como artista?M ino-A q ui em Fortaleza, o grande reconhecimento foi com a T V  Ceará. Porque era uma T V  única, era audiência total. Eu nem me dava conta de que na época era famoso. Porque na verdade, era famoso na época e não sabia. Era muito natural. Depois todo mundo conhecia a gente também, não fazia muita diferença. Até o Fagner (Raimundo Fagner, 
cantor cearense, natural de 
Orós, nascido em 1949), uma vez -  o primeiro encontro que eu tive com ele foi no Clube Jangadeiro comentando comigo mais tarde, ele me disse que quando eu cheguei lá, eu era todo estrela. Mas cu cheguei todo encabulado, porque eu não gostava de encontro social e fiquei bem tímido. Eu acho que ele achou que isso era ser mascarado; não era, era timidez.

Mas esse negócio do Ziraldo: eu passei o carnaval to- dinho (fazendo os desenhos). No apartamento do Rio, da minha tia, tinha comprado uma tinta nanquim c um caderno de desenho, daqueles curvos, bem grosso. E comecei a fazer pela primeira vez cartum, eu nunca tinha feito cartum. Eu fazia na T V  Ceará. Era cartum, mas ia embora... “ Me dá esse aí.”  Dava pro pessoal da TV, eu não guardava. Eu fiz uma quantidade de desenho que passou dois anos sendo publicada na revista “ O Cruzeiro”  (criada em 1928

"M a s (meu avô) vivia nas fazendas, 
tanto que ele é chamado 'o  poeta 

caçador'. Lá (no Piauí) se perguntar 
'quem é o poeta caçador?', eles 

dizem."

pelo jornalista Assis Chateau- 
briand, dono do conglomera
do de comunicação Diários 
Associados. Chateaubriand 
morreu em 1968. A revista 
deixou de circular em meados 
da década de 70), os que eu deixei lá. Aí quando o Ziraldo viu meu nome, eu tinha assinado Hermínio, ele disse: “Rapaz, vocc não tem um nome menor não? Assim, Mínio, sei lá, uma coisa assim? Hermínio tá muito...” Eu disse: “ Olha, Ziraldo, o meu apelido lá em casa é M ino.”  Ele: “Rapaz, porra, tu com um nome desse... Mino, Mino, bote Mino!” A í eu botei Mino nos meus desenhos tudinho. E deixei lá na revista “ O Cruzeiro” . Ele me mandou pra lá, tinha uma seção de humor que tava sendo inaugurada, (a seção se 
chamava O Centavo) Tava começando o Iíenfil nessa época, o Juarez Machado, um

bocado de gente. (Henrique de 
Souza Filho, o Iíe n fil, era 
chargista nascido em Minas 
Gerais. Viveu entre 1944 e 
1988. Juarez é pintor nascido 
em 1964, em Santa Catarina.) 
(Mas) eu não queria ficar no Rio de Janeiro. Eu não gostei nem um pouco do tipo de vida que eles levavam, da vida de lá...Ana Flávia -  Por quê?M ino -  Eu achei aquele negócio de cidade grande... Pra mim já  era uma cidade grande. Eu achei que o Rio, naquela época, já estava começando a deixar de ser a C idade Maravilhosa. Eu ia me sentir muito... Não gostei... E a saudade aqui do Ceará, tava namorando já .. .  Eu tinha tudo pra voltar, os amigos...Rebeca -  Só voltando um 
pouquinho pra questão ide
ológica. Você trabalhou pro 
Mutirão, um jo rn a l daqui 
que tinha um forte posicio
namento político, assim co

mo no Pasquim (tablóide criado em 1969, fez história com sua irreverência e anarquia durante a ditadura militar. Atingiu uma tiragem de 200 mil exemplares, em seu auge, na década de 70). Como a arte 
pode contribuir pra trans
form ar politicam ente a so 
cied a d e? Você vê na arte 
esse papel?Mino -  Eu vejo uma importância muito grande. Muito grande mesmo, (incisivo) Agora, eu não vejo isso só na charge não, sabe? Eu acho que a charge é até perigosa em certos momentos porque ela começa a anestesiar. Durante a ditadura, a charge foi suprema. Era uma cutucada nesse pessoal de poder muito forte. Tanto é que eles prendiam, chegaram a prender os desenhistas, né? Mas depois que terminou a repressão, ela ficou repetitiva. O Delfim Neto (Minis-

Quondo a equipe de pro
dução se encontrou no tér
reo da Torre Deo Paseo, 
onde fica o estúdio de 
Doniel Brandão eJJ M ar- 
reiro, deu de caro com o 
deputado estadual José 
Guimarães (PT), pivô do 
caso Cuecagate, que pas
seava pelo shopping.

Duronte entrevista com 
Daniel eJJ, o primeiro mos
trou à equipe de produção 
algumas revistas em qua
drinhos do Capitão Rapa
dura, incluindo a número 
zero, desetembro de 1996.87



Mino

A converso com Daniel e 
João teve de ser antecipa
da em um dia. No dia pre- 
viamente marcado, acon
teceu a entrevisto com o 
doutor Francisco Simão, 
que teve de odiar em um 
dia a suo entrevisto para 
a revista.

Durante entrevista com 
Jesuíno, o professor nos 
mostrou o número zero da 
revista Pium, de agosto de 
1985, editada pelos alu
nos da Oficina de Quadri
nhos da UFC na década de 
90. Nela constava uma 
entrevista com Mino.88

iro da Fazenda durante o go
verno do general Emílio Gar
ras tazu Mediei (1969-1974). 
Atualmente é deputado fede
ral pelo PP-SP) colecionava tudo o que saía sobre ele, caricaturas, charges sobre ele. Ele tinha uma grande coleção. Quer dizer, a coisa não afetava, não derrubava. Uma char- ge derrubar um império? Eu não acredito. Aquela história, né? Mas, por exemplo, um desenho do Ziraldo atrapalhou uma ação do governo terrível. Eles fizeram, parece, um milhão de adesivos. Era “Brasil, ame-o ou deixe-o” . Isso durante a Copa de 70. (realizada 
no México, o Brasil sagrou- 
se tricampeão mundial de 
futebol ao vencer o time da 
Itália por 4 a 1 na partida 
final) Todo carro tava com esse adesivo. A í o Ziraldo, no Pasquim ou no Jornal do Brasil, eu não me lembro bem, botou “ O último que sair, apague a luz” , ou foi “ Dê descarga” , foi um cartum desse jeito. Não teve mais ninguém que tivesse coragem de colocar o adesivo. E o governo ficou com aquele amontoado de adesivo que não foi usado. Quer dizer, a virulência de uma charge num momento desse.Agora, em termos de denúncia, eu digo sempre assim: se uma imagem vale mais do que mil palavras, eu acho que um cartum vale mais do que mil imagens. Porque quando um cartum é bem feito, quando ele representa um pensamento de um grupo de pessoas que não tá conseguindo se representar, até mesmo dentro de um jornal, aí eu acho que ela é muito forte. Quando você critica uma coisa pessoal, uma coisa de psicologia mesmo, que as pessoas se identificam, crítica social, até vida de ca

sal, as pessoas gostam dessas coisas, as amizades, essas coisas da vida comum, eu acho que ela cumpre uma missão de pingo d’água cm pedra dura.Vanessa -  M ino, você é 
bem sutil quando você vai fa 
zer suas críticas. A que se deve 
tanto pacifismo? Porque você 
é muito pacífico...Mino -  Ah, lá vem o meu pai de novo. Eu, quando tinha... Devia ter cinco anos, ou sete anos na época. Era na rua Dom Manuel. Tinha uma senhora lá perto (de casa) que botaram o apelido dela de bigodeira. Porque naquele

"Era uma coisa à parte no colégio 
esse negócio de como a gente 

colava. Uma vez eu fui colocado a 
quase 10 metros de distância de 

todo o resto do turma."

tempo não tinha essas coisas de depilação. Ela tinha muito pêlo aqui. (Mino aponta para 
debaixo do seu nariz) Era uma coisa chata. O  papai, então, chegou e disse: “ Olhe, ninguém chama a fulana de tal de bigodeira!”  Isso no jantar. Ele terminou de falar eu corri pra porta, coisa de menino, cheguei na porta, abri a porta e disse: “ Bigodeira!” (falando 
alto) Não tinha ninguém na rua. Mas eu cometi esse ato de desobediência entre cinco e sete anos de idade. E levei uma surra. Levei uma surra que até pode ter sido pequena. Mas ter visto o meu pai com o cinturão e me segurando pelo braço foi uma coisa terrível. Eu não me lembro se doeu. Mas o gesto... A  figura maior da minha vida, de repente naquela posição. E eu inclusive fiz xixi nas calças. Foi uma coisa que os meus ir

mãos caíram em cima de mim, por essa história.Ficaram duas coisas que eu aprendi: primeiro, nunca explorar defeito físico de ninguém. E daí cu estendi também pra questão do defeito moral. Eu não consigo criticar uma pessoa, sabe? Se for possível criticar o Presidente, o Deputado e o Senador, como Deputado e como Senador, aí sim, mas como pessoa... Eu me lembro da mulher dele, lembro do filho dele lendo, então eu não consigo transpor essa barreira. Segundo, porque quando eu cheguei no Exército em 65 -  cm 64 cu tava como militante, pichando muro, dizendo “ Yankees Go Home” , essas coisas mesmo, era subversão leve - ,  mas no ano seguinte eu tava no 23° B C  (23° Bata
lhão de Caçadores, localiza
do no Bairro de Fátima, onde 
ocorre alistamento e treina
mento militar em Fortaleza), servindo como soldado raso. No dia em que eu levei uma repreensão do capitão, que é a figura maior, eu senti vontade de fazer xixi nas calças. Imediatamente eu fiz a ligação da questão da autoridade. A í eu fiquei preocupado com isso. Eu disse: “ Como é que eu vou poder desenhar e ser audacioso com as coisas que eu tô fazendo, se cu sou uma pessoa que tem esse ponto fraco, medroso? Como é que eu vou fazer isso? Eu sou extremamente medroso” , foi a conclusão que eu cheguei.E todo mundo querendo que eu fizesse cartum, charge, porque eu carregava minhas coisas. Os salões de humor primavam por quem fizesse mais isso, né? Eu comecei a fazer uma coisa, que era uma história sobre sabedoria que é impressionante: um cara, que o pai dele mandou ele pra es-



Minocola dc sabedoria, ele foi, voltou e pediu ao pai pra reunir todo mundo na cidade porque ele queria falar. O pai dele, cheio de orgulho, chamou todo mundo, inclusive o prefeito. Aí o menino meteu o pau nas coisas erradas da cidade e esculhambou com o prefeito. O prefeito mandou dar uma surra nele. O pai o chamou e disse: “Olha, meu filho, você vai voltar pra escola, com os livros, porque você não aprendeu a ser sábio.” Ele voltou pra escola, chegou de novo na cidade. “ Meu pai, reúna as pessoas que eu quero falar, inclusive o prefeito.”  Ele disse: “ Olha o que você vai fa- - zcr...” “ Pode chamar.” A í reuniu todo mundo, pediu desculpas pela vez passada porque tinha esculhambado mais de meio mundo, inclusive o prefeito. Ele agora tinha chegado à conclusão - que o prefeito era um santo, era uma pessoa santa, honrada. E queria pedir ao prefeito que desse permissão pra tirar só um fio da barba dele. O prefeito, na vaidade, deixou. Ele foi lá, enrolou o dedo dele e “Pá!” (Mino faz um barulho 
de pancada), puxou o fio da barba. O prefeito sentiu a dor, mas ficou calado. Não pôde dizer nada, né? Aí chegou no palanque e disse: “ Olha, eu pedi isso porque quem tem um fio da barba desse homem guardado, tem felicidade na vida. Façam o mesmo.” O povo: “ Aaahhh...” , e avançou em cima do prefeito. O cara saiu correndo. E o negócio da sabedoria. Eu disse: “ Eu tenho que dar pra uma coisa desse tipo.” Eu comecei a fazer cartuns que passassem pela censura. Então teve uma hora, na época da repressão, eu tirei Menção Honrosa em Piracicaba (Salão Internacional de

Humor de Piracicaba, o mais 
importante do gênero no Bra
sil', existente há 32 anos), justamente com um cartum político que não tinha nada de político no exterior dele. Era um médico consultando um paciente. E  o paciente bem curvado. O médico dizendo pra ele: “Não se preocupe não. E por causa do regime que você está oprimido.” O regime alimentar era... (cochi
chando) Passou pela censura e entrou no salão. A í no salão já  tava livre. Quando eles despertaram pra coisa, o cartum já  tinha passado. E também já

"Você levava o pão com goiabada, 
ou pão com leite moça, ou pão com 
manteiga. Eu fazia um desenho que 

um menino pedia, e trocava pela 
merenda dele."

tava numa fase mais amena.Gustavo -  Mino, durante 
esse seu início profissional, 
que começou na faculdade, 
uma amiga sua fo i quem lhe 
apresentou o Van Gogh. (Vin- ccnt Willem van Gogh era pintor holandês, viveu entre 1853 e 1890. Suas influências para o Expressionismo foram notórias) Quais influências duran
te essa época de início profis
sional você conheceu? Quem 
são os artistas, pintores do 
mundo todo, mesmo do Bra
sil, que influenciaram pra  
você começar a pensar no seu 
próprio traço?M ino-Tudo! (incisivo)Eu sou uma máquina engolidora de influências e tudo, sabe? Eu não tive barreira. Eu passei um tempo, tava dizendo pra vocês 
(Mino relembra do dia em que 
deu a pré-entrevista para a 
equipe de produção), eu fazia o pé do Ziraldo; não conseguia

fazer um pé se não fosse como o Ziraldo, que era bem gran- dão, com as mãos grandes. E o estilo de humor do Jaguar (o 
cartunista Sérgio de Maga
lhães Gomes Jaguaribe é ca
rioca, nascido em 1932), porque eu adorava o estilo dele. E o desenho livre do Millôr Fcmandes (cartunista cario
ca, nascido em 1924. Atual
mente é colunista da Revista 
V E JA , editada pelo Grupo  
Abril). Depois veio a influência dos pintores, com Van Gogh. Eu já queria transpor a pintura do Van Gogh com o cartum, gostava de fazer um pontilhado. Depois vinha o pontilhado de outros desenhistas. As revistas... Eu me lembro que a sede de influência era tão grande que tinha um vendedor que passava lá pelo escritório de publicidade, a agência (agên

cia Metas, de Anastácio de 
Sousa, onde Mino trabalhou 

na juventude), ele levava uns livros grandes, americanos, que ele vendia para as agências dc publicidade. Foram os livros que influenciaram o mundo da comunicação da minha época. Não tinha dinheiro para poder comprar, era assim em tomo de 100 reais, mas o vendedor já sabia. Ele passava lá só por causa disso, olha que apoio! Eu pegava o livro, e começava a paginar, gravava tudo. Eu descobri que tinha memória fotostática. Aqueles desenhos todos na minha cabeça. Uma solução que tinha mais preto e um branco, por exemplo. Aquilo ali ia despontar nos próximos desenhos que eu fizesse. Não era copiando, era a coisa da influência. E fazia isso livremente, porque não tinha ninguém pra censurar. “ Ah, esse aí não pode, isso aí não se deve.” , como hoje em dia é

A pré-entrevista com M ino 
foi realizoda dez dias an
tes do entrevista para a re
vista. Ela durou 3 horas e 
meia, começondo às 16h 
e tendo fim Ò s l9 h 30 .

Antes da entrevista, toda 
o turma, exceto a equipe 
de produção, esperou na 
recepção do prédio onde 
fica a Editora Riso até que 
fosse preparado o am bi
ente para a captação. 89
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M ino  otendeu o primeiro 
ligação que a equipe de 
produção fez à Editora 
Riso. De imediato, o artis
ta demonstrou bastante 
interesse em conceder a 
entrevista.

Ào final da entrevista, Mino 
mostrou à turma o painel 
que pintou sobre o massa
cre do sítio Caldeirão, ocor
rido no Crato (CE), em 
1935. Segundo o artista, 
bombas foram jogadas de 
um avião naquele povoa
do, tal qual Guernica (Es
panha) meses antes.90

todo mundo “ Isso não pode!” Era livre.Uma das coisas que eu aprendi também é deixar abrir a porta das influências, nào ter vergonha de dizer que é influenciado, não ter essa preocupação de querer ser melhor do que os outros, pra poder acabar com essa história de competitividade, que muitas vezes é uma bobagem. Se quer competir, vai competir com quem? Você tem que escolher com quem você vai competir. E pra quê? Pra ser melhor do que aquele? Se você tem milhares de pessoas que você pode seguir o exemplo... É perda de tempo, né? Foi por isso que quando eu entrei na pintura, em 93, que eu já  tinha sido apresentado à tinta acrílica e eu comecei a pintar, eu disse que me considerava um aprendiz de pintor. Porque isso era mais importante do que pretender ser um mestre, mais cedo ou mais tarde. Porque o mestre, por mais esforço que ele faça, ele só pode ter um número reduzido de alunos; e um aluno pode ter milhões de mestres. Não existe limite para o aprendiz. E cu comecei a me impregnar dessa história que eu descobri, aí eu comecei. Eles começaram: “ Ah, mas isso aqui parece muito com Aldcmir Martins.”  “ Ah, isso aqui é Picasso , né? M o- digliani?” ; todo muito vai descobrindo. E eu: “ É, tem uma coisa do Picasso, tem uma coisa do M odigliani. Tá todo mundo aí” . (Aldemir Martins 
era pintor e escultor cearense 
radicado em São Paulo (1922- 
2006). D e renome internacio
nal, faleceu poucos dias de
pois da entrevista do Mino. Já  
Amedeo Clemente Modigliani 
era pintor e escultor italiano. 
(Viveu entre 1884 e 1920).

Joanice -  Você fo i apre
sentado à técnica de tinta a 
óleo em 1993.E  as técnicas 
que você desenvolve hoje, 
como a pirogravura, como fo 
ram apresentadas a você?Mino -  Eu conheci um artesão, eu trabalhava no jornal. Ele tava na porta, vendendo bolsas de couro e tinha uns desenhos de couro. Eu perguntei: “ Rapaz, como é que desenha no couro?” . Ele disse: “Rapaz, em fogo, em dobra”  “ Ah, tu sabe como c esse aparelho?” Ele disse: “Ah, eu trago aqui amanhã” . Digo: “ E traga couro também.”  Ele

"E  nessa hora que ela (a escola) 
despreza essas coisas, que o 

desenho é fora do currículo, o que 
acontece com os desenhistas? Com 

os pintores?"

trouxe um couro mole e piro, quando eu vi aquela pontinha que ele bateu o primeiro traço no couro, eu disse: “ Rapaz, você vai trabalhar comigo” . Era um grande artesão. “ Mas esse couro, vamos tentar planejar mais” . Ele foi logo comprar outro couro. Depois, eu descobri que tinha de lixar o couro, que eu tinha mandado aquela moldura e o couro tinha um muque, mas o cara da moldura não conseguia fazer o couro ficar lisinho. A í, o artesão: “ Essa é só a técnica de quem faz tela” . Ele trouxe uma tela e o couro lixado. Comecei a desenhar no couro. Bateu uns cinco anos com essa questão do couro. Fiz grandes quadros, fiz até uma passagem da Guerra de Canudos (movi
mento político-religioso bra
sileiro que durou de 1896 a 
1897, ocorrida no interior do 
Estado da Bahia) para repre

sentar a força nordestina, e gravada a fogo em cima do couro. Foi uma fase muito interessante.Joanicc -  E  o senhor tem 
alguma técnica preferida?Mino -  (pensa um pouco 
antes de responder) Não. Eu pulo de uma pra outra. Estou numa e fico com saudade da outra, volto. Estou muito tempo pintando, fico com saudade do papel, porque é muito confortável você desenhar em um papelzinho em cima dc uma mesa. Outra coisa, é estar pintando um quadro, que às vezes você passa um dia todo curvado, sem jeito, pintando. Tem quadro que sai uma verdadeira pirueta por causa da tela que não pode se mexer e tem que se mexer.Na ara -  Mino, você fa 

lou que começou a fazer pin
tura, desenho no couro para 
relembrar a cultura nordes
tina. E  isso é um traço que 

tem muito no seu trabalho: 
você está sempre pegando as
pectos da cultura nordestina, 
como chapéu de cangaceiro, 
até mesmo a roupa, ou um ca
valo, jumentos nos desenhos. 
Isso é uma forma de conser
var a cultura nordestina?Mino -  Essa foi a minha descoberta. Como c teu nome?Naara -  Naara.Mino -  Naara, olha como é engraçado: quando eu tinha dezessete anos de idade, fui para uma festa de americanos, no intercâmbio. Ainda fui pegar minha filha nos Estados Unidos tempos depois. Eu sabia, decorado, 40 tribos norte- americanas. Eu dizia tudinho e os americanos ficavam impressionados, porque nem eles conheciam. A  minha cultura era de cowboy, que vinha de fora. Eu nunca tinha me voltado para a cultura local. De uns dez anos pra cá, eu comecei a ver que
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tinha uma coisa diferente. Quer 
dizer, eu conheci Van Gogh, 
Picasso, Rafael, Rembrandt, 
Renoir, Staimberg, Millôr, 
Ziraldo. Tuuudo de fora!
(Rembrandt Hermans van Rijn 
(1606-1669), pintor holandês 
inserido no contexto do Barro
co; Rafael Sanzio de Urbino 
(1483-1520), um mestre da 
pintura e da arquitetura da es
cola de Florença durante o 
Renascimento Italiano; Pierre- 
Auguste Renoir (1841-1919), 
pintor impressionista francês; 
Saul Steinberg (1914-1999), foi 
um cartunista famoso por suas 
ilustrações para a The New 
Yorker Magazine).

O que eu vi do Nordes- - 
te, aqui, eram uns gatos e 
cangaceiros do Aldemir 
Martins quando em vez, 
agora é que está mais pre
sente na nossa sociedade; e 
cordel. Mas era uma coisa 
muito distante. De uns cin- - 
co anos pra cá, foi que eu 
tive a idéia de fazer um mu
ral, o mural do aeroporto. Não 
sei o que me levou a isso. Ah, 
sim, eu sei porque foi! E por
que, o seguinte: eu sou inven
tor também, sabe? Aqui eu te
nho que inventar como ganhar 
dinheiro. Porque se for espe
rar só que as pessoas venham 
comprar quadro, não aconte
ce. A gente tem que inventar 
um meio de vender quadros, 
um meio de estar circulando 
no meio de pessoas que pos
sam me propor um negócio.

Rafacla -  Você começou a 
assinar seus trabalhos como 
Mino após o encontro com o 
Ziraldo no Rio de Janeiro e 
depois você passou a registrar 
o nome. Em que momento você 
sentiu a necessidade de regis
trar a marca Mino?

Mino -  Foi graças a um 
amigo meu chamado Amarílio 
Macedo. Ainda hoje sou gra
to a ele por causa disso. Meu

aniversário é no dia 3 (de 
maio) e o Amarílio é no dia 2 
ou 4. Agente sempre comemo
ra, eu vou na casa dele e tem 
um almoço pra ele. A gente 
canta parabéns pra ele, depois 
pra mim. É sempre uma coisa 
tradicional na amizade da gen
te. Nesse almoço, ele disse pra 
mim: “Mino me diz uma coi
sa: teu nome é registrado?” 
Ele, empresário, né? Eu dis
se: “Não”. “Por que tu não re
gistra teu nome, rapaz?” “Não 
rapaz, deve ser muito caro, 
negócio de patente, né?” E ele: 
“Não. (Quando) terminar o 
almoço, nós vamos lá no J.

"Entre 65 e 70, eu fazia cartazes 
pras passeatas; eu fazia tanto os 
cartazes da faculdade de Direito 

como os cartazes das demais 
faculdades."

Macedo”. Ele me levou, me 
apresentou ao advogado. O 
advogado mandou o registro 
pra ser patenteado no INPI 
(Instituto Nacional de Propri
edade Industrial, autarquia 
federal criada em 1970, vin
culada ao Ministério do De
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior), um insti
tuto nacional de patentes c in
venções. Eu recebi registro. 
Depois no escritório, ele se 
apresentou como guardião da 
marca. Ainda hoje ele é. Essa 
marca, inclusive, já houve ten
tativas de ser tomada pela Fun
dação Anchieta e eu me defen
di graças ao registro. Se não, 
eles tinham levado mesmo.

Gustavo -  Mino, você re
cebe algum dinheiro pelos di
reitos autorais através dessa 
marca registrada?

Mino -  Não, isso aí é só a 
salvaguarda mesmo para (evi
tar) que outra pessoa tome.

Agora, dinheiro com ela só se 
for através de licenciamento 
ou alguma coisa desse tipo, 
algum produto.

Letícia -  Você recebeu al
gum dinheiro, algum direito 
autoral, pela marca da TV 
Verdes Mares?

Mino -  Não, porque eu não 
vendi a marca (com direito au
toral). Hoje em dia, ninguém 
aqui tá dando muita importân
cia a isso, mas no tempo do 
Canal 10 não tinha, acho que 
nem se falava nisso. E eu ven
di. Aliás, devia ter dado, por
que o preço foram eles mesmos 
que deram, um preço muito 

bom na época. Eu não sabia
- nem o que era isso. Eu traba

lhava com tudo de graça, fa
zia tudo de graça. Foi na fa
culdade de Direito inclusive, 
o Mansueto Barbosa (ex-su- 
perintendente da Televisão 
Verdes Mares, já  falecido) me

- avisou que estavam tentando 
fazer um símbolo que lem

brasse os verdes mares, podia 
ser um peixe, uma jangada, es
sas coisas. Veio a idéia de fa
zer uma sereia, e eu fiz com a 
carinha da minha namorada, 
que hoje é minha mulher. E o 
Edson Queiroz (empresário 
cearense, falecido em 1982, 
fundador do Grupo Edson 
Queiroz), ficou louco por ela. 
Por isso que cu queria ter dado 
de presente.

Cristiane -  Mino, você 
sempre está mostrando o nor
destino, os símbolos nordesti
nos. Já no caso da sereia, não 
é uma figura tão nordestina. 
Então, por que a sereia?

Mino -  Porque na época eu 
não sabia. Quer dizer, a sereia 
é uma mitologia grega. Mas, 
para mim, ela tava bem per
tinho aqui. É uma coisa que 
tava no meu imaginário e tal
vez hoje não tivesse feito. Mas 
é porque o ponto forte da se
reia é a questão do canto da

Para que a entrevisto não 
fosse interrompido em ne
nhum momento, o telefo
ne da sala foi retirado do 
gancho. Mas de vez em 
quando se ouvia o telefo
ne de dentro da Editora 
tocar.

0 primeiro contato com 
Daniel e João foi feito por 
e-mail. João respondeu e 
se comprometeu a ajudar 
a equipe de produção no 
que fosse necessário. Foi 
marcado um encontro com 
os quadrinistas seis dias 
depois.
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Quondo Jesuíno soube que 
Mino io ser entrevistado pelo 
Revista Entrevista, o profes
sor reconheceu que já não 
ero sem tempo. Ele também 
desejou ver o artista plásti
co Descartes Gadelha nas 
próximas revistas.

Antes do pré-entrevista, 
M ino  folheou as três últi
m as Revista Entrevista 
publicadas. Depois de con
ferido o material, o artista 
pediu a uma assistente 
para guardá-las, afim  de 
lê-las mais tarde.92

sereia. Porque, como a televi
são é audiência, ela busca en
cantar as pessoas. E a sereia é 
justamente isso, é o canto da 
sereia que faz o marinheiro se 
aproximar das ilhas onde elas 
estão. Foi baseado nisso. Por 
ser um elemento do mar e ti
nha conexão com os meios de 
comunicação. Nessa hora, o 
regionalismo eu nem pensava.

Só pra terminar se eu gan
ho com a marca. Pelo contrá
rio, eu tenho que pagar. Todo 
mês, ou de seis em seis me
ses, eu tenho que renovar a 
posse da marca. Eu pago a esse 
escritório, que toma de conta, 
que fazem a vigilância, e 
dão um retomo; e eu pago 
ao instituto nacional. E te
nho que usar a marca, 
inclusive, porque há muitas 
marcas que as pessoas re
gistram só para ganhar di
nheiro depois. Eles exigem 
que a pessoa use.

Gustavo -  Depois que 
você fez o desenho da sereia, 
você passou a trabalhar no se
tor de artes da TV Verdes Ma
res. Como é que fo i esse tra
balho? Ouanto tempo durou?

Mino -  Rapaz, tem tanta 
história... Porque a TV Ceará, 
antigo Canal 2, era onde hoje 
é a Holding do Grupo Edson 
Queiroz {conglomerado cea
rense, com empresas atuando 
nas áreas de metalurgia, co
municação, agropecuária e 
agroindúsíria, entre outras). 
Então, eram duas televisões, 
uma perto da outra. Eu traba
lhava no canal dois, que era a 
TV Ceará. Quando eu fui con
tratado pelo canal dez, eu não 
mudei o meu caminho não. Eu 
entrava no canal, batia o meu 
ponto lá e ia pro canal dez tra
balhar. E quando chegava no 
final do mês, eu não recebia o 
dinheiro. Eu fui reclamar. Ele 
disse: “Não, você não assina 
o ponto”. Eu dizia: “todo dia

eu bato ponto sim”. Ele dizia: 
“Não, rapaz, que história é 
essa?” Quem descobriu essa 
história foi o Guilherme Neto 
(radialista e jornalista, um 
dos principais nomes da radi
odifusão cearense) e o João 
Ramos (radialista, jornalista, 
ator e diretor de teledra- 
maturgia, um dos pioneiros da 
televisão no Ceará, já  faleci
do). Eles me viram lá na TV 
Ceará e disseram: “Rapaz, por 
que é que tu passa aqui todo 
dia? Tu não já saiu daqui?” Eu 
disse: “E cu num tenho que 
bater ponto?” Eu não sabia, 
que eu batia o ponto na TV

"E  eu não fui preso porque eu não 
assinava (os trabalhos), não 

colocava o nome. E eu comungava 
com os ideais. Eu era militante."

Ceará, e trabalhava no Canal 
10. Foi quando eles dois se 
entenderam lá, me ensinaram 
como é que fazia pra cu não 
bater ponto. Eu não sabia nem 
o que era isso. Chegava atra
sado, essas coisas de começo 
de trabalho. Meu trabalho lá 
era fazer slides. A gente fazia 
uns desenhos, colocava de 
qualquer forma e ia pro ar.

Cristiane -  Esse fo i o seu 
primeiro trabalho como pro
fissional?

Mino -  Não, o primeiro 
trabalho foi do (publicitário) 
Anastácio de Souza, cm uma 
agência de publicidade, e na 
Ceará Pan. E fazia muito tem
po. Tinha uns empregos mais 
doidos do mundo. Trabalhei 
na Coelce (Companhia Ener
gética do Ceará, criada em 
1971, é responsável pelos ser
viços de produção, transmis
são e distribuição de energia 
elétrica para a capital e o in

terior cearenses. Foi priva- 
tizada recentemente), que é a 
antiga Conefor.

Ana Flávia -  Mino, você 
fez Direito. Em algum momen
to, você cogitou trabalhar com 
Direito ou pensou em outra 
coisa, ou sempre achou que ia 
trabalhar mesmo com arte?

Mino -  Minha mania era 
montar escritório, era montar 
emprego, sabe? Eu fiz com 
meus amigos um escritório de 
advocacia, a maior loucura do 
muuundo. Ficar esperando cli
entes. Já pensou um negócio 
desses? (risos) Na sala espe
rando cliente. Mas eu vi que 

não era por ai, nem pra con-
- curso nem nada e deixei dc 

lado mesmo. O que ficou 
dentro da minha convicção, 
tanto que eu faço parte da 
OAB {Ordem dos Advogados 
do Brasil), é que cu precisava 
do Direito por ser cartunista.

- Nessa época dc repressão, 
era importante porque dava

direito a uma prisão especial 
também. Mas depois eu fiquei 
achando que tinha alguma coi
sa na minha vida de Direito. 
Então digo assim: “Vou ser ad
vogado de mim mesmo e das 
pessoas que precisarem”.

Em alguns momentos eu 
advoguei em causas, como o de 
uma amiga minha que foi es
tuprada por três bandidos de 
Fortaleza. Ela precisava só de 
um advogado pra poder forma
lizar, porque os caras iam ser 
mesmo condenados pela juíza. 
Ela pediu para eu ir c eu pro
meti pra ela que ia às 9 horas. 
Mas tomei um porre à noite, 
numa festa, acordei com dor dc 
cabeça, uma ressaca daquelas 
horríveis. E ela me lembrou: 
“Olha, tem audiência hoje, às 
nove horas”. Sabe quando você 
ta com a cabeça para um lado 
e você pro outro? Eu tomei dois 
Dorflex {analgésico), abotoei 
a manga comprida pra ficar pa
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recendo advogado, botei uns 
óculos escuros e fui lá pro 
fórum. As três primeiras pes
soas que eu cumprimentei fo
ram os bandidos. (risos da tur
ma) E fiquei só olhando pra 
juíza. Ela ganhou a causa. Já 
estava ganha.

Depois, eu fui advogado 
assim, por exemplo, nessa 
questão do painel do aeropor
to entre a Infraero (empresa 
pública federal brasileira cri
ada em 1973, responsável 
pela administração dos prin
cipais aeroportos do país) e os 
anunciantes que pagaram a 
confecção do mural. Teve ad
vogado na história e tudo 
mais. Mas os textos da de- - 
fcsa e do ataque estavam 
ficando muito esquisitos. 
Estavam partindo pro lití
gio. Uma das coisas que eu 
aprendi na vida a respeito 
da advocacia, fora da facul
dade, é que tudo e feito - 
numa medida se houver 
acordo. Se houver acordo, 
tudo bem. Se não houver, a 
coisa vai demorar. Tudo que c 
no litigioso demora muito. Eu 
fiz um texto mostrando as ra
zões que eu achava que devi
am estar. Bem simples, inclu
sive sem a linguagem que o 
pessoal usa no fórum, aquele 
negócio do ‘‘destarte”, “ou- 
trossim”, “datavenia”. Acho 
que eu seria um excelente ad
vogado de escrever, porque eu 
colocaria um parágrafo pro 
juiz ler. O juiz demora nos 
processos porque tem dessa 
grossura (sinaliza com a mão, 
mostrando muita quantidade) 
de processos e se você for ler 
essas palavras todas... Dizer 
assim: “Seu juiz, baseado no 
artigo tal, eu acho que fulano 
de tal é inocente, justamente 
por isso, por isso, por isso e 
por isso”. Não existe nada no 
mundo que não possa ser re
sumido. Eu fiz isso na ques

tão do mural, foi um documen
to que vigorou realmente.

Ana Flávia -  E a teoria do 
Direito, as ideias que você 
captou nesse período da facul
dade contribuíram de alguma 
maneira para a sua visão de 
artista? Pra amadurecer em 
algum ponto de vista seu tra
balho como artista?

Mino -  Eu acho que sim, 
não só pelo fato de ser Direi
to, mas o fato de ter sido ensi
no superior. Porque a univer
sidade é uma palavra muito 
feliz. Ela tira a gente de um 
universo pequeno e leva pra 
um universo maior. A gente

"Eu  disse: 'Olha, Ziraldo, o meu 
apelido lá em casa é Mino.' Ele: 
'Rapaz, porra, tu com um nome 
desse... Mino, Mino, bote M ino !" '

estuda método, sistema, são 
palavras que você estuda 
quando passa pra uma facul
dade. E mostra que tem outros 
lugares mais distantes, quan
do você faz doutoramento, 
mestrado e estudar a vida toda. 
A faculdade faz a cabeça de 
uma pessoa. Acho que o ensi
no primário, ele prepara a base 
da sua vida. O ginásio, o cien
tífico, esse período antes da 
faculdade ensina você a apren
der as matérias, e a faculdade 
é que joga no mundo. E se isso 
for bem feito, influencia tudo 
o que você for fazer. Você sabe 
que tem instância superior de 
raciocínio. Acho que a inteli
gência do mundo, realmente, 
as grandes civilizações são 
onde tem o ensino universitá
rio. Nos Estados Unidos, todo 
o poder de fogo deles no sen
tido cultural mesmo é devido 
à inteligência que eles têm em 
determinados status. Há uni

versidade, faculdades fortís
simas. A inteligência lá funcio
na e é valorizada.

Gustavo -  Você trabalhou 
na Conefor, chegou a traba
lhar no Sistema Verdes Mares. 
Quando começou o trabalho 
publicitário? Você criou a 
agência Estalo...

Mino -  Foi, com o Ricardo 
Bezerra... (alualmente é pro

fessor da Faculdade de Arqui
tetura da UFC)

Gustavo -  Como fo i essa 
parceria em trabalho publici
tário? Você tinha alguma ex
periência com isso?

Mino -  Tinha, eu trabalha
va numa agência publicitária

- do Anastácio de Souza, a Me
tas, e o Ricardo Bezerra vinha 
da formação de arquitetura, 
mais voltado para programa
ção visual. Eu gostava mais da 
programação visual, do dese
nho mesmo, da arte. Nós fica-

- mos amigos e decidimos mon
tar a nossa própria agência só

de criação. Achava que tinha 
mercado pra isso. Abrimos uma 
salinha pequena. Também fica
mos esperando os clientes como 
no primeiro.

Como os clientes não vi
nham, a gente inventou uma 
história de fazer uma Feira da 
Comunicação. Foi em 1962. 
Uma coisa fantástica, muito 
bonita. Tudo o que era comu
nicação entrava: sinal de trân
sito, anúncio, tudo o que fos
se, tudo o que visse entrava 
nessa feira. Nós conseguimos 
ganhar algum dinheiro, prin
cipalmente, experiência de 
trabalho com as pessoas, con
tatos de negócios e tudo mais. 
Depois que terminou a Feira 
da Comunicação, nós trou
xemos o Pasquim, veio todo o 
pessoal do Pasquim; o Millôr, 
o Ziraldo, Jaguar, Ivan Lins 
(um dos principais composi
tores e cantores da Música 
Popular Brasileira), (que) na

A equipe de produgõo se 
reuniu no Curso deCom u- 
nicaçõo para o revisão fi- 
nol do material extroído 
da decupagem das fitos. 0  
encontro com eçou às 
15h30 e durou até 21 h.

No dio do pré-entrevista 
com Mino, na Editora Riso, 
os estudantes Cristione e 
Rafaela perderam o pon
to de referêncio da edito
ra e tiveram de andar seis 
quarteirões. 93
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Depois do convite aceito, 
restava apenas confirmar 
o local e a hora da entre
vista. M a s foram várias 
tentativas por telefone até 
a equipe entrar em conta
to direto com o Mino.

Após a entrevista, o estu
dante Claudiene conversou 
com M ino sobre a criação 
da Super-Sobral, a perso
nagem feita por alguns 
estudantes do Curso de 
Comunicação para ela.94

época estava fazendo sucesso 
com (a canção) “Madalena”.

Mas entre o dinheiro que 
entrou e o dinheiro que saiu 
não restou nenhum dinheiro, 
ficou zerado. A coisa mais in
crível no mundo, essa experi
ência, no zero, zero, zero... 
Nós voltamos para a Estalo do 
mesmo jeito. Passamos um 
tempo ainda fazendo alguns 
trabalhos, desenvolvendo al
guns trabalhos até do Macar
rão Fortaleza, uma embalagem 
que nós fizemos lá. Teve uma 
fase bonita, mas eu lembro que 
nós terminamos, dividimos 
tudo, eu e o Ricardo, e ficou 
um lápis sobrando. O Ri
cardo pegou quebrou o lá
pis e ficou em duas pontas, 
ele deu uma pra mim e ou
tra pra ele. Mas foi uma 
experiência de riqueza hu
mana, de trabalho profissi
onal muito alem do que a 
gente esperava.

Karlla -  Quanto tempo 
durou a agência?

Mino -  Acho que um ano. 
Estalou, acho que a agência 
estalou, (risos da turma)

Lucinthya -  Com relação 
à publicidade, como era ser 
artista e trabalhar no merca
do publicitário? Havia liber
dade para criação? Como era 
inserir a arte na publicidade?

Mino -  Veja bem: tudo que 
entrava na agência e chegava 
no Departamento de Criação, 
de Arte, eu pensava ou como 
cartunista ou como uma coisa 
de arte mais séria, artes plás
ticas, ficava nesse contexto, ou 
então na literatura. Porque eu 
acho que o publicitário, ele 
deve ter uma formação cultu
ral. Não é profunda, não, mas 
tem que ser larga. Mas é uma 
cultura rasa, ampla, boa pra 
você pegar o molde, os 
briefings (resumos, em inglês. 
Rase do processo de planeja
mento criativo) que a gente

chama. O que faz uma grande 
campanha e o que faz ter uma 
grande idéia, é você saber que 
existe uma história grega, que 
existe uma história egípcia, 
que existe um clássico conta
do por um amigo, sabe? Você, 
na hora, ter material que pos
sa te acudir, durante o proces
so criativo. Em tomo disso era 
que eu trabalhava na agência.

Lucinthya -  Porque geral
mente os artistas, quando sur
ge a idéia, costumam ser po
dados ou então o empresário 
diz: “Não, muda isso aqui, 
muda isso aqui,\ O fato de 
você estar trabalhando tam-

"Eu acho que um cartum vale mais 
do que mil imagens. Porque 

quando um cartum é bem feito, aí 
eu acho que ele é muito forte."

bem com desenho... Existe 
esse preconceito em relação 
ao desenhista. Então, como 
era essa relação de você es
tar produzindo um desenho, 
estar lidando com a arte, com 
o mercado publicitário, estar 
lidando com a empresa?

Mino -  Nós estamos lidan
do sabe com o quê? Com a 
paciência oriental, a gente está 
diante do Dalai Lama (líder 
político do Tibet, monge reco
nhecido por todas as escolas 
do Budismo tibetano). Olha, o 
cliente é um dos elementos 
que dá mais formação de pa
ciência, de autocontrole na 
agência, na área. Porque é de 
onde vêm as opiniões mais 
esquisitas que você pode ter, 
da onde vêm as objeções mais 
loucas. A gente vê cliente 
agindo contra ele mesmo. Vou 
contar uma história aqui bem 
simples: tinha um candidato a 
vereador, que me procurou

para fazer o símbolo da cam
panha dele. Eu fiz um símbo
lo bem bonitinho, passei não 
sei quanto tempo (nele). Eu 
achei: “E isso, ele vai ganhar 
com isso aqui”. Estava empol
gado com aquelas histórias da 
propaganda do Hitler (Adolf 
Hitler (1889-1945), ditador 
alemão nascido na Áustria, foi 
o líder do Partido Nacional 
Socialista dos Trabalhadores 
Alemães), da massificação. 
Como é o nome do livro? E 
um livro famoso. Foi até edi
tado no Brasil. “A Mistifica
ção das Massas pela Propa
ganda Política”, (escrito pelo 

alemão Serge Tchakhotine e 
traduzido por Miguel Arraes, 
em 1967)

Eu, empolgado com isso, 
peguei e fiz um símbolo para 
o vereador embasado em 
todo o estudo alemão. E dis
se: “Olha, com isso aqui você 
vai ganhar.” Ele disse: “Ra
paz, muito bonito!” No dia 

seguinte, ele voltou e disse: 
“Olhe, não dá pra tirar só uma 
pontinha daqui, não? Ficou 
assim um pouco...” Eu: “Ra
paz, faz parte do equilíbrio. 
Olha a outra pontinha aqui.” 
Ele disse: “Não, mas tire que 
o pessoal, rapaz...” Eu disse: 
“O pessoal?” “É, o pessoal. 
Sabe como é...” “Olha, eu vou 
tirar, mas não garanto muito 
não, porque dá muito dese
quilíbrio na marca.” Ele dis
se: “Mas tire!” Eu tirei. No 
instante, ele pegou a marca e 
disse: “Ah! Agora eles vão 
gostar.” No dia seguinte, lá 
vem ele de novo: “Rapaz, 
olhe, não fique com raiva não, 
sabe o que é... sabe essa listra 
aqui? Pois é, o pessoal tá im
plicando com essa listra. Di
zem que essa listra tá pesada 
demais em cima.” Eu disse: 
“Rapaz é justamente isso, o 
peso tem que estar aí, foi de 
propósito isso.” “Eu entendo,
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rapaz, mas o pessoal...” (risos 
da turma) No fim, era outra 
marca. Foi tão mexida que não 
era mas a mesma. E ele foi 
embora, desapareceu e nem 
sei se ganhou, nada. Um dia 
eu tava em uma churrascaria 
e ele sozinho, tomando uma 
cerveja. Fui falar com ele: 
“Rapaz, e aí?” Ele disse: “Ô 
rapaz, tudo bom?” Eu disse: 
“Mas rapaz, que trabalho 
aquele, hein? Tu ganhou?” 
Ele: “Ganhei nada, rapaz, fi
quei lá pra atrás.” Eu disse: 
“Também, rapaz, com aquele 
pessoal ” (risos da turma) Ele 
disse assim: “Que pessoal, 
porra, era a minha mulher.” 
(risos da turma)

Claudienc -  No materi
al que a produção passou 
pra gente, tem uma entre
vista sua ao portal Verdes 
Mares, do dia 11 de novem
bro de 2003, que você dis
se o seguinte: “Eu tive o ■ 
cuidado de valorizar tudo 
que eu fiz. Comecei a gravar, 
a arquivar. ” Isso tem alguma 
coisa a ver com o lançamento 
do Almanaque Mino?

Mino -  Tem. Quando eu 
comecei o Almanaque, eu ti
nha acabado de começar a es
crever por causa do Guto, o 
Gutinho Benevides (publicitá
rio e diretor de televisão), que 
me convidou pra escrever no 
“O Estado” (jornal impresso 
local, com circulação diária 
de cerca de 15.000 exempla
res). Eu escrevendo pra um 
jornal de menor porte, me sen
ti mais à vontade e comecei a 
me soltar. Com um ano a pro
dução já tinha poesia, pensa
mento, fábula, história. Tudo 
eu inventava. E o que vinha eu 
fazia. Vê como é um negócio 
importante: no tempo do co
légio, representei o colégio 
duas vezes em maratonas de 
Português, ganhei as duas ve
zes e os professores gostavam,

porque eu escrevia bem. Eu 
acho que acontece muito com 
vocês, mas quando chega um 
detenninado momento, você 
tem que virar escritor, porque 
se não, você não escreve bem. 
É um desafio: ou você faz um 
livro ou então você vai ser um 
grande escritor de artigo. Aí, 
você começa a ficar com medo 
porque imagina que uma pes
soa que sabe mais do que você 
vai ler o que você escreveu. Aí 
começa a auto-censura, né?

Eu não. Lá no jornal “O 
Estado”, achava que ninguém 
lia. Tudo o que eu pensava, 
escrevia. Inclusive, se tava er

"Fiz grandes quadros, até uma 
passagem da Guerra de Canudos 

para representar a força nordestina. 
Tudo gravado em couro. Foi uma 

fase muito interessante."

rado em Português, eu acres
centava mais um erro pra di
zer que era de propósito. Uma 
versão do Guimarães Rosa 
(João Guimarães Rosa (1908- 
1967) nasceu em Minas Ge
rais, fo i escritor modernista, 
autor de vários contos e livros 
marcados pela presença do 
sertão), livre, solto. Com o 
tempo, já tinha, poesia antiga 
rimando, tinha poesia moder
na, tinha Hai-kai (pequeno 
poema, criado no Japão, com
posto de três versos, não pos
sui rima), tudo o que passava 
pela minha cabeça eu tinha no 
material; desenhava de um jei
to, desenhava de outro, total
mente sem censura. O resulta
do: já tinha material grande. 
E eu digo: “O que vou fazer 
com isso?” Eu pensei em fazer 
uma publicação. Eu digo: “É 
sobre o quê? É sobre desenho? 
É sobre cartum? Tu é cartunis
ta e vai botar poesia no teu li

vro de cartum?” Começou a 
confusão. Eu me lembrei do 
almanaque, que era uma publi
cação antiga. Me veio a defini
ção dc almanaque, que é justa
mente uma publicação que 
comporta tudo, desde receita 
de comida a tira-m ancha, 
grandes artigos, poesias. Cabe 
tudo lá. Eu digo: “Vou fazer o 
almanaque e boto tudo o que 
eu faço lá”. E fiz o primeiro 
Almanaque Mino. Eu comecei 
a organizar o meu trabalho e 
as coisas que escrevia, passei 
para um lugar que escrevia, 
às vezes, ou num bar, numa 
festa ou em casa. Eu não fa
zia aquele negócio de pegar 
e jogar fora, não. Eu guar
dava. Até mesmo porque, 
mais tarde, podia completar 
com alguma coisa. Não ti
nha tudo na minha cabeça, 
mas tinha escrito.

Gustavo -M ino, essa ex
periência do Almanaque teve 
início em que ano e durou até 

que ano também? A que pon
to enriqueceu para você dar 
continuidade a escrever? Se o 
final do Almanaque, por aca
so, podou o teu lado escritor?

M ino -  Não, porque o 
Almanaque, a maior experiên
cia dele não é a parte de es
crever, é a parte de publicida
de, de suporte. O que vocês 
vão enfrentar aí pela frente é: 
quem vai bancar a publicação? 
Eu tinha muito mais trabalho 
em conseguir anunciantes do 
que fazer o Almanaque. O 
Almanaque podia ser feito um 
por dia, mas a publicação... 
Foi um novo mundo que sur
giu na minha frente, eu tive 
que me transformar também 
em vendedor. Começo a orga
nização do que tem que fazer. 
Tem que acreditar, tem que 
registrar, tem que organizar. 
Começou a grande luta na or
ganização, que foi uma loucu
ra. Ainda hoje está nessa luta.

Durante o entrevista, os 
olhos de M ino  brilharam 
oo falar sobre uma de 
suas principais criações 
dos quadrinhos: o Capi
tão Rapadura.

Com o tempo um pouco 
quente, a porta da edito
ra ficou aberto, nos pri
meiros momentos, para 
facilitar a circulação de ar 
durante a entrevista.

95
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A maior preocupação em 
realizar a entrevista na 
Editora Riso era a falta de 
espaço e de cadeiras. M as 
foi tudo resolvido pelas 
assistentes do Mino, que 
prepararam o local antes 
da entrevista.

Na pré-entrevista. M ino 
cedeu algumas edições da 
Rivista para a equipe de 
produção, que mostrou ao 
restante da turma no dia 
de preparação da pauta.

A Gláucia (Silveira), que tra
balha comigo, 6 responsável 
por todos os textos, por todos 
os cartuns. Tem uma quantida
de enorme de desenhos arma
zenados, muitos mesmo, tem 
mais dc mil desenhos. Eu que
ria pessoas que trabalhassem 
comigo porque eu não gosto 
de desenvolver só. A grande 
experiência de ter feito o 
Almanaque porque almanaque 
c uma empresa. É como histó
ria em quadrinhos. Por que 
nâo tem muitas histórias em 
quadrinhos no Brasil? Porque 
tem que ter por trás um em
presário e ó difícil um empre
sário de história em quadri
nhos. E por isso que o 
Maurício de Sousa (pau
lista, nascido em 1935, é 
um dos mais famosos car
tunistas do Brasil e criador 
da “Turma da M ônica’)  
consegue. Porque ele levan
tou-se da prancheta, deixou 
de ser desenhista pra ser o 
empresário do próprio negó
cio. O empresário da Mônica. 
O Ziraldo, como não fez isso, 
o Pererê, da turma do Pererê, 
que é muito mais Brasil em 
termos de quadrinhos, não 
conseguiu emplacar com a 
mesma continuidade do Mau
rício. Aqui e acolá ele volta. 
Ele é sazonal. E é uma histó
ria em quadrinhos igual, nin
guém entende.

Gustavo -  Mas a experi
ência do Almanaque durou 
quanto tempo?

Mino -  Eu não sei. Eu fiz 
um grande, depois fiz um pe
queno. Olha, eu vou te dizer 
uma coisa: eu passo a enume
rar minhas publicações desde 
a número zero, mas são cento 
e tantas. Tem uma Rivista que 
tem assim: Rivista número 
três, edição número cento e 
tanto, essa aqui é a edição cen
tésima; é publicação que eu tô 
fazendo, eu boto em algaris

mo romano e o nome da revis
ta atual e o ano.

Joanicc -  Mino, e como é 
ser cartunista aqui no Ceará?

Mino -  É ótimo porque o 
Ceará adora o cartum. O cea
rense é muito engraçado. Na 
verdade, por exemplo, as his
tórias vêm na cabeça da gen
te, mas elas vêm impregnadas 
da linguagem que a gente vive. 
Se cu tivesse ido pra São 
Paulo, ia ser um cartunista 
paulista. Fazia o mesmo tipo 
de linguagem. Não há riqueza 
também. Por exemplo, outro 
dia eu vi um desenho que era 
um menino, a tia dele e uma

"Aqui eu tenho que inventar como 
ganhar dinheiro. Porque se for 

esperar só que as pessoas venham 
comprar quadro, não acontece."

galinha. Vai sair domingo (re
fere-se à coluna no jornal Di
ário do Nordeste, The Mino 
Times, que sai aos domingos). 
Eu peguei o cartum, antigo, 
tava procurando alguma coisa 
pra colocar nessa página do 
domingo. Tinha um cartum do 
meninozinho, apontando pra a 
galinha, segurando a mão da 
mãe dele, e dizendo: “Olha, 
mãe, uma águia terrestre.” Eu 
achei bobinha, o cartum mes
mo tava tão bonitinho. Aí eu 
tentei colocar outra legenda, 
botei “Olha aí, mãe, uma ave 
desavoada.” (Por)que a gali
nha não voa, né? E eu não gos
tei muito não. (Então) vem o 
menino dizendo: “Tia, por que 
naquele dia que a senhora bri
gou com o seu namorado, ele 
disse que a senhora era gali
nha?” Começou uma história 
em quadrinhos. Sc cu desen
volvesse e tivesse tempo, era 
uma revista inteira. O argu

mento dessa mulher dizendo 
o porquê que ele tinha chama
do ela de galinha. Agora, eram 
uns cartuns curtos. Uns cinco 
quadrinhos, mas é linguagem 
cearense toda. Ela começa a 
explicar porque ela gostava de 
ciscar na vida dele, porque ela 
ficava cacarejando assuntos. 
Vai explicando pro menino, 
tudo na linguagem cearense, 
esse negócio de galinha, dc 
ficar, de cacarejar, chocar. No 
final, ele diz: “Ah, eu pensei 
que é porque a senhora namo
rava muito.” (risos da turma)

Cristianc -  Mas com rela
ção ao mercado, você vê es
paço para novos cartunis
tas? Tem um público que 
acompanha?

Mino -  O cearense é en
graçado e ele gosta de acom
panhar as coisas engraçadas. 
O retomo dessa página do 
Diário é muito gratificante. 
As pessoas vêm sempre fa
lar. No começo, eu pensava 

que era só parente, amigos, 
tudinho. Mas, hoje em dia, a 
gente vê que as pessoas real
mente gostam, se identificam 
inclusive. E a mesma lingua
gem. E eu desenho realmente 
pensando nos meus amigos, 
como eles podem entender a 
história. Passei um tempo fa
zendo cartum, imaginando o 
que o Millôr, o que o Ziraldo, 
o que os mestres iam dizer. 
Mas agora não, eu penso no 
que as pessoas mais simples 
podem entender, inclusive es
tudantes. Mas o que você dis
se mesmo?

Cristiane -  Digo em rela
ção ao mercado...

Mino -  O que atrapalha a 
gente são os meios. Inclusive 
eu tava perguntando pra vo
cês: como é que vai ser? Vocês 
todos fazendo jornalismo. 
Aqui são quinze pessoas mais 
ou menos. Nenhum jornal vai 
empregar vocês assim, a gros96
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so modo, chegar assim: olha, 
nós temos sete vagas no Diário 
(do Nordeste. Jornal de circu
lação diária com uma tiragem 
média de 33.000 exemplares) 
c sete vagas no jornal O PO
VO (jornal de circulação di
ária com uma tiragem média 
de 20.500 exemplares) pra 
empregar vocês. Essa é a rea
lidade do mercado. Não só em 
jornalismo, mas em tudo, pra 
onde é que vão os médicos no
vos? Advogado nem se fala.

No jornal, eu não sei quan
tas páginas o Diário tem, nem 
O POVO, mas deve ser mais 
de vinte. Basta ver o seguin
te: se eles quisessem abrir 
o mercado pra cartunistas, - 
eles podiam colocar em 
cada página um cartunista.
Ao invés de ter só o Sin- 
frônio (de Sousa Lima 
Neto, é cartunista cearense 
e chargista do Diário do 
Nordeste desde 1991) fa- - 
zendo a charge política, po
dia ter um outro fazendo uma 
charge económica, um outro 
fazendo uma charge social, 
um outro fazendo uma charge 
sociológica, um outro fazen
do uma charge internacional, 
outro fazendo uma charge po
licial, sob um ponto de vista 
sociológico. Então, o jornal 
seria bem enfeitado e teria 15 
a 20 pessoas empregadas. De
pois, todo mundo gosta de 
história em quadrinhos. Por 
que não se abre o espaço 
grande para os quadrinhos 
cearenses? O que tem de de
senhistas em histórias em 
quadrinhos bons aqui no Ce
ará. Eu fico impressionado! 
Se eu quiser fazer uma pági
na em qualquer jornal que ti
ver de ter dez desenhistas de 
grande valor, com dez his- 
torinhas maravilhosas para 
prender atenção do leitor, 
tem. Agora, o Diário está 
abrindo, mas não está como

deveria ser. Se os jornais 
abrissem as páginas, tava 
todo mundo empregado.

Bruno -  Mino, como fo i 
que surgiu a idéia do The 
Mino Times?

Mino -  The Mino Times 
era uma crítica. Foi feita uma 
publicação no tempo da re
pressão. Eu coloquei essa 
questão de como abordar o 
autoritarismo, sem ser preso, 
nem ser apanhado por ele. 
Então, uma das coisas foi o 
The Mino Times, com nome 
americano, encobrindo certas 
críticas aos costumes daqui. E 
tinha essa parte política, que

"A (marca da) sereia é justamente 
isso, é o canto da sereia que faz o 
marinheiro se aproximar das ilhas 

onde elas estão."

tem a história que eu contei (à 
equipe de produção), que eu 
tinha um cachorro chamado 
Chuvisco e à noite eu tava 
numa roda e estava muito pre
ocupado como ia fazer essa 
publicação, que eu queria ir 
forte. A pessoa mais importan
te dessa roda era um juiz, todo 
mundo o tratava muito bem. 
Ele era o único de paletó e 
tudo. O cachorro soltou-se, e 
ele era muito grande, aí todo 
mundo ficou com medo. Eu 
disse: “Não, deixe que o Chu
visco é manso, se preocupe 
não.” Realmente dá medo, tem 
aquela coisa de cachorro pas
sando e tudo. Ele foi fazer xixi 
exatamente na perna do juiz. 
O juiz conversando, não tava 
notando. Quando ele viu, todo 
mundo querendo tirar o lenço 
pra poder passar, mas aí o juiz 
disse: “Não, não. Deixe! Ca
chorrinho engraçado!” Eu fi
quei observando e disse: “É,

realmente.” E criei aquela fra
se: “A gente não pode derru
bar os poderosos, mas a gente 
pode fazer xixi nos pés deles.” 
Perguntei ao Belchior (Antô
nio Carlos Gomes Belchior 
Fontenelle, nascido em So
bral, em 1946, compositor e 
cantor de sucessos como 
“Como nossos p a is ” e “A 

paio seco ”), que eu tinha mui
ta amizade, e ele sabia latim e 
grego: “Belchior, como é em 
latim essa frase?” Ele me deu 
a frase em latim e eu coloquei. 
Tinha um cara lendo e um ca
chorrinho fazendo xixi nos pés 
dele. Aí a frase era em latim: 
“Potentes destruere non

- possumos sed facere urinas 
super pedes eorum.” Isso era 
outra coisa que escapava da 
censura e era uma coisa su
til. Quer dizer, nós vamos 
fazer xixi no pé dele mesmo, 
pra ver eles olharem pra bai-

- xo. A idéia era que a repres
são tava atingindo muita gen

te. Foi uma coisa muito 
corajosa. Foi a fase mais co
rajosa que tive. Acho que foi 
até meio doidice isso. Uma 
publicação que virou teatro. O 
Ricardo Guilherme (ator e di
retor teatral) transformou em 
peça. Uma peça bonita que cie 
fez. O Henfil (Henrique de 
Sousa Filho (1944-1988), nas
ceu em M inas G erais, fo i  
cartunista, quadrinista, jorna
lista e escritor brasileiro) as
sistiu, Millôr Femandes veio 
assistir. Um negócio românti
co muito forte. O José Pinto 
(escultor, já  falecido), na épo
ca que tava aparecendo, eu 
pedi pra ele fazer em escul
tura, que eu queria presente
ar umas pessoas. Ele fez de 
dobradiça de porta de abertu
ra. Fez vários cachorros. A 
coisa mais linda do mundo! 
O tema “Abertura” e o sím
bolo do The Mino Times, que 
eram os cachorros.

Durante a d iscussão da 
pauta, foi definido que a 
entrevista seria em torno 
de uma abordagem pro
fissional do artista, dei
xando de lado assuntos 
familiares.

A entrevista começou sem 
dois estudantes da turma. 
0  aluno Andreh faltou e 
a estudante C laud iene 
chegou a lguns m inutos 
atrasada. 97
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No dia da entrevista com 
o professor Jesuíno, outra 
maratona: as estudantes 
Cristiane e Rafaela cami
nham  em torno de sete 
quarteirões.

A equipe de produção le
vou três gravadores e cer
ca de sete fitas K-7 para a 
captação da entrevista 
com Mino.

Gustavo — Vaiando agora 
dos murais que você faz: o do 
aeroporto, teve também o do 
Caldeirão. Você teve muita 
dificuldade de colocar, de fa 
zer o mural do aeroporto. 
Qual fo i  essa dificuldade? 
Qual fo i a participação dos 
amigos que acabaram patro
cinando o mural?

Mino -  Porque quando eu 
conversei com o Tasso, ele es
tava no terceiro governo dele, 
eu disse: “Tasso, existem mais 
de 50 ícones no Ceará.” Ele 
disse: “Vocc tá delirando, o 
Ceará que tem jangada, tem...” 
Eu escrevi a relação pra ele. 
Tem jangada, jangadeiro, 
balaio, babaçu, vaqueiro, 
sanfona, viola, bein-te-vi, 
preá, tejo, que são o nosso 
universo. Eu disse: “Olhe, 
isso tudo podia ser coloca
do como paisagem cultural 
ao lado da História do Cea
rá, que é uma história muito 
rica.” Nessa época, eu nem 
sabia direito da história. Esses 
elementos naturais de seca, de 
mandacaru, de coqueiro, dc 
caju, também são coisas lin
díssimas e dão uma paisagem 
gráfica muito bonita. Ele olhou 
e disse: “E como é que você 
vai fazer?” Eu disse: “Num 
mural, bem grande, lá no aero
porto.” Ele disse: “Olhe, pode 
fazer. Agora, o governo não 
tem dinheiro.” “Tá certo.” E 
ele: “Mas, você fala com o pes
soal da Infraero...” E eu fui fa
lar com a Infraero. Eles disse
ram: “Ah, vamos fazer! Agora, 
a Infraero não tem dinheiro.” 
Aí eu digo: “Ah! Mas é só um 
detalhe, né?!” A menina que 
trabalhava comigo falou com 
o Roberto de Macedo (empre
sário cearense) que eu tava fa
zendo esse mural e ele disse: 
“Eu quero! Quero J. Macedo 
lá!” E nós conseguimos.

Pra resumir bem a histó
ria foram uns seis meses, mas

(conseguimos) cinco patroci
nadores. Foi Agripec (indús
tria formuladora de defensi
vos agrícolas), Dona Benta 
(empresa alimentícia cearense 
pertencente ao grupo J. Ma
cedo), Caesar Park {hotel lo
calizado na avenida Beira 
Mar, em Fortaleza, atualmen
te nomeado como Hotel Gran 
Marquise by Sol Melià) na 
época, e tudo mais. Eu come
cei a fazer o mural. Só que 
quando eu cheguei na parte da 
história, cadc a história? Co
meçam -  essa é a coisa mági
ca, né? -  a aparecer livros, os 
artigos de jornais. Foi aí que

"Eu precisava do Direito por ser 
cartunista. Nessa época de 

repressão, era importante porque 
dava direito a uma prisão especial 

também."

eu comecei ajuntar e fui atrás 
de livros. Vi que a História do 
Ceará está muito bem narra
da, muito bem feita desde 
Gustavo Barroso (nascido em 
Fortaleza em 1888, fo i advo
gado, político e romancista. 
Faleceu em 1959), passando 
por Rui Barbosa (Oliveira, 
nascido em 1849 e morto em 
1922. Baiano, engajou-se 
como político na defesa da 
abolição da escravatura), esse 
povo todinho. A História do 
Ceará é fantástica e não vai pro 
colégio! Eu digo: “A função 
desse mural vai ser também 
depois que se desdobrar pra a 
juventude.” Porque eu, com 60 
anos de idade, não conheço a 
História do Ceará. Isso é absur
do, um negócio desses! Nunca 
estudei, em momento algum da 
minha vida escolar, a História 
do Ceará.

O que eu sei do Ceará era 
Martin Soares Moreno (che98

gou ao Ceará em 1612 e deu 
início à construção do Forte 
de São Sebastião, que deu ori
gem à colonização do Estado) 
e Iracema (personagem do ro
mance de José de Alencar, co
nhecida como o mito da ori
gem do povo cearense) e padre 
Cícero (Romão Batista, sacer
dote católico e político cea
rense, nascido no município 
do Crato e fundador da cida
de de Juazeiro do Norte. É re
verenciado como santo por 
milhares de romeiros de todo 
o Nordeste). Assim mesmo 
sem saber quem era Padre 
Cícero, eu comecei a ler e co

mecei a me empolgar com a
- história. Peguei dois momen

tos que foram a questão da 
Abolição da Escravatura, a 
questão da Terra da Luz. Co
meça a apaixonar. Porque 
aqui não é a Terra do Sol, 
aqui é a Terra da Luz. Come-

- ça logo a diferença. Depois 
peguei como foi o movimen

to abolicionista (O Ceará foi 
o primeiro Estado do Brasil a 
libertar os escravos, em 1884). 
Aí, entrei no interior, no Cal
deirão {Sítio Caldeirão, comu
nidade de trabalhadores ru
rais guiados pelo beato José 
Lourenço na região do Cariri, 
na década de 30 do século 
passado). E eu entrei também 
numa área toda polêmica. Que 
na verdade, bem registrada, a 
história, era toda polêmica. 
Começa pelo descobrimento: 
um diz que foi ali, outro aco
lá. Mucuripe ou, então, a Bar
ra do Ceará; Matias Bcck 
(iconsiderado por alguns his
toriadores como o real funda
dor da cidade de Fortaleza) 
ou Soares Moreno. Então, a 
história toda entra em dese
quilíbrio. Eu comecei a ler 
com imparcialidade. Princi
palmente quando eu fui fazer 
o (painel do) Caldeirão, que eu 
soube que a aviação tinha sido
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utilizada para bombardear o 
reduto dos camponeses. Eu 
digo: “Ah, isso é muito pare
cido com Guemica (cidade es
panhola bombardeada em 
1937durante a guerra civil na 
Espanha, retratada por Pi- 
casso em painel), isso está a 
cara do Picasso!” Porque 
Guemica foi, em 1937, bom
bardeada do mesmo jeito. E 
aqui foi em 37 também, um 
mês depois do Caldeirão. Eu 
botei (no painel) não sei 
quantos aviões, não sei quan
tas bombas caindo. O Diatahy 
disse: “Olhe, não vá muito 
pelo pessoal da esquerda não. 
Houve bombardeio, mas 
não foi desse jeito. Foi um - 
avião que jogou uma grana
da de mão lá na Serra do 
Araripe (localizada a 562 
km de Fortaleza), matou 
uma vaca. A vaca morreu 
partida ao meio e uma mu
lher pariu antes do tempo. - 
Foi o que aconteceu. No 
resto, há um pouco de exage
ro nisso.”

Mas no mural do aeropor
to já estavam os aviões tudo 
lá, não podia consertar. Eu 
lembrei depois do mural de 
fazer o Caldeirão com mais 
calma. Eu comccci a trabalhar 
em cima da História do Cea
rá. Foi que eu fiquei empol
gado. Por que? A descoberta: 
eu sempre dizia que o Ceará 
tinha duas cores, quando eu ia 
já  arquitetando. Marrom, a 
parte seca, e depois verde, que 
quando vem a chuva fica tudo 
bem verdinho, né?! Igual às 
cores da Bandeira do Ceará 
que tem o marrom e o verde. 
Mas quando eu fui fazer o de
senho do mural, fiquei atrás de 
um traço. Quando surgiu a ins
piração do Cordel, que é um 
traço grosso, puro, preto e 
branco, pobre, feio, não é um 
desenho gracioso. Mas, não ia 
tentar fazer um desenho mal

feito até o tamanho desse mu
ral. Aí o desenho acadêmico 
de Tarzan (personagem cria
do em 1914 pelo americano 
Edgar Rice Burroughs), de 
Batman (super-herói criado 
em 1939 pelo americano Bob 
Kane), que também estão na 
cabeça da gente. Juntei um tra
ço com outro e ficou uma coi
sa mais interessante. Faltava 
o colorido. Eu entrava na Ca
tedral (de Fortaleza), na mis- 
sa de domingo. Eu fiquei 
olhando para os vitrôs de ma
nhãzinha, observando. Aque
la coisa mais bonita do mun
do. Quando eu olhei, eu disse:

"Acho que eu seria um excelente 
advogado de escrever porque eu 

colocaria só um parágrafo pro juiz 
ler." '

“Taí, o mural vai ser um vitrô.” 
Comecei a colorir indepen
dentemente. Por exemplo, o 
chapéu azul, de vaqueiro; por
que não botei necessariamen
te um chapéu marrom, botei 
azul. Usei outras coisas no 
amarelo e outras coisas no ver
melho. Eu fui jogando cor sem 
compromisso com nada. Ficou 
aquela pedra bonita. Eu des
cobri que o Ceará é exatamen
te supercolorido. Porque é 
uma terra colorida, onde as 
mulheres gostam mais de se 
aprontar, de se vestir. Tem 
muito colorido, tem muita luz. 
Porque podem reparar, no Ce
ará as cores cearenses são co
res alegres, nós gostamos de 
cores coloridas.

Naara -  Mino, você não 
pensou em nenhum momento, 
jogando essas cores, tanta 
mistura. Você nunca pensou 
sobre descaraclerizar os íco
nes cearenses que você pudes

se botar nesse mural, um ícone 
cearense, a cultura cearense, 
fazer uma mistura de Tarzan...

Mino -  Não, é só no traço. 
Por exemplo, em vez dc scr 
um traço quase egípcio, da lis
ta do cordel, muito rígido, eu 
botei uma maleabilidade, sem 
fugir muito da coisa. O mural 
ele é bem nordestino. E um 
traço novo. Quer dizer, justa
mente o universal e o regio
nal, e o antigo e o novo.

Naara -  Você tem vontade 
de universalizar o seu desenho?

Mino — Tenho. Eu acho 
que tudo é casamento. A par
tir do desenho, que é o casa

mento do preto com o bran- 
“ co, tudo no mundo que você 

puder casar dá certo. Quan
do você casa o desenho com 
a tinta é pintura. Se você ca
sar desenho com movimento 
vira filme, cinema. Se você 
casa o velho com o novo 

- começam as releituras, as 
interferências. Por exemplo, 

o casamento é bom. Aquele 
negócio de não separa o ho
mem o que Deus uniu. Por que 
as coisas realmente são para 
serem casadas. Principalmen
te o novo com o velho, a tra
dição com a inovação.

Claudiene -  Mino, falan
do desse casamento entre vá
rias caracteríslicas cearenses, 
você pode ter o prazer de nos 
apresentar o primeiro super- 
herói cearense, o Capitão Ra
padura?

Mino -  O casamento per
feito. Por quê? Porque tem 
nome de Capitão e tem nome 
de quadrinho também. Capi
tão Kid, Capitão Gancho, Ca
pitão América, Capitão Mar- 
vcl. O típico Supcr-Herói era 
o capitão. O nome? Rapadura. 
Junta as duas coisas é o Capi
tão Rapadura. E é um nome 
tão forte, que o sucesso dele 
era o nome, porque não existe 
mito do Capitão Rapadura

Dentre os matérias cole
tadas sobre o cartunista 
em veículos na internet 
pela produção, m uitasfa- 
ziam referência ao Capi
tão Rapadura e a exposi
ções de quadros do artista 
em lugares conhecidos de 
Fortaleza.

Um dos nomes citados por 
M ino, o artista plástico 
cearense Aldemir Martins, 
faleceu dias após a entre
vista devido a um enfarte.99
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Ao falar do registro do 
marca Mino, o artista res
salta que poderia tê-la 
perdido para um progra
ma da TV Cultura que le
varia o seu nome. A TV 
Cultura pertence à Funda
ção Padre Anchieta de São 
Paulo.

Na pré-entrevista, quando 
perguntado se torcia por 
algum time, M ino revelou 
à equipe de produção sua 
paixão pelo futebol. Ao 
falar sobre como jogar o 
esporte, o artista contou 
uma divertida história.100

praticamente. Eu chego nos 
colégios, às vezes, e pergunto 
assim: “Quem conhece o Ca
pitão Rapadura?” Tudo quan
to que é menino levanta a mão, 
eu fico impressionado. Se eu 
pergunto: “Quem já leu a re
vista do Capitão Rapadura?” 
Levanta só um.

Dcnise -  Você se inspirou 
em alguém pra desenhar o 
Capitão Rapadura?

Mino -  Eu me inspirei nos 
tipos aqui do cearense gaiato. 
O primeiro Capitão Rapadura 
era adulto, tinha cada coisa 
assim... Não tinha muito nome 
feio não, mas umas esculham
bações que eu tenho, coisa 
gaiata demais, do centro da 
cidade. Tanto que a primei
ra aventura dele foi contra 
o Peba (<espécie de tatu) da 
Aldeota (bairro nobre de 
Fortaleza). Na época a 
Sumov (antiga Superinten
dência Municipal de Obras 
e Viação) asfaltava as ruas, 
aí a Cagece (Companhia de

f

Agua e Esgoto do Ceará) vi
nha c cavava um buraco para 
botar os canos. Não havia uma 
sincronização entre as duas 
repartições, sempre essa con
fusão, e a Santos Dumont 
(avenida que corta vários 
bairros capital) todinha tava 
desmontada com aqueles bi
chos sendo colocados e in
ventaram que era um peba que 
tinha ido pra A ldeota e 
esburacado a cidade toda.

Eu aproveitei e fiz a histó
ria do Capitão Rapadura, que 
ele vai perseguir o peba e no 
fim ele chega quase perto do 
inferno pra poder achar o tal do 
peba, de tanto que ele fica es
condido. Aí o peba reclama pra 
ele, diz que é um absurdo, que 
ele tava ali naquele buraco tão 
fundo pra poder fugir dos co
mentários das pessoas, porque 
ele não era o responsável por 
aquilo, o responsável era o go

verno que tinha feito aquilo e 
criticava a Sumov e a Cagece. 
Essa história foi ficando uma 
vez e foi um sucesso e “Rapaz 
qual é o próximo Capitão Ra
padura, qual é o próximo?” E 
eu tive que inventar a origem 
do Capitão Rapadura, pareci
da com a do Super-Homem, 
só que em vez de ser quadri
nhos eu fiz em verso: “Na 
noite enluarada, nessas terras 
do Brasil, riscando o céu de 
anil...” Não sei o quê, umas 
coisas assim... “Em dispara
da...” Aí inventei.

Karlla -  Você considera 
que as vinhetas da Globo

"E  que, se isso for bem feito, 
influencia tudo o que você for fazer. 

Você sabe que tem instâncias 
superiores de raciocínio."

(cartuns animados que são 
veiculados nos intervalos dos 
filmes exibidos pela Rede Glo
bo de Televisão) foram o auge 
do seu reconhecimento naci
onal? O que elas representa
ram na sua carreira?

Mino -  Eu faço minha a 
opinião do Jaguar. Jaguar dis
se que foi cartunista quarenta 
anos e nunca teve o nome dele 
tão na vitrine quanto nas 
vinhetas. Realmcntc foi o mo
mento mais alto em termos 
nacionais. Até hoje o pessoal 
que vai no hotel (Mino refere- 
se à exposição anual de seus 
quadros que realiza no Hotel 
Gran Marquise By Sol Meliá, 
em Fortaleza), quando identi
fica as assinaturas do plim 
plim, há uma outra atitude.

Bruno -  O Capitão Rapa
dura é um personagem otimis
ta e pacífico; caracteristicas 
que você também apresenta. 
Que outras caracteristicas do

Capitão Rapadura você tem, 
ou o que ele tem de você?

Mino -  Umas trapalhadas, 
umas coisas de... Que se quer 
fazer de uma maneira bonita e 
termina sendo uma coisa en
graçada. Que se quer fazer 
uma coisa mais dramática e 
termina sendo uma coisa mais 
leve, mais bem-humorada. 
Então o Capitão Rapadura tem 
isso. Mas a força da rapadura, 
porque eu descobri que a ra
padura tem um problema de 
alquimia. Dizem que a rapa
dura, enquanto caldo-de-cana, 
tem determinados nutrientes. 
Quando se transforma em ra

padura os nutrientes aumen
tam, ninguém sabe por quê. 
Isso é uma coisa que me in
trigou. Eu ouvi isso numa 
conversa, não sei se é uma 
coisa cientificamente prova
da. E o fato dc a rapadura ter 
sustentado... Eu vi isso pes
soalmente, que eu acompa
nhava esses homens de cons

trução, de obra, ia ficar no 
almoço com eles, papai tinha 
que construir umas casas lá no 
quintal, então ia almoçar com 
os pedreiros, os serventes. Era 
uma panela que passava a 
manhã todinha cozinhando 
com feijão e alguns pedaços 
de carne de charque, carne 
seca, e rapadura. Eles comiam 
com rapadura e farinha. Fei
jão, rapadura e farinha. E eu 
soube também que os janga- 
deiros, quando saíam pra pes
car, levavam rapadura e fari
nha. E os vaqueiros também 
quando iam aboiar, rapadura 
e farinha. Quer dizer, a rapa
dura foi a força do povo 
cearense durante muito tempo. 
Antes de chegar os supermer
cados com verduras, com es
sas coisas todas, a rapadura 
esteve muito presente e muito 
forte. E continua sendo um 
grande alimento e precisando 
da atenção da gente agora por
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que ela é um produto até de 
exportação, que pode trazer 
riquezas, e está até sendo to
mado por aí, parece que tão 
registrando rapadura, aquele 
negócio... (Mino refere-se ao 
caso da empresa alemã “Ra- 
punzel”, que patenteou, em 
janeiro de 2006, a marca “ra
padura ” para o doce de cana- 
de-açúcar na Alemanha e nos 
Estados Unidos)

Vanessa -  Qual a possibi
lidade de o Capitão Rapadu
ra voltar?

Rafa ela -  Antes disso eu 
queria fazer uma pergunta. 
Durante alguns anos os dese
nhistas J.J. Marreiro, Da
niel Brandão e Geraldo ~ 
Borges trabalharam em 
conjunto com você na con- 
fecção das histórias do Ca
pitão Rapadura. Eu queria 
saber como fo i essa relação 
de trabalho.

Mino -  Ah, boa pergun- - 
ta. Mas a dela qual foi? (re- 
ferindo-se à Vanessa) É o se
guinte: sempre de lá pra cá, de 
setenta pra cá, eu nunca dei
xei um dia de fazer um dese
nho do Capitão Rapadura, por- 
que meu sonho é ter um 
Mickey {personagem em fe i
ções de um camundongo cri
ado em 1928 pelo produtor e 
animador de desenhos ameri
cano Walter Disney). Sabe 
aquela coisa de criança: “Eu 
tenho que ter um Mickey, te
nho que ter um personagem 
forte”? Veio o personagem 
com toda força, mas não apa
recia o traço dele. Eu não fi
cava satisfeito. A estrutura 
dele não tava o que eu queria, 
não tinha um perfil. E eu apa
nhando em cima do Capitão 
Rapadura, só o nome que era 
fixo. Um dia, há dez anos 
atrás, cu tava desenhando, ten
tando, fiz o desenho, olhei e: 
“Pronto, é o Capitão Rapadu
ra! Finalmente o Capitão Ra

padura!” Eu fiquei numa feli
cidade que você não pode ima
ginar. Passei o dia desenhando 
o Capitão Rapadura. Quando 
foi mais tarde Ricardo Bezer
ra me telefona convidando pra 
eu ir comer um macarrão que 
ele mesmo faz. Eu fui e cie me 
apresentou o namorado da fi
lha dele. “Quem é esse?” “É o 
Daniel Brandão, faz quadri
nhos também, estuda com o 
Jesuíno...” (Geraldo Jesuíno, 
ex-professor do curso de co
municação social e um dos 
criadores da oficina de qua
drinhos da UFC) Aí cu disse: 
“Coincidência, Daniel, lhe

"(A  Esfolo) foi uma experiência de 
riqueza humana, de trabalho 

profissional muito além do que a 
gente esperava."

conhecer hoje!” “Por quê?” 
“Porque hoje o Capitão 
Rapadura nasceu.” “Mas o 
Capitão Rapadura já  não ti
nha...” E eu disse: “É, mas o 
Capitão Rapadura que eu que
ria ainda não tinha aparecido.” 
Aí ele: “Rapaz, que interes
sante!” Eu desenhei pra ele, 
mostrei e combinei que no dia 
17 de março, no mês seguin
te, a gente ia se encontrar. 
“Pois eu tenho mais uns ami
gos que trabalham comigo.” 
“Então leve.”

Nós marcamos a reunião e 
começamos a trabalhar a his
tória do Capitão Rapadura. 
Passamos dois anos desenhan
do o Capitão Rapadura. His
tórias as coisas mais lindas, 
você precisa ver as histórias 
do Capitão Rapadura. Aí você 
me diz: “Ele vai voltar?” Eu 
acho que ele vai chegar, (en
fático) Eu fiz umas historinhas 
dele que foram lançadas, eu

acho que mil exemplares... 
mas as histórias que esses 
meninos começaram a dese
nhar, eles alcançaram um tra
ço internacional fantástico. 
J.J. (João Marreiro, desenhis
ta) deu um show! Daniel 
Brandão (desenhista), o traço 
dele apurou muito. Geraldo 
Borges e Valdir Júnior (dese
nhistas) também. E são histó
rias ricas de cearensidade, his
tórias mais lindas, lindas, 
lindas. Eu tenho a obrigação, 
é minha preocupação diária o 
Capitão Rapadura. Eu preciso 
de uma pessoa que empre- 
sarie, que pegue todas as edi

ções que estão prontas, os
- desenhos já  finalizados, e 

comece a publicar. Porque, 
se você fizer a primeira re
vista e não fizer a sequência, 
aí... se bem que na realidade 
nordestina isso comporta, eu 
tenho um negócio assim que

- é um herói que tudo atura, até 
o ostracismo. Você pode pas

sar um tempo publicando e 
daqui a pouco não poder mais 
porque não teve dinheiro, e de
pois voltar porque arranjou o 
dinheiro. Ele não tem compro
misso com o grande público 
como tem Mônica (persona
gem do Maurício de Sousa), 
como tem esse pessoal... É um 
super-herói interessantíssimo... 
Mas são lindas as histórias!

Tem a história das “Mis
sões do Ipu” (cidade do inte
rior do Estado do Ceará fa 
mosa por sua bica, retratada 
no romance Iracema, de José 
de Alencar) que é fantástica. 
Ele voltando na máquina do 
tempo e se encontra com Ira
cema quando ela ainda é ga
rota. Então ele começa a falar 
das coisas do futuro e cia mos
trando as coisas do presente. 
Aí ele se espanta quando ela 
mostra um riachinho. “Mas 
que riacho lindo é esse?” 
“Esse é o Pajeú.” (riacho que

Atleta de fím-de-semana. 
M in o  sem pre reúne os 
am igos para jogar em um 
campo próximo à casa 
dele. Em um desses dias, 
um púb lico  num eroso  
acompanhava a partida.

De repente, M ino recebe 
um passe de um colega 
num ponto distante do 
campo. Nesse momento, o 
artista lembra das pala
vras do craque Pelé: "T ro 
te a bola com carinho."
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Preparado para chufar 
com força a bola que cru
zava o campo, M ino dimi
nuiu, então, a força desti
nada e ajeitou o corpo 
para receber com carinho 
o passe.

Após cruzar lentameníe o 
campo, com todos os pre
sentes acompanhando a 
preparação de Mino, a bola 
se aproximou do artista.
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teve suas margens como ber
ço da cidade de Fortaleza) 
“Pajeú?!” “Mas o Pajeú...” Aí 
ele começa a não querer dizer 
as coisas pra ela porque o 
Pajeú já não existia na vida 
dele. Então é o encontro do 
passado com o futuro, de ani
mais que já não existiam mais. 
A Iracema promete um dia 
também visitá-lo no tempo. A 
história não continuou não... 
Mas eles sc abraçam, eles cho
ram, porque ficam vendo as 
coisas que estão sendo des
truídas pelo homem quando 
ela fica sabendo do futuro, ele 
conta a ela sobre o futuro. E a 
outra é uO Tesouro do Pira
ta”, que é maravilhosa, toda 
em território cearense, tudo. 
Inclusive aquela pedra agu
da que tem em Baturité 
{maciço localizado a 100 
km de Fortaleza) eu até já 
falei com um rapaz que ele 
vai levar lá pra cima, lá pro 
cume, um tesouro do Ca
pitão Rapadura. Vai deixar lá 
um tesouro que tem um bo
cado de coisa interessante. 
Um dia o pessoal do rapei, 
essas coisas, acha.

Lucinthya -  Existe uma 
certa polêmica entre os estu
diosos do quadrinho em rela
ção ao modelo herói, por ser 
uma influência americana. Há 
até quem diga que, aqui no 
Brasil, por utilizarem esse 
método herói, existe uma pro
dução de artistas nacionais, 
mas não existe uma produção 
nacional.Em contrapartida, 
você tem uma preocupação 
com a cearensidade. Então 
qual é a sua opinião a respei
to da produção nacional em 
relação ao herói?

Mino -  Até hoje ninguém 
conseguiu sc desviar do mo
delo, um modelo muito forte 
que foi criado. O francês, o ita
liano ainda consegue fugir de 
vez em quando do traço ame

ricano, mas é muito difícil até 
porque o público é muito aves
so à mudança. Mas o Capitão 
Rapadura tem uma coisa inte
ressante porque ele não é na 
verdade um super-herói, ele é 
um herói comum. Apenas ele 
voa como os outros pra não 
ficar desigual (risos da tur
ma). A força dele... Não adi
anta, porque ele não anda le
vantando carro, não anda 
batendo em ninguém. As his
tórias dele são mais baseadas 
no pacifismo. Ele é pedagógi
co. Ele é didático e pedagógi
co. Ele é um herói que serve 
pra ser exemplo.

"0  que faz uma grande campanha, 
e o que faz ter uma grande idéia, é 
você saber que existe uma história 

grega, que existe um clássico 
contado por um amigo, sabe?"

No O Globo, (jornal cari
oca integrante dos produtos 
das Organizações Globo) saiu 
uma reportagem de vários 
educadores e pessoal de qua
drinhos e traçaram o perfil 
desse herói brasileiro, porque 
dizem que o Brasil só tem anti- 
herói que é Macunaíma {per
sonagem de livro homónimo, 
do escritor paulista Mário de 
Andrade, falecido em 1945), 
e outros lá, até o Capitão 
Loose, do Jaguar, que é o ca
pitão perdedor... Então todo 
herói brasileiro é anti-herói. O 
único que teria as caracterís- 
ticas dc herói brasileiro seria 
o Capitão Rapadura. E saiu lá 
n’0  Globo. Vê como ele anda, 
a gente nem provoca o Rapa
dura e ele anda por aí.

A primeira sinalização dele 
que eu acreditei foi a seguin
te: a gente tinha uma revista, 
um jomalzinho que distribuía 
nos colégios, era em tomo de

15.000 exemplares, chegou 
até 150.000 exemplares, era 
barato, e um dia eu resolvi 
colocar o Capitão Rapadura na 
capa, pela primeira vez. Era o 
Capitão Rapadura pescando, o 
peixinho e tinha uma placa 
assim dizendo “É proibido 
pescar!” Coisa bem infantil. 
Aí a minha filha estudava no 
Geo (colégio de ensino funda
mental e médio existente em 
Fortaleza), o Geo (Dunas) 
tava sendo inaugurado, e ela 
disse: “Paím, vai ter uma 
gincana...” Eu disse: “O, mi
nha filha, não me bote em 
gincana não, porque eu...” 

“Não, mas não é muita gente
- não, só o professor, na 

mesinha, o senhor vai lá, faz 
o desenho e pronto. Até o 
Fausto Nilo {arquiteto e 
compositor cearense) vai 
também. É só fazer o dese
nho.” Eu disse: “Olhe lá, mas

- se tiver muita gente eu não 
vou não!” “Vai (ter) não.”

Aí quando chega de noite 
ela me leva. Quando eu chego 
no Geo, meio silencioso, eu 
entrei lá, o anfiteatro tava 
cheio de gente. Láaaaa no 
meio tava a tal da mesinha do 
professor, {visos da turma) Aí 
eu achei tão besta o fato de 
fazer um desenho lá pro pro
fessor que eu tinha levado, por 
via das dúvidas, um pincel ató
mico grande que eu tenho aí, 
que tem um traço bem grosso. 
Então eu olhei assim de lado 
e tinha uma madeira branca 
encostada, e do outro lado, ti
nha um cara com um canhão 
de luz. Olha como são as coi
sas, né? Aí cu pedi assim pra 
dois empregados: “Olhe, ar
raste essa coisa pra cá.” Aí eles 
trouxeram. Parecia uma lousa, 
um quadro, branquinho... Eu 
passei o traço do pincel e che
ga... Foi uma coisa assim... 
Deliciosa, né? Eu fiz sinal pro 
cara da luz e ele shuuuuuu,
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choveu a tela em cima de mim. 
Nessa hora todo mundo parou, 
ficou calado, e eu comecei a 
desenhar uma nave espacial 
como se fosse um ônibus co
legial. Era um disco voador 
com não sei quantas janelas 
levando os meninos para a 
aula, porque o Geo era não sei 
o quê do futuro. O slogan era 
não sei o quê do futuro, futu
ro da educação, alguma coisa 
assim. Quando eu comecei a 
desenhar, alguém disse: “Ra- 
pa-du-ra, Ra-pa-du-ra.” Aí 
outro: “Ra-pa-du-ra.” Rapaz, 
eu até me arrepiei todinho. 
Toooodo mundo gritando “Ra
padura”. Foi a sinalização 
que eu tive pra poder conti
nuar o trabalho.

Gustavo -  Pra fechar 
essa história do Capitão 
Rapadura, a gente andou 
conversando com o Daniel 
Brandão e o J.J. Marreiro 
e eles falaram que você ti
nha um lado solidário e 
criou o Baú do Capitão Ra
padura em uma certa época, 
no qual pessoas que trabalha
vam com você ou amigos dei
xavam algo usado para pes
soas mais necessitadas. Você 
tem uma ligação, tanto com as 
pessoas necessitadas, como 
no caso desse Baú, quanto 
com as pessoas da alta socie
dade. Como é lidar com esses 
extremos da sociedade? E  
quanto ao Baú, ele continua?

Mino -  Agora, aqui, essa 
proposta do Baú tá um pouco 
desprezada, a turma desprezou 
e tudo, mas são coisas do pas
sado que servem para planos 
no futuro. Essa história é o 
seguinte: é baseada na atitu
de, no romantismo. Por exem
plo: a história do Robin Hood 
(personagem de lenda ingle
sa do século XIII, que narra a 
história de um arqueiro que 
rouba dos ricos para dar aos 
pobres), de Zorro (persona

gem criado pelo repórter po
licial americano Johnston 
McCulley. Zorro, na verdade, 
é o alter ego do rico jovem  
Dom Diego de Las Vegas, que 
depois de ter concluído seus 
estudos na Espanha, volta 
para sua terra natal e encon
tra a opressão imposta pelo 
capitão Monastério e pelo seu 
comparsa, o sargento Garcia. 
Assim, ele se disfarça de pre
to, e, como Zorro, ajuda os 
pobres e oprimidos de sua ci
dade), “Os Três M osque
teiros” (romance escrito pelo 
francês Alexandre Dumas, que 
narra as aventuras do jovem

"0  cliente é um dos elementos que 
dó mais formação de paciência. 

Porque é de onde vem as opiniões 
mais esquisitos, da onde vem as 

objeções mais loucas."

D’Artagnan juntamente com 
três mosqueteiros, chamados 
“os i n s e p a r á v e i s A t h o s ,  
Porthos e Aramis). Sc você 
juntar tudo isso o que é que 
você vê? São histórias de so
lidariedade. Se você acrescen
ta a isso a leitura do Evange
lho, você vendo a figura de 
Jesus Cristo como um homem 
falando um discurso pra hu
manidade, aí você vai encon
trar exatamente essa história 
dos extremos, que eu acho que 
deve ser a próxima revolução, 
como o Theilard du Chardin 
(teólogo jesuíta francês nas
cido em 1881) diz: “A próxima 
revolução, a grande descober
ta, equivalente à descoberta do 
fogo, vai scr a utilização da 
energia amorosa, da energia 
do amor.”

Porque o que é que Jesus 
diz pra humanidade? Ele diz 
assim: “Olhe, não existe o po
bre e o rico.” A vida dele foi

entre rico e pobre. Ele só não 
frequentou os poderosos. Por
que a riqueza é pra todo mun
do alcançar e o pobre pode 
também ser rico. Até mesmo 
na pobreza dele há uma rique
za. As pessoas mais pobres 
que eu conheço são alguns ri
cos. Mas eles não são pobres 
porque não têm cultura não. 
Eles são pobres até pela hu
mildade deles. Esses grandes 
homens assim... Quero citar 
não porque é ruim citar, mas 
eu tenho notado muito nessa 
classe bem top, na dos mais 
ricos, uma coisa de humilda
de, de serviço que eu não en

contro nem na minha posi
ção, que deveria ser mais 
serviçal que a dele. São pes
soas que trabalham muito, 
que servem muito e que, se 
você juntar com a atitude do 
pobre, da solidariedade dele 
de se ajudar um ao outro, aí 
vocc vê que não existe dife
rença. Essa diferença quem 

faz são os ambientes.
Por exemplo, quando você 

coloca o chão de cimento 
queimado, você está dando 
uma ambientação para deter
minado tipo de pessoas. Quan
do você coloca granito, está 
chamando outro tipo de pes
soas. E você não sabe a quem 
está agradando ou desagradan
do, ou então a quem está inti
midando. Geralmente você 
quer fazer uma coisa de már
more, e botar torneira de ouro, 
torneira de prata, não é só pra 
ostentar não, é pra às vezes 
servir melhor as pessoas. Que 
ele é convencido de que uma 
torneira de ouro funciona mui
to mais tempo sem defeito do 
que uma torneira de metal co
mum. Então essas interpreta
ções de riqueza e pobreza cri
aram marcas muito profundas 
na sociedade. Existe uma ten
dência na esquerda atual men
te de ter muita raiva do rico,

Num curioso gesto com 
todo o corpo, Mino chuta e 
erra, causando surpresa e 
gargalhadas em todos que 
acompanhavam o jogo.

No dia da discussão da 
pauta que guiaria a entre
vista, uma surpresa para a 
equipe de produção: a alu- 
na Vanessa revelou-se fo 
de M ino desde a infância.
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Vanesso é leitora a ssí
dua da coluna The M ino 
Times e mantém guarda
das, em casa, várias des
sa s publicações.

Já no fim da entrevista, 
por intermédio da aluna 
Cristiane, integrante da 
e q u ip e  de p rodução , 
V anessaé  apresentada a 
M ino.
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do milionário, do bonito, do 
bem -  sucedido, aquela coisa 
da inveja. E não existe inveja 
do lado do pobre, ninguém in
veja o cara que tá andando de 
jumento, levando aqueles car
rinhos, e, no entanto, há vidas 
de pessoas pobres que, se co
nhecidas, são invejáveis e por
tanto muito parecidas com os 
caras lá do topo. Isso são li
ções que me foram passando 
assim pela vida, principalmen
te uma palavra que... Jesus não 
fazia acepção de pessoas. Ele 
não fazia menor diferença en
tre um cara riquíssimo e uma 
pessoa pobre. Eu aprendi isso 
da seguinte maneira: tinha 
um rapaz aqui do Baú do 
Capitão chamado Lacer- 
dinha. Ele era bem fíninho.
E o Lacerdinha, faz tempo 
que anda por aqui, tem uma 
família grande, 10 filhos, 
uma mulher, bem magrinho 
e quando ele chega aqui no 
prédio o pessoal se espanta 
por causa da fisionomia esqu
álida dele. Um representante 
legítimo da pobreza, super- 
miserável em todos os sentidos, 
não sabe nem lidar com as coi
sas, não tem emprego pra ele, 
não existe emprego pra clc, 
tudo é “sub” na vida dele.

Então você conversar com 
ele é uma coisa às vezes 
prazerosa, porque traz uma 
experiência de um mundo que 
você nem imagina que existe, 
um mundo onde as pessoas 
são desprezadas mesmo. Ele 
chegava aqui pedindo uma 
coisa e eu tinha mania de dar 
carão nele, porque ele deu a 
águapro filho dele sem ferver, 
sem cloro, e eu disse: “Ferva 
a água, rapaz!” Eu notava 
muito a minha relação com ele 
de... (Mino aponta com o dedo 
como quem dá ordens). Aí um 
dia eu fui na casa do seu 
Macedo (empresário José 
Macedo, proprietário de um

dos maiores grupos empresa
riais do Ceará) e ele disse a 
mesma coisa que o Lacerdinha 
tinha dito. Aí eu “hahaha” 
(iimita risada), achando graça, 
“Que coisa maravilhosa, seu 
Macedo!” E eu {pensei): “Mas 
que coisa, rapaz! Eu dei um 
carão pro cara lá em casa, por
que ele disse uma coisa e ago
ra eu tô achando genial por 
que o seu Macedo que é rico 
disse?!” Eu digo: “Eu sou 
puxa-saco?” Aí eu fiquei na
quela... Todo mundo dizia uma 
coisa, mas eu não tinha cora
gem de chegar pro seu Ma
cedo e dizer: “Olhe, o senhor

"Quando chega um determinado 
momento, você tem que virar 

escritor, porque se não, você não 
escreve bem. E um desafio."

tá errado!” Eu não ia dizer um 
negócio desses, na casa do 
homem principalmente, né? 
Era uma bobagem, nada de 
mais não. Então eu disse: “Na 
próxima vez vou ter que criar 
coragem.” Em outra ocasião, 
com outra pessoa rica, forte, 
disse uma besteira também e 
eu háaaaa (faz cara de bobo). 
Cadê a coragem com a pessoa? 
Eu disse: “Sabe de uma coisa, 
eu nunca mais vou dar carão 
no Lacerdinha, porque pelo 
menos eu vou fazer uma coisa 
que eu posso fazer que é não 
dar carão nenhum. Já que eu 
não posso repreender uma pes
soa mais poderosa e forte, eu 
não vou humilhar o menor.” 
Isso me gerou um comporta
mento confortável porque 
hoje, graças a Deus, eu posso 
dizer com naturalidade pro 
Lacerdinha uma coisa que eu 
acho que ele tá fazendo erra
do, e para o mais poderoso que

aparecer pela frente, porque é 
a linguagem do carinho. Essa 
pode dizer pra qualquer pes
soa que ele tá errado e você 
pode emendar, mandar carta 
pra governador, carta pra 
deputado, quando eu quero 
mandar um recado pra uma 
pessoa que acho que está fa
zendo coisa errada eu mando 
uma cartinha.

Naara -  Que tipo de retor
no você espera do seu traba
lho? Seria mais um aspecto de 
satisfação pessoal, o falo de 
ser conhecido, ou você procu
ra proporcionar em seus tra
balhos uma reflexão pro pú

blico, levar algum recado?
Mino -  Sabe, as duas coi

sas. Até mais, eu acho que 
nós somos palco de nós mes
mos, a gente quer muita coi
sa da vida. A gente quer ter, 
a gente quer passar, a gente 
quer dar, quer receber, a gen
te quer ganhar, a insatisfação 
da gente é muito grande. Eu 

tenho a mania de fazer a coisa 
professoral, porque eu não sei 
falar. Eu sou uma pessoa que 
na frente da classe, de um au
ditório, eu me tremo todo por
que não é esse o meu dom. 
Mas eu tenho mania de que
rer transmitir as coisas. Você 
me pergunta até coisa de re
médio, de doença... Tem a 
mania que nós temos de pas
sar um chá... Porque a minha 
geração foi educada por pro
fessores tão bacanas que pa
rece que foi incorporado na 
gente continuar esse trabalho 
de ensinar, de... Foi incutido 
na gente “Olhe, passe adian
te!” Em termos religiosos, 
“Pregue!, Transmita!, Comu
nique!” Nós somos chamados 
a enriquecer o mundo com a 
contribuição do que a gente 
aprendeu de bom e com o que 
a gente descobriu, tendo a 
obrigação de passar pro outro 
isso. Se você passa isso ga
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nhando dinheiro ou não, é ou
tro problema. É muito melhor 
você ser grande transmissor de 
conhecimento, transmissor de 
coisa boa, ganhando, né? Ga
nhando bem.

Gustavo -  Você acabou 
virando empresário como 
muitos de seus amigos são. 
Como é o trabalho da Edito
ra Riso, que foi criada para 
publicar a Rivista? Como é o 
trabalho nas escolas particu
lares e públicas, na ida da 
Rivista a esses locais?

Mino -  Olha, vou dizer 
uma coisa pra você: aqui (na 
Editora Riso) nós somos seis 
pessoas. Tem a Gláucia e 
Simões (Francisco de Assis - 
Simões Neto) na parte de 
computação gráfica, e a 
Gláucia é quem registra 
todo o trabalho, quer dizer 
a Rivista é feita de forma 
gráfica comigo, a Gláucia c 
o Simões, três pessoas. E a - 
parte empresarial daqui é 
feita pela Flávia (Rodrigues), 
que toma conta da parte admi
nistrativa; uma menina que en
trou agora, que atende ao te
lefone e outra pessoa que sai 
vendendo e negociando com 
os colégios a entrada da revis
ta nos colégios e também ven
dendo anúncios. Eu também 
faço parte disso, tenho que sair 
vendendo. Eu sou um publici
tário no sentido de contato 
publicitário, eu tenho que ir à 
luta também.

Essa estrutura, o nosso de
safio de vendas é o seguinte: 
ser uma das dez melhores em
presas do mundo. Aí quando 
eu disse isso aqui na reunião 
todo mundo ficou sem graça, 
achando coisa meio de mega
lomania. Mas o que eu quero 
dizer é que nós temos as me
lhores chances porque somos 
uma empresa pequena. Então, 
se a gente quiser ser a empre
sa mais limpa do mundo, a

gente tá na dianteira de muita 
empresa grande, porque man
ter uma fábrica de biscoitos 
limpa e uma fábrica de carros 
limpa é muito mais difícil do 
que manter isso aqui limpo. Se 
a gente quiser faz isso aqui 
virar um brilho. Ser uma em
presa organizada porque... É 
tudo em CD, todas as Rivistas, 
os 54 exemplares, agora estão 
todos em CD. E também fora, 
na encadernação, porque eu 
não sei nada de computador, 
eu me guio pela parte tradici
onal, pelo folheto, então tam
bém tá registrado, tá impres
so. Tudo que a gente ganha,

"Tudo o que passava pela minha 
cabeça eu tinha no material; 

desenhava de um jeito, desenhava 
de outro, totalmente sem censura."

que recebe, o dinheiro que 
entra, que sai, é escrito na lou
sa. Todo mundo sabe o que 
todo mundo ganha, o que en
tra, de maneira cristalina. O 
nosso código aqui é manter a 
honestidade como a coisa 
principal. Até um dia desse a 
gente falava um por trás do 
outro, a gente tinha essa mania 
de ficar comentando. Fizemos 
um trato e todo mundo disse: 
“Olha, de hoje em diante nin
guém fala mais por trás do 
outro. Vai se falar pela fren
te!” Se eu quero falar dela com 
você ela tem que estar presen
te e tem que ser coisa boa. A 
gente tá começando a criar um 
clima muito melhor. Aparen
temente parece que não tem 
nada a ver com a história, no 
entanto parece ser o fator mais 
importante que uma coisa em
presarial também rica, porque 
os americanos e os japoneses 
descobriram que 90% dos pre

juízos de uma empresa -  e isso 
é bom pra vocês que também 
vão ser empresários, porque 
hoje em dia ninguém pode 
deixar de ser empresário, no 
sentido de negociar as coisas 
- ,  não é máquina quebrada, 
não é defeito de produto, má 
qualidade, não é nada disso, é 
problema humano: fofoca, 
desconfiança, medo, princi
palmente fofoca.

Lucinthya -  Você falou na 
pré-entrevista que, além de ad
vogado, cartunista, você tam
bém é inventor e protetor de 
sua própria obra. E  quando a 
gente chega aqui no seu escri

tório, a gente vê uma vitrine.
- Então eu queria saber quais 

são os critérios pra você co
locar essas obras aqui na 
parede. Se fosse possível você 
colocar em uma vitrine, quais 
os ingredientes que você ven
deria como sua obra? Qual é

- o seu ponto forte? Como você 
vende a sua obra?

Mino -  Isso tá assim por
que está havendo uma expo
sição lá no Gran Marquise 
(Hotel Gran Marquise by Sol 
Meliá). Então, esses são os 
quadros que ficaram, depois 
eles vão pra lá. Na medida em 
que outros, se Deus quiser, 
forem sendo vendidos, esses 
vão pra lá, todos os quadros 
tão lá. E aqui é um ateliê de 
improviso, porque não é o lu
gar ideal para pintar. Eu pinto 
muito aqui, mas sonho ter um 
espaçozinho adequado a qua
dros grandes, essas coisas.

Na vitrine eu colocaria o 
seguinte: uns dez segmentos 
da pintura, porque é classifi
cado, eu tenho uma pintura 
classificada, releitura, regio
nais, tem uns quadros criati
vos, quadros de brincadeira, 
que tem umas certas coisas 
assim engenhosas, os preto e 
branco, os abstratos... Eu te
nho uma classificação da pin-

ídolo  e fõ conversom . 
Vanesso, então, cita um 
trecho de um poema fei
to por M ino  o qual lera 
na infância e nunca ha
via esquecido.

"A  chuva cai do céu e no 
chão vira poça. A Mulher 
Maravilha, que voa e que 
brilha, não será a aeromo
ça ?" foi o texto citado pela 
aluna.
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Surpreso por nem ele mes
mo lembrar ao certo o po
ema, e com um radiante 
sorriso, Mino, sem pesto- 
nejar, olha pra aluna e 
solicita: "D iz de novo!"

No dia seguinte à entrevis
ta, o cartunista entrou em 
contato com a produção. 
Ele queria encontrar o po
ema que a estudante Va- 
nessa tinha recitado para 
ele após a entrevista.
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tura, então eu colocaria... Veja 
esse da menina que tá aí. 
(aponta na parede uma relei- 
tura para o quadro ”Moça 
com brinco pérola ”, do pin
tor holandês Johannes

Vermeer) É a Monalisa ho
landesa. Tem até um filme, “A 
Menina do Brinco de Pérola” 
(Mino comete um equívoco. 
Na verdade, o fúme tem o mes
mo nome do quadro. Foi diri
gido por Peter Webber em 
2003). Então, tem os segui
mentos de releituras, essas 
coisas. Depois, os desenhos. E 
os desenhos têm as classifica
ções. Por exemplo, eu tenho 
uns quinhentos desenhos 
sobre arquitetura. Eu faço - 
desenho de prédio à mão. 
Uns prédios que entram as
sim, a escada vai subindo, 
sem sentido sabe? Mas são 
construções bonitas, tenho 
uns quinhentos aí feitos.
Era a higiene mental. A pri- - 
meira coisa que eu fazia 
quando chegava, fazia aí, de
senhava um prédio. Eram ca
tedrais, igrejas, casas... Depois 
são desenhos de um traço só, 
minha rotina. Tem os dese
nhos rebuscados, desenhos de 
pontilhado, aquelas coisas... 
Enfim, os estilos que vêm do 
desenho. Depois os quadri
nhos, quadrinhos também. 
Não tanto como os quadri- 
nizadores, pois meu estilo é 
outro, mas tem os quadrinhos 
também, IIQ... Rapadura, o 
Capitão Rapadura tem dese
nhos belíssimos, quadrinhos 
clássicos. Gostaria muito de 
fazer a exposição do Capitão 
Rapadura, dos principais qua
drinhos dele, os do começo, os 
mais bonitos. Tem os poemas, 
que eu chamo de poeminos, e 
que já  fiz pensando... Os 
poeminhas, poeminos, que são 
poemas pequenos, tem “Eu 
sou, tu és, ele é, nós somos, 
vós sois, eles são, apenas uma

conjugação.” Eu colocaria 
também uns dez deles mais ou 
menos. Fábula, tem uma que 
eu acho que é a menor fábula 
do mundo. E assim: “Era uma 
vez uma fábula tão distraída 
que perdeu sua moral. Moral 
da fábula: não há fábula sem 
moral.” Então ela pode ser 
compactada e ser vendida 
como um quadro também, e 
pode ser vendida inclusive 
como uma obra escrita.

Lucinthya -  Essa sua ver
satilidade é o que se pode tra
duzir nesse seu objetivo de 
não ficar preso a um objetivo 
só, a um só estilo?

"Eu não fazia aquele negócio de 
pegar e jogar fora, não. Eu 

guardava até mesmo porque, mais 
tarde, podia completar com 

alguma coisa."

Mino -  É, e graças ao Ce
ará, porque aqui... Eu tava em 
casa, e uma pessoa chegou di
zendo assim: “Olha, eu que
ria que você fizesse o desenho 
de minha filha. A menina tem 
15 anos e eu queria colocar no 
convite de 15 anos.” Eu nun
ca tinha desenhado a menina. 
Aí eu tive que desenhar a me
nina. E tinha que ser pareci
do. Aí depois foram mulheres 
que vinham pra pedir um re
trato porque o marido queria 
um retrato da mulher. O meu 
objetivo era que quando o qua
dro entrasse na casa delas, se 
o cachorro balançasse o rabo 
reconhecendo, era a glória. 
Não fosse, podia devolver o 
quadro pra fazer outro. Aí co
mecei a desenhar retrato de 
mulheres, de adolescentes, de 
crianças, ilustrando livro de 
poesia dos amigos, fazendo 
capa de livro, desenhando par
to, cheguei a desenhar parto,

desenhando prova de univer
sidade, de apresentação, estu
do sobre Administração, sobre 
Economia, sobre Medicina, 
sobre tudo... Então, o ter que 
fazer coisas variadas foi o 
quê? Aula! Tá entendendo? 
Quer dizer, a maior academia 
de arte do mundo é isso aqui 
pra mim, porque se eu quiser 
ser um clássico, imitar os clás
sicos, eu vou pra França, en
tro numa escola daquelas e 
com cinco anos talvez eu saio 
de lá pintando quadros. Não 
há uma dificuldade.

Ana Flávia -  O Capitão 
Rapadura é uma coisa que faz  

você brilhar, é nítido isso. 
- Falando do tesouro do Ca

pitão Rapadura, qual seria o 
tesouro moral, espiritual que 
te move, te faz empolgar tan
to com o Capitão Rapadura?

Mino -  Ele é um meio 
mais inteligente e menos pi- 

■ egas, porque a juventude, o 
jovem, ele não gosta de coi

sa piegas. Quando ele sabe que 
está sendo manipulado, está 
sendo contada uma história 
pra ele que tem um fim moral 
que já sabe mais ou menos o 
que é, ele não gosta. Ele gosta 
de ser surpreendido. Não é só 
o adolescente não, acho que 
todo mundo gosta dessa coi
sa. O Capitão Rapadura é des
pretensioso, ele é muito aber
to nesse sentido. Então o que 
eu quero transmitir com ele 
não são coisas minhas, mas 
coisas universais. Por exem
plo, a liberdade dos passari
nhos é uma coisa que não se 
percebe, e é importantíssima. 
Fala-se em extinção, mas não 
se fala em liberdade, o fato de 
se prender passarinho. Isso é 
uma bandeira. E o Capitão 
Rapadura, nas historinhas 
dele, ele sensibiliza, porque eu 
nunca matei... Vou já dizer, eu 
matei quando tive... Em dois 
momentos de minha vida: um
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foi um sanhaçú (pássaro de 
penas azuladas) que eu matei 
em Guaramiranga (cidade si
tuada no Maciço de Baturité, 
a 123 quilómetros de Forta
leza), com um tiro de ar com
primido, uma espingardinha 
assim besta, mas atingiu o bi
chinho. Eu cheguei na maior 
alegria do mundo pra mostrar 
o passarinho pro papai e ele 
pegou o passarinho, me sen
tou no colo dele e contou a 
história do passarinho, como 
ele tinha nascido, os cuidados 
da mãe dele, como é que a mãe 
tinha alimentado ele. E foi 
contando a história, contando 
a história...e eu nunca mais 
apontei arma pra bicho ne- - 
nhum. E outra era calango.
Lá em casa tinha uns ca
langos e era pá, pá,pá, ma
tando os calangos. A brin
cadeira era matar calango. 
Quando eu entendi o senti
do da vida, transmitido por - 
uma história, eu compreen
di. Porque a crueldade infan
til, ela existe, a crueldade do 
homem existe, e ela tem que 
ser retirada ou lixada através 
de uma história sensível. Por 
exemplo, são os grandes livros 
que fizeram revoluções, como 
foi aquele da libertação da es
cravatura nos Estados Uni
dos... De Stowe... “A Cabana 
do Pai Tomás”, (obra da es
critora americana Harriet 
Stowe, que defendeu, em vá
rios de seus livros, a causa 
abolicionista. Houve uma no
vela escrita por Sérgio Cardo
so, exibida pela TV Globo de 
9 de julho de

1969 a 28 de fevereiro de 
1970, baseada no livro da es
critora) O livro sensibilizou as 
pessoas pela causa do negro. 
Pelo menos o nosso foi sensi
bilizado com isso. Existem li
vros que fazem a pessoa mu
dar a história porque ficou 
sensível com aquela... Enten

deu a idéia da narração. E exis
tem livros que mudaram o 
mundo.

Essas pequenas idéias que 
mudam o mundo, as gerações 
presentes têm que entender, 
elas tem que receber pelo me
nos. Quer dizer, eu admiro, por 
exemplo, como uma história 
d ’Os Três M osqueteiros, 
aquele “Um por todos e todos 
por um!” (bordão proferido 
pelos personagens do livro). A  
questão do romantismo, de 
que o homem tem que ter uma 
posição diante da mulher ro
mântica, e não uma posição 
hoje que foi pós-feminismo;

"Foi um novo mundo que surgiu 
na minha frente, eu tive que 

me transformar também 
em vendedor."

isso tudo tem que ser repassa
do. Quer dizer, a geração pós- 
comunismo, pós-marxismo, 
pós-feminismo, pós não sei 
quantos “ismos”, e não sabe 
onde é que tá. Onde é que es
tão os valores? Tão tudo lá 
atrás. Todos os valores conti
nuam lá e podem continuar 
presentes se houver transmis
sões. Eu acho que o Capitão 
Rapadura é um veículo, é um 
instrumento muito adequado 
pra isso.

Denise -  Você tem algum 
herói? Alguma pessoa que 
você olhe e fa le assim: “Eu 
quero ser que nem essa pessoa, 
eu quero ser que nem ele ”?

Mino -  Tem, tem vários. O 
Gandhi (pacifista, Mohandas 
Karamchand Gandhi, mais 
conhecido como “Mahatma ” 
-  a grande alma -  liderou 
mais de 250 milhões hindus 
pela libertação da índia como 
colónia da Grã-Bretanha), eu

adoro o Gandhi. Tenho uma 
paixão por ele muito grande, 
mas eu não penso em ser como 
ele muito não, porque acho 
muito... Fora do propósito. O 
Gandhi venceu certos obstácu
los que acho que estão muito 
além de mim... Sei lá, mais 
vidas pela frente. Então está 
muito mais... (pausa demora
da) Disney também! Disney.

Gustavo -  Você falou de 
Picasso, de alguns pintores que 
te influenciaram. Você acha 
que hoje em dia você influen
cia algum jovem artista? Já 
chegou alguém com o traço 
parecido com o seu, que se ins

pire no seu traço pra seguir?
Mino -  Não.
Gustavo -  Mas espera 

que um dia isso aconteça?
M ino -  Eu acho que 

pode acontecer. É uma coi
sa muito normal, que deve 
estar acontecendo agora e eu 

- não estou sabendo. Deve ter 
um meninozinho desenhan

do aí, né?
Lctícia -  Mino, em uma de 

suas respostas sobre o Capitão 
Rapadura você disse que ele 
ainda vai chegar, que ele ain
da não despontou. Então como 
é que você analisa o atual mer
cado cearense de quadrinhos, 
esse mercado em que o Capi
tão Rapadura vai chegar?

Mino -  Olhe, ninguém tem 
oportunidade nem de provar, 
porque tem que chegar nas 
bancas, nos locais de venda e 
ver como o público vai testar. 
A impressão que eu tenho é 
que se conseguir fazer o pro
duto, fazer a revista, fazer uma 
tiragem expressiva e colocá- 
la nas prateleiras de vendas, eu 
acho que tem tudo pra ser su
cesso. Eu acho impossível não 
ser sucesso porque há uma 
expectativa muito grande em 
cima dele. Ainda mais nos co
légios que já fui, a meninada 
gosta, representa, faz teatro do

Ainda na pré-entrevista, 
enquanto falava à equipe 
de produção sobre a Ri- 
vista, M ino  quis mostrar 
aos alunos um exemplar 
da publicação.

No entanto, toda a equi
pe da Editora Riso estava 
em outro sala e não ha
via exemplares da Rivista 
à mão.
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Mino, então, olha sutil- 
mente pra cima, vira o ros 
to em direção ò sala onde 
estava a sua equipe e dis
para: "Ô  alguém !"

Os alunos da equipe de 
produção, surpresos com a 
formo tão peculiar de cha
mar pessoos, caem no riso.
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Capitão Rapadura. Um dia 
desses eu fui na Fundação 
Bradesco, lá em Caucaia (mu
nicípio da zona metropolita
na de Fortaleza), e surgiu um 
Capitão Rapadura engraçadís- 
simo, um meninozinho com a 
orelhinha bem grande, ca- 
becinha bem grande. E fazen
do uma peça do Capitão Rapa
dura baseada num quadrinho 
do Daniel Brandão. Então 
você fica... Quer dizer, de uma 
tirinha do Zoeira (caderno de 
variedades do jornal Diário 
do Nordeste onde são pu
blicadas as tirinhas do Capi
tão Rapadura) há um encan
tamento por ele! Então eu 
não posso colocar o Capi- - 
tão Rapadura batendo em 
ninguém. Teve uma fase de 
todo mundo batendo no 
Capitão Rapadura. “Ei pes
soal, não é assim não. Ele é 
pacifista mas não é abcs- 
tado não.” Aí nós fizemos - 
uma nova linha do Capitão 
Rapadura, pra ele também não 
ser abestado. Ele é um herói 
inteligente, ele resolve as coi
sas de forma mais inteligente. 
E isso é muito transmissor, 
porque as grandes verdades, 
elas podem ser ditas de manei
ra engraçada inclusive. Eu 
acho que a função dele é essa.

Cristiane -  Mino, encer
rando a nossa entrevista, você 
falou de muitas paixões na sua 
vida, a literatura, a pintura, o 
desenho. Mas teve uma paixão 
que a gente descobriu na nos
sa pré-entrevista, que fo i o 
futebol Então eu queria que 
você falasse como é a sua re
lação com esse esporte.

Mino -  Desde que eu me 
entendo (como gente) é atrás 
do lápis ou então correndo 
atrás da bola. E não é só fute
bol não, é tudo que é bola. Jo
guei basquete, aprendi tênis 
sozinho, joguei... Menos gol
fe, eu acho besta. Eu acho di

fícil. E ter um campo de golfe 
é um negócio meio complica
do, né? Mas, futebol de salão, 
pólo-aquático, até pólo-aquá- 
tico -  que era natação, mas cu 
gostava porque tinha uma bola 
no meio. Mas o futebol tem 
uma classificação, eu me sin
to privilegiado de ter entendi
do um grau dele que poucas 
pessoas percebem. Por exem
plo, o grande público que tá 
indo aos estádios e que está 
assistindo ao futebol que acon
tece por aí não tem acesso a 
isso. Eu tive acesso a isso, de 
certa forma, por causa do 
Fagner, porque o Fagner quan-

"N a  verdade, por exemplo, as 
histórias vêm na cabeça da gente, 

mas elas vêm impregnadas da 
linguagem que a gente vive."

do fez o primeiro disco dele, 
que fez sucesso, a gravadora 
perguntou, a RC A, o que é que 
ele queria: se ele queria uma 
festa na (boate) Hipopo- 
tammus, em São Paulo, ou não 
sei onde no Rio de Janeiro. E 
clc disse “não”, que queria tra
zer a Seleção Brasileira (de 
Futebol) pra jogar aqui no 
Ceará. E realmente foi feito. 
Não foi a seleção completa, 
foi a seleção de todos os tem
pos, que tinha Jairzinho, tinha 
Zico e tudo o mais.

A imprensa daqui era tão 
despreparada em termos de 
cultura local que nem tava per
cebendo o sucesso que ele tava 
fazendo lá fora nessa época. 
No Castelâo (estádio Flácido 
Castelo, o principal de Forta
leza, com capacidade para 80 
mil pessoas), não tinha nin
guém quase, e, lá no campo, a 
preciosidade do futebol brasi
leiro. E aí, ele me convidou

pra jogar junto com meu so
brinho, o Tadeu, a gente era 
muito amigo, gostava muito de 
futebol, e eu morrendo de 
medo por que os caras tinham 
umas coxas dessa grossura, e 
eu disse: “Rapaz eu não vou 
jogar aí de jeito nenhum. Ô, 
Fagner, cê tá doido? Os caras 
são muito fortes!” Ele disse: 
“Olhe, você vai ver o que é 
futebol agora.” Quando real
mente eu comecei a jogar com 
eles foi que eu vi que as pes
soas mais leves são os craques. 
Eles são fortes porque preci
sam correr, têm que ter real
mente o domínio do corpo, 

mas eles são leves, não ad-
- mitem pancadaria. Então eu 

comecei a ver um futebol di
ferente.

E eles, nesse dia, como 
eram todos amigos, eu assis
ti a uma coisa que eu nunca 
vi na minha vida: eram os

- craques jogando bola. Coisa 
mais linda do mundo! Eles

jogavam mostrando o que 
cada qual sabia fazer com a 
bola, sem nenhum atrapalhar 
o outro, e o toque de bola mais 
rápido que eu já vi na minha 
vida. Um batia a bola aqui, 
batia pro outro, passava pro 
outro de cabeça, puxava pra 
cá, e a gente olhando o pesso
al jogar. Daqui a pouco o chu
te mais bonito, as bicicletas, e 
eu fiquei... “Por que esse fu
tebol não acontece?!” Aí foi 
que eu descobri porque a re
gra era tão importante. A regra 
é capaz de mudar um esporte 
todinho e ninguém perceber. 
Na hora que você permite que 
um jogador não toque nopu- 
tro, você tem um futebol. Na 
hora que você permite que um 
jogador puxe a camisa do ou
tro, você tem outro futebol. Na 
hora que você permitir que o 
jogador entre de carrinho, 
você tem outro futebol. Na 
hora que você permitir que o
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jogador brigue com o outro, 
você tem outro futebol.

Aí eu fui analisar a histó
ria e vi que o futebol mudou 
na Copa de 66, na Inglaterra. 
O futebol mudou ali, passou a 
ser violento e ninguém perce
beu. Foi aquele futebol, o Pelé 
(Edson Ar antes do Nascimen
to, o Pelé, considerado o “Rei 
do Futebol ”)  saiu de campo 
arrastado, de tanta pancada 
que deram nele os portugue
ses. E os juízes deixaram por
que a copa era meio arranjada 
pra Inglaterra, uma coisa as
sim. E aí eu comecei a estudar 
isso e tentei fazer na pelada, 
no nosso jogo, que esse fute
bol pudesse acontecer. Então 
o que acontecia? Na nossa 
peladinha nós temos o gordi
nho, tem um gordinho de um 
lado, gordinho do outro, e 
pode entrar criança, por que é 
leve. Agente deixa o gordinho. 
Quando ele pega na bola nin
guém vai sair correndo pra 
poder tomar a bola. Deixa ele 
posicionar e dar o chutezinho 
dele. Ninguém vai atrás pra 
poder impedir nào. Há uma 
coisa mais ou menos inteligen
te. É tão difícil manter isso que 
você não pode imaginar, mas 
é o futebol mais bonito que 
você pode ver em sua vida.

Aí, baseado nisso, eu es
crevi um livro, mandei agora 
pro Pelé por um cara lá de São 
Paulo, um amigo meu, que tá 
tentando fazer esse livro che
gar na mão dele, e o livro cha
ma-se “Pelonte”. É a história 
do futebol, chamada a lenda 
do futebol, como se fosse a 
m itologia grega, eu botei 
como se fosse na mitologia 
grega. A bola foi inventada... 
Só o começo pra vocês verem, 
porque os homens estavam 
brigando muito, guerreando 
muito, aí Zeus ficou preocu
pado, à exceção de Marte, o 
deus da guerra, e pediu a Ate

nas que, com a sabedoria dela, 
inventasse uma coisa que aca
basse com a guerra. Ela, base
ada na formação dos astros, 
fez a bola e jogou a bola na 
terra. Aí o homem começou a 
brigar com a bola pra matar. 
Lá adiante começa a virar 
guerra de novo, começam a se

matar e digladiar por causa da 
bola. Depois volta de novo ao 
que era. E no final o livro tem 
uma coisa surpreendente por
que Pelonte é um jogador que 
expressa tudo isso que se mos
trou através do Pelé. Eu não 
quero contar pra vocês, mas o 
final é muito bonito. O livro é 
o final. Mas muito interessan
te. Tá em São Paulo e o Pelé 
tem que dar permissão porque 
tem o nome dele na história. 
Mas eu gosto tanto de futebol, 
que, como empresário, se fos
se contratar vocês pra traba
lhar comigo, um cara desses 
aí cheio de dinheiro pra con

tratar todos vocês mes
mos, eu marcava a partir 
do futebol. Porque no fu
tebol aparece tudo que 
você possa imaginar de 
uma pessoa. E um tapete 
do caráter, da honestidade, 
da pureza. A capacidade 
de você avançar e recuar... 
Inteligência, é um negócio 

fantástico! O esporte que tem 
mais horizonte é o futebol. Tem 
mais que o basquete, mais do 
que o vôlei, mais do que qual
quer outro, principalmente jo
gado da maneira que é pra ser, 
segundo a concepção artística; 
arte que a gente tenta fazer aí 
na nossa peladinha . Q

"E  criei aquela frase: 'a  gente 
não pode derrubar os poderosos, 

mas a gente pode fazer xixi 
nos pés deles.'"

Precavida, a aluna Naara, 
ao chegar à Editora Riso, 
tinha, além de gravador e 
bloco de anotações, outro 
componente indispensável 
para o entrevista: um 
banquinho de plástico.

No final da entrevista, foi 
realizada uma sessão de 
fotos de M ino apresentan
do seu mural sobre o m as
sacre do Caldeirão.
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