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E-mails devem ser enviados com 
o nome do escritor, endereço e número 
de telefone, para o endereço eletônico 
rivistadomino@gmail.com, ou  pelo 
instagram @rivistadomino, ou 
whatsapp +55 85 98855-4941.

Textos podem ser editados por 
motivo de clareza, e pode ser publicado 
em qualquer meio. Lamentamos que 
devido ao volume de e-mails, não 
podemos responder a todos.

Turma do Capitão rapadura, cada 
vez melhor!

Luis Carlos Arrais
Fortaleza, Ceará

Reflexão do Mino em sua revista 
digital. Só um complemento em 

sua receita “Pense sempre em 
sua receita” Pense sempre que 
Deus está na frente trilhando 

seus caminhos. Um ótimo 
domingo cheio de paz do Senhor. 

Shalom!!!!!

Oswaldo Rabelo
Diretor FCDLCE
Fortaleza, Ceará

Parabéns! Excelente trabalho.

Flávio Belmino
Fortaleza, Ceará

Obrigado pelo belo presente que 
desfrutarei com o maior prazer.

Carlos Augusto Miranda de Moraes
Fortaleza, Ceará

Quero saudar o Mino pela 
iniciativa da RIVISTA virtual.

Reginaldo Vasconcelos
Fortaleza, Ceará

Curto muito a RIVISTA.

Regis Magalhães
Fortaleza, Ceará

Mantendo sempre esse humor 
inteligente!

Firmo Holanda
Fortaleza, Ceará

Adoro RIVISTA.

Amarilio Macêdo
Fortaleza, Ceará

Honrado, agradeço o carinho de 
todos!

Alder Teixeira
@alderteixeiraescritor

Fortaleza, Ceará

Muito obrigada @luiscarlososousa 
pela resenha e @rivistadomino 
pelo espaço!!

Cabriela Güllich
@fenggler

Fortaleza, Ceará

O LEITOR
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A cearense é  universa l . 
Portugueses ,  holandeses , 

f ranceses ,  americanos,  l i-
baneses ,  afr icanos,  índios 
e  or ientais ,  deixaram suas 
sementes  plantadas  nessa 
terra .  Ass im f loresceram 
nossas  mulheres .

Elas  têm cara  de paul is-
tas ,  gaúchas ,  f rancesas  e 
até  inglesas .  Somente o so-
taque as  revela .  Mulheres 
cuja  s impl ic idade no fa lar , 
cheia  de expressões  r iquís-
s imas e  engraçadas ,  nos  fa-
zem r ir  e  amar.

Belas  e  sort idas ,  fusão e 
confusão de raças ,  inquie-
tas  e  fortes  como as  ondas 
dos  nossos  mares ,  douradas 
pelos  banhos de lua,  devo-
radoras  de s i r iguelas  e  ca-
jus ,  ass im são e las  as  cea-
renses . 

Serranas ,  pra ie i ras ,  v i-
çosas  e  bre je i ras ,  com suas 
c inturas  f inas  de pi lão, 
como disse  Gonzaga na 
canção,  e las  invadem ale-

gremente as  ruas  e  sara-
coteiam nos forrós ,  pois  a 
cearense é  i spi l icute ,  como 
disseram os  soldados ame-
r icanos,   apai-  xonados por 
e las . 

Esse  é  o  t raço comum, as 
di ferentes  belezas  de todas 
e las .

Os banhos de mar,  os 
banhos nas  lagoas ,  nas  cas-
cat inhas  das  serras ,  c inze-
laram essas  meninas ,  f i lhas 
dos  invernos i r regulares , 
das  secas  e  das  luas ,  das 
nossas  noites  de céus  aber-
tos .

Os ventos  que o mar so-
pra para  a  terra  e  os  que a 
terra  para  o mar devolve , 
são esses  os  ventos ,  que 
aos  pares ,  passam por e las . 
O Aracat i ,  o  Terra l ,  que 
assa-  nham os seus  cabelos 
e  fazem escovas  nelas ,  obe-
decendo ora  as  ondulações 
dos  mares ,  ora  o  l i so  espe-
lhado das  lagoas .

É ass im o Ceará de Emí-

l ia ,  a  miss  Bras i l  dos  anos 
dourados.  O Ceará de Flo-
r inda Bulcão,  de Luíza 
Tomé,  de Patr íc ia  Pi lar ,  de 
Rachel  de Queiroz,  Luiza 
Teodoro e  Renata  Jere issa-
t i .  De Beatr iz  Phi lomeno, 
de Inês  Fiúza,  de Sandra 
Genti l ,  de  outras  tantas  e 
tantas  mil ,  como as  Marie-
tas  da Meruoca,  as  Rosi-
nhas  de Batur i té ,  as  Rosá-
l ias  de Viçosa,  Flor isbelas 
de Itapajé ,  Margar idas  do 
Icapuí ,  Iracemas da For-
ta leza bela ,  de Luiziane  e 
Raimundinha,  sem esque-
cer  Ignês ,  mulher  minha.

Costuram, cozinham, 
pintam e bordam.  

São f i lhas  desse  sol  que 
br i lha o ano inte iro.  Fi lhas 
do céu mais  azul  do Bra-
s i l ,  desse  céu,  que bem dis-
se  meu i rmão Marionor,  é 
tão azul ,  tão azul ,  tão belo 
e  t ransparente ,  que dá até 
pra  ver  os  anjos  do mesmo 
je i to  que e les  podem ver  a 
gente .

E nesse  mundo ass im 
cr iado,  onde se  fez  surgir  o 
igual i tár io  e  o  di ferencia-
do,  o  semelhante e  o  di fe-
rente ,  fez  surgir  a  mulher 
cearense,  misto de ca ju e  de 
uva,  ra ios  femininos do sol , 
a legres  e  quer idas  por  nós , 
como as  chuvas .

A MULHER 
CEARENSE

por Mino
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-  O povo cearense não dá 
va lor  a  sua cultura . Con-
corda, Claudionor?  Q uem, 
hoje  em dia , dá va lor  à  obra 
de José  de Alencar?

 -  Num vou mentir  . . . 
não dou muito va lor  mes-
mo não!  Talvez tenha s ido 
até  um bom prefe i to. . . fez 
aquela  praça e  aquele  tea-
tro véi  que o Tasso recupe-
rou, mas sou muito mais  o 
Juraci .

 -  José  de Alencar, pre-
fe i to?  Nunca ouvi  fa lar. Tô 
me refer indo ao José  de 
Alencar  de Iracema.

 -  Esse  mesmo que eu tô 
fa lando também. Essa  Ira-
cema viv ia  a l i  pe lo Esto-
r i l  tomando umas e  outras 
no bar  do Chico do Ipú. O 
Alencar  montou uma casa 
pra  e la  lá  em Messe jana e 
todo mundo sabia  que e la 
era  amante dele.

 -  Tá doido, Claudionor? 
O Alencar  a  quem me refi-
ro é  o  mesmo do Guarany, 

do romance de Per y e  Cecy.
 -  Romance de Per y e 

Cecy?  Sou abestado não, 
macho!  Aqui lo  a l í  fo i  a 
maior  putar ia  de ca lango 
que já  houve por  aqui . Essa 
buate  Guarany era  conhe-
cida e  essas  duas  que você 
fa lou a í  foram as  rapar igas 
mais  famosas  de For ta leza 
daqueles  tempos.

 -  Claudionor, tô  fa lan-
do do Guarany da ópera ! 
Tu sabe pelo menos o que 
é  ópera?

 -  Né aquela  cantor ia  que 
a  negrada canta  gr i tando?

 -  Car los  Gomes fez  a 
ópera  com o Guarany do 
José  de Alencar, que f icou 
famosa no mundo inteiro. 
É c laro que o nosso Alber to 
Nepomuceno também ter ia 
fe i to  uma obra à  a l tura .

 -  O Alber to?  Acho di-
fíc i l . . .

 -  Você já  ouviu fa lar  do 
Nepomuceno, Claudionor?

 -  Cê tá  é  por  fora , cum

pade!  Esse  cabra  a í  não t i-
nha fôlego pra  fazer  um 
negócio desse  nunca. O 
ramo dele  era  conser va, se 
não me engano, sardinha ou 
sa ls icha.

 -  Claudionor, como você 
é  ignorante. Alber to era  um 
grande músico, um ta len-
to que o Ceará  deu para  o 
Bras i l . Q ue histór ia  é  essa 
de vender  conser va?  Nunca 
ouví  fa lar  nisso.

 -  Pois  passe  lá , na Av. da 
Univers idade!  Ainda hoje 
tá  lá , o  Conser vatór io  dele.

 -  Claudionor, você é  a 
prova de que o cearense 
não dá va lor  a  sua cultura . 
Nem co- nhecer  os  nossos 
va lores  você conhece. . .

 -  Tu é  que não conhece, 
macho véi !  E fica  inventan-
do coisa  dos  outros . Se o 
Alber to, o  Bebeto da sardi-
nha, soubesse  que tu anda 
dizendo que e le  faz  aquelas 
cantor ias  que aqueles  v ia-
dões  gordões  f icam cantan-
do aos  berros , e le  te  dava 
umas porradas .

 -   Claudionor, aposto 
que você nunca foi  a  um te-
atro na sua v ida. Já  ass is t iu 
pelo menos a  Valsa  Proibi-
da?

 -  Se essa  chibata  foi 
proibida como é que tu 
quer ia  que eu fôsse?  Se foi 
proibida devia  ser  coisa  de 
comunista  e  eu sempre fui 
contra  esse  pessoal .

 -  Claudionor, se  igno-
rância  matasse  você era  um 
assass ino.

 -  E tu, fofoqueiro?  Q uer 
que eu diga pro Alber to do 
conser vatór io  que tu cha-
mou e le  de bicha?

A KULTURA RAZA
por Mino

Claro que eu conheço Patativa.
Na feira dos pássaros é só o que tem...
mas eu conheço também sibite, sonhaçu, 
gola, campina, graúna, cancão, sabiá.
Tá pensando que eu sou ignorante?

Eu estava me referindo
ao grande poeta 

PATATIVA DO ASSARÉ.
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Alugue sua sala 
customizada
no espaço mais
inteligente
da cidade.

 TERRAÇO AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO

Aluguel de salas 
sob medida
para sua empresa 
ou consultório.

SALAS A PARTIR
DE 34,72 m2

11 ELEVADORES
ANDARES 
CORPORATIVOS
AUDITÓRIO
SALA DE REUNIÃO 
ÁREAS COMUNS 
EQUIPADAS E 
DECORADAS
+ DE 500 VAGAS 
DE GARAGEM

Registro de Incorporação arquivado no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Fortaleza-Ceará, sob a Matrícula N°. 81.950, R.03.

Av. Pontes Vieira, 2340 
Dionísio Torres

TEL.: (85) 3455.8008

AUDITÓRIO
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Vou lhe dar um conselho. Não 
aceite conselhos de quem você 
não conhece, principalmente, 
quando desconhece a proce-dên-
cia e a intenção. Canção bonita, é 
aquela que entra por um ouvido e 
não sai pelo outro. O melhor ami-
go do homem não é mais o cão. 
Ele morde, ele late e faz cocô nas 
ruas e nas praias. E quem não tem 
cão, não tente caçar com gato. Os 
ratos de hoje, inspirados nos co-
leguinhas da política, aprenderam 
a subornar os bichanos que agora, 
só comem ração. Há uma campa-
nha mundial em prol do narco-
tráfico, financiada sabe por quem? 
Pelos usuários de drogas. Aliás, a 
vida é uma droga, como disse um 

amigo meu farmacêutico, cético 
em relação a ética. Diz ele:  Li-
bera, que acaba. Segundo ele, as 
drogas se dividem em oficiais e 
clandestinas. As oficiais, as que 
pagam imposto. Cigarro, bebida, 
ansiolíticos, anti-depressivos e 
outras. Maconha e as demais não 
emitem notas. Se faz bem, se faz 
mal, depende de quem é normal. 
Qualquer droga na dose certa é 
remédio. Na dose errada é vene-
no. Os bêbados, está comprovado, 
já mataram mais que as grandes 
guerras. Quando discutem, quan-
do chegam em casa e principal-
mente quando dirigem.

É verdade: Nada  faz mal. Mas 
a exceção dessa regra é o  excesso.

Pergunto-me: o que nos faz 
engordar? Os gordinhos respon-
dem-me: 

– É algum problema orgânico. 
Geralmente (diz o gordinho) eu 
não como quase nada. De manhã 
é só um cafezinho com um bis-
coitinho, meu almoço é só aquele 
tantinho e geralmente durmo sem 
jantar.

O gordinho fala a verdade. 
Só esqueceu de contar o que ele 
come nos intervalos dessas parcas 
e magras refeições. Come sanduí-
ches, sorvetes, bolos, pudins, pas-
téis, o que na Grécia antiga já era 
conhecido como bagulho.

Estamos diante de uma socie-
dade degenerada pela compulsão. 

CONSELHO À VENDA
por Mino
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Somos compulsivos no comer, no 
beber, no trabalhar e até no lazer. 
Tem fim de semana que cansa 
mais que a semana de trabalho. 

Falando a verdade, trabalhar 
não cansa. Os aborrecimentos, 
sim. 

Pessoas problemáticas, mau 
atendimento, corpo mole, em-
bromação, falsidades... sobre  o 
que estou falando? Nem sei mais. 
Comecei falando sobre conselho. 
E por lembrar isso, alerto para os 
indicadores que apontam os sin-
tomas dessa so-ciedade doente 
que estamos vivendo. Livros de 
auto-ajuda, seitas e maracutaias 
esotéricas, porrilhão de videntes e 
sensitivos adivinhando o que você 
já sabe, prevendo o futuro sem dar 
nome aos bois e sem nunca adivi-
nhar o número vencedor do car-
tão da loteria. Enfim, um mundo 
cheio de notícias más. A mídia 
amedronta. Retrata um mun-
do feio. Toda noite em sua casa 
chegam as últimas novidades dos 
idiotas que não sabem parar uma 
guerra, impedir a poluição, o des-
matamento, as doenças. A ciência 
avan-ça, mas, em qual direção? A 
economia evolue, mas, não segura 
as bolsas nem os bolsos. A política 
cada vez mais só dos políticos. A 
cidadania e a ética se fazem pre-
sentes apenas nos adesivos dos vi-
dros dos carros.

Onde vamos parar? Pergunta 
errada. Nós já paramos. Isso tudo 
é estagnação. O que fica parado 
apodrece. O que temos a fazer, é 
perguntar: Como sairemos disso 
tudo? Eis a pergunta certa.

- Quais portas abriremos, 
que dê para outros recantos mais 
apropriados à nossa humanidade?

Todos queremos ser sadios, fe-
lizes e ricos. Temos inteligência 
pra isso. Somos espertos. Nossos 

filhos, inteligentes. Nossos repre-
sentantes, espertos. Nossos nego-
ciantes, astutos. Os comerciantes, 
sagazes. Os ricos, precavidos. Os 
pobres, conformados. Os bandi-
dos, organizados. A ciência, evo-
luída.

Provavelmente,  não somos 
nada disso.

Somos mesmo, burros e   ig-
norantes.

Pois, os espertos , são safados. 
Os inteligentes, temerosos. Os 
representantes, falsos. Os astutos, 
desonestos. Os sagazes, explora-
dores. Os precavidos, miseráveis. 
Os conformados, omissos. Os 
evoluídos, vaidosos. E o restante, 
uma horda de intolerantes. Di-
zem, que um grande político disse 
sobre a política:  Metade é forma-
da por incapazes. A outra metade, 
pelos que são capazes de tudo. Ele 
referia-se aos políticos, mas que-
rem saber de uma coisa? Nós so-
mos piores que os piores políticos. 
A nossa passividade é grosseira, 
estúpida, covarde. Tudo é errado 
nos outros, mas, o mal está em 
nós mesmos. Em mim, em você, 
em todos. Não há desculpa, nem 
ponto de fuga.

Estamos vivendo a fantasia 

em um carnaval infernal. Viven-
do  pão e circo. Pão duro, que o 
diabo amassou. Circo, de palhaços 
tristes e sem graça, com a mulher 
de barba depilada e o leão solto 
por incompetência do domador. 
Nessa economia não se devolve 
o ingresso. O circo foi privatiza-
do. E nesse mar que não está pra 
peixe, temos uma lula que está à 
frente do polvo, fórmula popular 
que encontramos para aposentar 
alguns poderosos do poder, que 
continuam à postos,  quase nos 
mesmos postos, a tudo dispostos, 
inclusive a nos fazer crer, que a es-
perança é a única esperança, por 
mais paradoxal que possa ser. E 
que eu e você, temos que acabar 
com essa mania, de achar que as 
coisas não vão dar  certo. Cuide-
mos de nossas vidas e vamos em 
frente. As coisas podem andar nos 
trilhos, mesmo que não estejam 
mais aí as estações, o maquinista, 
o óleo, o carvão, os dormentes e 
até mesmo que já não haja trens. 
O importante é ser positivo (Ô 
texto doido!) O resto que se las-
que! E quanto ao conselho, pague. 
Se fosse bom, como reza a pro-
verbial e popular sabedoria, não 
se dava. Se vendia.
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Aí, mente! O MEU,
NUNCA ME

TRAIU!

EU E O MEU MARIDO
NUNCA BRIGAMOS!

NÃO TENHO COMPLEXO
DE SER BAIXINHO.

CONVIVO NUM BOA COM
O MEU TAMANHO.

NÃO VIM
AQUI PEDIR

VOTOS!

NÃO VOU NEGAR QUE BEBO,
MAS BEBO APENAS

SOCIALMENTE...

...NOMEAMOS INCLUSIVE,
UMA COMISSÃO PARA
APURAR DE FORMA

RIGOROSA AS
IRREGULARIDADES

OCORRIDAS NO
 ÓRGÃO CITADO.

NOSSA ENTIDADE NÃO
TEM FINS LUCRATIVOS.

OS CULPADOS SERÃO
PUNIDOS NA FORMA DA LEI!

OS ESTADOS UNIDOS NÃO
COSTUMAM INTERVIR NOS
ASSUNTOS INTERNOS DOS

OUTROS PAÍSES.

POSSO LHES ADIANTAR QUE NUNCA
PASSOU PELA MINHA CABEÇA SER

CANDIDATO A NADA. POLÍTICA É
UMA COISA QUE ESTÁ FORA DOS

MEUS PLANOS.

PARA MIM O MAIS
IMPORTANTE, NUM

HOMEM NÃO É O
DINHEIRO QUE

ELE POSSA TER,
MAS O SEU

CARÁTER
E A SUA

PERSONALIDADE.

NÃO FOI
O SALÁRIO
ALTO QUE

ME ATRAIU.
SAÚDE E EDUCAÇÃO SERÃO AS

PRIORIDADES DO NOSSO GOVERNO,
CASO SEJAMOS ELEITOS...

HÁ DUAS COISAS QUE NÃO FAÇO,
UMA É MENTIR E OUTRA É ROUBAR. SIM...

EU POSARIA
NUA, MAS
NÃO PELO
CACHÊ...!

NUNCA
PUXEI

SACO DE
NINGUÉM.

O QUE ME CHAMOU 
MAIS ATENÇÃO EM 

VOCÊ NÃO FOI O SEU 
CORPO TENTADOR 
NEM SEU ROSTO 

BONITO... FOI UMA 
COISA DE DENTRO...

SOU CANDIDATO
POR IMPOSIÇÃO

DOS AMIGOS
E PORQUE

O POVO
ASSIM

EXIGIU!

A VIDA DO
POLÍTICO

É UMA VIDA DE
SACRIFÍCIOS!
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Zildete, a brega star Ela saiu do interior mas, o interior não saiu dela.
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Mino®produções

Eu, barriga branca? Que mal
faz a gente telefonar avisando

que vai chegar mais tarde?
O carão das 

onze
é o mesmo
das doze.

Não... minha mulher
é muito compreensiva...

Alô?

Isso é hora, cretino, de telefonar
avisando que vai chegar tarde? Pensa que sou

filha duma égua pra esperar um cabra irresponsável
que nem você? Vai ver tá acompanhado
com aqueles seus amigos irresponsáveis

naquele bar sórdido onde você...

Querida o que, seu fingido!
É é pra todo mundo ouvir
mesmo! Principalmente
esse magote de corno

que taí com você! Cabôco bem 
casado, taí!

Outro pra você, meu doce
de beringela! Olha, os meninos

tão mandando um abraço...
Também te amo! 
Um beijão! Tchau!

...sempre vai! Você merece um par
de chifres bem botado, seu cafajeste, 

vagabundo, nojento!
E demore mais,

pra você ver uma coisa!

Fale baixo querida!
Os meninos

podem escutar...

Cabra 
de sorte!
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PODE DEIXAR, DOUTÔ! 
ACHO JÁ, JÁ! 

SEI MAIS OU MENOS 
ONDE O SINHÔ DEIXOU.

E O CELULAR, ZILDETE?
JÁ FOI DEVIDAMENTE

CARREGADO? TINHA QUE
FICAR PELO MENOS UMA

HORA NA BATERIA...

MAIS TARDE...

E BOTAR PRA CARREGAR
NEM SE FALA.

É MAIS FÁCIL DO QUE
TIRAR UM BICHO-DE-PÉ.

ZILDETE, DEIXEI O MEU
CELULAR AÍ EM CASA. DÊ UMA

PROCURADINHA E QUANDO
ACHÁ-LO BOTE PRA CARREGAR.

SABE FAZER ISSO?

CARREGANDO 
O CELULAR

UMA HORA? BATERIA?
DOUTÔ, O SINHÔ TÁ MAIS
POR FORA DO QUE BUNDA

DE ÍNDIO...
FOI SÓ BOTAR LÁ FORA NA
CALÇADA. QUANDO VOLTEI
PRA ESPIAR OS PESSOAL

JÁ TINHA CARREGADO
O BICHIM.

SE QUER BANCAR O DOIDO
EU POSSO SER DOIDA E MEIA.

ONDE JÁ SE VIU? UM BICHO
DAQUELE NOVINHO. MUITO

MELHOR VENDER E DÁ O DINHEIRO
PARA UM POBRE NECESSITADO.
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AS DEZ COISAS QUE 
DEVO FAZER

1.   Deixar de fazer coisas que não devo fazer.
2.   Procurar fazer coisas que sei que devo fazer.
3.   Se não puder fazer a coisa certa, procurar não fazer a coisa 
errada.
4.   Nunca ficar sem fazer nada.
5.   Procurar sempre alguma coisa para fazer.
6.   Sempre que fizer uma coisa errada, procurar consertar o erro, 
voltando a fazer a coisa certa.
7.   Ficar certo de que tudo dará certo se tudo fizer certo.
8.   E certo de que, procurar fazer tudo certo é a coisa certa a 
fazer, não deixar justamente por isso, de assim fazer.
9.   E dizer: – É o que de agora em diante vou fazer!
10. E fazer. 

Bote as que não deve também:
Não botar boneco, não chegar 

tarde, não enrolar a esposa, não 
ficar bêbo, não gastar com bes-
teira, não implicar, não se meter 
nas conversas,  não dar palpites, 
não ser miserável e não fazer cara 
feia.
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Na valise de Orlângelo Leal

Flávio Paiva
www.flaviopaiva.com.br

Na vida cotidiana e no mundo 
artístico, o nome de chamar nem 
sempre combina com o que foi 
registrado em cartório. Um in-
divíduo de nome Agenor deixou 
esse dilema bem claro ao escre-
ver e cantar que “nossos destinos 
foram traçados na maternidade” 
(Exagerado) e assinar a sua cria-
ção musical simplesmente como 
Cazuza.

É assim, umas pessoas partem 
para nomes artísticos totalmente 

diferentes dos seus nomes de nas-
cimento: Arlette é a palavra escri-
ta no registro da atriz Fernanda 
Montenegro. Outras aproveitam 
o que dá para salvar na grafia civil 
e criam uma identidade artística, 
como fez Ecleidira, que passou a 
ser conhecida como a atriz Dira 
Paes.

Há também quem já receba de 
cara um nome que dá para as duas 
coisas: Falcão é como está escrito 
nos livros do cartório de Pereiro, 

mas também nas páginas da mú-
sica de escracho brasileira. Tem de 
tudo nessa vida. Alguns, inclusive, 
“predestinados”, como o jornalista 
José Simão classifica espirituosa-
mente quem de alguma maneira 
já nasce com o nome que remete 
ao que vai ser na vida: o nome do 
meu urologista é Dr. Sálvio Pinto.

Mas quando nada disso acon-
tece e o nome artístico acaba sen-
do o mesmo de batismo, embora 
pareça excêntrico para uso em 

Imagem: pr int  do  vídeo  da  músi ca  “For ró  do  Fico” (Or lângelo  Leal  /  F lávio  Paiva)  g ravado  no  e s túdio  Varan-
da Cr iat iva, em For ta leza, por  Or lângelo  Leal , Gustavo  Por te la  e  Taylor  Santos .
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ambos os casos, só resta ao pró-
prio dono do trançado de letras 
recebidas em sua estreia no mun-
do levar em conta esse aconte-
cimento gerador do si e lutar na 
dança da palavra para que esta 
não escorregue nas impressões de 
inexistência. 

Foi o que fez o compositor e 
cantor Orlângelo Leal ao compor 
uma música e preparar o show 
“Valise – a estória do meu nome” 
inspirados na palavra que o indi-
vidualiza, modelada com partes 
dos nomes do pai e da mãe do 
artista: Orlando e Angelita. A ex-
pectativa do casal era de trazer ao 
mundo a menina Orlângela, mas 
como quem chegou foi um me-
nino, não custou nada fazer uma 
pequena adaptação. E Orlângelo 
usa essa estranheza como ponto 
de partida de um espetáculo tra-
gicômico em que se vale do pró-
prio ortônimo como nome públi-
co para dizer “sou eu mesmo”.

Ao partir para o palco evo-
cando situações que orbitam em 
torno dos seus sentimentos e per-
cepções do mundo, Orlângelo 
procura lidar esteticamente com 
essa situação combinando um re-
pertório de muitos ritmos e sono-
ridades locais e transfronteiriças. 
Nessa valise ele carrega chamegos 
criativos que pulsam por Gusta-
vo Portela, Caio Castelo, Yago 
Fernando, Zéis, Joel Rocha, Eri-
van Produtos do Morro, Marcos 
Vieira, Pedro Keiner, Ariadna 
Sampaio, Balaiêro, Gerson More-
no, Banda Desabrigados e, claro, 
Dona Zefinha.

Entre os pertences desse show 
de Orlângelo está também a músi-
ca “Forró do Fico”, nossa parceria 

que dá título a um dos capítulos 
do meu livro “Bulbrax – socio-
morfologia cultural de Fortaleza” 
(Armazém da Cultura), gravada 
originalmente pela cantora ILYA 
e pelo compositor e cantor parai-
bano Chico César. É uma espécie 
de “Pau-de-Arara” (Luiz Gonza-
ga / Guio de Morais) que, com a 
coragem e a cara, leva xote, mara-
catu e baião em seu matulão.

A montagem desse espetáculo, 

ainda inédito, tem também um 
quê de escuta de si na música do 
nome, não no sentido melódico 
e prosódico, mas no que diz res-
peito à identificação orlangeliana 
como uma derivação de pensa-
mentos afetuosos e seus sentidos 
circundantes. Trata-se, portanto, 
de uma mistura sociolinguística 
com traços etnológicos que chega 
ao motivo raiz do nome do artista 
e ganha o mundo pelas antenas da 
arte.
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Luís Carlos Sousa
www.luiscarlosos.com

Giro Cultural
Histórias Tristes e Piadas Ruins de Laura Athayde

A arte das histórias em qua-
drinhos é, dentre todos seus 
poderosos atributos, uma arte 
imagética. A construção de signi-
ficado é feita através do trabalho 

com a imagem - a ponto, arris-
co dizer com indelével certeza, 
de que mesmo o texto é um tipo 
de imagem quando presente em 
uma história em quadrinhos.

Dessa forma, os melhores nar-
radores não são necessariamente 
aqueles que possuem grandes 
ideias, mas principalmente aque-
les que conseguem “dobrar” a 
imagem à suas ideias, apresen-
tando histórias, exposições ou 
documentações que informam/
cativam muito ao olhar antes 
mesmo da leitura textual em si 
- e, tendo em vista isso, quan-
to mais autoras e/ou autores de 
HQs conseguem multiplicar as 
possibilidades de leitura das ima-
gens, mais estão propensas a tor-
nar suas ideias palatáveis e, por 
sua vez, também mais próximas 
estarão dos salões da genialida-
de ou, mais importante ainda, da 
popularidade sem fronteiras.

Seguindo essa lógica - em mi-
nha humilde e eterna busca por 
leituras - deparei-me com Laura 
Athayde, ainda, diria, neófita na 
mídia quando de seus primeiros 
trabalhos (Arquipélago, para ser 
específico, publicação de 2015-
2016), mas com “alguma coisa 
especial” no uso das imagens que 
me deixou com os sentidos apu-
rados para seus próximos passos. 
Acompanhá-la na internet não 
era (é) difícil e sua produção é 
constante, indo da publicidade ao 
editorial, porém muito mais rica 
e impressionante quando se trata 
de quadrinhos. E não decepcio-
na.

Expediente : His tór ias  Tr i s te s  e  Piadas  Ruins , por  Laura 
Athayde, 2018: Publ i ca ção  independente . 100 páginas .
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Versatilidade é uma palavra 
que comporta pouco tudo o que 
Laura Athayde consegue fazer 
com seus quadrinhos. Com tra-
ços que variam facilmente entre 
diferentes estilos e um senso es-
tético narrativo apurado e clínico, 
Laura consegue fazer de suas ti-
rinhas um agradável deleite, mas 
também emocionante por si só.

Na publicação Histórias Tris-
tes e Piadas Ruins (vencedor do 
prêmio HQ Mix de 2019 na ca-
tegoria Publicação Independente 
de Autor), a egressa do curso de 
Direito e hoje importante artista 
do mercado de quadrinhos bra-
sileiros reúne muito de sua pro-
dução no formato página e char-
ge, misturando estilos e técnicas 
que servem a um texto objetivo, 
filosófico e poético, bem como, 
divertido e bastante comovente. 
Laura passeia por temas por ve-
zes nada fáceis, como sexo, amo-
res frustrados, assédio e rotina, 
com imensa desenvoltura e um 
tato empático único - seu rotei-
ro nunca é irresponsável e seus 
desenhos não cansam, numa mi-
ríade de perícias aplicada a uma 
publicação editorial cuidadosa e 
que não deixa de lado certo ex-
perimentalismo, impressionando 
por sua qualidade, tendo em vista 
que foi lançada de forma inde-
pendente (mas atrtavés de plata-
forma de financiamento coletivo 
Catarse).

Como se fossem poucos todos 
os atributos positivos de Histó-
rias Tristes e Piadas Ruins, ele 
ainda vem com um “mini-livro” 
encartado, com a maior parte da 
produção em tiras de Athayde, 

tornando todo o projeto edito-
rial ainda mais encantador - Não 
à toa, rapidamente a publicação 
esgotou em lojas online e lojas 
de quadrinhos, sendo agora uma 
peça de colecionador.

No entanto, o que mais me 
impressiona nas obras de Laura 
Athayde é certo didatismo aliado 
a um trabalho socialmente enga-
jado, que leva a repensar as rela-
ções afetivas com os outros e com 
nós mesmos, o cuidado mental e 
emocional que é se preciso ter em 

tempos tão complicados de mu-
danças tão incertas e um inteli-
gente movimento de contestação 
dos status quo - tudo feito em 
quadrinhos sagazes que não su-
bestimam quem os lê. Não à toa, 
ela continuou este pensamento 
em seu projeto “Aconteceu comi-
go” que procura contar histórias 
de reais de discriminações so-
fridas por mulheres, projeto que 
também gerou um livro publica-
do pela Balão Editorial, mas que 
me comprometo a falar sobre em 
um outro momento.
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Leitor me aborda sobre Live 
de que participarei nessa segun-
da-feira sobre vida e obra de 
Dostoiévski, e, cobrindo-se de 
gentileza para com este colunista, 
pelo que agradeço publicamente, 
indaga sobre o livro do escritor 
russo de que mais gosto. Vamos 
por parte.

Começo por evidenciar, não 
me furtando ao bom direito de 
incorrer em subjetivações, afinal 

era informal a nossa conversa, 
que, em se tratando de um artista 
da grandeza de Fiódor Dostoié-
vski, o livro de que mais gosto é 
aquele que tenho em mãos sem-
pre que decido revisitar a vastís-
sima obra do escritor russo. Seja 
ele qual for.

Jocosidade à parte, tentarei ser 
agora mais objetivo na minha res-
posta: o romance do escritor rus-
so de que mais gosto é O Idiota, 

sobre o qual aproveito para tecer 
aqui algumas considerações.

Publicado em 1869, o roman-
ce foi produzido em meio a sé-
rios problemas de saúde do autor, 
agravados, diga-se em tempo, por 
dificuldades financeiras que o 
atormentaram ao longo de toda a 
sua vida. Não é sem razão, por-
tanto, que há no romance muito 
do que é mesmo uma caracterís-
tica presente em grande parte de 

Planeta Dostoiévski

Álder Teixeira
Professor de Estética, História da Arte, Literatura Dramática e Comunicação e Linguagem. Escreve 

contos, crônicas e artigos de análise literária.
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sua obra: a técnica da transposi-
ção autobiográfica. Espírito em 
constante conflito, Dostoiévski 
projeta em diferentes persona-
gens o seu sofrimento pessoal, 
bem como é visível no protago-
nista de O Idiota, o príncipe Mí-
chkin, misto de Cristo e Dom 
Quixote que atravessa a belíssima 
narrativa do romance oscilando 
entre o humanismo mais refinado 
e as demonstrações de ingenuida-
de que o expõem ao ridículo.

Mas o livro é muito mais que 
a representação de conflitos pes-
soais do autor, mesmo quando 
lido sob a luz do que Dostoiévski 
realizaria, por exemplo, no gran-
dioso Os Irmãos Karamázov, seu 
último romance, que é considera-
do por muitos sua obra-prima.

Há aqui (refiro-me a O Idio-
ta), uma luminosa sondagem da 

alma humana, uma viagem pelo 
que existe de mais profundo e in-
confessável em cada ser, em algu-
ma porção capaz de sentimentos 
e atitudes as mais contraditórias. 
Nesse sentido é que sobressaem, 
na tessitura de um romance mag-
nífico, personagens extremamen-
te bem construídos, do desregrado 
Rogójin à encantadora Nastácia 
Filíppovna, que constituem um 
tipo de extensão da personagem 
central e compõem, com ela, a 
tríade em redor da qual se agitam 
tantos outros tipos dessa galeria 
de personagens soberbos criados 
pela imaginação de um gênio. Por 
isso, tamanha é a complexidade 
da obra e tantos os ângulos atra-
vés dos quais Dostoiévski empe-
nha-se em desvendar o mistério 
da alma humana (psicanalítico, 
filosófico, existencial), realizando 
uma experiência estética incon-
fundível, que resta difícil dizer o 

tema do romance. Ouso destacar, 
entre muitos, o tema que me pa-
rece central, na linha do que pro-
fessa um estudioso de coturno de 
sua obra, Boris Schineiderman, 
para quem O Idiota é um livro 
sobre a beleza, “a bondade hu-
mana em estado puro, superior, 
que acaba sendo para os demais, 
numa sociedade corrompida, um 
idiota, um inadaptado”.

Urge salientar, no entanto, que 
não se trata aqui da idiotice tal 
qual a entende o senso comum, e 
que existe à profusão num tempo 
em que se exaltam mitos e mitô-
manos, mas da “idiotia”, estado 
de pureza interior absoluta, algo 
que transita da bondade sublime 
de Cristo para a ingenuidade fas-
cinante de Dom Quixote.

Eis o meu romance preferido 
no ‘planeta’ chamado Dostoiévski.

Dostoiévski nos anos 1860 após dez anos de exílio na Sibéria: início de 
um período de alta produção literária e jornalística (Crédito: Istoé)



24 rivista.com.br Vista essa causa!



25rivista.com.brVista essa causa!

M
A

RI
A

 B
O

N
IT

A
 p

or
 M

in
o



26 rivista.com.br Vista essa causa!

Mino - Mulher de Picasso sobre o céu de vangogh - Acrílica sobre tela - Detalhe da obra.
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    Era um enorme e  snob 
jacaré  do r io  Amazonas. 
Era muito grande, de re-
luzente  e  per fe i ta  carcaça 
e  esnobava seus  amigos ja-
carés ,dizendo-lhes  sempre, 
que a lgum dia  cer tamente, 
i r ia  v iver  nas  águas  de um 
r io  mais  chique e  c iv i l izado 
do que o imenso, se lvagem, 
pr imit ivo e  segundo e le, 
cafona r io  bras i-  le i ro, que 
banhava índios , caboc los , 
nordest inos  gar impeiros , 
t raficantes  e  até  piranhas .

   Seus  amigos jacarés 
f icavam bocarramente bo-
quiaber tos  com os  seus  so-
nhos de grandeza.

   O bom, segundo e le, 
era  i r  morar  e  nadar  nas 
águas  do Tâmisa, que ba- 
nhava a  ve lha e  e legantér-
r ima Londres , onde os  ja-
carés  por  a l í , dever iam ser 
br i tânicamente pontuais  e 
comedores  de sa lmões ao 
invés  de piranhas . O u no 

Sena, cruzando a  napole-
ônica  França das  monu-
mentais  t radições , terra  da 
moda, das  ar tes , onde ter ia 
outros  amigos jacarés  ca-
racter izados pela  f inesse, 
comendo da melhor  cozi-
nha do mundo, dos  nobres 
sobejos  dos  f idalgos  res-
taurantes , que cer tamente 
eram jogados pelos  e legan-
tes  esgotos , nas  chi-  quit í s-
s imas águas  daquele  r io  tão 
fa-  shion quanto a  própr ia 
Par is . Isso s im é que é  v ida 
de jacaré  de respeito.

  E com esse  pensamen-
to grande, o  equivocado 
anfíbio foi  um dia  caçado, 
quando pensava sobre r ios 
e legantes  às  margens do in-
culto Amazonas.

  Foi  rapidamente trans-
formado em malas , ma-
l inhas  e  maletas , bolsas , 
bols inhas  e  pastas  para  exe-
cut ivos , sendo vendido nas 
grandes  lo jas  do exter ior.

   Uma par te  de s i , em 
forma de bolsa , fo i  com-
prada em Londres  por  uma 
e legantérr ima lady, cheia 
da nota . 

  Mas, quando voltava 
pra  casa , fo i  assa l tada às 
margens do Tâmisa.  

  Disposta  a  não ceder, 
res is t iu  ao assa l to  e  reagiu 
ao assa l tante, lutando com 
unhas e  dentes  pela  posse 
da bela  bolsa , que puxada 
de um lado para  o outro, 
escapul iu  dos  dois  e  foi  ca ir 
nas  águas , sendo levada 
pela  correnteza do despo-
luído, l ímpido e  cr is ta l ino 
Tâmisa, rea l izando ass im, 
mesmo de forma i rônica , 
como às  vezes  se  torna o 
dest ino, o  sonho de gran-
deza ou quem sabe, apenas 
o pensamento grande, do 
ve lho jacaré  do Amazonas, 
que ansiava por  correntezas 
mais  c iv i l izadas  para  sua 
v ida.

UM JACARÉ DE PRIMEIRA
por Mino

Tudo ok, my boy!
Luckstrike, Palmolive 
e Lifeboy.
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Querida, despachei
o Rei e vim mais cedo
pra gente fazer amor.

Não seja
bobo! 

Que tal o novo 
ventilador, 
querido?

by Mino

- Seja sincero, Edu! O que é que você ta querendo de mim? 
Me trouxe para o motel, me fez tomar banho na banheira de 
hidromassagem ao seu lado, bebendo o tempo todo e ainda 
querendo que eu tire a toralha?
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Uma barata vivia às escondi-
das numa bela mansão. Passava o 
dia nos esgotos, mas à noite saia a 
perambular pela casa toda, livre-
mente, sem ser incomodada por 
ninguém.

 Adorava o açucareiro de prata 
cheio de açucar, as panelas de inox 
com gostosos restos de comida, da 
bandeja antiga onde ficava o bolo 
super confeitado e do riquíssimo 
depósito do lixo, inigualável em 
iguarias.

 Mas de todos os objetos da 
casa ela tinha uma preferência 
que acabou virando uma paixão. 
O belo par de chinelos da dona 
da casa que sempre ficava sob a 
cama. Todas as noites após a sua 
habitual ronda, ela ficava pousada 
sobre eles, encantada pelo seu de-
sign e pela fofura do calçado, sem 
esquecer a belíssima fivela que o 
adornava.

 Com o tempo, a barata des-
cuidou-se um pouco de sua habi-
tual prudência e várias vezes foi 
vista e perseguida pelas pessoas 
da casa. Com muita habilidade e 
destreza, vôos rápidos em escapa-
das sensacionais ela ia se safando 
das vassouradas e das armadilhas 
dos venenos que apareciam em 

seu caminho, agora transformado 
em perigosa trilha. Mas ia esca-
pando.

 Uma noite porém, quando ia 
em direção ao quarto da dona da 
casa, foi vista por ela. Já ia fugin-
do com a sua astúcia e habilidade 
habituais, quando viu o chinelo, 
o objeto de sua paixão, nas mãos 
erguidas da mulher prestes a se 
abater sobre ela. De tão apaixo-
nada que era pelo chinelo, mais 
encantada ficou quando o viu em 
movimento, imponente, sober-
bo, másculo. Ficou sem ação por 
causa de sua paixão. E o chinelo, 
caindo sobre ela como um cutelo, 
acabou com os seus passeios pela 
casa.

0S PERIGOS DA PAIXÃO
por Mino
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Um leão imenso entrou certo 
dia num salão de beleza e sentou-
-se para fazer um corte moderno 
em sua juba.

O cabeleleiro apavorado co-
meçou a cortar a juba do rei dos 
animais. Mas tremia tanto de 
medo que terminou por estragar 
a juba do leão, que inconformado 
e raivoso, começou a rugir dentro 
do salão.   

  Nisso, entrou no salão, tam-
bém para se embelezar, um enor-
me veado lépido e ga-lhudo.

- O que houve leão? Por que 
está tão zangado?

- Veja o que esse miserável fez 
em meu cabelo!

- Tô vendo, uma maravilha!  
Ficou parecido com o Bruce 
Wills... Nossa! Você vai arrasar, 
quando chegar na floresta!

E o leão, sabendo que o vea-
do entendia mesmo dessas coisas 
da moda, saiu todo satisfeito com 
o penteado, que segundo o mes-

mo veado lhe dissera, chamava-se 
Tormenta no arrozal, ou se prefe-
risse, Furacão no milharal.

Depois que o leão foi embora,  
o veado após sentar-se na cadeira 
do aliviado cabeleleiro, disse para 
o mesmo:

- Agora, queridinha, que aque-
le bofe foi embora, capricha no 
meu penteado.  Além do mais vai 
ser de graça, viu? 

Não é todo dia que tenho uma 
presença de espírito assim.

Moral: A vaidade é quem dita 
a moda.

UM LEÃO NO SALÃO
por Mino
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by Mino

Vou logo avisando: 
O preso que tentar 
fugir será expulso!
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BRASIL INDEPENDENTE
Todo Brasileiro tem a obriga-

ção de conhecer a história do 
seu país, pelo menos em seus 
momentos mais importantes e 
significativos.

A nossa independencia de 
Portugal é um desses pontos 
altos que devem ser relembra-
dos.

Oficiamente isso se deu com 
o celebre grito de D. Pedro I: - 
INDEPENDÊNCIA OU MORTE!

Mas, como foi mesmo? Foi 
tão fácil assim? Bastou um grito 
às margens de um riacho para 
livrar o Brasil do jugo da Coroa 
Portuguesa? Com o Colégio 7 
de Setembro, você aprende 
tudo isso e muito mais.

CAÇA-PALAVRAS
NORDESTE

1.      São atrações turísticas da região.
2.      Sub-região mais seca.
3.      Sub-região onde se localizam a maior parte das capitais nordes-
tinas.
4.      Clima comum no Sertão.
5.      Vegetação comum no Sertão.
6.      Maior Rio da região
7.      Maior estado da região.
8.      É comum o _______( fuga) rural do sertão para outros locais do 
país.
9.      Menor estado da região.
10.  Maior cidade da região.
11.  É a região mais _______ do Brasil.
12.  Sub-região entre o Sertão e a Zona da Mata.
13.  Estado nordestino que possui parte da Amazônia.
14.      No Sertão não é comum a _______.

Respostas na próxima edição da RIVISTA.
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GALERIA MINO

Mino - Seriado Vicentino - Águas de Março - Acrílica sobre tela - 60 x 60 cm
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