
ANUNCIAÇÃO  

 

As cores da rua 
Alguns ainda enxergam 
diáfana alma infante 
detrás do muro 
a presença, muda, em 
cores desperta 
o cinza é bruto 
o sorriso é belo 

Auro Lescher 

 

O que é arte? Como ela acontece? Quem a cria? Como é a vida do artista?  Ter 

contato com a arte e ser impactada por ela provocou a pergunta de como se dá o 

entrelaçamento entre arte e cotidiano. O percurso desse trabalho é motivado por indagações e 

inquietações e acontece num caminhar em direção às suas respostas. Como todo caminho, 

nele encontraremos retas e curvas, aclives e declives, atalhos e picadas, bifurcações e 

encruzilhadas. Devo avisar, desde já, que não chegaremos ao seu fim, pelo menos não neste 

trabalho específico.  Não encontraremos aqui respostas prontas e encerradas, as perguntas 

continuarão inquietas, pois, apenas nessa condição, nos conduzirão a lugares férteis e nos 

provocarão a expandir reflexões. 

Essas inquietações nasceram por eu ser cidadã da grande metrópole chamada São 

Paulo, e ter conseguido respirar em meio ao concreto e poluição por via do contato com a 

arte. Mesmo sendo leiga no assunto, sempre intuí que na arte havia algo de outro, algo de 

alívio, algo de subversão, algo de ruptura. Sabia, entretanto, mesmo sem saber como, que a 

arte não estava a serviço de alguma fruição individual, tampouco poderia ser apenas um 

modo de expressão do artista. A pergunta pelo dia-a-dia do artista surgiu, então, a partir do 

estranhamento que a arte pode provocar. Como produzir algo de espanto em meio à 

cotidianidade? Como criar cisões vivendo a vida-comum? Como acontece a vida dos porta-

vozes do surpreendente?  

E assim a inquietação foi crescendo. Eis que me deparo com algo novo e ao mesmo 

tempo familiar: o grafite1. O contato com essa realidade se deu a partir do meu trabalho na 

                                                 
1 Utilizarei a grafia do termo grafite em português, apesar de constar na literatura, muitas vezes, sua versão em 
inglês: graffiti, o que poderia diferenciar  o termo que se refere a escrituras em paredes do termo que designa a 
substância mineral. Como neste trabalho está claro a qual grafite me refiro, optei por privilegiar o termo na 
língua portuguesa. 
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OSCIP Projeto Quixote2, na qual pude conhecer grafiteiros e aprendizes3. Foi neste contexto 

que conheci Bruno Pastore, que será nosso protagonista no percurso deste trabalho. Ao 

mergulharmos na vida e na obra desse artista pretendemos tecer uma compreensão sobre o 

entrelaçamento arte-vida. Será possível acompanhar Bruno Pastore no seu percurso pessoal e 

político, no seu processo de desenvolvimento psicológico e artístico. O grafite será o fio 

condutor que nos levará para lugares aquém e além do grafitismo.  

O grafite é um palimpsesto, pois tem como suporte muitas camadas atrás de si, que se 

deixam entrever através dos tempos, das gerações e das erosões citadinas. Este trabalho 

também o será. Essa foi a única solução possível para separar sem desunir etapas do mesmo 

processo e juntar sem misturar facetas do mesmo corpo. Será como um livro-brinquedo, pois, 

como nos lembra Bruno Pastore, é preciso resgatar o lúdico da vida, e a arte tem muito a ver 

com esse resgate. Nada melhor do que iniciar esse movimento agora, brincando de leitor 

travesso, leitor que atravessa a ordem natural das páginas que se seguem, e avança, recua, 

pula capítulos, retorna ao início, corre para a última linha para logo saber o final. Os três 

capítulos principais dessa dissertação são complementares e ao mesmo tempo independentes. 

Apesar de cada um deles ser parte integrante de um todo indissociável, a saber, essa 

dissertação, eles foram escritos de forma que possam ser lidos livremente, ficando a critério 

do leitor tecer as pontes entre eles ou não. Os capítulos podem ser lidos individualmente e 

em qualquer ordem, ou ainda, a leitura pode seguir as idas e vindas de relações, sinalizadas 

por números e letras, que indicarão onde os capítulos se cruzam. As referências que 

conectam os capítulos entre si aparecerão entre parênteses e em negrito, com a primeira letra 

do capítulo com o qual há relação, seguida pelo número da página à qual o leitor pode se 

dirigir para saber mais. Um exemplo: (C26) significa que o leitor pode dirigir-se ao capítulo 

Constelação, p. 26. Pode haver mais de uma ligação possível por trecho, como por exemplo: 

                                                 
2 Essa instituição é ligada à Universidade Federal de São Paulo, atua desde 1996 e tem como missão 
transformar a história de crianças, jovens e famílias em complexas situações de risco, através do atendimento 
clínico, pedagógico e social integrados, gerando e disseminando conhecimento. Um dos pontos fortes do projeto 
é acreditar no poder de transformação social embutido em todas as linguagens artísticas.   Os jovens que 
freqüentam o Projeto são recebidos em grupos chamados Acolhimento, os quais têm o objetivo de acolher cada 
jovem de maneira livre e aberta. A segunda etapa desse trabalho é chamada de Casa, quando os jovens 
escolhem as oficinas das quais querem fazer parte. As oficinas servem como ferramentas de apresentação do 
jovem para outras possibilidades de vida que não o crime em geral. “Uma outra história...” é o lema do Projeto. 
Na terceira e última fase do atendimento, pretende-se galgar a autonomia do jovem, seja com a inserção no 
mundo do trabalho, ou mesmo em alguma outra atividade que lhe agrade. Ao longo de todo esse processo a 
família também é atendida, para que possa haver consistência no desenvolvimento do trabalho. O jovem pode 
ser atendido por profissionais de diversos ramos da área da saúde, como psicólogos, assistentes sociais, 
psicopedagogos e psiquiatras, caso haja necessidade. 
3 Não está no escopo desse trabalho discutir a arte das ONGs, tampouco debater sobre o poder de transformação 
social da arte. A descrição da ONG que abrigou o germe dessa pesquisa tem apenas o intuito de contextualizar o 
leitor. 
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(A103;P45). Assim, as letras utilizadas serão: P, para o capítulo Percussão, C, para o 

capítulo Constelação, e A para o capítulo Alicerce; letras que virão seguidas do número 

exato da página onde se encontra a correspondência. Vale relembrar: essas referências 

podem ser seguidas ou ignoradas, o leitor pode fruir o texto como mais lhe aprouver.  

Para que possamos acompanhar o ritmo e a cadência das páginas que virão a seguir, 

será necessário ressaltar algumas diretrizes que sustentam essa melodia. Teremos um 

capítulo explicitando a metodologia escolhida, chamado Sobre o modo de olhar e de fazer.  

Este capítulo, em específico, não participa do jogo das conexões voluntárias, por motivo de 

ser ele introdutório e de sua leitura ser importante para a compreensão dos capítulos que se 

seguirão. Uma vez prontos, iremos em busca do fenômeno principal desta dissertação: as 

cores e marcas de Bruno Pastore, sua obra e vida. Partiremos das bases, dos fundamentos, 

para chegarmos ao que é passível de observação, pois eclode no cotidiano. 

O primeiro capítulo cardeal chama-se Percussão, e se refere à trajetória de vida de 

Bruno Pastore. Apresentaremos neste capítulo a sua jornada, pois, “pode-se [...] dizer que a 

vida de um autor nada nos revela e que, se soubéssemos sondá-la, nela tudo encontraríamos, 

já que se abre em sua obra.” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 125). A seguir, no segundo 

capítulo cardeal Constelação, mergulharemos nas suas obras, estabelecendo as pontes entre 

obra e vida, respeitando a melodia daquilo que se mostra e que ao mesmo tempo se vela. O 

terceiro e último capítulo cardeal chama-se Alicerce e faz apontamentos sobre as referências 

filosóficas e teóricas utilizadas como base para todo o desenrolar desse trabalho – é um 

ensaio cujas referências foram escolhidas com base no que foi suscitado pelo encontro com 

Bruno Pastore.  

Não foi por acaso que este capítulo ficou por último: escolhemos privilegiar o 

mergulho no mundo de Pastore, em detrimento de uma possível revisão de bibliografia ou 

compêndio de termos genéricos sobre arte ou sobre psicologia. Emoldurar o encontro com o 

fenômeno aos pensadores já existentes seria ser incoerente com a metodologia escolhida4, ao 

mesmo tempo em que seria imprudente negligenciá-los. Tampouco foi arbitrariamente que 

elegemos a trajetória de vida como primeiro capítulo: essa escolha diz respeito a minha 

profissão, e ao modo como, de imediato, vejo o mundo: sob do enfoque da psicologia, minha 

formação de origem. Optamos intencionalmente por não fazer equivalências teóricas no 

corpo do texto, deixando a cargo do leitor fazer essas ligações, caso queira. Nesta hipótese, 

as referências numéricas ajudarão o leitor curioso e rigoroso a encontrar as bases que estão 

                                                 
4 Ver mais sobre metodologia no capítulo Sobre o modo de olhar e de fazer. 
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fundamentando o curso do nosso pensamento.  

Para chegar a essa solução, atravessei um longo período de angústia e dúvida. 

Primeiramente, construí um longo texto refletindo sobre as definições de arte, relatando o 

modo de pensar dos autores em questão, explicitando as concepções vigentes. No momento 

seguinte, percebi que era estritamente necessário me desvencilhar de tal texto, ou melhor, 

deixá-lo de lado, para apenas assim poder, de fato, mergulhar no fenômeno em questão: a 

vida e a obra de Bruno Pastore. Para compreender o “objeto de estudo” foi preciso despir-me 

de todos os entraves teóricos e previamente prontos. No começo, não sabia absolutamente 

onde iria chegar, tampouco qual caminho iria percorrer. Manter-se junto ao que se mostra, 

demorar-se nesta entrega, é agüentar a angústia de não possuir respostas prévias e garantidas 

a nada, e propicia o habitar de uma questão, morar nela por um tempo, até que se possa 

erguer a cabeça que estava imersa e, enfim, respirar.  Abrir os pulmões para algo novo, que 

não conhecíamos antes, deixar entrar ares e cheiros incógnitos, para então tecer uma 

compreensão sobre o processo. Se agüentarmos passar por esse árduo caminho, o próprio 

fenômeno nos levará às respostas - caso elas existam – e nos mostrará o sentido. Só é 

possível descrever esse processo porque ele já se encerrou, pois enquanto o verbo ser 

conjugava-se no gerúndio, nada era possível concluir. Neste momento, após o término da 

empreitada, posso declarar: foi assim.  

Também não é por mero acaso ou por descuido que estamos usando, 

majoritariamente, a primeira pessoa do plural. Usaremos pronome indefinido – modo mais 

usual de apresentação de pesquisas acadêmicas - apenas em casos específicos, nos quais se 

faz importante salientar o aspecto impessoal da frase em questão, chamado por Heidegger de 

“todos nós ninguém”6. Não queremos, é importante deixar claro, um narrador sem rosto, que 

jorre idéias no ar sem responsabilizar-se por elas, não nos interessam idéias vindas de um 

lugar qualquer, idéias que poderiam ser gerais, imprecisas ou vagas, como se elas esperassem 

comprovação ou refutação. Nós, além de pronome pessoal, também é o plural da palavra nó, 

                                                 
6 “Neste espaçamento constitutivo do ser-com reside, porém, o fato de o Dasein, enquanto convivência 
cotidiana, estar sob a tutela dos outros. Não é ele próprio que é, os outros lhe tomam o ser. O arbítrio dos outros 
dispõe sobre as possibilidades cotidianas de ser do Dasein. Mas os outros não são determinados. Ao contrário, 
qualquer outro pode representá-los. O decisivo é apenas o domínio dos outros que, sem surpresa, é assumido 
sem que o Dasein, enquanto ser-com, disso se dê conta. O impessoal pertence aos outros e consolida seu 
poder.”  (Heidegger, Ser e Tempo, p.179) 
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que significa laço apertado, trama, enrosco, ligação, articulação, enredo. Usar o nós 

significa que eu não fiz este trabalho sozinha, que aqui estão incluídos como autores meu 

orientador, os membros da banca de qualificação, e é claro, Bruno Pastore, além de todos que 

de alguma maneira me acompanharam nesses anos de mestrado. Nós também convida o 

leitor a fazer parte dessa dissertação. Em alguns momentos usarei a primeira pessoa do 

singular, serão trechos nos quais não poderei deixar de utilizar minha voz própria e única, 

assumindo um ponto de vista que só pode ser meu.  

Nos três capítulos cardeais, a saber, Percussão, Constelação e Alicerce, todo trecho 

que estiver em itálico refere-se a palavras de Bruno Pastore, independentemente de onde 

apareça. Quando o trecho referir-se a excertos das entrevistas, será alinhado à direita da 

página. As figuras serão seguidas por dizeres do próprio artista, conforme consta em seus 

sites e blogs. (Ver indicação de bibliografia no final).  Manteremos as palavras tais como elas 

se encontram nos sites, e sempre traremos junto as datas de publicação, neste caso e no caso 

de poemas do autor, aparecerão também em itálico, porém em letras menores.  

Algumas perguntas formuladas nas entrevistas foram suprimidas para maior agilidade 

e fruição da leitura. Quando as falas de Bruno foram, por algum motivo, suprimidas, 

encontra-se a seguinte indicação: [...]. As entrevistas encontram-se na íntegra em anexo. 
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Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me 
induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me 
tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. 
Surpreendo-me, porém, um tanto à-parte de todos, penetrando 
conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que 
sabe e estuda, suponho nem tenha idéia do que seja na verdade - um 
espelho? Demais, decerto, das noções de física, com que se familiarizou, as 
leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um 
mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada 
acontece, há um milagre que não estamos vendo.  

Guimarães Rosa 
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SOBRE O MODO DE OLHAR E DE FAZER 
   

Princípio não é o mesmo que começo. [...] O começo é cedo deixado para 
trás, desaparecendo na continuação dos acontecimentos. O princípio, a 
origem, pelo contrário, evidencia-se primeiramente por entre os 
acontecimentos e só no fim destes está plenamente presente. Quem 
começa muita coisa, muitas vezes nunca chegou ao princípio. Acontece 
que nós humanos nunca podemos principiar com o princípio - disso só 
com deus é capaz -, pelo contrário temos de começar, isto é, partir de um 
início que só conduz a origem ou a indica. É deste tipo o começo desta 
lição. (Heidegger, 2004, pp. 11-12) 

 

O começo deste trabalho se refere às indicações de sua origem. É importante 

explicitar o método que o sustenta, a fenomenologia, para demarcar diferenças e regiões. 

Assim, deixaremos claro de onde partimos, qual é a origem do nosso modo de pensar e de 

conduzir a pesquisa. “O originário só se mostra ao homem por último. Por isso, um esforço 

de pensamento, que visa a pensar mais originariamente o que se pensou na origem, não é a 

caturrice, sem sentido, de renovar o passado, mas a prontidão serena de espantar-se com o 

porvir do princípio.” (HEIDEGGER, 2008b, p.25). Ao evidenciarmos qual a natureza do 

caminho que nos propusemos a seguir, convidamos o leitor a caminhar junto. Moura (2010, 

p.11) nos apresenta a origem das palavras envolvidas nesse percurso: “Caminho é a palavra 

do português para o grego odos. ‘Para’ é a palavra do português para o grego meta. 

‘Caminho para’ quer dizer meta odos: método. Este caminhar é uma metodologia.” O 

primeiro passo do caminho chama a seguinte pergunta: Como nos aproximaremos deste 

fenômeno? Destarte, faz-se necessário, neste momento, cunhar indicações sobre o método 

fenomenológico, para em seguida evidenciar os passos seguidos para o nascimento, 

desenvolvimento, e término do presente texto. Cabe ressaltar que só é possível destrinchar 

tais passos uma vez que eles já foram dados.No início, não sabíamos onde iríamos chegar. 

Foi o desenrolar da caminhada que nos mostrou por onde deveríamos seguir.  

Na pesquisa fenomenológica, o investigador, de início, está preocupado 
com a natureza do que vai investigar, de tal modo que não existe, para ele, 
uma compreensão prévia do fenômeno. Ele não possui princípios 
explicativos, teorias, ou qualquer indicação definidora do fenômeno. Inicia 
seu trabalho interrogando o fenômeno. [...] O fenomenólogo respeita as 
dúvidas existentes sobre o fenômeno pesquisado e procura mover-se lenta e 
cuidadosamente de forma que ele possa permitir aos seus sujeitos trazerem 
à luz o sentido por eles percebidos sobre o mesmo (MARTINS E BICUDO, 
1989, p. 92). 

 

Na pesquisa em fenomenologia, a tarefa do pesquisador é desvelar o fenômeno em 
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questão, trazê-lo à luz, desvelando-lhe significados, trazendo à tona seus sentidos. Esse 

desvelamento depende da postura intrigada e respeitosa do pesquisador, e da disponibilidade 

em aprofundar-se em si mesmo do depoente. Como nos lembra Bosi (2003, p.60), “o 

entrevistador irá para entrevista desarmado de signos de classe, de status, de instrução”. Pois, 

“se não fosse assim, a entrevista teria algo semelhante ao fenômeno da mais-valia, uma 

apropriação indébita do tempo e do fôlego do outro”. É nesse encontro que poderemos 

descobrir, juntos, o gérmen revelador de sentido.  Tal elucidação não acontece 

instantaneamente, tampouco de maneira controlável ou previsível de antemão. A origem da 

palavra fenômeno deixa claro ao que nos referimos: 

 

Esse mostrar‐se dos entes eles mesmos é o que se entende com a própria 
palavra fenômeno. A palavra phainestai que em grego quer dizer 
‘mostrar‐se’ guarda em si o radical phôs, luz. Fenomenologia é colocar em 
evidência aquilo que se mostra em sua própria luz. Método 
fenomenológico neste sentido é o caminhar que preserva o que se mostra 
como ele se mostra. A atitude fenomenológica é este por‐se à caminho e 
nele demorar para que o que se mostra possa vigorar no seu modo de ser, 
ou seja de aparecer. (MOURA, p.12, 2010) 
 

O que se mostra, portanto, está sempre inacabado e sob uma determinada perspectiva, 

dependendo do olhar do pesquisador e do seu encontro com o fenômeno, para que possa 

aparecer desta ou daquela forma. O intuito da fenomenologia é compreender, e não explicar. 

Explicar refere-se a enquadrar o que se mostra num conjunto de concepções e num quadro 

conceitual, já compreender implica em entrar de fato em contato com o que se mostra, 

propiciando que sua verdade venha à tona. No movimento de compreensão do fenômeno está 

em questão quem o compreende e o modo como o faz.  Segundo Moura (p.18, 2010):  

 

Para escutarmos o que aqui se pensa sobre compreender devemos estar 
atentos ao sentido deste ‘com’ de ‘compreender’ como ‘junto’. 
Compreender é apreender junto. Quer dizer: apreender e se deixar 
apreender. Esse que compreendeu já foi apreendido (tomado) pela coisa 
que se compreende.  
 

Este que compreende é fio condutor para que algo possa vir à tona; é a relação 

imbricada, tecida ao longo da pesquisa entre pesquisador e depoente, que possibilita que algo 

se mostre, enquanto sempre há algo que também se vela. Aprender e se deixar apreender: 

nunca poderemos prever o que virá ao nosso encontro, uma vez que sempre se pode esperar 

surpresa de alguém7, e precisaremos agüentar o “frio da barriga” de não estarmos amparados 

                                                 
7 Frase pronunciada por José Moura Gonçalves Filho, na ocasião do exame de qualificação.  
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e protegidos por um procedimento previamente estipulado. 

O desafio da pesquisa em fenomenologia é manter-se fiel ao que nos vem ao 

encontro, sem tentar enquadrar o que aparece em um sistema pré-concebido ou em teorias 

vigentes. Os autores citados acima, e tantos outros, salientam que, para compreendermos o 

que vem ao nosso encontro, é preciso demorar-nos junto ao fenômeno. Essa demora, esse 

deixar-se tocar por algo, esse deixar algo inesperado e imprevisível surgir do encontro, vai na 

contra-mão do ritmo preponderante em nossa sociedade. Há, nesta mesma sociedade, uma 

tendência em buscar certezas inabaláveis e responder a tudo. A pesquisa fenomenológica, por 

se mover no contra fluxo disso, exige de nós paciência e perseverança. É preciso manter-se 

perguntando por mais tempo, até que as respostas surjam do que vem ao nosso encontro; é 

preciso agüentar permanecer no aberto, mesmo que se sinta pressionado a encerrar logo o 

assunto. Heidegger, usando o exemplo de como interpelar a coisa, nos mostra como evitar as 

respostas precipitadas e pouco fiéis ao que aparece:  

 

Será que um tal assalto se deixa evitar? E como? Apenas se nós como que 
preservarmos um campo livre para a coisa, para que ela mostre 
instantaneamente seu caráter de coisa. Tudo aquilo que, nas concepções e 
declarações sobre a coisa, quer se interpor entre a coisa e nós, tem de ser 
primeiramente removido. Só então nos abandonamos à presença [Anwesen] 
não mascarada da coisa. (Heidegger, 2007, p.12) 

 

Não estamos nos referindo, neste trabalho, a uma mera-coisa, mas sim a um 

fenômeno mais complexo, que diz respeito à vida e à obra de um artista-grafiteiro. Porém, 

como método, utilizamos a mesma forma de agir. O que importa é salientar o que Heidegger 

explicita: remover o que se interpõe entre nós e o fenômeno em questão, deixando-o ser o 

que é: só assim poderemos nos entregar à presença genuína de algo.  

 

Para isso, porém, apenas uma coisa é precisa: mantendo afastadas as 
antecipações e alargamentos daquelas formas de pensar, deixar a coisa, por 
exemplo, repousar sobre si em seu ser-coisa. O que poderia parecer mais 
fácil do que deixar o ente simplesmente ser o ente que é? Ou com essa 
tarefa chegamos ao mais difícil, sobretudo quando um tal propósito – deixar 
o ente ser como é – apresenta o contrário daquela indiferença que vira as 
costas ao ente em favor de um conceito de ser injustificado? Temos de nos 
voltar para o ente, pensar nele mesmo em seu ser, mas nisso deixá-lo ao 
mesmo tempo repousar sobre si em sua essência. (Heidegger, 2007, p.18)  

 

Aquilo que parece mais simples, pelo fato de não se utilizar de elucubrações 

elaboradas, mostra-se como a mais complexa das tarefas: colocar em suspenso os conceitos e 
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as certezas, e se voltar ao ente tal como se mostra em si mesmo. Essa postura pode causar 

incômodo ou estranhamento, uma vez que não se parte de uma hipótese a ser checada, 

tampouco se cria um arcabouço teórico que justifique os resultados do trabalho. A verdade 

que buscamos não é a verdade da adequação, verdade como veritas, mas sim, a verdade que 

traz à tona o que estava encoberto, verdade como aletheia, termo que Heidegger buscou nos 

pré-socráticos para resgatar um modo de verdade que ficou esquecido ao longo da história da 

filosofia ocidental.  (Esse ponto será aprofundado no capítulo Alicerce). Assim, compreende-

se o valor de iniciarmos o trabalho com uma pergunta genuína, isso quer dizer: uma pergunta 

para a qual sinceramente não tenhamos resposta. A demora no caminhar e a sustentação da 

pergunta em aberto durante o percurso é que nos encaminha para o desvelamento da verdade 

como aletheia.  

O processo de descoberta, como exercício da dúvida e abertura ao caminho, é mais 

valioso do que o seu produto final. No caso deste trabalho, o encontro entre pesquisador e 

depoente, e a relação que se constrói a partir disso é que ajudará a desvendar o sentido da 

experiência do artista como grafiteiro e as decorrências disso. Não há posição de saber ou de 

ignorância, há olhares curiosos e interessados voltados para o mesmo tema. O procedimento 

adotado nesses encontros propiciou a leitura de autores variados, em pesquisa que visava 

aprofundar os temas apontados nessa interlocução. Esse é um ensaio, que, por estar em zona 

de fronteiras, arrisca-se a pertencer a todas as regiões que tangencia e ao mesmo tempo a 

nenhuma delas. Traremos referências filosóficas, visitaremos autores da área da arte, e 

teremos como pano de fundo e horizonte a psicologia. Como em todo diálogo, em alguns 

momentos autores falarão mais alto em detrimento do silêncio dos demais, em outros 

momentos todos tentarão falar ao mesmo tempo, mas a idéia é que haja entrelaçamento de 

suas idéias, entrelaçamento esse propiciado pela leitura da vida e obra de Bruno Pastore. 

Acreditamos na força de denúncia contida numa história de vida. 

Não teremos um enfoque psicológico apenas, pois, para a psicologia, a arte está a 

serviço da expressão dos sentimentos ou dos conteúdos inconscientes dos artistas, ou serve 

para a fruição dos espectadores, e veremos a seguir que esta concepção não nos ajudaria a 

compreender o que nos propusemos a investigar, apesar de a psicologia estar presente como 

pano de fundo ao longo de todas as linhas. Não será, ademais, um trabalho em estética, pois 

nosso foco principal não é analisar as obras de arte ou discorrer criticamente sobre elas. Esse 

trabalho também não pretende ser um tratado de filosofia, pois neste campo não seria viável 

usar como substrato a obra e a vida de uma pessoa em específico: teríamos que falar em 

termos gerais, o que de certa forma até faremos aqui, mas não da maneira que contentasse a 
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filosofia. Exatamente por estarmos resguardados do rigor da filosofia pura, nos permitimos 

usar como referências principais os pensadores da fenomenologia que se debruçam sobre o 

assunto arte, a saber, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Gaston Bachelard, apesar 

de cada um deles fazê-lo de maneira distinta, pois existe mais de uma maneira de se pensar a 

fenomenologia.  Cabe ressaltar que todos eles divergem filosoficamente em muitos pontos, 

pontos esses que se tornam irrelevantes para o nosso enfoque. Optamos por não explicitar as 

diferenças de concepção entre eles, pois as semelhanças acabam falando mais alto no que 

tange o objetivo desse trabalho específico. Conclamamos as vozes de outros autores e 

comentadores para compor esse ensaio, tais como: Arley Andriolo, Benedito Nunes, Frayze 

Pereira, José Moura Gonçalves Filho, Maria José Rago Campos, Michel Haar, Ricardo 

Fabbrini, entre outros. Tentaremos tecer, finalmente, um trabalho em fenomenologia da arte, 

e juntos descobriremos o que isso quer dizer. 

Outro questionamento que surgiu no decorrer da pesquisa refere-se à ligação entre 

obra e vida do artista. Como superar o dilema dessa dicotomia? Sigo aqui as indicações 

metodológicas da fenomenologia, e fazendo uma comparação entre outra dicotomia bem 

comum, a saber, a dicotomia sujeito/objeto, aplico a mesma solução, ou melhor, a mesma 

superação: não há vida sem obra, assim como não há obra sem vida. Todo artista, para criar 

suas obras, já está vivendo sua biografia, da qual não pode se eximir como criador. Toda e 

qualquer obra sempre surgiu no meio de uma trajetória de vida, ela está inserida num 

contexto e numa época. Ao mesmo tempo, toda a vida de artista conta com eventos 

importantes que são as suas criações. As obras são acontecimentos na vida do artista, fazem 

parte de sua biografia, não estão apartadas dela. Assim, não há predomínio da vida sobre a 

obra, tampouco há ascendência da obra sobre a vida. Aqui não se estabelece relação de 

determinação de uma sobre a outra, nem de dominação ou controle. Constatamos uma 

relação imbricada, íntima, complementar. É como a relação do pincel com a tinta na tela, 

como a relação das letras e das frases no papel, dos passos da dança no tablado, das notas 

musicais e do ritmo. Juntos, esses elementos formam o todo que para nós faz tanto sentido. 

Assim é com a vida e a obra de um artista. Se tentarmos separá-las em elementos estanques, 

estaremos como que matando tanto a vida quanto a obra. Estaremos analisando matéria 

morta. Já diria Merleau-Ponty, sobre a o pintor Cézanne: 

 
É certo que a vida não explica a obra, porém certo é também que se 
comunicam. A verdade é que esta obra a fazer exigia esta vida. Desde o 
início, a vida de Cézanne só encontrava equilíbrio apoiando-se na obra 
ainda futura, era seu projeto e a obra nela se anunciava por signos 
premonitórios que erraríamos se considerássemos causas, mas que fazem 
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da obra e da vida uma única aventura. Aqui não há mais causas ou efeitos, 
unem-se na simultaneidade de um Cézanne eterno que é a fórmula ao 
mesmo tempo do que quis ser e do que quis fazer. (Merleau-Ponty, 1980, 
p.122) 

 

O modo de conciliar trajetória de vida, produção artística e reflexões teóricas foi uma 

questão de difícil resolução. Num primeiro momento tentamos elaborar o trabalho de 

maneira estanque, mas percebemos que a divisão em partes como: introdução, metodologia, 

análise e discussão não serviria para nosso objetivo, chegando mesmo a ser incoerente com 

nossas diretrizes. O apanhado teórico precisou ser construído, para depois ser 

momentaneamente abandonado em prol do mergulho na vida e obra de Bruno Pastore. No 

momento seguinte pudemos retomar o que outros autores falavam para relacionar com esse 

nosso mergulho, ressaltamos, porém, que essa retomada da teoria só foi possível depois de a 

termos deixado de lado, em suspenso, entre parênteses. Percebemos que seria incoerente 

relacionar, no mesmo corpo de texto, a vida e a obra do artista em questão com autores 

teóricos e críticos, mas sabíamos também que seria inviável e contraditório deixarmos de 

tecer esses laços. A solução encontrada por nós não pretende ser derradeira ou completa, 

pretende ser uma tentativa, uma experimentação de como equacionar o dilema de falar de 

experiências ônticas, ou seja, de marcas no mundo, sem deixar de explicitar os traços que as 

fundamentam, a saber, a sua ontologia.  

Esse mergulho foi propiciado por uma série de encontros com Bruno Pastore, nos 

quais conversávamos longamente. O objetivo dessas conversas era deixar vir à tona como é o 

seu cotidiano e as influências que o contato com a arte nele produziu. Para ser coerente com 

o método escolhido, não foram definidas antecipadamente questões específicas. A própria 

conversa nos levou a rumos imprevisíveis de antemão, a nossa presença serviu como 

estímulo para que Bruno Pastore trouxesse à tona a sua verdade, e que sua vida e obra se 

desdobrassem diante de nós.  Não houve número de encontros pré-definido ou tempo 

específico para esta tarefa. O que definiu o momento em que os encontros puderam se 

encerrar foi a compreensão tecida por nós ao longo das horas e dos dias. Estas conversas 

foram gravadas e posteriormente transcritas, e podem ser lidas, na íntegra, em anexo. 

Acompanhamos Bruno Pastore na produção de um de seus grafites, e também fomos 

conduzidos pelo artista em uma de suas exposições. Foram garantidos os aspectos éticos, tais 

como sigilo quanto a conteúdos que Bruno Pastore escolhesse censurar, termo de 

consentimento, e fidedignidade na transcrição das entrevistas. O levantamento das obras de 

Pastore foi feito via fotografia e via internet, sempre com o consentimento expresso do 
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artista. Ele possui sua obra publicada em sites e blogs, dos quais a indicação também se 

encontra em anexo.  

É importante reconhecer que no início desse trabalho havia algumas idéias pré-

concebidas presentes que precisaram ser repensadas ao longo do processo. Uma delas era a 

idéia de vulnerabilidade social8. Há grande produção bibliográfica sobre esse assunto, 

principalmente no que tange a área da psicologia. Um dos propósitos da pesquisa, no início, 

nos primeiros contatos com Bruno Pastore, era saber o que de vulnerável havia em sua vida. 

Fui percebendo que o fenômeno da vida e da obra do artista em muito transcende qualquer 

conceito como esse, e que olhar a partir dessa perspectiva seria reduzir ou enquadrar.  Ao 

longo do percurso, fui deixando de achar que ali poderia existir alguma vulnerabilidade 

social, não que não houvesse risco e aridez em sua vida, mas esse ponto deixou de ter tanta 

importância. Passei a olhar Bruno como um artista, e assim consegui me desfazer do 

estereótipo. Outro ponto de rigidez e ingenuidade que mereceu reflexão e que pode ser 

desfeito foi a idéia de marginalidade. Estar à margem é muito mais complexo e relativo do 

que pode parecer num primeiro momento. Pude perceber que ser marginal é muito mais do 

que cometer crimes ou estar simplesmente fora do padrão. Estar à margem é não poder ser 

incluído, é transitar entre instituições sem se encontrar nelas, é vestir os uniformes da vida 

sem que eles sirvam de fato. Ao me aproximar efetivamente da vida e obra de Bruno pude 

me desvencilhar de idéias rígidas que habitavam o meu lugar de ser, e isso só foi possível por 

eu ter me demorado junto a Bruno, e ter sido tocada pelo seu modo de olhar o mundo e de 

viver.  

                                                 
8 Vulnerabilidade social significa estar exposto a condições precárias de existência, tais como: violência, 
negligência, abuso de substâncias nocivas à saúde, privações de ordem afetiva, cultural ou sócio-econômica que 
possam comprometer o desenvolvimento bio-psico-social.  
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O rapaz, durante e tanto, montado no bom cavalo, à espora avante, 
galgando. Sempre e agudamente olhava. Podia seguir com os olhos como o 
rastro se formava. Só perseguia a paisagem. Preparava-se uma vastidão: de 
manchas azuis e amarelas. O céu também em amarelo. Pitavam extensões 
de campo, no virar do sol, das queimadas; altas, mais altas, azuis, as 
fumaças desmanchavam-se. O rapaz - desdobrada vida - se pensou: "seja o 
que seja".  

Guimarães Rosa 
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PERCUSSÃO 
 

a faca da caneta 
gerando contexto 
vim do ereto da arte 
assunto além das cinzas 
inexistente a morte 
como um provérbio avô 
 
pois tenho a hermética das nuvens  
fiz invisível sistema 
me queriam cabresto 
chão nas ruas 
de meus problemas 
mas fui além profecia 
                           Bruno Pastore 

 

 É chegada a hora da apresentação do nosso protagonista. Vamos conhecer Bruno 

Pastore, que a partir do seu percurso pessoal, marcado pelas tintas da arte, foi além da 

profecia que lhe apresentaram no dia de seu nascimento. Se alguma vez lhe quiseram 

cabresto, ele esquivou-se pintando e escrevendo. Eis aqui uma leitura de sua obra, texto 

oriundo do encontro entre pesquisadora e artista. Seus traços e cores, letras e frases, nos 

levarão a um passeio por sua vida, e também nos mostrarão o que existe para além da 

profecia, como aqueles provérbios avôs. Percorreremos várias gerações em uma mesma vida, 

pois a arte é irrupção e ruptura, está cravada na terra e aponta para o céu. Entre as nuvens e o 

chão, encontramos material que nos indica o caminho da verdade, da verdade de Bruno, da 

verdade lida por nós, desta nossa verdade. O que está visível aponta para aquilo que é 

invisível, se sistema, contexto, cinzas ou arte. Nossa voz caminhará lado a lado durante as 

páginas que virão a seguir.  

O poema com a qual abrimos este capítulo aponta para um fim, relata desfechos. Para 

entendê-lo precisamos retornar à origem, ou melhor, ao começo. Pois toda história tem um 

começo e um fim, e todo começo remete às origens. Aqui nos interessa o que está entre – 

entre o começo e o fim. O percurso. E as marcas que ele nos deixa ver e entrever.  

Bruno Pastore nasceu em Guarulhos, dia 09 de Novembro de 1985. Sua filiação, 

porém, já aponta para traços distintivos de seu percurso. Filho de pai não reconhecido, Bruno 

foi criado pela mãe, Maria Izilda Pastore, e pela avó, Adail. Ao longo de sua trajetória, ele 

transitou por diferentes espaços e regiões: nasceu em Guarulhos, passou boa parte da 

adolescência no bairro do Belém, morou menos de dois anos no bairro de Sumaré, e retornou 

recentemente para Guarulhos. Cresceu assistindo sua avó costurar e fazer doces, e assim, 
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desde cedo, habituou-se a artesania. Sua avó é sua primeira referência artística:  

 

É, porque minha avó costurava e fazia doces, ela costurava nesse 

quartinho, e eu ficava junto, ficava nessa lavanderia brincando com meus 

bonecos. E daí... Bom... Trabalhos manuais... Uma das referências 

artísticas é minha avó, pode ter certeza. 

 

Desde pequeno Bruno se impressionava com as linhas, as formas, as cores e texturas 

das coisas que o rodeavam. Ele passou a estudar outros artistas apenas recentemente, mas, 

desde sempre esteve de olho em tudo, mesmo sem se dar conta que o fazia:  

 

É, tipo, textura das coisas, arranhado, essas coisas eu acho demais, de ver 

forma... Eu era tão... Eu parava e ficava vendo as manchas das coisas, 

vendo forma, vendo rosto... Mancha de parede, eu sempre gostei disso. 

Mas hoje estou voltando a olhar para isso. Antes era inconsciente, agora 

não, agora eu olho mesmo sabendo. 

 

Para Bruno, grafite é qualquer risco em uma superfície (A99). Rabiscos em geral: nas 

paredes, em papéis, em móveis diversos, nas coisas. Desde muito cedo, Bruno 

experimentava as possibilidades dos riscos nas superfícies. A vida de Bruno está marcada, 

desde o início, pelo risco de consumar-se em um Zé Ninguém. (C71) Mas ele tem vontade 

de crescer, de expandir os horizontes, luta com todas as suas forças por tornar-se alguém. Ser 

alguém. (C92) O risco que se apresenta como ameaça torna-se parceiro e abre possibilidades 

de caminhos. Bruno nos apresentará diversos aspectos desiguais que encontrou em sua vida. 

Gostaria de ressaltar, porém, que em nenhum momento estaremos encarando esses fatos 

como acontecimentos subjetivos individuais. São amostras, isso sim, de um fenômeno mais 

amplo e complexo, ancestral, como diria Gonçalves Filho (2007, p. 187). 

Muitos acontecimentos atravessaram o percurso de Bruno em direção à apropriação 

do mundo do grafite. Nós vamos nos deter em algumas etapas desse processo, e um dos 

companheiros inseparáveis de Bruno nos ajudará a marcar essas fases. Esse companheiro é o 

seu caderno. O caderno guarda traços e cores que conduzem Bruno na demarcação de 

processos e delimitação de épocas. Ao retomar acontecimentos e produções, Bruno pode nos 

contar sua vida em fases e etapas, pois, somado à memória, o registro torna possível a 
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apropriação do tempo vivido. No princípio, o caderno é a base para iniciar outras aventuras. 

É onde Bruno se sente livre para arriscar e riscar à vontade, para experimentar, para brincar 

de inventar. Ali ele pode tudo no rascunho. Seu rascunho é puro projeto:  

 

Eu tinha uma coisa com o caderno de copiar essas letras, eu tinha 

cadernos, que eu pegava livros antigos da minha mãe e fazia como se fosse 

cadernos, fazia letras, tudo mais, como se fosse... Durante muito tempo, aí 

fui fazendo, aí acabava o caderno, eu pegava outro, fazia também. Até que 

a gente decidiu, que tinha uma moda de riscar com giz, e a gente começou 

a pegar giz e fazer umas tags10 de giz. Isso até hoje. Sentado num lugar, ou 

conversando com minha mãe no telefone, destruí um caderno de anotação 

inteiro. Você vai escrevendo aleatoriamente, tal, se eu pegar os cadernos, 

você vai ver, tenho um aqui. Ó. Esse daqui é um, de um curso de poesia que 

eu tava fazendo lá na Casa das Rosas. E tantos outros, você nem imagina. 

 

O risco do caderno quer ganhar o mundo. Companheiro incondicional, o caderno 

apóia Bruno a dar seus primeiros passos. Um Sancho Pança que assiste (nos dois sentidos) às 

loucuras de D. Quixote e o resguarda, de fato, da loucura. Os cadernos de artista de Bruno o 

acompanham ao longo da vida, ajudam-no a marcar fases e datas, lembrar de acontecimentos 

e a situar-se no tempo. Observando os cadernos é possível perceber as mudanças dos seus 

traços, das suas cores e das suas marcas. (C57) Porém, antes mesmo dos cadernos de Bruno 

começarem a existir como cadernos de artista, seus riscos e rabiscos circulavam por 

superfícies variadas e aleatórias, tais como livros da mãe, cadernos de anotação e outros 

coisas que pudessem estar a mão. Ao se deparar com riscos nas superfícies da cidade, Bruno 

fica intrigado, perguntando-se como poderiam ter surgido ali aqueles traços, cores e formas. 

Ele nos conta sobre o seu primeiro contato com o grafite: 

 

Meu primeiro contato foi com um grafite meio pichação assim, foi meio na 

rua, tal, com os amigos. Eu ficava meio pirado assim, de ver aquela coisa 

ali, de não saber como é que apareceu... Você sabe que tem uma galerinha, 

coisa assim bem de moleque, conversa aqui, aí você conhece uma menina 

que conhece os caras, aí ela tem uma pastinha, aí você vai vendo as coisas 

que estão fazendo, aí você começa a copiar as letras, aí de repente você 

começa a criar as suas, cria sua própria turminha, começa a fazer aí pela 

                                                 
10 Tag é a assinatura do grafiteiro. 
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rua, tal.  Agora, com Grafite mesmo, que eu me lembre, assim foi no muro 

do Carandiru, acho que entre 92, por aí. Era um Grafite dos gêmeos, eu 

sempre passava lá, e uma vez eu comentei: tem um grafite aqui! E minha 

tia falou: não, isso daí é pichação... Aí, minha mãe: não, isso não é 

pichação, isso é grafite, é outra coisa, é um lance mais artístico. Aí meu 

primo também comentou, e ficava nessa aí... 

 

Percebemos que Bruno conta de uma época em que o grafite ainda não estava 

instituído como prática corrente, ainda era raro e estranho se deparar com um grafite nos 

muros da cidade. Pela conversa descrita acima é possível perceber que já havia uma 

diferenciação entre pichação e grafite, já se atribuía ao segundo um lance mais artístico. Não 

discutiremos neste trabalho as diferenças entre grafite e pichação, só traremos estas duas 

práticas a partir da visão e das atividades descritas por Bruno.  Não é nosso interesse 

classificar tais práticas como estéticas ou não, como artísticas ou não. (A101)  

Percebemos que algo nas pichações e nos grafites dos muros da cidade instigou a 

curiosidade de Bruno. Nesse momento ele se encontra no início de sua juventude, saindo da 

infância e experimentando caminhos possíveis que o levem ao mundo adulto.  Nessa fase, 

Bruno busca referência no grupo de pares. O seu primeiro contato provoca interesse e 

sensação de pertencimento, e isso acaba levando-o a querer crescer na atividade: 

 

Tinha bem uns onze anos, mas quando eu comecei a fazer mesmo eu tinha 

uns doze, treze anos. Foi quando eu comecei a pegar a gilete e riscar, 

pegar giz e riscar... Fui conhecendo, assim, você vai começando, faz uma 

marca aqui, outra ali, tal... Eu sempre via, porque eu comecei a andar com 

uma galera mais velha do que eu. Eu tinha uns doze, treze anos, eles tinham 

já uns dezesseis, dezessete, pra dezoito anos.  E aí, é que nem uma 

hierarquia empresarial, mais ou menos, você vai conhecendo um, faz 

contato, vai conhecendo outro... Pichação também tem essa coisa de porte, 

sabe, pequena empresa, grande empresa... Sabe? Aí você vai conhecendo 

pessoas que são de empresas maiores, aí você faz contato e entra para 

aquela turma, e vai rolando mais ou menos isso. E, bom, esse foi o meu 

primeiro contato com o grafite. Depois eu fui conhecendo mais pessoas, 

fazer grafite mesmo, foi rolando interesse, aparecendo oportunidades e 

fazendo oficinas, e tal, e foi rolando mais, assim, né? Esse foi meu primeiro 

contato. 
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Logo de início aparece a força do grupo de pares. (C62) A pichação e o grafite 

constituem-se como atividades de grupo, em “galera”, e assim surge a possibilidade de 

Bruno perseverar na cidade.  Ele experimenta sua primeira gangue, e com ela dá os 

primeiros passos em busca do reconhecimento. Percebemos o quanto era importante fazer-se 

presente na cidade, ser reconhecido por outros grupos, e começar a criar uma identidade: 

 

Até que a gente decidiu, que tinha uma moda de riscar com giz, e a gente 

começou a pegar giz e fazer umas tags de giz. Aí eu, esse amigo meu e mais 

um, a gente fez uma gangue que era EMT, uma sigla que era: É Muita 

Treta. Aí a gente começou a fazer isso dentro do bairro, era muito simples. 

A gente fez um cartaz... Quer ver, vou te mostrar... (C60) [...] Aí a gente fez 

cópias e saiu colando nos lugares. Isso que é engraçado, né, que disso aí, 

pra nós, a gente colou em lugares onde o pessoal, outros caras que faziam 

pichação passavam e viam, e comentavam. Quando eles viram isso, era 

uma coisa que nem eles faziam, isso aqui que a gente fez era uma 

manifestação de lambe-lambe, de cartaz, uma coisa que já é arte, mas a 

gente nem sabia, era uma coisa muito inconsciente. 

Era pra colar na rua, saía colando... Fizemos 10, 15 cópias, no máximo. E 

colamos nuns lugares onde tinha visibilidade. E aí, com isso, a galera 

passou a comentar: quem são esses moleques? Eles achavam da hora. 

Porque isso daqui, pra época, não é que era inovador, era algo que já tava, 

a galera gostava, mas ninguém fazia muito. Não tinha muito peito de 

chegar e fazer. Aí quando eles viram, eles deram uma pirada assim, eu 

acho que seja isso, né? Porque era uma mistura de grafite, né? A galera 

estava ainda muito na tag, que são essas assinaturas aqui. A galera fazia 

essas assinaturas, e assinava a gangue do lado, e daí... Só que não era 

grafite, era tag mesmo de... Aí quando rolou essa mistura da grafite a 

galera se impressionou. 

 

Impressionar-se é ser tomado por algo novo e diferente, é deixar-se marcar, é 

reconhecer valor e originalidade naquilo que causa impacto.  Através da impressão que 

causava aos outros, ele poderia marcar algo de seu, algo de único, e assim garantir um lugar 

de destaque. A sua gangue inicial foi uma boa amostra do que é possível acontecer quando 

ele se lança pela cidade, de que é possível criar junto e agir no meio onde se vive, 
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interferindo na realidade do bairro e no modo como as pessoas se relacionam com ele.  

Bruno, porém, quer expandir os horizontes e romper os limites daquilo que já experimentou 

e já conhece, quer mais do que uma turma que o contenha, quer uma turma que o leve para 

lugares novos. A aventura o chama para a explosão. Bruno quer subverter, quer expandir sua 

juventude o máximo possível. Havia algo ali, na galera do bairro, que intrigava Bruno, 

como se ele precisasse buscar algo de outro, algo de fora, algo que o incentivasse e o 

impulsionasse para além da sua profecia natal: 

 

Fumar... Eu queria andar com uma galera que tivesse a ver com isso... Por 

isso que eu gostava de andar com o pessoal mais marginalizado, assim. Eu 

não sei por que, ainda não parei para analisar isso. E aí tinha essa 

galerinha, que eles não faziam isso. Pra mim eles eram meio paradinhos. E 

tinha essa galera que já era mais... (interjeições de espanto)... [...] Fui 

pegando contato com o pessoal, tal, acabei conhecendo mais gente, fui 

andando com a galerinha do mal, e aí eu comecei a fazer muitos rolês11,  

tal. Pichar mesmo. 

 

A impressão que se causa tem a ver com as atividades que se compartilha em grupo. 

Ser reconhecido implica em fazer parte do grupo, e espalhar-se pela cidade para ser 

respeitado. A visibilidade está diretamente relacionada com a capacidade de perseverar do 

pichador e do grafiteiro. Cometer delitos e usar drogas, no caso de Bruno, ajudava-o a 

manter-se dentro daquela turma, pertencer a um grupo de fato. Manter-se à margem de outros 

grupos potencialmente excludentes poderia ajudá-lo a esquivar-se do sentimento de exclusão 

e rebaixamento. Sentimento esse que teima em escancarar a ferida de quem está impedido de 

circular pelas regiões segregadas pelo poder e pelo dinheiro. Na margem ele podia ser muito. 

Ser alguém. No trabalho e na escola, ele sentia-se exigido a cumprir um ritmo que não lhe era 

natural. Um lixo, diz ele. Pressão. Dificuldade em se encontrar e se reconhecer dentro dos 

uniformes da vida. Se no mundo da pichação, ele podia ter conceito, e isso dependia apenas 

dos seus contatos e de quanto ele espalhasse a sigla de sua gangue pela cidade, no mundo 

instituído do trabalho ou da escola, ele era um zero à esquerda. Na rua as regras eram claras: 

para ter respeito e visibilidade era preciso mapear a cidade com sua tag: 

 

                                                 
11 Rolê é uma gíria que se refere a dar uma volta, sair, fazer atividades, e até mesmo aprontar. 
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Sempre com o giz no bolso, tal. As pessoas mais velhas não entendiam. 

“Pra que isso? Parece louco, tal.” E era bem isso mesmo, sabe?  A gente 

precisava de promoção, sabe, tinha um certo respeito... era à procura 

disso... Eu falava: não, quero ser mais foda, não era nem por aí, era uma 

coisa mais física, sabe? Se tornava uma coisa... começava: eu quero ser 

alguém. Aí depois, meu, a coisa te toma de uma tal maneira, que se você 

não sai com um gizinho você fica mal, sabe? 

No começo: eu quero ser alguém. Mobilizado por essa tarefa complexa e vital Bruno 

parte em busca de modos de ser e atividades que pudessem conduzi-lo por esse caminho. É 

visível a importância de espalhar seu nome pela cidade e demarcar território para tentar 

garantir aquilo que, na partida, é inafiançável: ter assegurado o direito de existir. A cidade 

pode ser algo inóspita e severa, pode segregar e impor limites rígidos àqueles que não 

participam do poder financeiro, pode parecer,  para muitos,  um deserto cheio de oásis 

intocáveis. (A101) Ao perseverar espalhando sua assinatura por aí, pode-se transformar um 

lugar de ninguém em território. Território quer dizer região, nação. Já não falamos mais de 

aspectos geográficos, falamos de espaços habitados. (A124) Espalhar-se pela cidade pode 

pretender dominá-la como pertencimento e ocupação. Dominar um código, que não é 

reconhecido por qualquer um, pode garantir o sentimento de exclusividade àqueles que 

constantemente se sentem excluídos. Não é à toa que os riscos e rabiscos podem ser 

considerados como atos de vandalismo pela classe dominante, afinal, eles evidenciam 

desigualdades e colocam em risco (literalmente) o patrimônio público e privado. Gostaríamos 

de ressaltar, porém, que o ato de riscar superfícies da cidade não está restrito a jovens da 

periferia, mas o gesto se mantém periférico e contestador, por mais que possa ser empunhado 

por pessoas de qualquer classe social.  

A força de sair fazendo role pela cidade evidencia o valor e o peso do coletivo. (C64) 

É muito comum observarmos obras feitas a dois, três, ou mais, na espontaneidade da rua. 

Pertencer a uma gangue é pertencer a um coletivo, espalhar sua tag pela cidade é espalhar 

assinaturas, é marcar seu nome, tomar existência na cidade. Para Bruno, pertencer à gangue 

ST era uma maneira de deixar de ser um Zé-Ninguém. A sigla da gangue é um código 

conhecido e reconhecido pelo grupo:  

 

Aí a gente marcava no mapa, eu vou fazer essa rua, essa rua e essa rua, 

tal. Saia já com o mapa tudo certo, e ia pra outros bairros, pô, isso é uma 

social do caramba assim, né? Conhecer outros bairros, a galera via a 
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gente e dizia: ô, vocês são ST, que legal, tal,... Com isso o ST ficou na 

minha mão, era eu e mais dois, três que faziam mesmo, nós éramos os mais 

respeitados. 

 

Eu quero ser alguém, quero ser respeitado. O pedido de Bruno parece muito simples, 

mas de fato não é. Ele conta que entrar no mundo da rua e da pichação trouxe junto o 

universo das drogas. Hoje, Bruno analisa com outro olhar tudo o que lhe aconteceu. Ele se 

refere a essa fase como coisa de moleque, coisas que foram acontecendo sem que ele se 

desse conta. Parece que Bruno procurava meios tateantes de lidar com os vazios em sua vida. 

Ao relatar sobre essa etapa do seu percurso, seu tom de voz chega a ficar mais baixo, como 

quem relata uma passagem subterrânea:  

 

Isso não é assim de uma hora pra outra, né? Vai acontecendo, e às vezes 

você não vê, não percebe, não tem noção de tempo, nem nada, isso vai 

acontecendo.  Você começa a fazer coisas, assim. Aí nem pixação eu tava 

fazendo mais, e aparece... Porque os caras eram marginais, a gente era 

marginal mesmo, da rua sabe, a gente ficava o dia inteiro na rua, via 

minha mãe desesperada em casa, e era isso, sabe, e era uma coisa 

desenfreada. Hoje eu analiso, né? Hoje eu consigo ver assim de fora e 

pensar, né? Porra, eu era moleque, né, tinha quinze anos. Mas sempre 

rolava pichação junto, né? Era uma praga, sabe?  

 

Pertencer a um grupo pode ter aspectos sombrios e contraditórios. No caso de 

Bruno, houve um processo intenso de pertencimento e diferenciação gradativa. Veremos 

mais adiante outros momentos em que Bruno se excedeu nas drogas, chegando mesmo a 

perder-se nelas, e momentos em que ele, depois de se perder nos grupos, tenta retomar outra 

perspectiva. Na sua própria visão, ele sempre teve uma queda para a marginalidade, nos 

conta da vida num mundo que fica à margem da lei, mas, ao mesmo tempo, se mantém à 

margem da humilhação e rebaixamento12 que sua condição social poderia lhe impor. 

Permanecer à margem da sociedade, que insiste em cunhar a vida de Bruno como a vida de 

um Zé Ninguém, era uma escolha trágica. À margem, ele tinha parceiros e um lugar, por 

mais que nem sempre estar ali fosse confortável. Quando Bruno começa a relatar os furtos 

que cometeu: 

                                                 
12 Tenho como referência o conceito de José Moura Golçalves Filho de humilhação social. 
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Puta, merdinha, era só pra você... . eu era um verdadeiro vacilão e os 

caras eram imponentes, sabe? eu não tinha aquela criminalidade sabe... 

Igual: você vai no bairro de periferia, e tal era só uns ladrões pé de 

chinelo. Mas era bem aquela coisa de centro urbano. Meio que um 

trombadinha recalcado. E ficava ali, perambulando pela marginalidade, 

certo. Até que eu fui preso por causo disso. 

 

Segundo Bruno, ele tem mais de um milhão de histórias com a polícia. Para ele, 

muitas vezes essas histórias parecem aventuras, pois pichar é uma arte e rodar faz parte13·. 

Percebemos, porém, que muitos desses acontecimentos deflagram humilhação e abuso de 

poder por parte dos policiais. Em um dos exemplos Bruno relata que ele e um amigo foram 

pegos grafitando um muro de uma fábrica abandonada, em um bairro de periferia. Os 

policiais que os abordaram propuseram a seguinte troca: ao invés de levar os dois para a 

delegacia, eles deveriam pintar um ao outro: 

 

Ele atravessou, eu comecei a pintar a cara dele, o policial pediu pra pintar 

a cara, aí pediram pra arrastar a bunda na poça de tinta. Mas a gente já 

tava acostumado com isso, porque lá... é uma área pequena, né? E aí, aí 

nesse dia, acabou, o policial pediu pra gente ir embora sem colocar a 

camiseta. E aí a gente foi andando e eles engataram, buzinando... isso era 

umas dez, onze horas da noite. Tava cedo, né? Era uma fábrica, que já era 

inteira pichada, o bairro ali já inspirava a isso. Era desde, a molecada 

mais velha já pichou, também, então já era uma coisa que estava ali, sabe? 

  

O comportamento desempenhado por cada ator da trama descrita acima nos mostra 

quais os papéis exercidos. Os meninos acabam topando atuar o que é mandado pelos 

policiais, pois para eles não é permitido negociar ou mesmo questionar. Os policiais já os 

conhecem, já sabem que aquela área é propícia a pichações em geral, e acabam utilizando o 

poder e a ameaça que emanam de suas atribuições em prol do seu divertimento. A sujeição à 

medida imposta é inevitável, pois as leis nunca são claras para quem está do lado mais fraco, 

e ser levado à delegacia poderia agravar ainda mais a situação de Bruno. Ele faz esse relato 

em tom de riso, como se fosse corriqueiro e até mesmo banal ser exposto a esse tipo de 

situação, uma vez que se está agindo na ilegalidade. Parece que ele percebe a gravidade do 
                                                 
13 Frase célebre entre pichadores, e a palavra rodar denota ser pego pela polícia. 
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episódio por ele relatado, mas se faz necessário adicionar algo de cômico para amenizar o 

peso do trágico que aí existe.  

Bruno passou por algumas experiências nas quais sentiu que a tarefa de se tornar 

alguém ficava muito distante. Quando ele era obrigado a vestir uniformes específicos do 

mundo instituído (A109), parecia que a roupa apertada oprimia o funcionamento dos seus 

órgãos vitais. Uma dessas experiências se deu quando ele foi preso14:  

 

É bem isso de não saber o que você é, de perder identidade.  E você tem 

um estilo, fala com as meninas e tal, e de repente se vê num lugar que suas 

roupas ficam guardadas, você se veste com uma roupa que não é a sua, 

cortam de seu cabelo, você fica sentado num lugar, sua vida é você sentado 

numa sala, assim no chão... Não tinha nada para fazer. Tinha meia hora 

que era para ir para a quadra. Aí depois não é nada absurdo, sabe, o que 

lhes dão. O sofrimento de mais é esse roubo da personalidade. Isso, não 

pode nem conversar, se você é pego conversando com outro você é levado 

pro outro quarto. Fica com a testa para a parede. Ia apanhar, é surra, o 

método deles era esse. O método era choque mesmo. Se não eles falavam 

que não controlavam a casa, que tinha que ser assim. E aí depois disso 

cada vez mais...15 

 

Segundo Bruno, uma das experiências mais marcantes de sua vida foi ter 

participado de uma rebelião. Ele conta que, na época, já estranhava muitas coisas que 

aconteciam por ali, mas que não conseguia refletir sobre isso. Acabava entrando na onda, 

participando de muita coisa que talvez nem fizesse sentido. Hoje ele compreende tudo de 

uma maneira diferente, consegue recuperar o acontecido, reconsiderá-lo e entender suas 

repercussões em sua vida atual. Ele se envolveu, fez por influência, por mais que Bruno 

afirme que ele não era assim: violento, truculento e imprudente, porém acabou agindo no 

impulso junto com todos e ao mesmo tempo sem ninguém que assumisse a voz daquela 

ação. Estar privado de liberdade junto a um grupo de pessoas na mesma situação pode 

acarretar convites e tentações de muitas ordens, pode incitar a uma ilusão de pertencimento 

em um grupo às avessas, pois, na verdade, não há continência ou qualquer espécie de 

                                                 
14  FEBEM significa Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor, instituição chamada atualmente de 
Fundação Casa. Seu objetivo é propiciar a aplicação das medidas sócio-educativas determinadas pelo Poder 
Judiciário aos adolescentes autores de atos infracionais. 
15 Aqui Bruno refere-se à sua passagem pela UAI, que significa Unidade de Atendimento Inicial de medida 
sócio-educativa de internação. Na UIP, que significa Unidade de Internação Provisória, ele diz que já havia 
mais liberdade e atividades ao longo do dia.  
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continuidade possível. A punição também acontece de modo enviesado, pois as regras e leis 

já foram suspensas por completo, não há limites entre a contenção e a represália, entre a 

penalidade e a vingança.   

 

Mas, dos males da minha vida esse não foi dos piores não, de lá eu saí 

para semiliberdade16. Fiquei em um lugar, fiquei sete meses na semi. Aí 

aconteceu a coisa mais trágica, que me marcou. [...] Cada coisa que eu via 

que eu pensava: nossa, jovem... Eu não era assim. Eu tinha uma outra 

percepção das coisas. Às vezes eu fazia por influência. Mas agora consigo 

ter mais ou menos a noção do que acontecia. E tal... E é aí rolou o lance, 

tinha uma espécie de motim lá.  Começaram a quebrar tudo, vazamento de 

água...  E eu me envolvi nessas... Sem uma causa específica... Não tem 

porque, você já ta não semiliberdade... Aí veio o comboio tropa de 

choque... Mandando todo mundo pro chão... Essa foi a única coisa que eu 

passei, um único apuro. Depois disso, o que gerou na molecada, umas 

coisas meio graves. No outro dia rolou... Todo mundo apanhou naquele 

dia. Rolou assim: de conter todo mundo com pancada... Aí depois todo 

mundo é dominado, eles vinham e batiam, eles fizeram corredor polonês 

para ter o prazer de fazer cada um passar de uma vez no negócio. Aí já 

não era mais para conter.  Não sei para que isso, porque todo mundo já 

estava contido. Meu, eu sei que eu tava todo torto no outro dia.  Os 

funcionários lá, eles eram bacana entendeu?  Tinha maior solidariedade, 

eles eram legais. Mas eles ficaram em choque também.  Não foi 

brincadeira, sabe?  Não sei o que eu fiz da minha vida ali. Eu podia ter 

morrido.  Como você não pensa na hora, né? Sair quebrando tudo... 

Destruiu quase o pavilhão inteiro, sabe?  Depois não tinha nenhum lugar 

para dormir.  Isto foi o mais grave que me aconteceu.  

 

Depois desse episódio, a unidade da semi-liberdade, na qual ocorreu a rebelião, foi 

desativada, e Bruno foi encaminhado para outra unidade. Ele passou a fazer parte de um 

projeto de trabalho de encadernação de livros, como parte da medida sócio-educativa. Neste 

lugar, passou por outras experiências chocantes, afora a que foi relatada acima. Segundo 

                                                 
16 Semiliberdade é uma medida sócio-educativa na qual os jovens infratores passam a semana privados de 
liberdade parcialmente, pois têm autorização para fazer tarefas externas. São obrigatórias a escolarização e 
profissionalização. Nesta medida, os jovens podem passar os finais de semana na casa de seus pais. Pode ser 
usada como transição entre a internação e a liberdade completa.  
18 Filmar, na gíria, quer dizer vigiar, “ficar de olho”, rondar. 
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Bruno, além da coordenadora ser a mesma que geria a unidade da semi-liberdade na época da 

rebelião, havia uma incongruência entre ele e o grupo de pessoas que participavam das 

atividades. Concomitantemente, Bruno tenta recolocar-se nos seus outros grupos de 

referência, mas acaba percebendo que estes já não lhe cabem mais.  

 

Primeiro encaminharam para um lugar que não deu certo, onde a gente 

empacotava livros, era tipo um trabalho, a gente ganhava um salário, e 

ainda diminuía a pena.  Você ia prestar um serviço.  Aí nesse lugar, a 

coordenadora do no projeto era ex-coordenadora da semiliberdade.  Puts, 

que zica!  Eu não sei se ela fez a minha caveira, só sei que naquele lugar 

os caras não gostam de um mim.  Nossa eles me só me zuavam... Eu fiquei 

meio grilado, às vezes eles me machucavam, eram vários caras. Eu achava 

que ele já tavam me filmando18.  E paralelo a isso, aonde eu andava, tinha 

uma criminalidade, e eu já estava me esquivando... E quando você está se 

esquivando você é tirado de Mané19, na história. E os caras já me 

chamavam de vacilão20... 

 

Nesse momento, Bruno se encontra à deriva. (C70) Os lugares antigos parecem-lhe 

estreitos21, porém, ainda não há projeção possível para lugares novos. Neste momento ele 

consegue ser transferido de serviço, pára de freqüentar este lugar no qual estava sendo jurado 

de morte, e passa a freqüentar um CAPS22. Ele começa a fazer terapia, e eis que, a partir de 

uma pergunta fértil, seu talento surge aos olhos da terapeuta:  

 

Não, o negócio foi bem louco, ela me perguntou o que eu mais gostava de 

fazer. Isso acho que foi no primeiro ou no segundo encontro. O que você 

mais gosta de fazer?  Falei assim: ah, meu, eu gosto de desenhar.  Na 

verdade era pichar, mas eu falei desenhar.  Na outra semana perguntou: o 

que você gosta de fazer mesmo? Eu repeti: desenhar. Aí ela tirou um jogo 

de canetinha (tom de alegria e surpresa), umas folhas de sulfite, e falou 

para a gente ficar desenhando, que a gente ia conversando e eu ia 

desenhando. Pô, que louco né? Aí eu ia conversando com ela e 

desenhando.  Ficava fazendo umas tags, fazia os desenhos mesmo, tal... E 

                                                 
19 Ser tirado de Mané significa, na gíria, ser tratado como trouxa, como tolo. 
20 Vacilão, na gíria, é aquele que vacila, que recua, que se esquiva do movimento preponderante no grupo.  
21 Uso como referência Milton Bonder em seu livro “A alma imoral”. 
22 Centro de Atenção PsicoSocial. 
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foi indo.  E foi isso.  Pô, você acredita que essa mulher, depois de quase 

um ano, fez uma exposição dos meus desenhos?  

 

Ter seu talento reconhecido e validado pelos olhos de outrem oferece um lugar para 

Bruno. A surpresa em seu tom de voz, ao narrar o momento em que a terapeuta valida o seu 

engenho em desenhar, mostra-nos o quão raro pode ter sido o reconhecimento na vida de 

Bruno até então.  Essa mesma terapeuta o encaminha para o Projeto Quixote23, onde ele 

poderia desenvolver seu desenho como grafiteiro.  

 

Até que ela me indicou o Quixote. Ela viu que tinha um certo talento para 

coisa.  Eu queria aprender isso mesmo. Aí eu fui lá para o acolhimento, aí 

ia lá do acolhimento... agora to me lembrando, quando fui pro Quixote eu 

já tava de L.A.24. [...] Porque, pô, eu era um bom menino sabe (risos)...  

 

Ser um bom menino, apesar de tudo, frase que Bruno pronuncia em tom de ironia. 

Ele conta que fazia as coisas bem feitas, e que desde sempre teve uma tendência a trabalhar e 

a se diferenciar. Quando ele retorna aos grupos anteriores à internação, depara-se com 

divergências. Nesse momento, ele freqüentava as oficinas de grafite do Projeto Quixote, e 

conta que parou até de fumar cigarro. O movimento de diferenciação não era tão simples, era 

necessário prestar contas:  

 

Só estava andando com a galera. E aí, tal, beleza... Então, mas eu andava 

com essa galera ainda, e eles faziam, mas eu tava na LA e pra mim era 

fácil falar não, não vou fazer porque eu não posso.  Não, pra mim é B.O.25, 

eu quero limpar. Era bem esse discurso sabe?  

 

Porém, as regras do grupo são claras e rígidas: para pertencer é preciso cometer26. 

Como Bruno não estava mais nesse registro, passou a ser menosprezado pelo grupo. Ele 

estava descobrindo outros fazeres que faziam sentido para ele, grafitar e dançar break eram 

alguns deles: 

 

                                                 
23 Para saber mais sobre Projeto Quixote, checar p.02 
24 Liberdade Assistida: medida sócio-educativa alternativa à privação de liberdade, na qual o jovem é 
acompanhado por profissionais que o orientam e supervisionam. 
25 Sigla que designa Boletim de Ocorrência, na gíria refere-se a ter “encrencas” com a polícia. 
26 Cometer crimes, furtos, etc... 
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Era da hora ir pro Quixote, eu gostava pra caramba, era outro clima, ali 

era outros ares e tudo... E aos poucos fui me afastando da galera. 

 

No grupo de referência não há meio-termo, ou se pertence, ou se é excluído.  Bruno 

passa do movimento de afastamento para o abandono derradeiro. Esse processo leva algum 

tempo, passa por etapas sucessivas e gradativas. Bruno relata um episódio marcante e 

violento, que serviu como ponto de inflexão de fases. Depois disso, a transição acontece de 

uma vez por todas, e Bruno se dá conta que o velho lugar estreito não lhe serve mais: 

 

Eu não colava mais com a galera.... Aí, uma noite, tava rolando uma 

sessão de centro espírita, que tinha uma galera legal que colava também, 

que era a intermediária, e assim né, a galera que fazia tag comigo, mas 

era um outro esquema, só que convivia ali. Era moda, você tinha que 

cometer alguma coisa sabe?  E aí, eu andava com essa galera e eles iam 

num centro espírita, tipo Allan Kardec.  Eu entrei nesse centro e tomei um 

passe.  Estava tipo andando nas nuvens, assim. E ali eu sinto que agora eu 

posso dizer que foi o divisor de águas da minha vida. Então, eu saí do 

centro espírita, e tal, e aí eu saí e fui lá com a galera fumar um, com esses 

meninos, estavam os outros caras lá. E eles já estavam me fitando. Os 

caras inventaram uma história, que eu tinha falado mal de um cara que 

tava preso. E aí começaram arrumar história ali para me pegar de algum 

jeito. Eu fiquei lá e não queria nada com nada, eu saí andando, sumi 

mesmo. Aí eles me viram lá, e achavam que eu ia usar a droga deles.  E o 

burro foi falar tchau pra todo mundo.  E os caras tal falaram: o que esse 

cara quer?... Esse dia me deu uma raiva: o que você está falando o que 

você quer? Se quer resolver, vem logo.  Aí ele veio. E veio o outro.  E os 

dois me pegaram, e eu gritando: “pô, vocês vão deixar os caras me 

zoar???” Cobrando uma amizade daquela galera que era a minha galera, 

sabe? Eu saí e na mão com dois aquele dia... [...] Foi assim. Faz bem para 

alma. É, nunca briguei tanto assim, brigar com duas pessoas, os caras 

ficaram bem impressionados, porque os dois falaram: “meu, vamos pegar 

ele”... Nem oito nem oitenta, os caras não iam para o lado de ninguém.  E 

os dois vieram em cima. Mas aí chegou a hora que não dá, os caras 

batendo muito, um me deitou no chão e o outro começou a bater mais, mas 

eu sentia que eles estavam fracos. Eles reclamavam, chamavam os outros 



 29 

com a mão, e falavam: “Vamos pegar ele. Ele não cai!” Um negócio 

assim. É uma coisa que não se controla, vem uma coisa na nuca, sabe, 

uma coisa na nuca? De instinto.  Aí rolou essa treta aí.  Depois disso 

nunca mais apareci lá.  Ali eu vi que eu não tinha nada para fazer, não 

tinha amigo, nem porra nenhuma ali. Detestei o Belém, assim, sabe, aquele 

bairro não tinha mais nada para fazer ali. Que eu tava fazendo ali? Caí na 

real mesmo. Por isso que eu vi que foi um divisor de águas ali. Fiquei 

zuado, fiquei três dias de cama.   

 

Foi necessário um episódio de violência extrema para que Bruno se afastasse senza 

più daquele lugar e daquelas referências. Ele compreende a totalidade do que aquela galera 

já havia significado para ele, e conseqüentemente percebe que já não há mais nada a fazer 

ali. Ele passa a detestar tais paragens.  

Outra experiência de prisão em moldes que não lhe serviam foi quando Bruno 

trabalhou em empresas. Ali ele não se encontrava, não conseguia desempenhar o que lhe era 

pedido, sentia-se mesmo um lixo, pois não estava no lugar certo. (C67). Fica evidente que 

marginalidade, no caso de Bruno, também diz respeito às vezes que ele ficou subjugado às 

instituições. Ele relata sua experiência de trabalho numa grande rede de fast food: 

 

Lá eu não me dava muito bem também, não.  Porque além de chegar 

atrasado, que isso é uma coisa que já é fogo para a mim, eu também era 

meio lerdo para os padrões deles.  Eu trabalhava na loja que mais vendia, 

em plena radial leste, então na hora do almoço era aquela loucura... Sabe 

o que é você colocar seis carnes para fritar, fazer seis lanches de uma vez?  

E a gerente gritando na sua cabeça...  É a maior loucura e correria.  E eu 

não era para aquilo que também, né... mas eu tava trampando28, tava legal.  

Teve um caso de moleque que foi indicado lá, que teve depressão. Mas eu 

tava ali, pô, já passei por tanta coisa...  mas é o sofrimento do caralho... Às 

vezes eu tava na escola e tal, ia me vindo uma tristeza... Porque não estava 

mais desenhando grafite... Não estava ainda nas oficinas, não estava indo 

no break, nem nada...   

 

Ter um trabalho formal e precário, além de não fazer o menor sentido para Bruno, 

ainda o mantinha afastado do que mais gostava de fazer: arte. Através de um programa do 

                                                 
28 Gíria referente a trabalhar. 
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Projeto Quixote, Bruno conseguiu emprego numa das maiores multinacionais alocadas no 

Brasil. Mesmo mudando para uma empresa maior, na qual o trabalho seria menos abusivo, 

ainda assim era sofrível, pois a cada dia que passava Bruno percebia que ali também não era 

o seu lugar. Ele trabalhava oito horas por dia, e apesar do curto tempo que lhe sobrava para 

pintar, ele conseguia renda para garantir o material que precisava para continuar pintando.  

 

Você não é você, eu nunca tinha vestido um social... Se bobear realizei o 

sonho da minha avó, que era ver o neto dela vestido de social. Aí eu entrei 

lá, porque rolam os discursos assim: o menino do Quixote. “eu entrei aqui 

porque quero ter dinheiro para pintar, para fazer minhas coisas e tal”...  E 

essa era a minha meta de vida, eu precisava do trampo, de ganhar mais, 

para fazer minhas coisas.  E foi bacana, um ano... Beleza...  Aí dali eu 

comecei a pintar na rua.   

 

Nessa multinacional, Bruno também encontra dificuldades de ajustamento. 

Continua sendo taxado como incompetente, pois era lento para os padrões exigidos. Seu 

objetivo era trabalhar para conseguir comprar suas tintas e pintar. E, de fato, contar com uma 

condição financeira mais palpável ajudou Bruno a projetar-se para as ruas. O peso de 

trabalhar com algo que não fazia o menor sentido para ele, porém, mantinha-se evidente. 

Trabalhar para sustentar sua arte era um paradoxo de difícil resolução: ao mesmo tempo em 

que proporcionava o suporte financeiro e material, minava-lhe a energia. Ele não se 

reconhecia lá, assim como não se reconhecia usando o uniforme da FEBEM. Foi nessa 

ocasião que ele voltou a procurar nas drogas algo que lhe retirasse da aridez que estava 

vivendo, como se ele estivesse buscando um caminho alternativo que lhe amenizasse a 

angústia: 

 

Meu, não tava bacana lá.  Então, era um ser humano... Eu tava tentando 

me sustentar nisso. Então eu ia para aquele negócio, e não ia.  Então eu 

era a só uma massa.  Hora uma barba malfeita, toda vez brigando com 

meu supervisor, toda vez ouvindo nhaca, sabe?  Eu estava uma coisa assim 

que eu não me reconhecia lá.  Aí eu voltei a usar drogas nessa daí.  Não foi 

nem porque eu fiquei mal, eu não sei. 

 

Por mais que Bruno “precisasse” do emprego, não conseguiu manter-se nele, 

acabou por ser mandado embora. Durante sua permanência na multinacional, por Bruno não 



 31 

estar bem, tudo parecia cinza. (C.66) Para todos os que trabalhavam lá, fazer o que se gosta 

é crime. Bruno conta de muitas conversas que teve com pessoas de grande referência na sua 

vida, e todas insistiam que ele deveria agüentar, que ele deveria se esforçar por permanecer 

no emprego. Nesta época surge sua série gráfica de monstros (C.68). Porém, logo que ele sai 

da empresa, algumas cores passam a aparecer novamente em sua vida:  

 

Aí, foi rolando 2006 e tal... Aí foi a época que começou a me dar meio que 

uma deprê, sabe, de rever seus conceitos, uma deprê. Não de analisar, é 

aquela mesma história, mas sim de sentir. Sentir que alguma coisa estava 

estranha... Aí começou a aparecer esses monstros aí.  E a minha vida 

estava assim: a felicidade da minha vida era pintar de final de semana, e 

publicar no fotolog no fim da semana. Minha vida estava meio cinza. Eu 

vejo isso. Você acredita que quando eu saí de lá eu comecei a pintar 

colorido? Quando eu saí da multinacional. Tipo, eu jogava umas manchas 

coloridas assim.  Isso é inconsciente. 

 

Bruno saiu da multinacional com um movimento ambíguo. Ao mesmo tempo em que 

ele achava que deveria ficar lá e aproveitar os benefícios, havia um lado seu que não 

agüentava e queria dedicar-se apenas à arte. Por mais que todas as pessoas com quem 

conversava insistissem para que ele se mantivesse no emprego, ele via exemplos de artistas 

que se sustentavam trabalhando com arte, unicamente. Como ter coragem para renunciar a 

um emprego formal, registrado, com carteira assinada, numa multinacional? Esse poderia ser 

o sonho de muitos garotos como Bruno, e principalmente de suas famílias: realizei o sonho 

de minha avó, de me ver vestido de social. Sabemos, porém, que para além da superfície da 

impressão que todos esses atributos possam causar, tal uniforme não servia em Bruno. Como 

desvencilhar-se dele, porém, se não havia outro lugar garantido, como alternativa? 

(A120;C91) A demissão acabou vindo a calhar:  

 

Não foi uma coisa muito simples, assim, não. Foi aquela etapa de ficar 

pensando: o que vou fazer sem trampo? Minha mãe ficava falando e 

pressionando para eu continuar naquele momento. Mas veio a calhar, não 

foi só o uma decisão minha também. Veio um pouco a calhar isso. Não foi 

bem uma decisão, foi mais um desejo. Foi meio proposital e a calhar ao 

mesmo tempo. 
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Bruno foi se preparando na medida em que as coisas iam acontecendo. Apesar 

das incertezas que acompanhavam o fato dele não estar mais com um emprego fixo, ele 

acabou conseguindo se virar com as oportunidades que apareciam e assim mergulhar 

no mundo da arte, investindo nisso, inclusive inicia um curso na área.  

 
Tinha diversos trabalhos, mas, por exemplo, quando eu saí, logo 

apareceu o convite para uma exposição, lá do lugar onde eu trabalho 

agora.  E vira e mexe o aparecia um trampinho de pintar uma fachada 

aqui, um muro ali... Então ia aparecendo né? Depois eu fui lá e me 

inscrevi na Panamericana, e tal, fiz aquele um ano também. Eu fui me 

preparando na medida do possível. 

 

Quando Bruno passa a se desenvolver no mundo do grafite e a criar autonomia, ele 

encontra, a partir da rede de relações que se estabelece em torno disso, um novo modo de ser 

reconhecido:  

 

Aí, a história é que fui começando a ter uma autonomia no grafite. 

Digamos assim. Foi uma época que eu comecei a ser conhecido e a 

conhecer as pessoas. De 2004 para 2005 rolou uma exposição de grafite 

na Mooca, aí eu conhecia a galera, umas pessoas que eu precisava 

conhecer. Aí eu comecei a colar lambe lambe, decoração na rua, aí eu 

comecei a ser reconhecido... 

 

Ser reconhecido. Ser alguém. Sempre em busca disso Bruno se movia, mesmo sem 

se dar conta. No mundo do grafite, ser reconhecido exige que o grafiteiro se espalhe pela 

cidade, que ele se perpetue através de sua tag, como já comentamos. É preciso que cada 

grafiteiro crie um carimbo pelo qual possa ser identificado, e este carimbo é a sua tag e o seu 

estilo. (A118) Bruno conta que isso é imposto ao grafiteiro, para que ele possa existir de fato 

nesse mundo do grafite. Ele chama isso de estar pautado: 

 

Eu me pauto, sabe?  Eu nunca faço um desenho inocente desse jeito. Eu 

tenho o desenho já preparado. Desenho, já... É que esteticamente ele já 

tem uma forma, porque eu imagino ele, eu tenho um gosto peculiar 

pautado... Tipo, eu gosto de desenho bem desenhado, isso já é um vício. 

Tem uma certa exigência. Eu acho que essa exigência, muitas vezes, ela 
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tira a naturalidade. Eu penso bastante para desenhar. Estou quebrando 

um pouco isso. Essa que é a mania de grafiteiro: é meio pautada. Rola 

uma estética interna no grafite. 

 

Essa estética interna da qual Bruno nos fala é bastante densa e exigente. Para os 

olhos de quem não pertence a ela, e apenas contempla os grafites pelos muros da cidade, 

pode parecer que grafitar é um ato aleatório e completamente espontâneo. Bruno nos conta 

que não é assim que as coisas acontecem, e que muitas vezes essa exigência interna acaba 

tirando a naturalidade do ato de pintar, que ele mesmo até tenta fugir disso, mas que sua mão 

já é treinada, que ele tem um desenho preciso e preparado. Ele usa o exemplo de que jamais 

poderia pintar uma florzinha em algum muro: 

 

Rola um estranhamento, isso para mim é o lado social e até... Ditador, 

sabe? Ditador, né, mano? Um lance ditatorial... Por que eu não posso 

fazer um grafite e desenhar uma florzinha?  Você é discriminado por isso? 

A rua é livre, a rua é pública.  

 

Sim, a rua é pública, mas para pertencer a um grupo específico é necessário 

obedecer a algumas regras, e Bruno sabe que se pintasse uma florzinha no muro seria 

discriminado pelo grupo. Ele identifica essa exigência e constata a contradição: não seria o 

grafite uma arte libertária? Quando coloco esta pergunta para ele, a resposta é uma avalanche 

de nãos: 

 

Não, não, não, não... Não é não, não... Por isso que eu estou tentando cada 

vez mais fugir. Porque é o mal dos... Dos movimentos, né?  De tanto 

libertária, eles estão... De tanto libertária acaba sendo uma ditadura.  

Tipo a ditadura libertária, sabe? Então essa ditadura, entra nisso mesmo... 

De pautar as pessoas, tipo aquilo é grafite, aquilo não é grafite...   Sendo 

que na arte eu descobri que o erro é pensar, pensar demais. Porque é 

automático: se você enquadra você é enquadrado. Você cria uma estética 

única... Então eu fui criado assim, que tinha a necessidade de criar uma 

estética única e tudo mais... Então eu acho que a minha arte no momento 

está sendo quebrar um pouco isso. Porque é ditatorial o negócio, do 

grafite. Mas fica um pouco sem limite, porque a galera... Fica a o grafite 
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pelo grafite... Falta há um pouco mais de estudo e, de conhecimento, e de 

leitura...  

 
Algumas contradições aparecem nesta fala de Bruno. Neste caso, vemos a 

contradição como um apontamento de que há sempre algo que se vela e se oculta naquilo que 

se mostra. Nossa tarefa não é tornar visível o invisível, mas sim, explicitar a tensão que 

mantém o invisível em seu mistério. (A114) Ele fala de algo que liberta, mas ao mesmo 

tempo determina, pede o direito à espontaneidade, mas ao mesmo tempo sente falta de mais 

estudo e aprofundamento. Ele protesta contra o julgamento que vem dos próprios grafiteiros 

e contra a tendência de pensar demais sobre a arte, mas também critica a ação vazia de 

significado e aleatória. É possível perceber que o grafite guarda um germe de gesto 

subversivo, mas, acaba tendendo a ser absorvido pelos moldes das instituições. A instituição 

grafite desagrada Bruno, apesar de ele participar dessa ditadura, por mais que dela tente 

fugir. Ser ditador é impor à cidade o seu protesto, é agir autoritariamente marcando nos 

muros sua indignação. O Pastore mais maduro critica a falta de proposta de uma arte que se 

justifique apenas salientando o sintoma. (C63;A102) Ele quer mais, quer propor mudanças, 

acredita no poder transformador da arte e das manifestações: 

 

Bom, eu já falei da questão da cidade, por exemplo, o grafite que eu digo 

até pode ser até aquele ali da fachada, as pichações, e tal. Eu acho, bom, é 

ditador no seguinte: eu vou ali e escrevo, no muro que estava ali, tipo, uma 

arte que vai em cima da arte que já estava ali. Porque já tinha uma arte ali, 

a fachada, uma arquitetura. Eu um vou e me imponho sobre aquilo e picho, 

coloco o nome da minha gangue ali, para um determinado número de 

pessoas entenderem. Certo. Então, eu estou impondo que as outras pessoas 

convivam com a minha angústia, com a minha dor de não existir. Poxa, eu 

sou renegado lá no gueto, por isso eu vou fazer, eu estou aqui, eu estou 

gritando a minha resistência. É nisso que é ditador: eu estou impondo a 

minha dor ao próximo. Eu estou dando uma resposta. A pessoa não está só 

flertando com o ambiente. É muita indignação, isso gera um... 

Autoritarismo, o pichador, ele é autoritário. O convívio dele ali é 

totalmente ego. Esse autoritário é... Eu não estou conseguindo falar agora, 

mas autoritário é no sentido de uma autoridade, de o cara ter que se impor. 

Eu estou indo agora por um outro caminho. De ver as coisas, sentir as 

coisas, e não nomear muito. Não ter todas as respostas. E está certo que 

nós precisamos ter, às vezes, mas... Então o cara não para, não pensa, não 
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medita... Para sugerir o melhor dele. Não, ele vai  ali no sintoma, e é o 

sintoma pelo sintoma. É a repressão pela repressão, o autoritarismo pelo 

autoritarismo... Obviamente nunca vai visualizar uma cura.  Entendeu?   

Pior ainda, mais autoritário ainda, ele não propõe a cura ao próximo. Nem 

pensa. Obviamente, ele não tem a cura para ele, como vai ter a cura para 

alguém? Então, ele não expõe, e na arte ficou muito disso, o cara não expor 

o melhor dele. É sempre a dor. Ninguém pára para ver a mudança em si, 

propor a mudança primeiro para você mesmo, e automaticamente você vai 

propor para o outro. É nisso que eu acho que é autoritário. Ele está ali, 

numa baita manifestação do ser humano, escrever na parede e tudo mais... 

Mas tem caras que conseguem fazer muito bem essa inversão aí. 

 

Conforme vamos acompanhando o pensamento de Bruno, podemos perceber que, 

para ele, o grafite é autoritário tanto externa quanto internamente. O autoritarismo interno se 

dá na forma de adequação obrigatória ao moldes exigidos pelo próprio grupo: tem que estar 

pautado. Já externamente, acontece o autoritarismo na forma de imposição da dor pessoal de 

cada grafiteiro à cidade, como um todo: o cara tem que se impor.  Estamos falando de 

imposições, de espaços rígidos nos quais se pode criar e agir apenas até certo ponto.  

 Outro ponto crítico do qual Bruno tenta fugir é o narcisismo que pode se fazer 

presente no campo do grafite. O grafite é político, pois está imbricado na rede de relações 

construídas através da pertinência das pessoas à cidade. Não há grafite isolado, que exista à 

parte de uma cidade e sem guardiões (A121) que o preservem. Bruno critica a postura 

narcísica na qual o grafiteiro ignora o meio onde está pintando e despreza as outras pessoas 

que dele participam.  

 

Você não tem domínio da sua própria obra. Aí é que tá, as pessoas podem 

vir formando o seu trabalho, então é bobagem eu pintar e falar: foda-se, 

não quero saber o que os outros pensam. Isso para mim é... Vou tentar dar 

um nome para esse pensamento... Para mim isso é o narcisismo, é uma 

rebeldia no lugar errado, sabe? Bobagem, é coisa de criança que quer 

pintar e não sabe o que está fazendo. 

 

Rebeldia no lugar errado. Bruno nos aponta um equívoco de intenção e vaidade: 

pintar sem saber o que se está fazendo, em prol de si mesmo. Para ele arte é política, é 

relação (no sentido mais amplo que possa ter essa palavra), precisa questionar e causar 
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incômodo, precisa provocar reflexão e cutucar o status quo. É imprescindível que a arte que 

acontece nas ruas leve em consideração tudo o que acontece ao seu redor, antes, durante e 

depois de sua criação. Bruno ressalta a importância de ter consciência do que se faz: 

 

Do jeito que está o grafite eu penso mil vezes antes de chegar e me 

expressar. Se não a gente acaba caindo num narcisismo. E acho que não 

entra por isso, acho que para mim não é legal entrar nisso. Eu tenho que 

passar alguma mensagem, eu tenho que passar algo que me entendam, eu 

tenho que expressar, desde um sentimento, que para mim já é um ato 

político, hoje em dia... Mas hoje em dia não só os sentimentos, mas 

questionar... Causar algum incômodo, alguma coisa que transcenda o que 

a gente está vivendo hoje. Que a gente pense o que a gente está sendo.  

Onde nós vamos parar?  Alguma idéia desse tipo, mas de uma forma...  

Sem deixar cair...  Eu aprendi esses dias que sem deixar cair a forma 

lúdica disso.  Eu não acredito mais na arte por ela só, a arte pela arte, eu 

nunca viveria feliz só pintando. Essa é a forma lúdica, essa é uma forma 

muito ampla.  

 

Ao mesmo tempo em que Bruno clama pelo lúdico na vida, ele conhece o peso que 

uma vida confere. Seu modo de olhar para as coisas e pensar sobre elas nos revela uma 

inquietação, e sua arte explicita isso. Ele tem consciência da responsabilidade do ato de 

pintar, da gravidade que se impõe quando se assume a arte como projeto de vida. Olhar as 

coisas em sua gravidade implica em romper com a atitude natural diante do mundo - que é o 

modo mais comum e ingênuo de lidarmos com as coisas e com os fatos da vida -, implica em 

quebrar o automatismo e banalidade com o qual costumamos lidar com aquilo que nos 

rodeia. Compreender essa gravidade faz com que Bruno tenha vontade de estudar filosofia, 

para implicar-se de fato na tarefa de aprofundar reflexões:  

 

As coisas, elas são graves. E ver gravidade... é o peso que te une com o 

chão! Gravidade... [...] Porque a gravidade é inevitável... A vida é grave, 

né? (risos). As coisas têm uma certa gravidade. Por isso que eu tenho que 

estudar filosofia. Porque senão eu vou acabar louco, é sério.  
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Ter consciência da gravidade das coisas amplia os horizontes de Bruno, ao mesmo 

tempo em que traz à tona aspetos doloridos do viver. (C76) Questões que poderiam passar 

despercebidas, hoje tocam Bruno e provocam inquietação. A temporalidade (C89;A103) de 

sua existência é algo que aparece contundentemente, e ele está às voltas com essa questão. 

Para Bruno, apesar do grafite ter a ver com grupos, gangues e galeras, na realidade é 

uma arte de ninguém, pois o lugar do artista grafiteiro pode ser perene e instável, e muitos 

estão fadados a viver no anonimato. A rua é desapego e desamparo, e o grafite é uma arte 

efêmera, que pode sumir no instante seguinte de sua criação. Ele quer experimentar outros 

lugares, lugares que possam ter maior duração. (A102) Olhando pela sua referência atual, 

Bruno avalia que a rua é um bom exercício de desapego, mas ele quer que isso seja uma 

alternativa, e não a única possibilidade. Aliás, só é possível falar em exercício de desapego 

quando já se está em outro lugar, quando já é possível escolher e transitar, no momento em 

que o desapego não é mais a única alternativa para quem não tem nada que permaneça.   

 

Ficar na mente de uma pessoa, e amanhã não ser mais... Porque o grafite 

lida com isso, sabe? Mas só uma coisa também não funciona... Por isso o 

que é bom ter uma alternativa que é a galeria... É uma das alternativas... 

Por que o artista de rua ele se cansou também. Não sei se alguém pensou 

nisso, mas a rua, ela é... Ela é... Meio ingrata. Você não doma a rua, você 

pode domar o mercado de arte, mas a rua você não vai domar jamais. Você 

pode falar durante cinco anos que você é o rei da rua, mas, mais que isso... 

Não tem como. Ela é a superação acima de superação. Então, ela é 

insuperável. E para o humano, ele é feito da superação e então ele tem que 

superar em algum lugar. Mas a rua é legal porque trabalha a questão do 

desapego. Você tem que ser... É o momento ali.  Já era. Você não pode ir 

chorar para ninguém, ninguém vai te ouvir. Então, eu trabalhei bastante 

com isso, por isso é que eu estou querendo viver outras coisas. Mas, e isso 

é bom, eu sei que quando eu quiser treinar meu desapego eu vou lá e pinto 

na rua. 

 

Aqui entramos num ponto crucial: o grafite é uma efeméride, e Bruno procura a 

perpetuação. Bruno quer ser dono de algo, quer ser alguém que possua passado, presente e 

futuro, e quer se apropriar dessa duração. Para perseverar através do tempo, é preciso passear 

por galerias de arte, e passar dos muros para as telas. A pintura aguça a idéia de eternidade e, 

paradoxalmente, aponta para a finitude do artista. O grafite explicita ainda mais essa finitude, 
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por ele mesmo já ter seu fim marcado desde o primeiro traço. A pintura que pretende 

perdurar oferece uma ilusão de eternidade. (A102) Bruno deseja tanto futuro, mas tanto, que 

brinca de imortal através da possibilidade do perseverar de uma boa obra. Falando da pintura 

com pincel: 

  

Ele tem a precisão dele, mas é outra coisa.  Isso me atraía, eu achava bonita 

essa figura, e quando comecei a experimentar mais disso, eu vi que é além, 

né?  É um prazer maior.  Ainda mais quando você tira um traço com o pincel 

fino, mesmo. Você fala: nossa, isso é a superação humana.  O pincel traz 

isso, coisa que grafite traz em outra proporção. Quando a coisa vai rápido... 

Uma arte que não tem prazo. E a pintura mexe mais com uma coisa eterna, 

uma eternidade. Eu sei que tenho uma palavra que expressa bem isso... 

Então é uma arte muito efêmera, e o pincel carrega mais uma coisa da 

eternidade, sabe, eu posso guardar isso daqui, daqui a uns 50 ou 60 anos... 

Entendeu? Eu estava buscando um pouco isso. De ter a minha pintura 

mesmo, sabe? Ser dono de alguma coisa. 

 

A instabilidade da rua e os riscos que ameaçam as obras que ali acontecem parecem 

não mais ser suficientes para Bruno. Ele não quer ser efêmero, quer ser alguém que possua 

algo, quer deixar marcas mais constantes e duráveis no mundo. A eternidade é algo que 

seduz Bruno, e passar a expor em galerias parece trazer essa possibilidade mais para perto. 

Percebemos que há uma ameaça evidente, a ameaça de ser finito, mortal. Ameaça de saber e 

constatar que a vida de cada um de nós está circunscrita num espaço delimitado de tempo que 

não é previsível, mas é incontestavelmente finito. (A102) 

 

Graças que existem outras alternativas... Que é uma tela, que é uma 

galeria... Que se perpetue, senão a gente... Ia... Ia acabar com aquela coisa 

do ser humano eterno... 

 

O ser humano é eterno, diz Bruno, e talvez possamos pensar que a eternidade é 

apreensível através da história da humanidade, mas que a vida de cada ser humano é 

exatamente o inverso: finita. Será que a mortalidade incomoda Bruno de alguma maneira? 

Será que ter seu nome de artista gravado na pretensa eternidade de uma obra de arte arrefece 

esse incômodo? Quando, em meio a nossas conversas, sou incitada a perguntar para Bruno o 

que ele considera ser uma boa obra de arte, ele responde: 



 39 

 

Uma boa obra de arte... Eu posso dizer... Que é uma obra de arte que dure, 

que dure...  Uma obra de arte que cause um mistério, que de um desejo... 

Que você ou queira ter, ou, mais que isso, é querer desvendar. Não é 

querer ter, por exemplo, para funcionar alguma coisa... “eu quero porque 

combina com meu sofá”... Mas eu quero ter porque... Uma coisa mais justa, 

acho que seria: “eu quero ter porque é esse cara, acho que ele é um bom 

artista”... Eu sei que os negociadores de arte pensam assim: eu vou 

comprar esse cara agora porque daqui a pouco ele vai valer bilhões. 

Bilhões. Mas isso já é acreditar no cara, mais do que comprar pelo sofá... 

Você está fazendo um investimento, no você está investindo em arte, você 

está pensando que o cara vai valer, daqui a um tempo, isso, o seu 

pensamento já está criando que o cara vai prosperar, confiar que a arte do 

cara é boa mesmo. Porque vai durar.  Então, acho que uma arte boa é 

aquela que dura. 

 

Uma boa obra de arte, segundo esse modo de ver, é aquela que dure: aquela que 

escape à finitude inexorável, que se perpetue através dos tempos, e, acima de tudo, que 

carregue com ela o nome do artista para sempre, poderíamos dizer. Sendo assim, o que 

confere à obra tamanha duração é o seu poder de carregar um enigma, de gerar discussões 

intermináveis acerca de seus possíveis significados. Um bom artista é aquele que é 

valorizado, que pode ter esse valor reconhecido através das cifras que valem o seu trabalho e 

através da durabilidade de suas obras. Assim, ser capaz de criar uma obra que permaneça 

parece conferir ao artista a possibilidade de durar mais que o tempo de sua vida, de driblar a 

mortalidade e a inexorabilidade do seu desaparecimento por completo do mundo. Apesar de 

viver numa época na qual as obras de arte, muitas vezes, apresentam-se velozes e fugidias, 

Bruno insiste no valor da durabilidade.  (A102)  

 

E eu... Para mim, eu pretendo ser imortal, mesmo. É uma coisa que eu 

acredito.  E a arte é uma das ferramentas para fazer isso. Mas, também, eu 

acredito que daqui a um segundo eu posso fazer uma coisa eterna.  

 

Uma das maneiras de investir na pretensa imortalidade é habitar as galerias de arte e 

os museus, na visão de Bruno.  Quando falamos de grafite, esse é um ponto polêmico. 

Quando trago essa questão à tona, é possível perceber sua inquietação frente ao paradoxo: 
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Não, o grafite é o que ele é.  Qualquer risco numa superfície é grafite. Não 

tem essa de rua, se eu quiser eu posso fazer um Grafite na minha casa, no 

portão de casa, quando você é criança você rabisca, escreve... isso é grafite 

. Entra várias coisas aí, várias questões. Entra desde apropriação, de ser 

uma cultura urbana, de ser uma cultura popular, de ser uma cultura livre, 

para ser moldada e absorvida, e ser exposta numa galeria. Então, mas, 

como manifestação artística, o grafite pulsa de verdade na rua. Ele é vivo, 

mesmo, é na rua. Não que, numa galeria... (cita alguns teóricos...) esse é 

um debate muito complicado... 

 

Perseguindo o objetivo principal da conversa, que é saber o que Bruno pensa sobre o 

assunto, faço esforço por deixar os teóricos de lado, reitero a pergunta: “Mas, independente 

do que os teóricos pensam, eu quero saber o que você acha. Como é que você vê?” Um longo 

silêncio acontece, como se Bruno estivesse tomando fôlego, criando coragem para deixar vir 

à tona ele mesmo: 

 

Essa é uma questão que é fogo... Vou dizer agora, aqui, o que eu acho. Eu 

acho que não têm diferença. O trabalho, ele é feito individualmente, o 

artista pode pintar muito bem na rua e o utilizar muito bem o espaço da 

galeria. Tem uma questão que é: o grafite é uma arte de rua, ele tem essa 

coisa de ser popular, de ser voltado às massas, para quem não tem acesso à 

galeria, tem essa questão, essa questão é viva do grafite... Ela faz o grafite 

ser vivo. Agora, se o cara pintar uma tela que vai para a galeria, não tem 

problema. Isso é bobagem, pensar nisso, também, acho que é um pouco... 

Eu sei que é a questão do momento, mas eu acho que é besteira. A gente 

tem que pensar é na obra, onde ela está é indiferente. Porque uma obra 

boa, ela pode ser na rua, pode ser onde for, que ela vai causar mesmo. Em 

todo o caso, já sabemos que debater o grafite na galeria, eu acho uma 

tremenda bobagem. É perca de tempo.  Sabe, as pessoas costumam focar 

aonde não tem nada a ver... Eu acho que é importante uma obra de arte 

boa. Não interessa se é na rua, na galeria... Essa questão que eu grafite 

não pode ir na galeria... Acho que isso é uma bobagem... 

 

Para Bruno, o grafite, na sua origem e fundamentação, é popular, voltado às 

massas, para quem não tem acesso às galerias. É na rua que o grafite é vivo. Porém, ele 
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aceita com aparente naturalidade que os grafites possam ser exibidos em lugares fechados 

como galerias ou museus. Percebemos que o afluxo do grafite em direção às galerias é 

também ambíguo: por um lado arrefece a perenidade das pinturas nos muros, por outro as 

enquadra em um mercado e instituição (A100).  Por mais que as paredes artificiais possam 

congelar a vivacidade que o grafite tem na rua, ainda são uma alternativa importante, pois 

confere existência concreta às obras que antes pareciam hologramas. A rua você não vai 

domar jamais: sair da rua e montar um atelier, expandir o grafite para algo que se perpetue, é 

partir da aventura para um projeto. O projeto de tornar-se artista confere a Bruno uma noção 

importante de investimento no futuro, aprofundamento e planejamento. Dar uma pausa na 

movimentação apressada do grafite acaba propiciando um encontro consigo mesmo, em 

moldes nunca dantes experimentados por Bruno. Ele pretende consolidar sua prática de 

artista, e visualiza o percurso: 

 

Cada dia que passa eu descubro que eu ainda não sou um artista. Eu 

sou um mero aprendiz. Tipo aspirante a artista. Eu acho que vou ser um 

artista mesmo, que eu vou poder olhar para trás e dizer que sou um artista 

com um dos quarenta ou quarenta e cinco anos. Porque é aí eu já pretendo 

ter uma formação que seja legal, estar formando pessoas, ter uma idéia 

legal, ter um currículo, não ter um currículo nesse sentido de ter exposições 

aqui e ali, mas a acho que é importante, hoje em dia é importante. Estar 

podendo passar para frente, com certeza daquilo que está falando, e 

sustentar o corpo.  

 

Ele relaciona a formação de artista com a capacidade de poder passar isso para 

frente, poder formar outras pessoas. Ter ou não ter currículo é algo que aparece de maneira 

ambígua: ele reconhece a importância de ter um bom currículo para que oportunidades 

apareçam, porém se questiona sobre a real importância disso. Ele ainda se refere à convicção 

sobre as próprias idéias, e o sustento material e orgânico do próprio corpo. Completaríamos 

afirmando que o artista está cravado no mundo, e por isso seu projeto precisa dar conta de 

todas as necessidades e desejos que quaisquer outras profissões pudessem sanar. Neste 

projeto de Bruno, aconteceu uma mudança física: ele foi em busca do sonho de habitar um 

atelier, e esse novo lugar propiciou repercussões.  

 

Quando eu comecei a me sentir artista, foi quando eu mudei para cá. Porque 

aí eu comecei a conhecer novas leituras, e a ver que aquilo que eu penso já 
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pensaram... Sabe, identificação? Identificação... Isso vai te legitimando, vai 

fazendo a sua existência.  Foi quando comecei a ficar em contato comigo 

mesmo, no ateliê, esse lance de pegar no pincelzinho, mesmo, fazer o 

trabalho com calma, levar semanas e tal... Sem aquela pressa do grafite...  

 

Neste momento a legitimação acontece através do encontro com outros artistas e 

pensadores que validam as atitudes e idéias de Bruno, e ele se sente pertencendo a um grande 

grupo, a uma classe, ao movimento das artes e dos pensamentos. Seu objetivo é tentar viver 

da arte, e essa atitude, para Bruno, além de rebelde, chega a ser subversiva: 

 
 

O fato de permanecer pintando para mim, é um ato de rebeldia máxima. 

Tipo: o que que é isso?  É uma pintura, eu fiz porque eu gosto, é um gozo 

meu, mas eu fiz, isso é um brinquedo, é uma prova mínima de que eu 

estou... Deixa eu ver o uma forma de colocar isso para não parecer... Como 

é que eu vou, isso é como se fosse um uma... Uma...  O lúdico de todo o 

pensamento. Tipo um brinquedo.  Faço isso, isso é uma demonstração de 

tantas outras coisas que eu posso fazer. Esse é o produto final. Porque eu 

costumo ver isso num não é nem um terço do que eu faço, do que eu sinto 

realmente . Isso é uma mera demonstração da magia de toda a força 

daquilo que eu faço no dia-a-dia para ter um tempo de pintar ainda um 

quadro, entendeu? Tipo uma mera demonstração.  

 

Subverter através do lúdico, eis a proposta de Bruno. Viver da arte é tornar explícito 

que pode haver um movimento próprio em meio a tantas imposições. Além de trazer 

diretamente para dentro do cotidiano de Bruno uma atividade que faça sentido em sua vida, 

também pode explicitar que existe espaço para ações que não sejam produtivistas ou 

utilitárias.  

Bruno está às voltas com a questão da utilidade de uma obra de arte. (A107) Ao 

mesmo tempo em que ele acredita que arte tem que funcionar de alguma forma, tem que ter 

uma utilidade, ele não sabe ao certo de que utilidade está falando. Fica claro que não é uma 

utilidade mercadológica ou funcional, como poderíamos entender. Mas, para Bruno, a arte 

pela arte não basta. Percebemos que fica subtendido que Bruno se refere a uma utilidade 

sutil, que não tem a ver com o utilitarismo das práticas mercadológicas, tampouco com uma 

utilidade que vise um fim específico, determinado. Ele acredita que a arte serve para resgatar 

coisas que foram roubadas de nós, para lembrar-nos do mistério que existe na vida, para 
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recuperarmos a capacidade de brincar e de nos espantarmos com as coisas. Para ele a arte 

não pode ficar restrita a fruição de sentimentos individuais, ou a modo de expressão de 

artistas angustiados. (A110). Bruno é contra a arte como luxo ou bibelô, aquela arte exclusiva 

de apreciadores experts. Ele defende a arte como transgressão, como ponto de fuga e bomba 

explosiva dos ditames impositivos. A arte, para Bruno, é nitidamente imbricada na vida 

(C68;A107), e só faz sentido se assim for: 

 

De fazer o quadro, de pendurar na parede, é de passar, olhar e falar... 

Porra olhe o que eu fui capaz, de uma pessoa passar e imaginar porque que 

eu fiz isso... Para nada!  Entendeu? Mas serve para n coisas. Um milhão de 

coisas, eu posso falar que isso daqui é para eu demonstrar para você que... 

Você é capaz também de tirar quatro horas do seu dia para fazer aquilo 

que você tanto deseja. É esse o exemplo. Posso fazer isso para uma pintura, 

posso plantar árvore, posso fazer qualquer coisa. É tratar melhor a minha 

namorada, sabe, viver melhor com meu marido, tirar o seu tempo para 

fazer aquilo que você tanto quer fazer. Acho que é só isso! É uma arte de, 

se você for operador de telemarketing, é arte de ser operadora de 

telemarketing, sabe?  

 

Quando pergunto para Bruno como acontece esse entrelaçamento entre arte e vida no 

seu próprio cotidiano, ele faz uma pausa para responder. Percebemos que responder a essa 

pergunta não é simples e automático, e mais uma vez identificamos um movimento de 

apropriação daquilo que está sendo dito. Enquanto Bruno referia-se a idéias mais gerais, o 

discurso fluía, praticamente sem hesitações ou interrupções. Quando proponho uma 

aproximação da sua própria realidade, acontece uma ruptura e Bruno precisa respirar, 

concentrar-se e lembrar-se de si mesmo antes de responder: 

 

(silêncio...) então... É uma eterna busca, né?  Então, é o seguinte: eu vou 

dar um exemplo. (silêncio)...  Acordar de manhã... Existe o acordar de 

manhã: puta, acordar... Aí desce de cara fechada, dá o sinal no ônibus, e 

tal (tom de mau humor). Esse é o acordar de manhã, né? Típico.  Aí tem o 

acordar de manhã da arte. Arte de acordar de manhã. Que é: ah, acordar 

de manhã, abre a janela, que dia lindo! Obrigada por esse dia... Obrigado 

por ter aberto meu olho... Agradece a... A nuvem. Obrigado a nuvem por eu 

estar aqui. Aí desce, bom dia vizinho, bom dia planta, bom dia o cara da 
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mecânica, bom dia cara do posto, sabe... E ser o mais maluco de todos.  

[...] É manter as relações perdidas... Mas, voltando...  Tipo, no dia a dia, 

acho que é fazer o que não é feito.  Primeiro, parte de você fazer a auto-

análise. Do que... Do que eu estou fazendo e como estou me comportando. 

Depois você faz uma análise geral do comportamento geral.  Agora como 

eu posso aplicar, vamos inverter a arte por rebeldia. Como eu posso 

aplicar essa rebeldia?  

 

Portanto, ser artista requer e, ao mesmo tempo, confere uma quebra do ritmo 

corriqueiro. Para Bruno, muitas decorrências da arte vão no contra-fluxo dos movimentos 

dominantes e preponderantes da nossa sociedade. Rebeldia. Estancar a pressa e a correria, 

agir de modo raro, permitir-se tempo para demorar-se na produção e no estudo, abrir espaços 

para a reflexão, para o autoconhecimento, acaba propiciando uma abertura para o contato 

com o sublime:  

 

Isso para mim é um contato que eu posso dizer artístico, mas não no 

sentido de arte, dessa arte assim, mas acho que no sentido artístico de ter 

contato com uma calma, ter contato até com Deus mesmo, sabe? Com o 

sublime, assim...  Quando tudo pára, que você está andando ao avesso... 

Contra o fluxo, assim sabe? Acho que é da produção, o trabalho pronto... 

Mas acho que é na minha produção mesmo, e na leitura, no estudo. Eu 

me sinto artista no estudo, e na minha produção, na calma.  

 

O que Bruno chama de sublime, podemos entender como mistério, sagrado, oculto. 

Para ele, o sagrado anda rente dos que nunca foram sagrados. (C84;A123) Percebemos 

essa relação de Bruno com o que não está escancaradamente manifesto através do seu 

relato sobre seu reencontro com a intuição:  

 

Mas, por exemplo, agora eu vejo a força da intuição. Tipo, você tem a 

intuição, por que não ouvir a sua intuição? É o certo. Não precisava ter 

passado pelos... Por que não eu ouvir eu mesmo, o que eu sentia? Agora, 

você tem a intuição, e fala: não, eu só posso estar louco, o que é isso? E aí 

vai pelo caminho errado. 
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A intuição, para Bruno é tão simples e tão complexa como a tarefa de ouvir a si 

mesmo. Como escolher adequadamente, se o caminho mais perto pode ser a ponte escura? 

Contraditoriamente, ele nos conta que a intuição existe, mas não existe, pois apesar de não 

haver espaço reconhecido para a intuição na nossa sociedade, Bruno reconhece que ela 

existe. Foi seguindo a sua intuição que Bruno decidiu voltar à sua casa natal, pois de alguma 

maneira inexplicável sabia que ali iria reencontrar algo muito importante, como se isso já 

estivesse à sua espera, e dependesse de sua abertura e atenção saber ir em busca do que já era 

seu. A intuição pode ser cultivada através de uma postura perante a vida, através da busca 

constante de romper automatismos e modos maquinais e genéricos de agir. É assim que 

Bruno propõe uma profunda revisão do modo de olharmos a vida: É educação, educação... 

Esse reeducar, resgatar, para passar a ter aquilo que foi roubado de nós. Um dos modos de 

cultivar essa mudança de perspectiva é através da arte (C81; C95; A114):  

 

Você se transforma naquilo que você vê, resumindo assim. Então, é... Já 

está aí. Você se transforma naquilo que você vê, se o seu dia-a-dia virar 

aquele (sons de desespero), você vai se transformar nisso. Vai ser isso, 

você não vai  agüentar nada. É uma educação do olhar, não é mascarar o 

olhar, é educar o olhar. Aí, eu acho que arte ajuda, esse lúdico da arte, o 

lúdico da pintura que até hoje está aí, o lúdico da escultura, o lúdico da 

performance, o lúdico da música, de um instrumento... Ele ajuda a gente a 

colocar isso em prática no dia-a-dia. É as formas lúdicas, enxergar 

diferente. A nuvem é um exemplo, porque que a nuvem está ali? É para 

ninguém reparar nela? Ela está mostrando alguma coisa? Sabe, são coisas 

simples assim. Coisas que a gente é integrado mesmo. 

 

No modo esquecido, embrutecido e automático de levar a vida é possível que se 

acabe esquecendo das relações humanas, e isso é um dos pontos que inquieta Bruno. O seu 

percurso pessoal foi balizado pela participação de muitas personalidades que o ajudaram em 

sua formação. Ele chama essas pessoas de mediadoras, pessoas que marcaram seu caminho e 

o ajudaram a chegar onde está hoje. Na maior parte das vezes, esses mediadores tinham algo 

a ver com a arte, por isso seu percurso de formação pessoal e de formação como artista são 

inseparáveis. Atualmente, Bruno é arte-educador – pretende ser mediador, passar adiante 

tudo que aprendeu e contribuir na formação de jovens cidadãos. Se eu não der mais cor à 

cidade, já tem que dê. Essa é a minha maior arte, a pintura é só pintura... A arte torna-se 

poderosa na educação, tanto no sentido de formação de cidadãos, como no sentido de 
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reeducação de olhares e sensibilidades. A arte só acontece quando existem relações humanas 

erigidas em torno dela (C86;A125). 

         

Mas o que eu sinto mais falta é das relações humanas. [...] Acho que as 

pessoas se preocupam demais com o que não tem, mas o que eu posso 

sentir diretamente é as relações humanas mesmo, sabe, a oratória, é de eu 

sentar assim... Por exemplo: nós estamos aqui por um objetivo, entendeu? 

Nunca a gente vai sentar e conversar assim... Ninguém ouve mais um idoso 

que tem muita coisa para passar, não tem muita roda. Eu já não peguei 

muito isso. [...] E essa falta de compreensão dos processos da vida do 

outro, compreender o outro, é o que cessa o diálogo. Cessa o discurso. Eu 

não entendo você, automaticamente você não vai me entender. 

 

A alteridade é algo que aparece como predominante nas reflexões de Bruno: desde 

as relações erigidas em torno do grafite e da arte, até as relações de discípulo e mestre (nas 

quais ele experimenta ambos os papéis), passando por relações familiares, amorosas, de 

amizade, de richa e competição, etc.  É visível o quanto a alteridade traz o incontrolável na 

presença do outro, aproxima o imprevisível. Quem puder passar por lá e se tocar por aquilo, 

ótimo, mas isso você não vai ter como controlar... A presença do outro traz reconhecimento, 

e ao mesmo, tempo o inesperado: 

 

Então, para mim é um infla ego. Mas não do modo pejorativo do ego, o 

ego é uma coisa boa. É aquelas coisas de auto-afirmação, estou lá, vivo, 

tenho um pedaço de mim, tem todas essas coisas mesmo, isso existe 

mesmo. Mas, para o outro... Daria uma boa mais pesquisa, né? Para o 

outro... Eu espero que toque de alguma forma. Que questione de alguma 

forma. Porque ali deve passar gente que não tem nada a ver com arte, que 

não gosta, que detesta... Qualquer coisa assim... Eu não sei... Para você 

ver como é a relação. Aqui você vê na minha casa e pode falar diretamente 

para mim o que esse quadro te passou. Agora, lá, não... É para lá, não sei, 

fantasma. 

 

Fantasma. Ao plantar uma obra na rua nunca se saberá ao certo como repercutiu na 

cidade, nos transeuntes, nos apreciadores e moradores. Porém, a gente se vê a partir do outro, 

e no limite só é possível dar força a si mesmo depois da validação do outro. É o outro que 
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nos ajuda a solucionar o enigma daquilo que nós mesmos produzimos, que traz à tona o que 

ainda não foi visto (A118):  

 

Mas, para mim interessa saber o que o outro vai pensar, porque porra, 

querendo ou não, vou dar a chave do tesouro: eu não sei conceitualizar o 

meu trabalho. Mas você pode me ajudar, você pode me falar de coisas que 

eu não vi e não queria ver, para mim faz o maior sentido. Quantas vezes eu 

já ouvi uma bobagem e falei: pô, está aí, é isso meu trabalho. Você matou 

a charada!  

 

Ao mesmo tempo em que é preciso abandonar o grafite na rua, para que ele possa 

existir de fato, o ato de fazer é um prazer, pois durante a execução da obra já há interlocução. 

A interação que acontece enquanto Bruno pinta legitima sua atividade. Ele se refere a um 

role no qual estive presente e pude observar muitas pessoas que o interpelavam enquanto ele 

grafitava o muro: 

 

Porque você viu aquele dia, as senhoras... Do nada... Não teve uma pessoa 

que me xingou ali, sabe? Dali, se eu fosse um cara depressivo, eu saía dali 

um cara mais feliz do mundo. Eu posso usar aquilo para mim, aquilo é só 

gás. Eu poderia muito bem achar aquilo uma puta encheção de saco. 

Enche o saco, sabe? Mas eu poderia muito bem tratá-las mal, responder 

de cara feia, reclamar por trás, eu podia muito bem, mas não! Aquilo ali é 

o que me legitima, ali, não é nenhum curador que vai vir falar. Não, você 

viu quantas pessoas vieram falar para mim: nossa, que bonito, que lindo... 

Eu acho que a arte me deixa perto disso. Perto do contato com as pessoas.  

  

Ali, na rua, Bruno se sente legitimado pelo olhar e interação com os outros. Não se 

trata de ter obras analisadas por curadores ou críticos de arte, tampouco de ver seu trabalho 

circulando entre os olhares e avaliações de outros grafiteiros, pois para ele grafite não é para 

grafiteiro, arte não é privilégio do artista. O contato com as pessoas em geral é que faz 

Bruno se sentir parte integrante da cidade. Bruno vai buscar referência em suas leituras e faz 

uma comparação entre a “Estética Relacional”31 de Nicolas Bourriaud, livro que conheceu 

recentemente, e as relações que se tecem espontaneamente na rua. Bruno ressalta que a 

estética relacional, que pode ser provocada numa galeria ou num hapenning, não é  

                                                 
31 BOURRIAUD, N.; Estética Relacional. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 
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equivalente às relações espontâneas e inesperadas que acontecem nas ruas: 

 

Isso é estética relacional... Mas, porra meu, vai lá na rua e vê o que é 

estética relacional de verdade... Existem diferenças... Eu já acho que é 

intitulado: numa galeria só vai quem é relacionado à arte... Agora, vai 

para uma coisa... Não é bem predisposta a palavra... Uma coisa que 

ninguém esperava... Aí você vai ver as relações. Desde um soco na cara 

que você pode tomar até um “muito obrigada”, ou então um “vem pintar 

em casa”, você está aberto às relações, mesmo. Acho que é essa a estética 

relacional. [..] Do nada, um maluco chega, vai pintar a sua parede, você 

vai lá e vai dialogar com ele. Nisso surge desde uma outra artista plástica, 

aqui rola uma conversa intelectual, e até uma interpretação do seu 

trabalho, sabe, coisa que aconteceria só numa galeria:  da pessoa ir lá e  

interpretar o seu trabalho. Não, são ali, ao vivo, tete a tete que está 

acontecendo tudo.  Essa é a arte, essa é a estética relacional. Falta alguém 

conceitualizar isso, olhar com esse olhar o grafite, sabe.  

 
Fica evidente nessa fala de Bruno que as galerias, em sua opinião, acabam ficando 

restritas a quem já é do ramo, ou seja, a quem já está familiarizado com o mundo das artes 

plásticas. Na rua, contrariamente, há a surpresa do outro que chega do nada, que não está 

preparado para apreciar obras ou falar sobre arte. Bruno utiliza o exemplo de um mendigo 

que pode chegar perto e querer conversar sobre aquilo que está sendo pintado. Em uma das 

suas pinturas houve um diálogo com o guarda que trabalhava na rua onde ele grafitou (C95). 

Você não tem domínio sobre sua própria obra, as pessoas que formam o seu trabalho. 

Podemos notar que a obra não é uma escolha deliberadamente individual, nem uma 

propriedade privada do artista. Assim, as obras pedem para existir, são do mundo que erigem 

e daqueles que as guardam (A118). Por um lado, Bruno se preocupa com a repercussão que 

terão suas obras, lhe interessa saber o que os outros vão pensar e sentir ao se depararem com 

seus grafites. Ele chega a afirmar que sua obra só existe se for validada pelo olhar do outro, 

inclusive é esse olhar que o ajuda a completar a obra. Por outro lado, há um enigma evidente 

em nunca se ter total controle sobre a repercussão que isso possa gerar, e uma vontade de 

pintar sem a preocupação de agradar ou não. Se agradou, foi por acaso, afirma Bruno, 

relatando a imprevisibilidade da recepção.  

O ato de grafitar e o processo de tornar-se artista fez com que Bruno se aproximasse 

de muitas questões referentes à sua existência em geral. Deparar-se com a imprevisibilidade, 
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com a finitude, com a importância das relações humanas e do contato com o sagrado, foram 

algumas delas, como pudemos acompanhar acima. Durante o seu processo de aprendizagem, 

Bruno viveu experiências enriquecedoras, rupturas, frustrações e desafios. O interessante é 

notar o quanto ele integra todas essas experiências em sua vida de hoje, e o quanto valoriza 

cada etapa como essencial para ter chegado onde está.   

 

Eu vivi no limite, assim, sabe, da vida, e acho que isso é sempre bom, sabe?  

Você conhecer até onde você pode ir, até onde você chegou, pra ser 

comparado com agora, sabe?  Eu posso dizer que foi uma experiência. 

Quero tirar lição de tudo, assim.  

 

O Bruno mais maduro se depara com incongruências vividas anteriormente, e aos 

olhos de hoje analisa criticamente seu modo antigo de viver. Reconhece o quanto complexo e 

longo pode ser o processo de mudança na vida de alguém, e o quanto se ganha e se perde ao 

longo do caminho: 

 

Mas eu acreditava que ia rolar. É que eu sempre fui um pouco lerdo, eu 

sempre agia na urgência, e achava isso até bom. Agora eu não acho 

tanto, mas na época eu achava que era assim: que tinha sempre que ser 

do dia para noite, sempre no limite, sabe? Agora eu percebo que não, 

que não precisa. [...] Mas esse é um processo longo, também, que você 

vai adquirindo, vai perdendo e vai adquirindo. 

 

Muitas vezes há dor envolvida no processo de amadurecimento, e Bruno reconhece, 

hoje em dia, o valor da dor e da felicidade em sua vida: 

 

Não, é que as pessoas costumam vedar hoje em dia até os pensamentos, 

mas, nesse assunto eu acho que a gente não... É.... Não é frescura, essa 

coisa do conviver social, né? É mais.... É quando você mesmo precisa se 

auto conhecer, assim, né? Mas acontece assim naturalmente... Às vezes 

vem da dor, né? Ninguém pesquisa a dor, né? Hoje em dia eu dou um 

certo valor pras dores, assim também, né? Assim como pras felicidades, 

né? 
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Bruno salienta a importância do convívio social para seu autoconhecimento. Ao 

longo de seu percurso, muitas pessoas o estimularam a crescer, e algumas vezes isso se deu 

de modo avesso: pelas oportunidades que Bruno não teve e precisou correr atrás, por 

exemplo: 

 

Eu não guardo nenhum rancor, acho que isso foi muito importante pra 

mim, assim, também, né? Já pensou se eu fosse como esses moleques que 

têm tudo, o que eu seria, né? 

 

Um dos fatos lembrados por Bruno, em que ele foi impelido a crescer, foi quando 

ficou incumbido de grafitar as paredes do lado de fora de uma exposição, e fez quatro figuras 

pequenas em um muro grande (C91), o que desagradou seu mestre, que o chamou para 

conversar e o incitou a aumentar toda a figura, transformando-a em um grande trabalho: 

 

Pegou pesado. Mas era uma coisa que eu precisava, parar com essa 

humildade, sabe, uma humildade errada. Por que não, ao invés de fazer 

quatro eu fazia um grande, ampliar o pensamento mesmo, de se apropriar e 

querer ser grande mesmo, não se contentar com pouco... Isso, se levar para 

a vida, a gente se contenta sempre com umas pouquinhas coisas, arruma 

problema nas coisas pequenas, para fazer os problemas serem maiores, e 

as coisas que são grandes mesmo para resolver, você fica ali, só espiando 

de longe... Então aquilo foi um susto, foi um ensaio do que eu posso fazer. 

Da onde eu posso ir e chegar. 

 

A provocação do mestre repercutiu positivamente nas reflexões de Bruno. Ele passa a 

olhar a vida por um prisma mais amplo, a conceber horizontes mais alargados para seus 

projetos, e a não subestimar seu potencial de alcançar mudanças e maiores panoramas. Ele 

quer crescer e se expandir, nem que seja na marra. (C92) Bruno estuda a criação de 

alavancas que o ajudem a sair da acomodação corriqueira, a quebrar automatismos e 

repetições, a instaurar em sua vida novos sentidos e perspectivas:  

 

Então, essa cor saiu naturalmente. (mistura de tintas). E aqui eu coloquei 

umas cores, mesmo, proposital, como se fosse uma alavanca mesmo, para 

sair do cinza, né? A gente fica adiando certas coisas, sabe? Fica adiando, 

adiando... Então, esse ‘na marra’ é algo que eu quero levar para mim.  
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Para a minha vida.  Sem dedos, sabe?  A gente tem muitos dedos...  Muito 

carinho sabe, para as coisas erradas.  

 

Bruno parte em busca de novas perspectivas, de novos panoramas e compreensões. 

Em seu movimento de lançar-se para o futuro, acontece a necessidade de revisitar seu 

passado para integrá-lo ao todo do processo de sua vida. No presente, Bruno se percebe 

capaz de escolher o modo como caminhar daqui para a frente, e algo que ficou faltando 

chama por ele. É preciso resgatar a lacuna para poder seguir adiante. Nesse novo projeto de 

Bruno, não é possível seguir em frente quando se está pela metade.  

Cumprindo o desígnio apontado por sua intuição, Bruno decide deixar o atelier onde 

mora, ir em busca de um local mais estável para viver, e ficar longe das tentações da 

molecagem. Ele quer foco, quer rumo, quer traçar um caminho próprio. Ao professar a 

possibilidade de apropriar-se de suas escolhas, Bruno volta à casa natal: 

 

Eu fugi também daquele estereótipo dos jovens: dorme tarde, acorda tarde, 

balada... Eu já estava fugindo um pouco disso. Eu estava fugindo dos meus 

monstros, voltei para debaixo da asa, parece. Ali é a casa onde eu nasci. 

Porque ali era assim: imagina você querer fugir das esbórnia no meio da 

esbórnia! (risos) é que nem o cara querer combater a AIDS no meio da 

Etiópia... entendeu? Aí você vai... então, eu estou fugindo dos meus 

monstros...  

 

Voltar para debaixo da asa. Para se reencontrar, Bruno retorna às suas origens, 

volta para a casa onde nasceu e passou sua infância. Os significados guardados ali 

extrapolam as paredes da casa: espalham-se pelo bairro. A vizinhança abriga uma sede 

religiosa que contém traços importantes da história de Bruno, e ele começa a freqüentar esse 

lugar:  

 

Eu estou tendo contato com outras filosofias. Eu estou lendo muito. Eu fui 

lá pra minha vó, e vou te contar, você vai ver como é bem profunda a 

parada. Eu fui gerado... lá na rua de trás tem uma sede da Seicho no ie32, 

que foi criada pelos meus avós paternos, e minha vó materna só 

freqüentava. Meu pai e minha mãe se conheceram ali. Se conheceram lá no 

                                                 
32 Filosofia ou religião de origem japonesa. 
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grupo de jovens, e transaram, e nasceu eu (risos). Mas só que aí, o meu pai 

não me assumiu. Eu já te contei essa história, né? 

 

Bruno está em busca de expandir pensamentos e filosofias, mas, principalmente, 

parece que está em busca de atender um chamado profundo e denso. Ele quer resgatar peças 

do quebra-cabeça que ficaram para trás ao longo de sua vida. Deixemos Bruno nos conduzir 

pelo desfecho conquistado. Peço licença para silenciar e assim celebrar a voz de Bruno. 

Neste momento qualquer comentário poderia matar a poesia que transborda do que ali foi 

vivido. 

 

Quando eu voltei a morar lá, um das minhas metas era voltar a freqüentar, 

até para ficar mais próximo de minha avó. E eu fui conhecendo mais. E 

também, inconscientemente, eu tinha vontade de conhecer meu pai, ali, eu 

sabia que ali ia dar um caldo. A mãe do meu pai e o pai do meu pai 

sumiram, eles foram morar em Mairiporã, eu achava até que meu avô até 

tava morto. Cada vez mais eu penso na coisa do que não é dito, estou cada 

vez mais em contato com isso, com as coisas que a gente não vê. [...] 

Escrevi o nome dele e mandei lá para o santuário. Quando voltei, minha 

mãe me perguntou se eu tinha agradecido os Jabur, que é o sobrenome da 

família do meu pai, e deduziu que então eu deveria estar querendo 

conhecer meu pai. Ela disse: você sabe se você é bem quisto ou não? É 

porque ela percebeu que eu estava a fim de conhecer. Isso foi num 

domingo, e na quarta-feira ela me ligou: Ah, encontrei seu pai. Como 

assim? Pesquisei no Google e achei o nome dele, ele mora em Mairiporã, 

[...] prestou concurso, achei o nome dele aqui... Eu ainda falei: não se 

mete, mãe, com essas coisas, deixa lá... Outro dia, na sexta à tarde, eu 

estava pintando, ela me liga: você está sentado? Falei: não. Ela: então 

senta. Falei: que foi, mãe?  Falei com seu pai. Eu falei: nossa! E agora?! 

[...] Aí ela contou que ligou e falou assim: É o Vanderley? Aqui é Marizilda 

da Vila Rosália, você lembra? Aí ele falou assim: ah, Marizilda, mãe do 

Bruno? Nossa, eu pensei que você nunca mais ia me ligar, eu estava 

esperando a vida toda por esse momento... Me perdoa, a gente era muito 

moleque (ele tinha 18 anos), eu era muito moleque naquela época, me 

perdoa... Eu quero me redimir de alguma forma, vem, traz ele aqui de final 

de semana, eu tenho mais três filhos... traz ele aqui... E aí foi...  



 53 

Eu falei, pô, e agora, o que vai ser? Mas eu sempre quis ficar normal... Aí 

ela me deu os telefones dele, e falou para eu ligar se eu quisesse. Aí, sabe, 

na hora, você fica: será que ligo ou não ligo, ligo ou não ligo... ligo depois, 

não ligo... Aí deu uma hora lá que eu resolvi ligar. Eu não quis deixar mais 

para os outros tomar a atitude, eu quis tomar a atitude ali, sabe? É uma 

coisa que eu venho treinando. E aí eu liguei para ele... Ele pediu perdão: 

pô, estava esperando que uma hora isso ia acontecer, estava esperando 

muito por esse dia, vem aqui, ou então eu vou aí...  E o engraçado é que me 

parecia muito verdadeiro. Uma coisa que me pareceu verdadeiro foi: eu 

falei assim: ah, pai – não, não chamei de pai, eu demorei um pouco – ah, 

vem aqui final de semana que vem.. Ele falou: eu vou sim, vou aí na sua 

avó. Eu falei: eu vou te passar o endereço, você sabe onde é? Ele falou: sei 

Rua Bahia, 444. Ele sabia o endereço. Ele falou assim: nunca vou esquecer 

esse lugar. Falei: caramba! Foi pesado o negócio. E uma semana antes, 

estava no grupo de estudo dos meus amigos, e a Ângela falou que nossa 

tarefa para o próximo encontro era encontrar nosso pai. Era o poeta-pai, 

aquele que você segue. Eu tinha essa incumbência de encontrar meu pai! 

Eu conheci meu pai! (interjeições de emoção) Você acredita? Esse final de 

semana fui encher a laje lá na casa dele. [...] Porque eu tenho muito isso do 

fazer. Imagina um cara que construiu a casa dele com o próprio braço. 

Casa é uma coisa fundamental, né? Se pensar em corpo, nós temos já a 

nossa morada, a nossa casa. Mas você construir a sua casa, o seu lugar ali, 

é demais, né? [...] Nossa, é um lugar maravilhoso, no meio da Serra da 

Cantareira, o céu é mais estrela do que céu, mato, porco, vaca... Eu fiquei 

impressionado. A casa dele é um organismo vivo,  funciona que nem ele 

funciona. 

Eu ficava imaginando como seria o rosto dele. E eu imaginava mais ou 

menos eu, pois minha mãe sempre falou que eu era parecido com meu pai. 

E eu sou muito parecido mesmo com ele. E hoje ele falou, que fez isso não 

porque duvidava que eu fosse filho dele, foi um jeito dele escapar, pois ele 

estava enroscado lá numas coisas. 

Foi muito emocionante, eu não tinha desenhado muito bem ele. Eu 

desenhava o rosto a partir de mim, e via as cenas, como seria, até dava 

risada, e via as pessoas rindo, também... Eu não fechei um estereótipo, pois 

eu não sabia. Aí, quando ele apareceu... Foi muito bom, sabe? Ele é um 

bom pai, assim, ele é um bom pai. Ele é uma pessoa assim, não é nada do 

que eu esperava, até porque eu não esperava nada... Eu não fui com muita 
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sede ao pote. Aí sim, eu acho que fiquei no lugar da arte, que é um lugar de 

contemplação, de esperar vir, na hora certa agir, de esperar o momento 

certo... 

E o meu filho, ele é um atravessador, assim. Ele é o sentido disso tudo, 

porque se não fosse ele, acho que eu nem ia pensar em pai. Eu ia estar 

revoltado sem saber, o que é pior ainda, né? Rebelde sem causa. Porque 

com certeza essas coisas mexeram com o metabolismo familiar. O 

organismo ali... E eu tenho as minhas questões como homem, quem 

sanaria essas questões de homem? Não tem essa figura masculina 

presente... Essas coisas... Eu me via muito buscando um pai, buscando um 

pai, um mestre, buscando um pai artista, um pai... [...] Meu filho é o elo de 

ligação porque ele sempre foi para mim um passe de entrada, uma 

legitimação. Porque meu pai poderia se sentir culpado, eu tenho certeza 

que ele se sente culpado, pois eu percebi no olho dele quando eu troquei a 

fralda do meu filho na frente dele, ele não quis encarar a cena. Mas 

encarou. Tudo foi para ele conhecer meu filho, por isso que ele foi 

atravessador. Para ele não se sentir culpado, olha a fala dele: bom, agora 

eu vou tirar o tempo perdido com o Pedro. Ou seja, ele vai fazer o que ele 

não fez comigo, essa coisa de criança, de ver crescer, e é um menino, 

também. Eu não tenho palavras. Às vezes eu me condeno, de não ter 

palavras, não ter resposta, de não sentar e escrever, mas eu acho que a 

coisa já está sendo escrita.  

E ele [Merleau-Ponty, no texto “A dúvida de Cézanne] fala muito que o 

cara era genial pela falta do pai dele, que ele abandonava os quadros 

como tinha sido abandonado pelo pai. E eu me senti muito nisso. Eu tava 

num momento de vestir a carapuça e dizer: é isso mesmo, e abandonar... 

Mas, me vejo muito grato por não ter mais desculpa agora para 

abandonar mais nada. Eu saí do sintomático. Eu saí do coitado. Não tem 

mais como, agora. 

 

No nosso último encontro voltamos ao princípio: Bruno volta à casa natal, retorna às 

origens para retomá-las e torná-las suas. Passado e presente se encontram coroando as 

possibilidades de futuro. Aqui somos remetidos ao início desse trabalho, para completar algo 

que tinha ficado perdido na história de Bruno: aos vinte e quatro anos de idade ele conhece 

seu pai. Ele reinventa sua profecia de abandono. A raiz paterna pode ser recuperada, e assim 
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a postura de Bruno pode tornar-se completa.  Pai de filho homem, filho homem de pai re-

conhecido.  

O que me deu na cabeça para querer vir para cá a qualquer custo?  

Ficar mais perto do meu filho, aqui tinha lugar para mim. Não teve preço. 

Voltei até para o meu pai. 
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Bruno Pastore 
Pai de Filho Homem  
Massa e tinta acrílica s/ tela 

 

30/08/2009  
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CONSTELAÇÃO 
 

Tudo começa 
ganha sentido linha 
muito mais forte que imaginar 
tornam-se reais 
ponto dentro  

Cipó - Bruno Pastore 
 

Até meus desenhos, parece que há muito tempo eu venho atendendo a um 

chamado. Onde quer que eu esteja, pelo caminho que eu percorri, parece 

que estou indo em busca, sabe? Até mesmo o totem, tal, parece que eu estou 

contemplando alguma coisa. Porque não era para ser, e por que é? É uma 

luta constante, eu já tinha pensado em largar tudo de pintura, porque tenho 

um filho... Mas deve ter algo maior nisso tudo, que eu não consigo dizer. É 

aquela coisa social de ter que trabalhar, minha avó mesmo acha que eu devo 

procurar emprego fixo. Mas isso me tiraria do meu caminho, e eu acho que 

eu consigo, mas tenho que ir lutando. Então por isso que eu acho, não era 

para ser, então por que que é? Parece que tem um imã... 33 

 

Para Pastore desenho é desígnio34, é o modo como ele atende o chamado para a vida. 

Ao longo de todo o seu processo como artista35, como menino, como homem e como 

cidadão, Pastore risca e rabisca, e a testemunha disso é o caderno de artista, que na verdade 

são vários, são múltiplos. (P17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Neste capítulo, todo o texto que estiver alinhado à direita refere-se a trechos da fala de Bruno Pastore, retirados das 
entrevistas. As legendas das figuras, assim como os textos e poemas do artista, são reproduções literais das postagens de 
Bruno Pastore em seus blogs, a autora não as modificou absolutamente, por isso elas também se encontram em itálico, como 
todo texto que se refere à voz do artista. 
34 Segundo o dicionário de epistemologia de Antonio Geraldo da Cunha a origem da palavra desenho é designar, do latim 
designare. (2010, p.210). 
35 A ordem cronológica das obras de Pastore não nos interessa diretamente, a organização se deu à medida que os 
significados foram desabrochando para a autora ao longo do seu mergulho na obra artística de Pastore. Sempre haverá, 
porém, referência à data de criação de cada obra. 

 
Foto tirada no atelier de Pastore em agosto de 2010.  
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O registro do papel é muito importante para resgatar fatos, datas, acontecimentos: 

memória. O Pastore-desenhista cedo se descobriu Pastore-poeta, e ao longo dessa 

constelação, descobriremos figuras de desenho e de linguagem por ele criadas. Pastore nos 

recebe contando a história da descoberta e paixão pela fonética: 

Uma linda vista vista em meu inconsciente.  “MINHA” minha combinação com a “COMBINAÇÃO 
FONÉTICA" 

26/01/08 
 
Eu aos 14 anos andando no bairro do Belém 
Me deparei,  
Com a fonética. 
Linda e bela que só ela. 
Passava ela de boca em boca  
Conforme da boca saia uma batida tosca, 
Me apaixonei pela fonética. 
 
Percebi que ela gostou de mim,  
mais do que eu gostei dela 
Ela..., 
Ela era bonita, única acontecia conforme o 
acaso, 
Sem perceber fui dominado, 
Hoje percebo que não foi por acaso. 
 
Pois bem, no Belém 
Em meio ao crime, drogas, cortiços, vielas e a 
mazela, 
Lá estava ela. 
Sem me abandonar estava a fonética. 
Pequena, 
Chegava devagar 
Me dando oportunidade de me expressar, me 
levantar 
Superar tudo isso sem exitar. 
 
Ah, fonética fortética. 
Vinha com vinho ao lupanar 
Seeeempre a girar, 
De boca em boca as vezes na minha mão 
Sozinho no quarto, canetas folhas e coração. 
Indo pra balada, lá estava ela no fundo do 
buzão. 
 
Ai coração!, 
Fui forte, 
Para manter a fonética e seu treinamento, 
Conforme o tempo. 
 
Ela tem frescura, sabia?!, 
Falou que eu só a teria se a sentisse pura, 
Falou que só tem ela quem a estuda... 
...tá, 
Me afundei na leitura. 
Passei a não dividi-la com os amigos 
E sim com os livros, 

Fiz tudo do seu jeitinho. 
 
Abandonei meus amigos mas jamais a 
abandonei. 
 
Minto!, 
Um dia o acaso me trouxe um trabalho 
Registrado , cumpria horário e era assalariado 
Fazia parte do proletariado, 
Um fardo pesado de ser carregado 
Mas tinha que ser, 
Fiquei um tanto longe de você.. 
 
Troquei você pelas pinturas pitorescas 
Hora vejas, 
Sentia-me feliz mas sem rumo, 
Assumo. 
 
Utilizava você somente nas mesas de bar 
Deixando a cerveja esquentar 
E nem me importando 
Pois era você que estava me refrescando. 
 
É, 
Fonética anti-estética, complexa e querida 
Sabia que você iria voltar a minha vida. 
 
No meio da dolorida rotina me vem você 
Trazido por um amigo intitulado mc 
Que me trouxe de volta você. 
 
Mais linda do que nunca 
Mais pura, completa, técnica, 
Arrojada, rápida,  
Sagas e eficaz. 
Te amei ainda mais, 
Te usei ainda mais . 
Te tendo, te usando por todos os lados, 
Utilizando o dicionário para te ampliar, 
Te provar, só o que eu sei fazer é bem te usar. 
 
Entrei na conclusão que sem você eu não sou 
nada, 
Entrei no jogo da sua levada, pra senti-la,  
Sentir você além da batida 
Do meu coração, pegar você com a mão, 
Usar como matéria prima 
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E utilizar pra toda vida. 
 
Tentei te capturar, te gravar 
Te pautar somente entre o tum tum ta 
Mas aprendi nos livros de poesia que você e 
livre 
Vai além de qualquer levadinha, 
Vai além de refrões, 
Além da semântica, da folha antes inerte  
Das paredes, além até da topografia terrestre. 
 
Você é concreta 
Lírica 
Satírica 
Empírica 
Épica e mais 
 
Além do mais, você é minha como todos podem 
ver, 
Não vivo sem te ter. 
Vivo e sobrevivo contigo 
Ando na rua parecendo um louco falando 
sozinho contigo. 
 
Arrancando dos alheios olhares julgadores 
Rótulos de impostores, que somente com você 
posso combater. 
Deixa eles, azar o deles que não podem te ter. 
 
Mau sabem eles que você é pra mim 
Também pode ser deles e ser de você que a lê 
Ou escuta, como é ampla essa filha da puta!, 
E sabe disso, 
Me utiliza de domingo a domingo sem me dar 
respiro 
Graças a Deus, eu digo. 
 
A pedidos, ainda uso ela pra distrair meus 

amigos 
Em forma de improviso acabam-se todos rindo. 
Ela tem seu lado divertido, agressivo, objetivo, 
Lírico-musical... 
E narrativo: 
 
...to mal, 
Eu com minha FONAÇÃO, utilizando os 
FONEMAS, estudando a FONÊMICA, 
abusando da combinação FONÉTICA me sinto 
um FONETICISTA. 
Utilizando o meu lado FONÉTICO em auto 
grau da FONIA fico com minha cabeça 
conturbada, acho que vou procurar um 
FONIATRA pra falar sobre 
essa FONIATRIA que acontece de modo 
frenético. Deixa quieto, estou bem em quanto ao 
assunto FÔNICO. 
Sou cômico, tenho licença poética, vou usar ela 
para expor minhas idéias e colocar pra tocar 
num FONOGRAFO, aí, você pode me 
FONOGRAFAR a vontade, só tome cuidado 
para não ficar com FONOFOBIA. 
Mas em quanto a isso você pode ficar tranqüilo, 
sou feio mas bastante FONOGÊNICO. 
Tenho FONOGRAMAS em gramas ou por quilo 
em fitas velhas, pois sei o peso da minha língua, 
tudo sobre FONOLOGIA por isso estourei com 
prazer todos os FONÔMETROS. 
Ao fazer isto mandei todas as minhas idéias 
gravadas, via FONOPOSTAL para um lugar 
sobrenatural onde os alfarrábios são separados 
por década, onde só toca Bossa da bela época, 
não existe loja de discos nem bibliotecas.  
Mas aqui na terra quem sabe você encontre elas 
num sebo ou numa FONOTECA. 
 
2008 não seja preguçoso, pegue o dicionário

 Pastore nos levou a um passeio pelo modo como se aventurou pelo mundo da 

fonética, e a seguir, em texto incipiente, ele nos apresenta a leveza do fardo de escrever, 

descrevendo as conseqüências de ser poeta: (A123) 

A Leveza do “Fardo” 
11/10/07 
Escrever poesia é carregar o fardo de aliviar seus problemas e sua agonia, 
Escrever poesia é carregar o fardo de se dar bem com a escrita, ter três minas e ser tachado como bicha. 
Escrever poesia é carregar o fardo de ser bom em redação, de interpretação e ficar abaixo na média do 
ENEM. 
Escrever poesia é carregar o fardo de não falar corretamente, só falar gírias, mas escrever muito bem. 
Escrever poesia é carregar o fardo de não ter tino e sempre estar metido em reunião de qualquer negócio. 
Escrever poesia é carregar o fardo de lutar contra a tristeza da saudade que gera o ócio. 
Escrever poesia é carregar o fardo de levantar no escuro, num súbito, tropeçando nas coisas do chão, 
Ta bão! 
Escrever poesia é acordar de madrugada para escrever os seus fardos, no escuro a luz da televisão. 
NuMTEmfardONEhUmNiSSoNÃO! 
ÉÈBãO!  
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As primeiras letras de Pastore agruparam-se formando sílabas, estas alinharam-se em 

palavras, que por sua vez, juntaram-se construindo frases, as quais, inquietas, aproximaram-

se, virando poesia. Assim como Pastore tateou o mundo das palavras e se descobriu nele, o 

mundo do desenho também foi por ele explorado. No início, ele não sabia ao certo para onde 

estava caminhando, mas havia algo ali que o atraía.  

Seus primeiros traços desinibiram-se em grupo. A primeira gangue da qual Pastore 

participou lançou lambe-lambes pela cidade (P19):  

 

Esse aqui, foi assim: a gente tava... Eu falei pro meu 

amigo, lança umas letras, porque ele já manjava mais 

de grafite, aí a gente começou a fazer uns cartazes. 

Como ele era punk, ele já tinha noção de fanzines, de 

manifestações, de cartazes, aí eu falei: Pô, faz esses 

negócios aqui, faz uns elementos do Hip Hop, escreve 

Hip Hop, escreve EMT, porque a gente gostava mais 

de rap do que de rock, e coloca os nossos nomes, aí 

ele colocou botina de coturno...  Aí ele fez aqui a lata de spray, que é o 

grafite, o DJ, aqui o break, aqui o MC.  

 

 No início, Bruno não sabia ao certo o que estava desenhando, nem, exatamente, para 

que fazia isso, tampouco dimensionava o impacto que essas intervenções poderiam ter na 

cidade. Conforme foi se embrenhando nos desenhos e explorando intervenções, Pastore 

experimentou a criação de personagens. O primeiro deles surgiu frente à desilusão com 

movimentos sociais, pois Pastore participava de um fórum de rua que, segundo ele, não 

estava dando muito certo. Seu nome é Super SP: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSUPERSPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Um herói jamais perde a cabeça... 
...não perca acabeça!  
 
 

31/03/06 
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Outro personagem que se espalhou pelas ruas da cidade foi o Babylon by caminhão, 

no qual Pastore se identifica como num auto-retrato, mas reflete uma fase em que ele era 

ainda muito meninão. Quando o personagem do auto-retrato vai tomando corpo e tomando 

mais espaço pela cidade, surge o Yeah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O yeah era com a galera, de sair para a cidade. Ele era meio auto-retrato, 

não sei o que ele falava muito, falava algumas coisas. Se for parar para 

pensar ele era uma fase da juventude, bem yeah da minha vida. Foi bacana. 

Ele fez um rolê36 por aí, tem um rolezinho... Porque essa era a idéia, de 

fazer role.  

 

Outro símbolo que acompanhou Pastore durante muito tempo e se fez presente em 

muitas de suas produções é o Coração Denunciador, que surgiu para ele quando leu seu 

primeiro conto, de autoria de Edgar Allan Poe. O coração era uma das figuras do livro, cuja 

história ele mal lembra, porém, mesmo assim, afirma: eu carrego esse conto. O nascimento 

desse símbolo marca a descoberta de seu primeiro livro, a descoberta incipiente de que a 

leitura poderia ser denunciadora. Ele leva o coração para a máquina copiadora, insere o 

código de barras na figura de um coração que, segundo ele, é de verdade: retrata o coração tal 

como ele existe dentro do corpo humano.  Como na época ele estava sem dinheiro para 

comprar tintas e pintar, descobrir a máquina copiadora e usá-la, fazendo hora extra no 

trabalho, propiciou que ele continuasse fazendo arte por aí. 

 

                                                 
36 Rolê é uma gíria que se refere a dar uma volta, sair, fazer atividades e até mesmo aprontar, cf. já explicado na 
p.21. 

BABYLON BY CAMINHÃO”ontem… 
10/03/06 

 
Intervenção-Av. Celso Garcia 

 yeah bomba! Av. Celso garcia 
 

2006 
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Os signos de Pastore não existem isoladamente, são criados e perpetuados na 

realidade da rua e dos grupos dos quais ele participava. Sair pela cidade em galera, e se 

espalhar junto, era uma prática muito corriqueira no início das atividades de Pastore. É 

interessante notar a harmonia dos trabalhos em grupos, que surgem na espontaneidade da rua. 

A parceria se estabelece sem planejamento prévio (P19). 

  

 
 

Sobre a foto.com.minhocão37 
Na minhoca de concreto, de uma visão mais ampla, 
Tentaram nos boicotar mais sabe que não adianta. 
Quanto mais tentarem mais desses aparecerão, 
No cotidiano da cidade, pra todos os cidadãos . 
Pra apagar são várias horas e agente renova em um instante, 
Embaixo com um peace e em cima os lambe-lambe. 
Viva o extensor, improvisado na mesma hora, 
pra representar a arte de rua de todas as formas. 
Maninhone e Past visto de todas as formas presente, se não souberem oq fazer com o minhocão, ai vai uma 
sujestão, de ele pra gente. 
Valeu!! 
 

                                                 
37 A junção de texto e figura sempre foi escolhida por Pastore, cabendo à autora apenas selecionar quais fariam parte desta 
constelação, e reproduzi-las tal como aparecem nos sites de Bruno Pastore, referenciados em anexo. 

fotoantiga.com 
-Sarajevo. 
stencyl sobre sulfite, eletrogravura e sentimento do coração. 
 07/04/06  

Coração denunciador" cordel é fogo no pavil informação popular ao 
popular, a arte atingindo o antes inatingível, nosso papel, como artista e 
por excelência  
fotoantiga.com 
-Sarajevo. 

29/10/08  

Past e parceiro  
no rolê, em uma das obras faraônicas que existem na minha querida 
cidade. 
Elevado Costa e Silva, o famoso minhocão, local onde foi palco de uns 
dos maiores boicotes contra o grafite que já rolou. Mas nós somos mais 
fortes, esta aí a prova.  
Valeu. 
Há, a rua não se reserva, viu sapões.  

15/02/06  
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Em muitos dos seus trabalhos, Pastore relaciona figuras com textos, nos quais ele 

expressa sua opinião sobre a vida, sobre as coisas em geral, faz poesia. Em alguns destes 

textos, pode-se perceber a presença de protestos e reivindicações.  O texto acima é um 

exemplo disso, pois deflagra um boicote em relação aos grafites feitos nos alicerces de um 

dos principais viadutos de São Paulo – apelidado de Minhocão, e passa a mensagem de que 

os grafiteiros não se deixaram abater pelas camadas de tinta cinza que cobriram os seus 

trabalhos. A rua não se reserva, diz Pastore, e se não souberem o que fazer com o Minhocão, 

dê ele para a gente! Por mais que esse tipo de protesto possa ser encarado pelo Pastore 

maduro como algo de que pode até envergonhar, por ser um sintoma, um denunciador da dor 

que nem sempre indica soluções, esses escritos dizem muito do que inquietava Pastore. Ele 

nos alerta, porém, para a ambigüidade que pode haver numa manifestação (P34;A102): 

 

Ali era sintomático, as reivindicações, mas eu sinto que ali já tinha uma 

coisa bem de ato político, já tinha uma manifestação. Mas tem que tomar 

cuidado com essas coisas, porque tudo é manifestação. 

 

As manifestações também são feitas em grupos. Os traços se juntam e formam um 

todo que passa a mensagem, e muitas vezes prescinde de palavras. Na foto abaixo 

percebemos que cada artista produziu um lambe-lambe, e no conjunto eles se articulam e se 

relacionam. O Coração Denunciador de Pastore está presente, denunciando junto com a 

madnezz (brincadeira com o termo que designa loucura, em inglês) do parceiro:   

 

 

 

 

 

11/10/06 

Pça. Marechal 
Past e parceiro(madness) 
2@@6 colo!!!  
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A tag, a assinatura do grafiteiro, está presente no conjunto, no qual cada um marca 

seu nome ou sua tribo, sua gangue. São hieróglifos de significados compreendidos apenas 

por quem participa da escrita. Ela guarda consigo mais do que um nome, guarda um mistério, 

aponta para algo que não é apreensível num primeiro momento. Ela exala sua fundação, 

contém em si o grupo ao qual pertence. Ao marcar sua Tag, o grafiteiro representa toda uma 

coletividade (P.21). 

 

 

 

 

A seguir temos uma série de trabalhos feitos em conjunto, nos quais Pastore 

participou com seus traços e cores. Vale à pena atentar para o modo como os traços 

característicos de cada artista se articulam e se ligam, se embaralham e se diferenciam. 

Poderemos observar qual a maneira de Pastore, junto a parceiros38 diferentes.  

 

                         

                                                 
38 Os nomes dos parceiros foram suprimidos por questões éticas.  

 
 
 
...TAG!!! 

24/04/06  

Av.RebouçasBlessss 
Ta ai o murinho, 
curti a muntuera e é claro o principal, a 
vibe maaaster do rolê. 
valeu! 
2@@7 NOVOS CONTATOS E CADA UM 
MAIS LOKO Q O OUTRO!!! 
Elementar meu caro Watson.  

18/01/07  xxxxxxXPASTXxxxxxx 
rolê na vila do gelo, firmeza ó 
[...]. 
valeu!!! 
2@@6 o ano do monstro.  
-Sarajevo. 
stencyl sobre sulfite, eletrogravura e 
sentimento do coração. 
 

23/11/06 
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BAbuino and yellow man. 
Av. Sumaré 
[…], 
VIBE! 
-Sarajevo. 

28/02/07  

Av.Angélica 
2@@7 lambezinhus 4 life!!! 
jah bless stycker mans on picture!!! 
blessings, blessings... .  
 

01/03/07  

 [...] 
rolê la pela VM. 
tá aí, meio cinza mas estamos aí. 
 

27/04/07  

Ei!!! 
ainda estou pintando heim, 
graças a Deus, minha crença em meus 
sonhos e meus amigos. 
[...]. 
É, aquela vibe... 
100pre! 
As coisas estão caminhando tiu! 

23/08/07   

De acordo com seu voto! Av. Celso Garcia 
Belém style 
eu e o macaco gangsta no rolê. 

14/12/07   

A HORA ESTÁ PRESTES 
pela hospitalidade e 
contra o despejo da ocopação  
"Prestes Maia" 
Fámilías 
Livros  
e cultura 
Lonje do olho da rua! 

22/02/07  
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 Foi possível perceber que os traços e cores de Pastore, muitas vezes, puxam para 

tonalidades cinza e parecem monstruosos, o que contrasta com as cores vivas e formas 

variadas de seus parceiros. Como ele mesmo afirma, é preciso mergulhar na dor para se 

conhecer melhor, então, vamos nos aprofundar nos cinzas e nos monstros de Pastore para 

tentarmos entender o que nasce dali (P31). Iniciaremos com um texto no qual Pastore cunha 

que os fantasmas são opacos, e nos apresenta sua revolta e algo sobre seus monstros 

internos. 

 

INSTINTIVO  
30/03/08 
Hoje estou poeta 
Também, com tudo que passei e ainda não 
posso reclamar, 
Mesmo que os fantasmas venham me 
atormentar 
Sei que eles são opacos,  
Amores dolores, amarelados. 
Voltam assim como foram 
Não transfiguro minha raiva, 
Minha vontade era capotar o mendigo bêbado 
que falou merda, 
Queimaria três índios só para o meu alívio. 
Mas minha classe é baixa 
O que me resta é a poesia, que já me alivia. 
Mas me assusta 
Que bosta1 
Vem revolta 
Você não estava martelando em mim até agora? 
Sai monstro para os outros 
Meus monstros internos, 
Meus céus e meus infernos 
Faça a auto interpretação que estava estagnada 

ser ativada 
Mas só eu sei o verdadeiro significado das 
minhas palavras. 
FO-DA-SE! 
Tenho um caderno intero para preencher 
E um coração inteiro para esvaziar. 
Canetas venham a minha mão, 
Folhas tornem-se linhas, 
Linhas tornem-se sentimentos(vários 
sentimentos) 
Sentimentos tornem-se interpretação. 
Então, chegou a minha estação. 
Mas ainda tenho muito para expressar, 
Somente folhas não irão dar 
Mas é o que eu tenho, 
Fecharia dez mil portinhas no fat cap 
Mesmo assim estaria assim 
Fumaria dez mil bolinhas de haxixe e mesmo 
assim não ficaria feliz. 
Nem a poesia está me aliviando, 
As decisões não são pra agora, peço perdão 
agora, arco agora, 
Por aquilo que não pensei na hora. 
Agora paga! 

29/01/08  Beco  Moio todo! 
repare a sintonia de infância no fundo entre 
eu e o [...]  com a mistura e a sordidez do 
bugre, 
perfect vibe. 
Valeu!!! 

noix! [...]. 

tacunóix cunóis tá 

depois num adianta reclamar!RAW! bles  
carrão style, loko o rolê 
meio conturbado mas do jeito que nóix gosta. 
entranhadamente, integração, sinta a verdadeira vibe, 
além da tinta. 
[...]num veste oq não te serve) 
a ronovação é necessária! 

28/08/07 
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Pichar é fácil, ajudar que é difícil 
Não quero, tem que partiu de mim. 
Metrô 11:40, pessoas dançam 
Ninguém tem culpa 
Sou um pesquisador, queria ser um psicólogo 
do amor. 
Pesquiso verso, por ele me expresso. 
Me calo. 
Espero explodir para vir as idéias, 
Tento encaixar elas, 
Quero uma coisa instintiva, tinha tanto pra 

falar 
Da próxima vez cento ali mesmo na calçada e te 
liberto 
Mas calma, o que é meu está guardado e 
novamente me atormentará  
Como tudo, um dia vltará e não deixarei 
escapar. 
 
2008 poesias do acaso* 
UFA!!! 

 
 

Percebemos que há muitos explosivos dentro do coração de Pastore, e ele desabafa 

com a ajuda da caneta e do papel. A seguir veremos o Coração colado num latão de lixo, e 

logo abaixo um texto (de outra data) no qual Pastore estabelece uma conversa dura com o 

lixo, comparando-se a ele, escancarando o modo como se sentia naquele momento. Há o 

protesto contra aspectos da sociedade e da vida que se entulham, causando indignação (P29).  

 

 

 

 

“COLETOR DE lixo DA MENTRÓPOLE” 

07/10/07 
Oi lixo, vim me juntar a você 
Você é a única coisa a minha altura neste 
momento 
Me sinto você melhor do que eu mesmo 
Você é meu, agora eu sou seu. 
Criaturas do Dr. Morrow 
Criatura e criador. 
Um mais baixo que o outro, 
Competindo pra ver quem é mais sujo 
E olha que eu sou sujo em lixo. 
Sou sujo, sujeira. 
A pedra amarela do centro 
A lascívia feminina da garupa na periferia 
A prostituição infantil do nordeste  
O desemprego no sudeste 
A sujeira poeirenta escondida nos exemplos 
mais extremos, 

Independente de bairrismo classe, país, estado 
ou cidade. 
Lixo é lixo em qualquer parte. 
 
O shampoo traz o bom cheiro aos cabelos 
E depois que desceu pelo ralo? 
Estou assim, descartável. 
Lixo, 
Escrevo sobre nós para que alguém leia este 
lixo que não jogarei fora 
E entenda transparentemente como estou me 
sentindo agora. 
Lixo da minha mentrópole chamada de de cuca 
Lixo, 
Sua cuca é eu, seu cuca é eu. 
Eu e você na valsa lírica, poética 
É papel sujo de merda e belas palavras 
Cultas, igual ao lixo. 
 
Fui no sebo e perguntei quanto custava o livro 

03/06/07  
Quem nunca se sentiu um? 
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Foi dito, 
Este é mais caro porque é raro e achei no lixo. 
Viu como soa lindo?! 
É, é o lixo. 
 
Lixo você é valioso, vale ouro. 
Valorize as lixeiras e valorize os seus lixos de 
poesia, 
Entre em contato com os versos quando você 
estiver um lixo, 

Tome um banho de sujeira poética e se sinta de 
alma mais limpo. 
Escreva um lixo seu verdadeiro, um verso sujo 
por inteiro 
É uma sessão de descarrego 
Que ao invés de poeta você se sinta um lixeiro. 
 
Um catadô de lixo ou um catadô versos 
Pronto, catadô de lixoversos. 

 

O Catador de Lixoversos coleta imagens fortes de sujeira e desprezo, para, no final, 

explicitar que o único caminho para alcançarmos a limpeza será assumindo a sujeira que nos 

pertence. Ele nos conduz a episódios de sua mentrópole, palavra que, de imediato, nos 

mostra quão imbricada é a arte e a cidade; a mente e a metrópole (P43;A107).  

Pastore passou por uma fase39cinza, (P31) de poucas tonalidades. Apesar da pouca 

variação de cores, seus trabalhos eram muito expressivos. Os monstros de Pastore chegam a 

ser assustadores, e, assim como o lixo, nos levam a lugares difíceis de visitar. A seguir 

conheceremos alguns dos trabalhos dessa toada, em que cada um deles traz elementos novos 

e diferentes. Este foi o filho primogênito dos monstros de Pastore: 

 

                                                 
39 As fases e etapas descritas aqui se referem à concentração de índices temáticos similares. Essa semelhança, 
muitas vezes, pode coincidir com alguma fase cronológica apresentada por Bruno Pastore. 

XXXXXXXXXFérias dois mil e seisXXXXXXX 
Esse foi um rolê literalmente moooooonstro. 

Av. Aricanduva-ZLSTYLE- 
O primeiro!!! 

Av. Aricanduva...meados de julho de 2006 

28/06/06   
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Logo de início Pastore explicita a que vieram seus monstros: O primeiro monstro da 

série que expressa a pesquisa sobre as agonias, aflições, vícios e rotinas dos seres humanos, 

nossos monstros-cinzas internos. Nestes trabalhos monstruosos, percebemos com freqüência 

referências a doença, protesto, desamparo, revolta. Cinzas, negros, roxos, e até vermelhos 

alternam-se entre figura e fundo, cruzam-se ao serem flagrados por um olhar que com eles se 

identifica, se desaloja , decifra e a eles sucumbe. 

Nos dois trabalhos seguintes, esses temas ficam evidentes, não apenas nas figuras e 

frases, mas principalmente chamam a atenção pela metalinguagem que Pastore usa ao 

descrever a técnica utilizada para a produção dos trabalhos. O primeiro deles é um grafite e o 

segundo é uma tela, feitos em datas distantes, mas, em ambos, Pastore brinca com o 

detalhamento do modo de fazer, com a descrição do suporte e dos materiais utilizados. Nessa 

brincadeira de Pastore fica evidente que, para além da técnica de pintura utilizada, havia algo 

que se sobressaia, que se sobrepunha a qualquer um desses detalhes.   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seguindo a indicação de Pastore de que seus desenhos são desígnios, podemos refletir 

sobre o que lhe invocava no mundo dos monstros. Há muita monstruosidade na vida de 

Pastore, e ele quer escancarar, quer gritar, precisa atender ao chamado que estes monstros 

impõem. Etimologicamente,  a palavra monstro deriva do latin: mostrare, que significa 

mostrar, tornar evidente. Portanto, monstro é aquele que torna evidente algo excepcional, que 

chama a atenção por se diferenciar do que é considerado normal. A série de monstros de 

Pastore mostra algo que surge diante de nós. O que aparece nos desenhos é legitimado pelos 

textos que acompanham as figuras, sejam eles poemas, dizeres ou legendas. (A118)  

 

colagem e caneta posca sobre tela, 
tela sobre dias ruins.  

14/11/07  

 

Intervenção-urbanaMooca Galeras, doideiras, 
besteiras, bartolomeus e bostas. Tudo julgão nada são. 
Técnica: Cinza sobre cinza 
Estilo:sujo 
Valor:nenhum  

 

2006 
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Vejamos abaixo o olho que se mostra, e então aparece outra característica da 

produção de Pastore sobre a qual nos debruçaremos mais adiante, a saber, os buracos 

enigmáticos, as frestas e as fendas. (P26) Aqui o poro em questão é um olho, que aponta para 

um sonho ignorado (propositadamente?) e nos convida a atravessar o portal que leva ao que 

já foi esquecido. Pastore seleciona um detalhe para postar em evidência, e esse detalhe 

escolhido, evidentemente, é o olho do monstro. O olho é a janela da alma, a membrana 

permeável entre o inexplicável e o que se dá adiante, mas, lembra-nos Pastore: pode estar 

fechado ou aberto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O modo de olhar e as decorrências dos possíveis ângulos de mirada intrigam Pastore. 

Percebemos que esse tema atravessa toda sua obra. No poema a seguir somos invadidos por 

imagens carregadas de visões: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 A maldade em seu olhar enxerga monstros variados. O monstro pode evidenciar a 

doença que está à solta; pode mostrar que, através do grafite, aparece o que transborda de 

dentro do coração e que se funde cidade afora; pode explicitar o contraste entre uma 

intervenção urbana e a realidade social. O monstro demonstra a indignação frente a 

27/08/09 

Cabeça de Nuvem 
Quebro a métrica de mim mesmo 
quando a solidão se dobra esquina. 
Viremos praças de infância 
rompendo seu formato de chuva 
amarrando pneus nas árvores 
balançando o chão manifesto. 
Cansados subimos a escada 
defasado jazz esquecido. 
Não aceite o desligamento 
garoa ilusória 
diariamente faça em si uma orquestra. 
Pois meu olho observa além do que não queria ver 
a lua assombra fazendo teto 
negocio nuvens por ter essa maldade do olhar 

 

 

Oia o oio 
Olha o olho, de que e de quem é é que eu não sei 
Não sei o que o olho olha, também o que me importa 
Nem olho parece, parece até uma porta, 
Parece um portal para um mundo que eu não lembrei. 
É, olha que soneto mais mau olhado 
De verso mais visto do que o não ouvido 
Num piscar de olhos se torna desconhecido, 
Grande bosta, nem será lembrado 
É só quem viu viu e quem não viu sumiu 
Até quem viu fingiu que não viu 
Não deu o braço a torcer para o poema bobo. 
Você viu algo sentiu e fingiu que não sentiu! 
É que poema só vale quando a alma subiu 
E o poeta a centenas de anos morto. 
 

20/07/06  
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processos impostos pela sociedade e pelos governos, devolve na mesma moeda o cinza 

soberano oriundo das camadas de tinta derramadas pelo poder. Quando são muitos, envolvem 

a vida e rodeiam as idéias. No limite, são remédio contra a profecia de nascer e viver na 

iminência de ser um Zé Ninguém. (P16). Quando tristes, os monstros ressentem-se pelo que 

acontece ao seu redor; quando bravos, eles se vingam do que não puderam escolher. 

Estampar o monstro no muro é forçar um diálogo do oprimido com sua cidade, é gritar contra 

a profecia – aparentemente – auto-realizável de engolir a sujeira cinza da metrópole e ser 

soterrado por ela. (A102) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2006 Intervençãourbana 
 Intervenção urbana x realidade social. 
Ai está o monstro 
 

12/09/06 São vários ao meu redor!!!  

GRAFITE Auto 
promoção!?!?!?!?!?!?!?! 
A vontade de um zé ninguém ser 
reconhecido por alguma coisa 
Nasceu assim e assim viverá! 

19/01/07   

xXDuençaXx 
Cuidado com o monstro!!! 
a doença esta a solta. 
 

17/07/06 
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 Os monstros são capazes de bufar, e Pastore tem muitos textos de protesto, desabafo e 

reivindicação, como nos mostram os exemplos anteriores, e confirmarão os seguintes. Na 

Sumaré style 
cinza, quando eu falei ninguém se deu 
conta,há...agora toma! 
 

Lotação, cidade, tudo!!! 
“A mão pinta o que o coração ta cheio”. 
 

21/11/06  

11/05/07  

 

27/06/07   

grajaú 
penso que com essas paradas que tão 
rolando ele deve estar tristão ó, 
mas ele olha por nós na luta a favor 
do que ele também acreditava. 
 

13/05/07  

29/06/07   
WWW.RESTAURACAOCINZA.COM 
Pça. da Sé 
esse é o remédio? 
não quero saber!!! 

05/06/07   
Pompéia-2007desculpe pelo cinza, 
mas me obrigam! só o começo... 

E tome cinza! Há Bresser 
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investida de tornar-se alguém, Pastore expressa seus pensamentos e idéias sobre a sociedade 

em que vivemos: contesta, protesta, critica. Quando sua voz se opõe à corrupção política, 

chega a propor que o poder urbano da abstrata arte dominará. Em outro exemplo, instiga a 

população a reagir, a não se contentar apenas com casa, comida e T.V. ligada. Em versos, 

reflete sobre os limites de seu poder de escolha, falando sobre o ato de falar ou calar, de 

libertar-se e mesmo assim estar preso pela raiz. Através do seu personagem Yeah, direciona 

muitas críticas contra a rede pública de saúde, e aproveita para desabafar sobre o fato de seus 

grafites serem constantemente apagados pelas tintas cinzas e caras da prefeitura, 

investimento que não é feito em hospitais, por exemplo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pintura, perdida - mente.  

Um pensamento perdido  
É um alicerce sem colunas 
Um passeio por dunas  
Imaginárias. 
 
É uma árvore seca 
Um muro cinza 
Um voto nulo 
Trabalhar, trabalhar e ser um vagabundo. 
 
É pegar um dia sem nexo  
E escrever um verso inteiro, 
Ou vice-e-versa  
Viva o dada. 
 
Vai caga! 
Não me venha rotular o meu freehand 
Ele é livre como eu queria ser 
Mas como uma raiz, continuo preso a você. 
 
Felizmente, 
Infelizmente, 
Podem ter o mesmo significado 
Eu calado pinto e grito o quê eu deveria ter 
falado 
E na hora, fiquei calado. 

 

24/05/06   
POLITI CORRUPTO!!! 
Vermes todos são! 
Todos sem noção 
Do que o povo tem precisão 
Mas a hora chegará ! 
O poder urbano da abstrata arte caótica 
dominará 
E somente os vermes sofrerá  
Deixa estar! 
Que quando concretizará , 
O que minha profecia sonetizada acabou de falar 
Deles nem as cinzas restará. 
 

04/09/08 
Aceita? A maioria aceita, se sinta privilegiado 
por não aceitar. 

03/11/07 
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Fita cão ó! 
Entrou com gripe sai com peneumonia. 
dor de barriga? 
melhor toma chazinho da vovó. 
ae, mas se vc chegar com um corte profundo ou 
queimaduras de primeiro grau os residentes vão 
te dar preferência tá. 

topa? 
topa!!! 
vc num reclamava da marta, vc num votou no 
serra, então 
quem paga é eu que moro próximo ao ps 
Tatuapé. 
Foda -se eu né?!?!?! 
mas os seus trampos são apagados também 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkk 
se fudeu!!! 
troxa!!! 

2@@7 sarcástico man 
rindo pra não chorar! 
bless a quem merece! 
e bless you,noite maravilhosa!!! 
é nóix! 

 

Em outro protesto contundente, Pastore traz à tona a questão da desigualdade social. 

(A101) Partindo da imagem de ter ou não ter carro, ele problematiza a vida de grafiteiro: 

pintar e não possuir bens, viver na inconstância de ganhos materiais, mas mesmo assim 

escolher, novamente, pintar a cada vez, e continuar pintando mesmo que isso não traga 

garantias. Neste texto fica evidente que há contradição entre o protesto de não poder ter um 

carro e o orgulho de viver para pintar. Há a impressão de que esta corrida não leva a nenhum 

lugar. Percebemos a presença de uma forte aridez, algo que talvez seja compensado pelo 

prazer de pintar e pela identidade de grafiteiro. Permanecem algumas questões em aberto: em 

que ponto existe uma escolha real ao alcance do grafiteiro? Pinta e esquece da vida ou 

esquece da vida para pintar? Pintar seria uma escolha inicial, e não ter condições materiais é 

apenas uma conseqüência; ou não ter condições materiais seria dado e pintar ajuda a colorir 

tal deserto? Ao final da leitura, já não sabemos bem se esse texto é um protesto ou um 

desabafo, afinal: questões a serem respondidas, mas por enquanto esquecidas, pula para a 

próxima alternativa! 

 

 
 
 “Ando a pé e pinto carro”  
 

Ando a pé e pinto carro 
Ta longe de eu ter um carro 
É, andar a pé é fóda  
Vou arrumar uma lata de quatro rodas. 
Porque se pinto não dirijo 
E só de pensar em dirijir eu já não pinto, 
É, vida de grafiteiro é foda 
Não pinta a parede do quarto mesmo que esteja 
imunda 
E pinta os lugares mais imundos dês de que seja 
na rua 
Pinta e esquece da vida 
Esquece da vida para pintar. 

13/06/07   

10/10/06   
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Poupança...háháháhá!!! 
Encontra-se nos lugares mais estranhos da 
cidade 
Herança....háhháháhaáhá!!! 
Só as fotos salvas na minha maquina 
Se pifá, fudeu a minha vida 
Se não pinta, a vida ta fudida 
Então afinal para que que eu vivo? 
Trabalho por que pinto, 
Ou pinto por que trabalho 
Questões!!! 
A serem respondidas mas por enquanto 
esquecidas, pula para próxima alternativa, 
O que interessa é que agente pinta. 
Foda-se a sua vida a sua família, salário, 

calendário. 
Você encontra-se largado mesmo que o pé 
esteja cheio de calo 
Você dirá, eu já pintei um carro!!! 
Mesmo que ele esteja looooooooonge 
Que com ele eu nem sonhe, 
Eu já pintei um carro!!! (que merda) 
A corrida ao nada e ao lugar nenhum continua, 
Eu faço a minha história e você faz a sua, 
Aonde vamos chegar e quem restará 
Só o tempo dirá 
 
Bomb de sistemy corre corre e nunca 
chegaainda me sinto assim 
mesmo que isso faça eu viver!!! 

 

Os protestos de Pastore podem vir carregados de ironia e humor. A seguir veremos 

um exemplo no qual Pastore brinca com o jogo de palavras, conta de uma viagem que sua 

tela vai fazer e ele ficará na mesma. Outro exemplo diz respeito a um passeio que Pastore faz 

por toda a história da arte, brincando com termos difundidos e aclamados no mundo artístico, 

indignado pela falta de dinheiro que prepondera quando Pastore se aventura nesse mesmo 

mundo (A102). 

 
 

 
 
 
 
Dia cinco próximo, dinheiro longe 
Eu, esbanjando criatividade pra não me ver no 
desespero 
Acontece que arte (por hora) não da dinheiro. 
Dada um dinheiro ai vai 

Pra fazer o Renascimento da minha conta. 
Pq o negócio esta Gótico. 
Já tentei mil Maneirismos de ganhar dinheiro, 
Pintando o sete como Rafael e Mquelangelo atrás 
do maldito dinheiro, 

29/10/07   

A irmã dela*  
Essa vai respirar Buenos Aires e 
eu vou continuar respirando os 
piores ares. 
 
 

“O dá!, dá! do Dadaísmo” 
07/11/07   
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Pintando com tempera retábulos e afrescos 
E nada, 

Dinheiro que é bom nada... 
Pelo mor de Deus!!! 
 

Daqui a pouco desce do céu o São Mateus 
Só para me cobrar. 
Barroco! 
Ta loco! 
A arte a serviço da contra reforma do meu bolço, 
Só louco mesmo 
Viver da arte parece um Rococó verdadeiro, 
Aliviado da alma não é igual ao bolso cheio. 
Decoração excessiva, extremamente detalhadas, 
Espelhos, estuques, molduras bem trabalhadas 
Tudo por água abaixo!!! 
 
Você é artista ou um ilusionista? 
Que isso!? 
O zero na minha conta não te causa 
Impressionismo(a mim causa e muito) 
E que beleza... 
Uma nova maneira de ver e representar a ruptura 
com a  
arte acadêmica. 
 

Blasfêmia, rótulos, vai pagar quanto? 
Ou vai fazer cara de idiota de novo!? 
O artista é mesmo um tolo. 
 
Não é? 
É lock, não passa fome, 
Come tinta igual ao Vngog . 
Sonha viu. 
Esse tempo já passou, 
 
Pensamentos assim me causa Fovismo 
Me deixa uma fera, um bixo 
Se bem que com essa sua atitude, só mostra sua 
falta de Expressionismo(atitude) 
Te dando a arte de graça sou eu que continuo 
sendo um ridículo 
 
Então volto ao Dadaísmo, e exponho na fuça um 
pinico, 
Aí quem sabe você pague por isso!... 
E acabe com o famoso dá, daísmo 

  

É interessante notar que, em meio a tanto cinza e protesto, há espaço para cores 

variadas no coração de Pastore. Assim como o humor está presente, quando ele ama, as 

tonalidades explodem na tela. Os monstros se tornam menos assustadores, suas feições se 

assemelham a feições humanas, e eles se olham, se fitam, se paqueram, envolvidos por 

uma atmosfera de cores vivas e leves, libélulas e corações. Nos próximos exemplos, é 

possível perceber que os movimentos amorosos trazem à tona dúvidas, excitações, 

incompreensões e intensidades. O terceiro desses exemplos é uma das suas poesias mais 

tardias, e percebemos ali um modo sereno e grave de Pastore falar de amor. (P37) 

 

 
 03/07/07   

fiz para uma pessoa muito especial. Pena 
que não sabe,  ou se faz né... sei lá..acho que 
se faz...só pode meu. 
2@@&AMORIÒDIU!  



 77 

 
 
 

Loucura  
Sei lá até onde vai dar 
 
Tenta 
Tenta! 
Vai ! 
Tenta 
 
Faz  
Faz 
Não  
Fez 
Nada 
Te falei 
Faço com gosto! 
 
Nada quer 
Tudo quer 
Vai saber né. 
 
Sou assim, 
Estou assim. 
Febre 
Fervor 
Medo 
Epidemia 
Quente 
Contagiosa 
Vale o desafio!? 
 
Ta aí, 
Não sei, queria ver 
como é. 
Diferente 
Ótimo 
Bom 
Estranho 
Show 
Precisava 
Preciso 

Quero 
Sinto! 
 
Gostinho de quero 
mais, 
Há!, 
Se mi permite é claro 
Elementar, 
Estou louco louca. 
 
Leia! 
Devagar, 
Paulatinamente, 
Secretamente, 
Como a noite, 
Como foi, 
Foi... 
 
...sem ... 
...1000°, 
cem 
sim! 
 
Não encontrei a 
palavra 
Mas leia novamente 
E fique como ficou. 
Fiquei...! 
 
Como tudo aconteceu! 
To na febre 
Sem medo, 
Com medo, 
Quero! 
 
Tudo outra vez. 
Hã,  
Vai saber né, 
 
Há, Libélula 

Inseto alado vem 
do meu lado 
Só mais uma vez! 
 
Pra ver se esqueço 
Se quero,  
Se tenho, 
Se sou domador de 
insetos!? 
Você com seu 
abdômen alongado 
Seus olhos 
compostos 
E suas asas semi 
transparentes. 
 
Me transformo em 
pequenos insetos  
Que te sirva de 
alimento  
Ao mesmo tempo 
que te devoro! 
 
Sei que é 
Agressiva 
Carnívora 
Se alimenta  
De  
Pequenos 
Peixes 
Cruel! 
 
É importantíssima 
Para 
Seu 
Ecko sistema 
Para 
Os Homens, 
Seus Filhotes, 
Marota!

  
 
 

23/01/07   

LIBELINHA, Libélulas 
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27/07/10 
Vou espiar se apagou a vela 
são grandes, mas vamos deitar e dormir esta noite 
Vou olhar pela janela e sentir este cheiro, este remédio  
e apagar a luz  
Nesta madrugada não ouvirei o leão do bosque, 
seu canto enjaulado como na noite passada, 
os gatos já cruzam lá fora 
graves como a palavra  
como este diálogo, real  
de um corpo ao qual nunca mais poderei esquecer 

 

Outro desígnio que perseguiu Pastore e foi por ele perseguido diz respeito a casas e 

caixas de morar, totens e moradas, chaves, raízes e árvores. (A118). A poesia a seguir nos 

servirá de introdução ao mundo das casas e palavras de Pastore, pois parece fazer um bom 

apanhado do vivido nas ruas e da procura por sua casa:  

 

15/12/2009 
 
Precisei ir 
sambar na torre 
de marfim 
roubar tudo do  
quieto 
e voltar rateado as imagens 
 
marginalia  
hermética  
riscos diários 
na vertical 
alterando 
a genética cordial 
 
Contra populismo 
picho alto do prédio 
muro é pulo e pintura 

parede  
buraco e conversa 
 
por que o velho susto 
fecha a janela 
e restrita a linguagem 
poesia espia 
teorias de como filosofar  
 
até agora  
só consegui atravessar  
o espírito 
daqui a pouco  
não vou precisar mais delas  
 

ladrão de imagens 
tentando resumir  
o mundo 
provisões 

levando sobrevivência a casa 
olhado ao redor 
sou janela maior que ela 
tenho a necessidade de 
arrombar o futuro 
 
sem furto não daria abrigo em 
minhas visões 
mania de deixar folha escrita  
onde passo 
 
quero estar em você no meu 
sentido 
fazendo sua transe 
quieto e bom pra ti 
catando seus dias a fala 
rompendo a educação 
que sou oposto 

 

Parece que muitas vezes eu estava atendendo um chamado. Era sempre 

uma casa, e agora parece que eu encontrei minha casa, sei lá, voltei para 

minha casa. Eu mais do que nunca agora eu vejo a questão do desenho 

como desígnio, que é a origem da palavra desenho, na verdade. E o 

desenho hoje em dia saiu dessa coisa do desígnio, que é você desenhar sua 

casa que você vai construir... hoje em dia eu busco muito essa coisa do 

desígnio. Que é a origem do desenho, o cara desenhava o boi lá para 

comer. 
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Ninguém sabe o que tem dentro das casas e blocos de Pastore. Elas apontam para nós 

o mistério, nos lembram que o mistério não pode ser ignorado, esquecido, suprimido, 

desconsiderado, tampouco desvendado, e que ele se faz presente onde tudo nos é mais 

familiar.(A116) A morada de Pastore é habitada pelo mistério, e ao conhecer suas frestas, 

portas e janelas, temos uma vontade irresistível de escorregar para dentro: os orifícios e poros 

são um convite para que caminhemos na beirada. Os contornos de suas figuras delimitam o 

dentro e o fora, mostram limites, membranas, pele, olho. Ele cria uma brecha na cidade, uma 

fenda, um portal de passagem para outra realidade que já se dá no aqui e agora. O que nos 

intriga é o mistério do que está nos interstícios da obra, para além e aquém dela, nos seus 

buracos e vazamentos.  

O primeiro trabalho sobre o qual nos debruçaremos é um palimpsesto que traz em si o 

enigma das camadas que compõem a obra. Pastore recria uma antiga obra sua e a transforma: 

assim registra nela aspectos de passado e presente, e conseqüentemente cunha ali algo de 

futuro. A camada mais antiga é a obra original, que foi sobreposta pela atual, e a mais recente 

é o texto que Pastore uniu ao conjunto. Para que algo novo floresça, algo antigo tem de 

morrer.  Um trabalho de Pastore morreu, aquele não existe mais, apesar de ter suas marcas 

ali. De alguma maneira Pastore expressa seu luto e celebra a força do nascimento na mesma 

obra. 

 

Esse é outro trabalho... Eu criei um símbolo para um acontecimento. É o 

símbolo da minha vida, assim, do meu momento agora. Foi um desapego, 

assim... Não posso ficar me apegando a um quadro. Caixote de feira! Tudo 

é colagem, assim. Agora tem esse stencil, que eu já tinha idéia. Entendeu? 

Eu tinha esse símbolo na minha cabeça. Esse símbolo, ele já é... É de 

outros desenhos. Mas essa idéia... Nossa, agora parece um... Luto. Uma 

cruz, né? 

Eu vou... Eu... É... Sabe o que? Eu assassinei duas obras minhas. 

Assassinei. Eu penso muito nisso,[...] nessa evolução, que as coisas 

acontecem dessa forma. A arte mesmo mostra isso, mas também não é só 

isso. Pode acontecer isso mesmo de.... Eu posso falar dos rituais, mas 

também posso dizer que é a questão da minha provação, também, né? 

Criar para você, como se fosse... Provisões de uma...  Armadura... Hoje, é 

difícil hoje em dia, né? Já vi que eu carrego esse papel. O mistério da 

morada. 
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Moiras de aspecto sinistro 
Sou a fome de livros 
por isso fora do tempo 
faço transversal à cidade 
afiando linhas tênues  
filhas do caos 
Além de orelhas fiz marginálias 
na posse aprendi a ser tomado 
a largar tudo 
em busca do fuso 
parar o tempo 
alterando a gênesis 
 
Poder  
teor das páginas de estantes 
decifrando ácaros 
abrangendo o abandonado a mim 
O não oficializado 
desfaz o Procusto  
para a hora do corte  
 
Me entendi como gente 
a leitura 
pausadamente fez meu travesseiro de sibila 
Agora quero fiar 
jogar a sorte inflexível 
Sou filho da noite 
fiando destino aos homens  
como antena capta 
estira  
mede 
corta  
 
Roca vai à velocidade dos pés 
tecendo as vestes claras 

das três partes:  
A lua alva o céu  
segura o fuso puxando o fio da vida 
enrola e sorteia o nome dos que vão  
a de menor estatura 
mais velha  
porém poderosa e iniludível 
corta o esticado decidindo o fim 
 
Então 
não vejo utilidade a jato 
 
Começa a abertura do vórtice 
certa volta de tudo 
visão que tive na fome 
certeza que carrego na linha do estômago 
mantém as nuvens em minha cabeça e o chão sobre 
meus pés 
nem que desfaça estou fincado no que restou 
firme de alma 
lacuna necromante  
criando leitores 
erguendo o pau a pique  
reboca a inteligência  
Testemunho ao leitor criado 
 
é sexual  
cósmico e sem nome 
só existe no êxtase da mente 
e na fala do corpo 
assim tem que ser 
como foi comigo 
em sua continuação  
decifração 
na beira de três abismos do destino.

 
 

O mistério da morada é algo que enreda Pastore, e ele segue esse desígnio 

obstinadamente, mesmo sem saber, no início, exatamente o que estava buscando. Na origem 

desta busca, há um confronto com as árvores, que são moradas dos pássaros. As árvores 

aparecem muitas vezes como base para as casas de Pastore. Nos dois exemplos abaixo há 

referências à evolução a ao nada. Percebemos que são árvores com bastante tronco e muitas 

raízes, e que folhas e frutos estão nascendo timidamente.  

15 / 12 /09 

Desapego - o luto do objeto como obra 

A obra é a vida 
a construção de uma morada em si 
Spray e stencil sobre textura de collage 
caixa de arte  
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Na obra a seguir, a casa de passarinho apresenta-se como uma construção artificial, 

que chega a lembrar uma cabeça de prego. Há algo de rígido e ao mesmo tempo capenga 

nessa casa de passarinho comprida e desengonçada, algo que menos nos convida a morar, e 

muito mais a levantar vôo. Fica visível que é o artista quem constrói uma casa, e a arte deve 

ser a morada desse artista. Pastore utiliza-se do contraste com o ambiente: uma praça cheia 

de árvores e grama verde, confrontando o cinza sobre o concreto do banco, que é o suporte 

da obra - lugar de pousar e de refletir.  

 

 

 
 

Alçar vôo e depois poder pousar, bater asas e ter para onde retornar: Pastore parece 

estar em busca das chaves que permitam a transição, que abram aceso à mudança de lugares. 

Experimentar lugares novos pode propiciar mudanças de perspectivas, e Pastore se lança 

sobre as possibilidades de panoramas e visadas. (P45)  

 

28 / 02 /08 
Titulo:"Positivo, Negativo = ao nada. 
Tamanho:1 p/ 1 técnica: spray s/ tela 
e marcadores.  

2008 Canva s/tela 
Título:evoluir ou nada que te 
impressione.  
tecn.:spray s/ tela e marcadores.  
 

21/08/09 

Casa de passarinho 
A arte deve ser a morada do artista, o artista constrói uma casa. 
Sumaré, pça do maracatu. 
lugar de pousar e refletir.  
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A pergunta do que é ser humano inquieta Pastore, e ele associa a tela que virá a seguir 

a um texto de protesto, e mais uma vez, desabafo, contra as desigualdades sociais, contra os 

estereótipos e preconceitos advindos dessa desigualdade. Assim como a leitura para ele é 

denunciadora, sua escrita também o é, e ele carrega consigo o desígnio de escancarar a 

realidade e a maldição de atormentar o status quo. A tela que acompanha tal texto mostra 

uma casa de telhado flutuante, de onde brota uma possível planta de formas arredondadas e 

ao mesmo tempo pontiagudas. Uma flor sobrevoa o desenho em forma de mandala, e uma 

chave paira no ar, alhures: ficamos sem saber se os signos que compõem essa obra podem 

formar, de fato, um conjunto.  

 

Ser humano ou não ser "O que é ser humano" 
 
Se nós somos transparente,  
eu sou o caco de vidro que fura o seu pé num dia de 
domingo. 
É, aquele que faz você levantar do sofá, desligar a 
TV e dizer: 
Maldito caco de vidro, devia usar melhor o meu 
domingo. 
 
Se nós somos a guerra, 
Eu sou a pedra na janela. 
Aquela que faz o falso bacana dizer 
Caramba, o povo ainda protesta. 
 
Se nós somos o que nada impede, 
Eu sou aquele que nunca entrou na faculdade, 
Escreve sobre a vida e suas verdades, ainda levanta 
tese. 

Aquele que levanta questões que não cheira, mas 
fede, 
Que faz você dizer: 
Pobre levanta tese. 
 
Se nós somos o que nada quer saber 
Eu sou diferente de você, 
Me informo, só pelo simples prazer de não me foder. 
Sou o que faz você dizer 
Se eu soubesse disso, isso não iria acontecer. 
 
Se nós somos a sarjeta, eu sou a poesia 
Que respira a poeira poeirenta que a sarjeta 
transpira. 
Eu sou o que faz você enxergar a lírica da vida e 
dizer: 
Eu vivia a minha vida e não sábia que ela era tão 
bonita. 
 
Se nós somos armas, 
Além de flores, eu sou o tiro do fuzil 
Que saiu pela culatra e você nem viu, 
Igual bala perdida que desceu, subiu, 
Ricocheteou e nem viu quem atingiu. 
Que faz você dizer que a vida vale à pena 
E que não é tão violenta quanto diz o Datena. 
 
Se nós somos compra e venda, 
Eu sou a embalagem descartada. 
Que compra o suficiente, vende para que se sustente, 

30/07/08 
Trabalho na casa de umas 
amigas na VM Várias Perspectivas embaixo do tapete 

16/04/08 05/09/08   

16/01/09   
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Troca por que gosta, divide quando sobra  
E continua não valendo nada. 
Que faz você olhar pra dentro de si e dizer 
A gente não é só o que tem e sim o que agente tem 
por dentro. 
A gente não é o que compra, e sim o que pensa, faz e 
fala, 
O resto é só carcaça.  
 
Se nós somos o capitalismo 
Me apresento, sou o seu abismo 
Estou entre você e o seu subjetivo, 
Falo sobre coisas que pra você é sem sentido, 
Que no máximo faz você mexer o ombrinho, 
Pois você ainda está cego da mente e surdo do 
ouvido. 
Faço você ver que não utilizamos o olho para além 
do que ele serve  
Pois é, isso acontece. 

 
Se nós somos humanos, somos o que produzimos. 
Pois se somos cegos da mente e surdos do ouvido 
E não participamos do que é produzido e ainda o 
consumimos 
Nós só produzimos lixo. 
Sou o que faz você se chocar, parar pra pensar e 
falar: 
Eu nunca tinha pensado nisso. 
 
Se nós somos lixo, eu sou o lírico 
Que faz você ver, sem precisar dizer  
Que somos um lixo quando não produzimos  
Ou quando não somos o que produzimos e, 
Principalmente quando só consumimos. 
Sou o que se assume antes que por todos seja dito, 
Pois sei que vim ao mundo para isso, 
Para abrir olhos e construir a ponte sobre o abismo 
Prazer, sou o poeta maldito.  

  

Assim como o poeta maldito se depara com a inefável tarefa de construir pontes 

sobre o abismo, em algum momento as casas de Bruno eram construídas sobre galhos de 

árvore. Os galhos assemelham-se a raízes ao contrário, que, paradoxalmente, afastam e 

aproximam, como se assim sua ligação com o solo ficasse em evidência, destacando, ao 

mesmo tempo, seu enraizamento e sua distância da terra. Nessas figuras podemos observar o 

contraste entre materiais orgânicos e vivos, ligados à terra por suas raízes –as árvores; e 

caixas de morar quadradas e pesadas, feitas de material duro, gelado e artificial.  A sensação 

que esse contraste nos passa é de que os galhos são frágeis demais para sustentar o peso das 

casas, como se pudessem a qualquer momento sucumbir, mas, incrivelmente, não o fazem.  

 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na obra “Apelo Estético” percebemos exatamente o mesmo símbolo da figura 

desapego, porém o suporte é outro, e são também diferentes os tons e formas que a 

compõem. Essa figura rendeu grandes reflexões para Bruno, apesar (e por causa) da rapidez 

com que foi feita. A obra tem como suporte papel cartão, o que lhe confere grande 

“apelo estético” casa na arvore individuo conhecimento 
arvore auto!  
 

Dez 2009 
  

12/10/09   
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vulnerabilidade: ela não vai durar muito. Ela guarda consigo a questão da morada e da raiz, 

e também traz à tona uma beleza, que para Pastore, é contraditória.  

 

Eles são um trabalho que eu tenho orgulho, assim. O orgulho é quando, 

por exemplo, achei que ficou bonito, ficou lindo o bagulho, me agradou, 

assim.  É  um trabalho que eu gosto esteticamente. Porque isso é uma 

coisa mais, é mais aprofundada, meu. Transmite mais, esses signos, 

transmite mais... Eu to buscando eles, sabe?  Essa definição. Por que a 

imagem poderia responder por ela mesma assim, sabe? É porque senão 

sobraria apenas o apelo estético, mesmo, da imagem, uma textura, é 

bonito, e tal. É extenso, sabe? É bem popular mesmo. É, é... Não é 

autoconhecimento, é conhecimento, sabe? Os signos aparecem pra você, o 

problema é desvendar esses signos, sabe? Pô, já que uma pintura 

acontece, ela tem que ser... Além dela se sustentar por si só, ela tem que 

ser investigada, né? Nessas tem um lance superficial que é o apelo 

estético, mesmo.  

 
e por que não eu  (P44;A123) 
30/01/2010 
 
com ou sem imagens 
que transmitem falas 
que tenta ser 
bonito para 
o avesso que é 
e nada merece 
que tenho de belo: 
o sagrado anda rente  
dos que nunca 
foram sagrados  
 

Apesar de ter ficado satisfeito com o resultado conquistado, Pastore se incomoda com 

a questão do apelo estético, acredita que a obra deva carregar mais camadas que a beleza, e 

afirma que essas camadas dependem do olhar do outro para serem desvendadas. Nessa obra, 

ele utilizou técnicas rápidas e um suporte de pouca durabilidade, como se estivesse brincando 

de despejar e de desvencilhar-se:  

 

Vou te contar a história desse trabalho.  É que ele era uma tela que estava 

no curso de montador... Ele vai para uma exposição que nós vamos 

montar, precisava de quadros para montar. Eu queria resolver isso da 

melhor forma, mas também eu não queria me matar muito. Mas eu resolvi 

bem. Fiquei muito orgulhoso. São técnicas livres em molde vazado 
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chamado stencil. Isso você faz tipo um tiro o negócio. É uma fração de 

dois minutos, três minutos. Tipo action painting40, tipo aquela coisa de 

despejar tinta, assim... [...] Era do vômito mesmo. Não tem como fugir 

disso assim, não tem como, precisa vomitar. Aprendi a vomitar. A própria 

técnica do stencil, ela remete a um plá, sabe, a um tchá... É desse vômito 

que eu to falando assim. Além de ser uma técnica descartável que nem eu 

fiz, era um papel cartão. Não vai durar muito, sabe? Isso daí é efêmero, 

também, né? Sabe essa coisa do fugaz, assim, do transitório... 

 

O desapego nos remete ao desamparo e à busca de algo que se consolide, mesmo que 

suspenso no ar ou escondido na lama.   

 

27/07/2010 
 
num verminar, 
sinto uma fermentação sanguínea, 
uma gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulham vigorosas na lama preta 
e nutriente da vida, 
um prazer animal de existir, 
uma satisfação de respirar sobre a terra  

 

Aos poucos, as casas de Pastore descem dos galhos e se aproximam do solo. Na obra 

seguinte, os passarinhos estão no chão, fazendo a ponte entre céu e terra através de suas asas 

e das árvores onde habitam. O artista pode se distanciar da obra por um momento, e ao olhar 

para ela, aprender a olhar alhures, reparar na grandeza que há na mais reles insignificância – 

inspirando-se num poema de Manoel de Barros, o qual Pastore escolheu para acompanhar 

sua obra, postando-o em conjunto na página virtual: 

 

                                                 
40 O termo action painting poderia ser traduzido por “pintura gestual”, e refere-se a pinturas abstratas nas quais 
fica evidente o gesto do pintor. O termo pode referir-se a uma técnica de pintura, ou a uma corrente artística. .  

01/10/09   

Recriando um olhar perante o abjeto 

redirecionando o olhar 
contrariando o cinza imposto 
sugerindo uma nova forma de enxergar e 
interagir a cidade. 
desempenhando a força poética contida nas 
coisa insignificantes 
 
Pça do Maracatu 
Sumaré 
levando a estética relacional as últimas 
consequências. 
 
um fundir necessário a vida 
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“OLHAR PARA BAIXO 
Aprendo mais com abelhas do que com aeroplanos. 
É um olhar para baixo que eu nasci tendo. 
é um olhar para ser menor, para o 
insignificante que eu me criei tendo. 
O ser que na sociedade é chutado, como uma 
barata - cresce de importância para o meu 
olho. 
Ainda não entendi por que herdei esse olhar 

para baixo. 
Sempre imagino que venha de ancestralidades 
machucadas. 
Fui criado no mato e aprendi a gostar das 
coisinhas do chão - 
Antes que das coisas celestiais. 
Pessoas pertencidas de abandono me comovem: 
tanto quanto as soberbas coisas ínfimas.” 
MANOEL DE BARROS  

 

Os galhos-raízes de Pastore podem se afastar gradativamente das casas, amparando-as 

a uma certa distância, ainda nos lembrando do raro que pode ser esquecido na concretude da 

cidade, seja verde, seja encontro, seja relação (A108):  

 

 
 
 

 
Uma espécie de post-it na  
Av. Heitor Penteado, 
Pèrformance feita no dia do lançamento do fanzine 
que leva o nome do trabalho. 
A pintura ainda se encontra no local, interagindo 
com o cotidiano público, levando a estética 
relacional as últimas consequências. 
Pois a arte é um lugar de encontros, 
potencial para transformar o espaço social e as 
relações home’'umanas. (P46;A125) 

Há galhos e folhas que se aventuram em novas empreitadas, e Pastore experimenta 

criar figuras potentes e heróicas. Aqui observamos ramagens permeando um falo, seguido 

por outra figura similar intitulada Te falo, e de outra acompanhada por um texto de Pastore. 

Nessa série fálica, há alusão ao falar: a voz do artista quer se fazer ouvida, como se ele 

estivesse à procura da potência de sua voz no mundo: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/09   

TE Falo 03/09/09   
 Te falo! Vila madalena potência 15/12/09   
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O homem que cuida questões 
se entorna poderoso 
um olhar a dentro  
almejado 
Estou pras cobranças 
bailando a descida do funil 
domando as fendas 
falo cutucão 

tive que passar por mim 
 
Mística individualista 
chora quando da fome 
quando quer brincar 
tenta esboçar palavras 
mas sopra glossolalias 
abre portas após me olhar 
sem vergonha 
 
Não vou ser Cristo 
falar 
tirar o corpo 
tenho queda profeta 
mas vou transpor portais e 
teorias 
me dei a mim  
aos manifestos 
Impresso 
mãos atadas 

jovens passeatas 
mas na revolução serei adorno 
riscando as janelas do crânio 
Não posso me incendiar 
fico imagens furando a dedo 
sou gago  
paulatinamente inverto verdades  
a quem cego  
se preocupou demais com outros 
Me canso não sendo individuo 
acabo mirabolante 
por achar que estou no centro  
que aniquila o romantismo  
a doença e admirável 
 
não vou atrapalhar o namoro 
voyeur 
de fora vou ficar nu em pelo  
 
xpirar a si mesmo

.  
 

 

Nesse movimento de se assentar no mundo a partir de si mesmo, Pastore perscruta a 

força da escrita e do desenho.  Ao organizar suas palavras ele gera uma outra organização de 

suas experiências. 

 
“Organizador de palavras” 
Ou chame como quiser.  

14/08/08 

(...)Não sou poeta,  
Sou organizador das palavras que tenho, 
Não faço parte de associações de letristas, 
Palestras sobre poesia, organizações de artistas, 
Grupos, turmas ou maçonaria. 
O que me importa é a minha escrita, 
Pareço ser egoísta? 
É que a organização das palavras é minha. 
É um pedaço meu, 
Jamais uma escrita sua falaria de mim, 
As coisas são assim. 
Não me rotule que eu não te rotulo. 
Sou um pouco ainda, só escrevo em uma língua, 

Tenho vontades, o que falo é o que almejo, 
Acredito no poder das palavras, 
E que irei conquistar as idéias faladas. 
 
Por isso não sou poeta, 
Vou organizando minha vida em escritas 
Sem chamar de poesia, invertendo as estatísticas 
Para triunfar nas conquistas. 
E assim faz um organizador de palavras, 
Ser poeta que nada, não tenho tempo para devaneios, 
Paulatinamente sincronizo os versos que tenho, 
Entre o expediente na terra verso meus anseios 
Próprios, não por obrigação, mas por necessidade. 
A rotina me tira a serenidade, faz eu escrever em 
forma de ataque. 

Ser poeta é viver de delírios,  
Organizar as palavras é viver a realidade dos versos 
escritos. 

 
Se a potência seduz Pastore, o mistério nunca é por ele esquecido. Neste grafite sobre 

uma caixa de luz, percebemos que os galhos se tornam potencialmente agressivos e fortes, 

eles contém espinhos que podem ferir ou defender. Na fresta, no buraco, lá está ele, escuro, 

sombrio, indecifrável: o oculto. Pastore nos convida a mergulhar no que nunca será 

compreensível, mostrando-nos uma chave para decifrarmos o enigma, mas a chave não nos 

serve, a fechadura é outra: ouça a voz do silêncio... 
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Abaixo temos outra figura enigmática, uma escada que nos leva ao encontro da 

escuridão, seguida por um texto. Se subirmos a escada, ou se nela nos perdermos, se cairmos 

por seus degraus, ou se por fim nos levantarmos, só há um destino a alcançar: a ação é o 

bater de asas desordenadas e difícil de conter.  

 

 

 
 
II 
Quimera 
princípio do ser indivíduo 
 
Se perder nas escadas 
descendo aos equívocos da mente  
subindo a cavalo pelo corrimão do olho 
fixando nuvens atravessando 
a janela 
é dela 

o ruído total 
tomando seu passado despojadamente 
rompendo a dúvida 
pancada ouvida de um lado a outro perdurando o 
movimento 
preenchendo confusamente  
a queda  
como se fosse a única 
última 
te abafando: 
visitante da certeza sem retorno 
vestígio incerto 
advindo a afirmação 
reminiscências do vazio prolongado a choques  
de claridade 
surge a visão além da queda  
interrompida 
nada mais é ouvido 
a ação é o bater de asas desordenadas e difícil de 
conter. 

 

Em algum momento as casas e caixas se separam da terra e das ramagens, e pairam 

enigmáticas e desenraizadas. São atravessadas por setas que indicam possíveis percursos e 

olhares. Os buracos, as frestas e as fendas ficam mais evidentes e sombrias, seu enigma se 

torna mais contundente quando é apontado pelas setas e riscos. A obra abaixo é um dos 

poucos exemplos tardios de trabalhos em conjunto. O próprio inventário das obras de Pastore 

nos mostra essa tendência de fazer trabalhos solitários. Neste caso específico, cada artista 

20/10/09   

Oculto  
Voz ao abjeto  
ouça a voz do silêncio  
Caixinha de luz, intervenção 
Av.Heitor Penteado  
 

01/10/09   
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pintou um lado do muro, independentemente, e no final Pastore incluiu uma seta ligando os 

dois.  

 

Cada um segue seu caminho hoje em dia, mesmo... Fala mais o individualismo, 

mais presente. Cada um tem sua página, sabe? Eu mesmo vivi o começo disso. 

Agora deve estar firmado. Então, porque eu peguei essa fase também montei um 

fotolog, pra mim. Tanto que eu fui buscar um autoconhecimento. Até hoje busco, 

né? Meus trabalhos, eles têm um pouco disso... A gente vai se conhecendo, 

mesmo.  Que nem, tipo, se instalando como indivíduo primeiramente, né? Para 

depois fazer qualquer outra coisa, né? 

 

 
  
 
 A Morada do artista aponta para a busca de Pastore de se encontrar, de construir 

paredes sólidas para sua própria casa, paredes, chão, teto, janelas e portas que se refiram a 

sua jornada, onde ele caiba e possa existir. (A112) Tendo a total noção do que constrói ele se 

auto adquire. Inspirados pela apropriação de sua trajetória, apresentamos um poema de 

Pastore que traz premente a questão da temporalidade (P37;A103): 

 
“A vida como é” 
01/10/09 
diria o milheiro de poetas enquanto o sol ilumina esquentando a carcaça. 
O sol marca dez horas da manhã correndo atrás do ônibus que passa caramujo á diezel de avenida. Artifícios 
veiculares: a vida em repentes crônicas diárias, momentos em solavancos levantam a tampa do bueiro e o 
subsolo vem a tona. 
Aspirais nos conservam, neuroses nos consomem e este vento que sopra de repente respira aliviado, de 
antemão, a liberdade sombra da arvore existente dentro da gente, contínua e pouco alimentada. Nua benção a 
quem desfruta frutos matinais, ao fim da tarde caindo noite e nascendo dia. Experiências malignas que 
carregam o Deus chifrudo no cangote, antigo contato, sublime rastejante, o dar vazão as coisas que vem da 
nuca. Chovem liberdades em raios de sol, testemunhas oculares obviamente crivadas assinam mensalmente o 
óbito em pleno vigor, transparentemente fazem uma construção de vidro que fragiliza a vida transeunte que 
foto observa. Sabemos que nós vamos e as samambaias ficam brotando como sempre brotaram resistente as 
frestas. Por isso a saúde de dar vazão aos olhos líquidos e brilhantes das coisas. Ampliamos a nós mesmos  

Morada do artista 
casa de passarinho, corpo presente. 
O artista deve construir sua morada 
atraindo e construindo coisas,  
sabendo, tendo a total noção do que 
constrói ele se auto adquire. 
Em busca do real 

17/09/09   
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Ampliar a si próprio sempre foi uma meta perseguida por Pastore. Ele relaciona 

fortemente sua trajetória na arte com seu percurso de autoconhecimento. A seguir 

acompanharemos uma série de três caixas apontadas por setas, intituladas, em seu conjunto, 

de busca interior.  Cada uma delas aparece em destaque no blog de Pastore, e então ganha 

um nome próprio, a saber: transgressão, recuo interno – única alternativa e alteridade.  

 
 
 
  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mais uma obra da série de caixas aparece isolada em um grande muro, Pastore a 

intitula Gnose, e a remete a um texto de sua autoria chamado Eu.  

 

 
Gnose 

 
eu!  
 
Livros escreventes 
matando o precavido 
ritmando avenidas, 
onde a rua poesia 

escreve a mão até o ponto 
 
ônibus final 
atrasado como o costume 
quebrado  
logo virá outro 
 
não dará sinal 
que poeiras levantem 
o braço não será erguido 
ao olhar que dirige 
palavras do lápis de carpinteiro  
 
afiando estilete 
observa a criação poética 
diz feições a cara 
não vestígios condensam tudo 
 
maior arte  
aniquilamento eu lírico.  

 
Uma das suas caixas de morar foi pintada sobre uma guarita, na mostra “Em torno dos 

limites da arte”, que aconteceu na FUNARTE42. A guarita já existia no local, e como Pastore 

ficou responsável por pintar a parte exterior ao edifício da exposição, ela acabou sendo 

                                                 
42 Trabalho de intervenção na FUNARTE: mostra "EM TORNO DE: NOS LIMITES DA ARTE". Ocupação 
Cabana Extemporânea. www.flickr.com/pastore4life 

08/09/09   

alteridade 

busca interior: 

recuo interno. única 
alternativa 

  

03/09/2009 
Transgressão 

dez.09   
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escolhida como intervenção. Ele relaciona a construção de uma morada à possibilidade de 

encontrar um lar, a partir de si mesmo, e nos alerta sobre a importância de se viver a vida, 

prezando o mistério que há no real. Pastore faz alusão também à junção entre intelecto e mão 

de obra, que neste caso, caminharam juntos na construção da obra (P31;A120), o que, 

segundo Pastore, a tornou menos frágil. 

Cabana Extemporânea 

Construção de uma morada(lugar do artista-contrutor 
de enigmas à decifração), espécie de auto-recrutamento 
a ela, construindo um novo lar em si, interno, sem 
fugas(sacadas sintomáticas)dando a volta - 
contornando o inacabado(eterno e sem fim), sugerindo, 
vivendo no real da coisa de ser. 
Guarita sempre alerta, vigilante atento contra a 
sobrevivência cotidiana, prezando sempre o primado a 
vida: viver.  
Negação da fragilidade, diferença entre intelecto e mão 
de obra, trabalhando juntos na contrução desta 
morada.  
 

Ainda na etapa caixas de morar, podemos encontrar a série Das Ding, na qual o 

mistério é o principal tema e mote para sua criação. (P50) Pastore começa relatando o que é 

Das ding para Lacan e para a psicologia, mas logo se atrapalha um pouco com as definições. 

Quando questionado sobre o que é Das ding para ele, diz que a tentativa de encontrar 

significado para algo que está diante de nós nunca se completa:  

 

  
 
 

Sempre tem algo mais. Você vai desvendando esse véu, mas só que.. Tipo 

uma obra de arte: esse é o interessante. Esse é o ponto. Resguardado, 

entendeu?  O que vai deixar aquilo render para séculos. Discussões e 

discussões. É o que causa uma inquietação assim, mesmo. Porque é muito 

interessante quando você leva essas discussões para o dia a dia. Porque a 

obra de arte ela é um fetiche, você tem esse fetiche com as coisas, de você 

questionar mais, também. Porque a gente dá vida à matéria. Porque isso é 

um tiro de dar novos significados. A mesma volta que você dá.... É que as 

coisas costumam ser mais simples, a gente quer ver a elas muito simples. 

 

 

dez.09   

dez.09   
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No seu blog, Pastore dá um contorno mais conciso às idéias esboçadas acima. Fica 

muito evidente a força do mistério e do enigma cunhados nestas obras:  

Série das Ding 
23/01/10 

Buscamos o que se repete semelhante a nós e que nos garante retornar ao lugar que nos reflete,fugindo do 
mistério. Mas este mistério é como um véu que nunca será retirado sim espiado e apenas contornado. A 
tentativa de descobrir este véu é o contorno que vai de encontro a decifração. Uma pintura carrega enigmas a 
ser decifrado além dela em si. Mas este enigma se firma durando em séculos e é o que gera uma inquietação. 
Mas uma boa pintura deve conter um véu potente no enigma, que não pode ser respondido restando-se 
inacabado, perdurando a inquietação na busca de uma decifração do que está fora do significado.  

 
Inquietas e indecifráveis, as caixas de morar de Pastore parecem estar explorando 

movimentos novos, estão precisando se expandir, estudam modos de crescer vertical ou 

horizontalmente, experimentam extensões e dobras: parecem anunciar os totens que virão. 

Na mesma exposição citada acima, há um dos Das Ding que se projeta para o alto, através do 

estímulo do mestre de Pastore. Foi na marra, (P50) conta ele, que suas figuras tomaram 

maiores dimensões e experimentaram espalhar-se sobre o muro todo. Neste mesmo 

movimentos de expansão, Pastore cria uma alavanca para sair do cinza, como é possível 

observar na foto abaixo. O poema, escrito em outra ocasião, inunda-nos de imagens de 

mudança.  

22/07/10 

Um machado partindo minha casa ao meio 
tentando me ver, observando e ruindo suas tolices. 
Estava aqui antes desta construção, por isso, ser eterno. 
Depois desta afirmação fecharam a roda e esqueceram  
de onde vieram, queriam arrancar o que tinha dentro, 
pediram ao pai, ao filho, não exigi nada e nem disse 
amém, sem pedras nos bolsos, permaneci como sempre, 
espírito santo e suas controvérsias. Coloquei Deus num 
fogo para vê-lo dançar. Sabendo que posso ressuscitá-la, 
fiz uso da palavra, cumprida como uma faca que não corta, 
sim perfura e finca de um galho a outro.  
 
 Os totens são casas que apontam para o céu, que guardam em si o enigma da fenda 

sem escancará-la. São casas cujas janelas encontram-se além de nossos olhos, e suas portas 

se abrem e se fecham sem que possamos nos dar conta. Os totens de Pastore parecem 

condensar as imagens de casa, caixas de morar, chaves, árvores e falos, tudo em apenas um 

símbolo: o totem. Ele nos aponta poder, projeção, remete à vontade de ser alguém. (P16)  

 

Gosto muito dessa coisa ereta, uma coisa fálica, mas não só isso, uma 

coisa de altivez. Uma coisa contemplativa, são totens, tal.  

 

Os totens de Pastore, assim como suas árvores, têm raízes fortes no solo, mas 

rememoram ininterruptamente a ligação com o céu; e ainda explicitam a tensão entre o 

 
dez.09   
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orgânico e o artificial. Segundo Pastore, eles registram barreiras encontradas em seu 

percurso pessoal, que muitas vezes são por ele mesmo criadas; ao mesmo tempo remetem à 

possibilidade de ensaiar novos saltos, de projetar atravessamentos que o aproximem de seus 

desejos. 

 

 
 

Eu me coloquei a fazer isso naqueles outros quadros que já estavam 

prontos. E saiu isso daí. Eu vejo eles como se fosse uma auto-barreira, 

quando você põe um obstáculo na sua frente para não resolver os 

problemas. Comigo muitas vezes foi assim. Eu tinha tudo na mão, e eu 

invento uma barreira para não fazer, sabe? Um probleminha aqui, outro 

ali, tal. E eu acho que eles foram um certo obstáculo. Mas ao mesmo 

tempo, a idéia deles mesmo, vem de uma idéia tipo uma escultura, um 

totem, tal, com coisas, tipo... Pode ser até um ensaio para 3D, para um dia 

eu pegar isso e fazer uma escultura normal, mesmo. E também passa por 

um filme chamado Stalker43, já ouviu falar? Atravessador. Tinha um lugar 

lá na Rússia que era uma usina, onde tinha experiências nucleares, reza 

uma lenda que tem uma sala lá dos desejos, e esse cara é o atravessador 

que leva as pessoas até os desejos deles, esse lugar chama Azona. E aí, ele 

não sabe o caminho, não sabe como chegar lá. Esses aí eu intitulei como 

Azona, um lugar... ao mesmo tempo que eles tem a ver com esse lugar dos 

desejos, eles mostram  que meus desejos estão um pouco conturbados, 

assim, parece, sei lá. Parece que eu ponho obstáculos na frente dos meus 

desejos... quando imagino fazer isso imagino em pegar casca de árvore, 

para contrastar o rude com uma coisa limpa, assim, bonita. Essas coisas de 

emergência...  

                                                 
43 Stalker é um filme de 1979 do cineasta russo Andrei Tarkovsky.  

Fevereiro de 2010 

Azona  
Acrílica e nanquim bico de pena sobre cartão de esboço  
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 Pastore nos mostra a contradição que existe em perseguir, de fato, seus desejos, pois, 

para ele, seus desejos estão um pouco conturbados. Podemos considerar que, muitas vezes, 

não se sabe ao certo quais desejos são genuinamente nossos, e aqui fica evidente os percalços 

que fazem parte do processo de autoconhecimento: de nada adianta chamar um atravessador 

para auxiliar na descoberta da trilha, pois ele também não conhece o caminho de antemão.  

 
 

 
 
OSAMA!   
Como faz para quebrar  
as regras do subjetivo 
quebrando 
como fazer o pensamento 
do papel executado 
executando 
como romper com seu redor 
rompendo ao redor  
como fugir de trânsitos do 

pensamento em garrafas 
transitando 
como evitar as palmas  
cegas ao final 
delatando entre pálpebras 
como abrir pálpebras sem 
aparelhos esterilizados 
escrevendo bisturis  
Tomado por uma doença comum de não dar vazão 
criativa a criatividade 
liberto pelo solavanco da gaita que tentava incluir o 
não ritmo da música.  
 
O poeta é inimigo do ritmo.  

 
 Há algo que é proibido e inacessível para quem ainda está no começo da caminhada, e 

Pastore celebra isso na figura do totem sobre uma ficha de biblioteca do livro de 

Maiakovsky, e o título da obra criada por Pastore é o mesmo título do livro: Como fazer 

versos. Percebemos que Pastore busca solucionar o enigma de 

como fazer as coisas, como viver de uma maneira mais 

apropriada e genuína, dentro daquilo que faz sentido para ele. 

(A124) 

 

Esse aqui é muito louco, se você ler o nome do livro: Maiakovsky, 

Como fazer versos... bem bacana, eu quis usar ele, assim... Uma 

poesia mais agressiva e ao mesmo tempo mais contemplativa, pelo 

totem, mas ela é meio inacessível, meio proibida, assim, sabe... Aí 

cabe várias leituras desse proibido... Desse inacessível... 

 

22/09/09   

Como fazer versos  
Acrílica e collage sobre cartão 
de esboço.  
 

Fev/09   
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Os totens de Pastore solenizam o contraste entre o rude e o limpo, entre a agressão e 

a contemplação, entre o desejo e o obstáculo, entre o empecilho e a possibilidade, entre o 

natural e o artificial, entre a proibição e a transgressão, entre o inacessível e a aventura.  

No totem que conheceremos a seguir, denominado Hermético, percebemos a 

evidência do enigmático, tanto no nome da obra, quanto nela em si. Há uma fresta obscura, 

que foi aproveitada do próprio ambiente, que nos conduz, mais uma vez, ao mistério 

inapreensível do que não conseguimos enxergar. Esse totem é coberto por protuberâncias 

pontudas, que nos remetem à dificuldade de nos aproximarmos da resolução do enigma, pois, 

ao mesmo tempo em que nos protegem, ameaçam: 

 

 

 

 

 

O buraco cravado no topo do totem ao 

lado é a fenda crispada nos abismos de uma vida. 

Pastore passeia por fissuras e contornos através 

dos seus buracos, olhos, vazados e beiradas.  

 

 

 

 

 

 

No exemplo subseqüente, Pastore crava um olho no meio de um muro chapado, 

inventando uma brecha que nos leva alhures, forçando uma ruptura que escancara um céu 

azul e um amplo horizonte. Ele batiza essa obra de Fazer olho (no literalmente), e nos conta 

que a recriação do olhar existe. (P45; A114) Ele fez um olho novo e inusitado no seio de 

Guarulhos, e com isso provocou que algo fosse enxergado por quem tem olhos. O guarda 

daquela rua tem olhos, e aqui aparece uma parceria inesperada: ele interage com a pintura de 

Pastore e a partir disso inicia-se um diálogo. Pastore incorpora os escritos do guarda em sua 

obra, e valida essa troca, postando-a em seu blog seguida por um texto de sua autoria. A 

seguir, veremos as etapas da obra (P48): 
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Passando,vi uma intervenção feita no trabalho que fiz a algumas semanas pelo guarita que trabalha ao lado 
do muro. Durante o processo da pintura, ele disse que meu trabalho era um espectro de depois do terremoto 
no Chile e o intitulou como “depois do terremoto”. Completei dizendo-o, tens razão, depois da tempestade 
sempre vem a bonança, já que nestas pinturas, digo de uma inversão de perspectiva, reconstruindo o olhar 
perante as coisas e como elas se apresentam. Ele, um ser de expressão e linguagem, não ia deixar de se dizer 
em meu trabalho – o trabalho se dilui sendo hoje, mais dele e dos transeuntes do que meu, até por vivência e 
convivência- e escreveu seu parecer, dizendo mais do trabalho, denunciando o inacabado, abrindo uma 
lacuna a ser decifrada: 
 
“Depois do terremoto toda raça humana se foi 
tudo porque não tinha Deus” 
O trabalho se afirma, assim como a frase, em várias clivagens.  

Realizado numa linguagem 
atual, na práxis, este trabalho 
diz o mesmo que um herético 
declarou à Ruysbroeck, mistico 
de Bruxelas: “Deus nada pode 
saber, desejar ou fazer sem mim. 
Com Deus, criei-me e criei todas 
as coisas, e é a minha mão que 
sustenta o céu, a terra e todas as 
criaturas. Sem mim, nada 
existe”. 
Diz de uma construção inumana 
que passa pelo humano e veio a 
tona por este guarita pensador. 
Diz deste trabalho, um olhar 
para as coisas que nos une e que 
estão ai, sempre estiveram e hoje 
são esquecidas pela falta de vê-
las, por uma descrença 
maquiada de um “niilismo 
normal aos dias de hoje”.  

Digo, contra esta balela contemporânea e de lenta dinamitação de Deus, sobre nossos guardiões (céu, 
horizonte, mar, pedras, plantas, lagos e arvores) que desde sempre nos sustentaram, espelhando nossas 
reflexões, nossas quimeras,pensamentos sobre a vida e suas sugestões. “As pessoas caminham pela praia, a 
praia caminha pelas pessoas”, o trabalho segue defendendo os dias de hoje, passando pelo que escreveu o 
poeta Chacal, dizendo de uma voz em nós, latente nas coisas, como sempre esteve, e cabe ao indivíduo ouvi-
la. Tudo em nós depende de nós, é deste resgate que esta construção vos fala,invertendo a frase e pensando 
seu sentido a partir de um novo olhar: 
 
"Depois do terremoto Deus se foi 
tudo porque não tinha raça humana". 

Fazer olho  (no literalmente) 
recriação do olhar 
Existe, basta ter olho para 
enxergar  
construção do olhar 
agora pouco 
construção do olhar, refazendo 
olho 
Av s. luiz guarulhos, v. rosália 
hoje 2010 
 

05/05/10   

 
05/05/10   
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A voz de Pastore se torna cada vez mais contundente e autônoma, e assim, vamos 

sendo convidados a silenciar diante de seu som: esse é o anúncio de que essa constelação 

deve chegar ao fim. Espero que possamos levar conosco o legado que Pastore libertou no 

mundo através de sua arte, assim como ele certamente carrega consigo tudo o que sua arte, 

no mundo, deixou cravado em si próprio. (A123) 

  
Ah, primeiro, primeiramente, ampliou.  Ampliou os horizontes. Agora tem 

uma coisa que, indo pelo viés do autoconhecimento, o horizonte, ele já 

estava lá, aí eu comecei a enxergar ele. Eu ainda estou num processo de 

administrá-lo. Então, a leitura, acho que primeiro a leitura mesmo foi a 

coisa principal, que abriu para outras, outros parâmetros e outros 

conhecimentos.  Então, por exemplo, eu acho que o pintor, ele tem que 

ouvir uma música boa, ler bons livros; para todo mundo, não só para o 

pintor.  Expansão. E eu sempre tive um quê para a palavra. Ampliar 

repertório, e hoje em dia é... Dominar esse repertório, assim...  Tipo, e isso 

é impossível mesmo, dominar repertório e tentar tirar dali muito mais. 

Tem tudo, tem a questão de terapia, de se encontrar... Mais pode se 

resolver ampliando o repertório porque aí já entra nisso daí também...  

 

04/04/10 
 
De repente toda a minha figura enrubesceu-se  
e exprimiu o desejo de afundar terra a dentro, 
de furtar o fogo e encontrar uma língua, 
trabalhar o horizonte em que outros tombaram  
e resumir esta quantidade desconhecida 
 
Aqui supero minhas incompetências 
frente a outras 
penso se devo continuar nesta partida, 
só ter sido minhas gagueiras 
ou ter dado paz nesta vida 
mas continuo, e este cobre acorda clarim 
 
Pensando o que veio antes, 
depois de telas visto, 
perco a inteligência de minhas visões 
Rebento um salto pelas coisas inauditas 
e trago esta pedra para seu tato  
 
 

 
E trazemos, juntos, essa pedra para seu tato. 
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As pedras caminhavam pela estrada. Eis que uma forma obscura lhes barra 
o caminho. Elas se interrogam, e à sua experiência mais particular. 
Conheciam outras formas deambulantes, e o perigo de cada objeto em 
circulação na terra. Aquele, todavia, em nada se assemelha às imagens 
trituradas pela experiência, prisioneiras do hábito ou domadas pelo instinto 
imemorial das pedras. As pedras detêm-se. No esforço de compreender, 
chegam a imobilizar-se de todo. E na contenção desse instante, fixam-se as 
pedras – para sempre – no chão, compondo montanhas colossais, ou 
simples e estupefatos e pobres seixos desgarrados. 
Mas a coisa sombria – desmesurada, por sua vez – aí está, à maneira dos 
enigmas que zombam da tentativa de interpretação. É mal de enigmas não 
se decifrarem a si próprios. Carecem de argúcia alheia que os liberte de sua 
confusão amaldiçoada. E repelem-na ao mesmo tempo, tal é a condição dos 
enigmas. Esse travou o avanço das pedras, rebanho desprevenido, e 
amanhã fixará por igual as árvores, enquanto não chega o dia dos ventos, e 
o dos pássaros, e o do ar pululante de insetos e vibrações, e o de toda vida, 
e o da mesma capacidade universal de se corresponder e se completar que 
sobrevive à consciência. O enigma tende a paralisar o mundo. 
Talvez que a enorme Coisa sofra na intimidade de suas fibras, mas não se 
compadece nem de si nem daqueles que reduz à congelada expectação. 
Ai! de que serve a inteligência – lastimam-se as pedras. Nós éramos 
inteligentes, e contudo, pensar a ameaça não é removê-la; é criá-la. 
Ai! de que serve a sensibilidade – choram as pedras. Nós éramos sensíveis, 
e o dom da misericórdia se volta contra nós, quando contávamos aplicá-lo 
a espécies menos favorecidas. 
Anoitece, e o luar, modulado de dolentes canções que preexistem aos 
instrumentos de música, espalha no côncavo, já pleno de serras abruptas e 
de ignoradas jazidas, melancólica moleza. 
Mas a Coisa interceptante não se resolve. Barra o caminho e medita, 
obscura. 

Enigma - Carlos Drummond de Andrade 
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ALICERCE 
Poesia é a fundação da verdade. E fundar, aqui, se entende em dois sentidos 
diferentes: fundar como fundamentar, estabelecer alicerce, e fundar como começo.  

Benedito Nunes 
 
Longe de pretender solucionar o enigma. Põe-se como tarefa, simplesmente, ver o 
enigma. 

Martin Heidegger 

 

Cidade de São Paulo. Maior metrópole brasileira. Cidade construída e dedicada ao 

trabalho. Andando por suas ruas, percebemos uma cidade múltipla, multifacetada, 

estrangeira, caipira, imigrante e migrante. Somos italianos, portugueses, espanhóis, chineses, 

africanos, nordestinos, paulistas. Somos centro e periferia, miséria e luxo, capitalismo, 

consumo e fome. Somos propaganda e vendas, produção e consumo. Somos ilhados e 

conectados. Somos paulistanos. 

A cidade é concreto, com algumas poucas ilhas de verde e natureza. A cidade é 

deserto de cimento, com oásis efervescentes de arte e colorido. A pressa predomina, e o 

movimento de reter-se na pausa é raro, porém, imprescindível: é ele que garante algum 

respiro à cidade. Sua transpiração libera ações criativas que exalam por entre seus poros 

poeirentos. Na inspiração a cidade se nutre daquilo que ela também não é. No contexto hostil 

e voraz da cidade, que num gole nos devora, encontramos a possibilidade de nos 

embebermos do seu contrário. Produtividade e aquisição podem, por um segundo, perder o 

sentido. Ao contrário, do avesso, contrastando, o oposto se enquadra e se libera, se adéqua e 

novamente incomoda. Esse é o movimento do grafite. Os quadros de cores e letras têm como 

moldura e suporte os muros que somos nós, imbricam-se em nosso cotidiano à revelia de 

nossas exigências e preconceitos. Se letras teimosas e rebeldes insistem em aparecer em 

nossas fachadas, estampando em nossas caras símbolos de impossível compreensão, se 

personagens coloridos arrebentam nos muros alhures de nossa estada, se por enquanto não 

queremos prestar atenção nisso, se de repente já não sabemos muito bem o que é paisagem 

ou passagem: assim irrompe o gesto que vira arte que vira produto que vira consumo que vira 

nada que vira algo que vira, vira... Viramos-lhes as costas e eis que algo novo surge de dentro 

de nossa pálpebra a nos rememorar tudo aquilo que não queríamos ter visto. Já não sabemos 

como classificar os grafites que teimam em aparecer e desaparecer. Exaltados, desesperados, 

glorificados e, impotentes, tentamos: o que é isso? (P16) 

O grafite é oriundo da cultura Hip Hop, que surgiu nos guetos de Nova Iorque, nos 
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Estados Unidos, na década de 1970, e teve como berço o bairro do Bronx, cuja população era 

predominantemente negra. Silva e Silva esclarecem: 

 

Através de uma expressão gráfica transgressora constituída pelo grafite, de 
um estilo musical inovador quanto à proposta rítmica e melódica como o 
rap, e de um modo de dançar igualmente original, cujos movimentos 
interpretam a descontinuidade e a velocidade dos beats repetitivos 
produzidos pelo disque jóquei que é o break, o Hip Hop abrange diversas 
manifestações artísticas que se popularizaram como "arte de rua". Os 
primeiros protagonistas deste movimento foram, na sua maioria, jovens, 
negros ou descendentes hispânicos, moradores dos bairros periféricos de 
Nova Iorque. (Silva e Silva, p.136, 2008) 

 
 

O movimento Hip Hop surge como contestação e transgressão contra a hegemonia 

branca. Scandiucci (2006, p.226) afirma que esse movimento chegou ao Brasil na década de 

1980, época de redemocratização, que, a partir do milagre militar, teve como uma das 

conseqüências o aumento da população pobre do país, em virtude da crise econômica. O 

movimento Hip Hop se manifesta, principalmente, em comunidades que moram nas 

periferias da cidade, ou em partes marginalizadas de grandes centros urbanos.  Hoje em dia 

ele não se restringe apenas a questões de raça, mas pode ser o porta-voz de insatisfações e 

contestações. Do mesmo modo como pode ser uma ferramenta de conscientização e 

engajamento político, o Hip Hop também acabou sendo englobado pelo mercado, e assim 

tornando-se um produto de consumo. Não será nosso objetivo aprofundarmo-nos sobre o 

movimento Hip Hop, cabe apenas salientar que, atualmente, ele guarda essa ambigüidade 

entre subversão e contestação de um lado, e adequação às leis do mercado cultural de outro. 

(P41) 

Quando falamos em movimento Hip Hop, nada mais justo do que validarmos a voz de 

um grafiteiro, para darmos continuidade às nossas reflexões. Para Bruno Pastore, o Hip Hop 

é uma porta de entrada para quem está fora, e uma porta de saída para quem está dentro: 

 

Para mim, ele é uma porta de entrada. Ele tem o grafite, que é do Hip Hop, 
mas o grafite é uma pintura. Ele tem o rap, que é uma poesia, ele é uma 
trova, aquela coisa bem medieval. E o DJ é música, é impressionante, ele 
faz aquela coisa da decupagem, igual no cinema, que os caras pegam uma 
música, faz o sample, e transforma. Eu acho isso impressionante. O Hip 
Hop diz muito da nossa época por causa disso, né? E... Então, o Hip Hop é 
uma porta de entrada para quem está fora, e ele é uma... Não, péra aí... Ele 
é uma porta de entrada para quem está fora das coisas, para ser inserido, 
como inclusão, como grito, como auto-estima, ele é uma porta de entrada 
para quem está fora. E ele também é uma porta de saída para quem está 
dentro. Porque, do Hip Hop, você pode, você deve buscar outras coisas. 
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Porque eu creio que o Hip Hop por si só... Como tudo na vida... Eu ouvi 
muita gente do Hip Hop dizer isso: que o rap é bom quando ele voa, 
quando ele migra do rap, vai buscar referências em outros lugares. Então, 
o Hip Hop por ele só ele não se sustenta, ele não é... Ele é o que? Ele é uma 
ideologia. Para mim, ele é isso daí, ele é uma porta de entrada para voar. 
Ele é que nem um pássaro, e se ele não voa, não existe. 
 

O grafite foi um meio de alçar vôo para Bruno. Não discutiremos aqui se os grafites 

da cidade são “obras de arte verdadeiras” ou “formas de comunicação”, pois, não é nosso 

intuito classificá-los. (P18) Para Gonçalves e Estrella (2007, p.99) a arte interessa menos 

pelo que expressa e mais pelas marcas que pode deixar, por seu poder de nos engajar em 

processos de invenção; já a cidade é importante menos em relação a geografia dos espaços 

produzidos e mais em sua relação com o tempo da experiência, ou seja, pela qualidade das 

experiências próprias que seus espaços podem suscitar. 

Quando falamos da relação indívíduo-cidade, somos levados a pensar sobre qual o 

sentido dessa relação para os grafiteiros. Estrella (2006, p. 14) afirma que as ações dos 

grafiteiros pela cidade dão a eles garantia poética: “O ato de grafitar na cidade é uma 

estratégia poética para manter o diálogo constante com a origem. A cidade concreta é a 

essência da imaginação do grafiteiro.” Para a autora, a batalha cotidiana do grafite se 

expressa numa espécie de cruzada visual para lembrar à cidade a sua humanidade.  

Humanidade essa que, na maior parte das vezes, “escolhe” onde pousar, pois não acontece de 

forma igualitária em todas as regiões. Gonçalves Filho nos aponta a dura realidade de 

segregação social, na qual os espaços urbanos nem sempre são de uso coletivo (P21): 

 

Os espaços e caminhos públicos, na sociedade de classes, são imantados 
pelo poder de segregar, pelo poder de sempre atualizar a desigualdade. A 
fruição de um bem público, manchado pela desigualdade, degrada-se em 
sentimentos de culpa: o humilhado não pode evitar “despencar em sua 
realidade”, arrastado para perto de seu pai ou sua mãe, seu irmão ou seus 
amigos, todos os excluídos da praça onde a presença dos pobres não pode 
contar, a não ser a serviço dos que despendem dinheiro e ordens. O sabor 
da alegria vai logo amargar, misturado ao fel da desigualdade, ao 
sentimento de que a cidade é fechada para os humildes. (Gonçalves 
Filho,2007, p. 200)  

 

A oportunidade de fruir um bem público pode parecer indevida, ou não merecida, por 

quem costuma não ter acesso a nada. (C74) Não é possível habitar algum lugar quando se 

tem a sensação de não-pertencimento. Muitas vezes, a humanidade fica esquecida na aridez 

das periferias das grandes metrópoles, regiões privadas de recursos e de investimentos 

públicos. O grafite pode ser um oásis de cores e mensagens que brota no seio dessas regiões. 
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Scandiucci (2006, p.73) afirma que “esse colorido de imagens vivas – muitas vezes de dor e 

protesto – dá uma outra roupagem à alma periférica. [...] Não se trata de um colorido 

simplesmente ‘bonito’, infantil. Ao contrário, em geral, tem caráter denunciativo e 

contestador da realidade daquele lugar.” Sabemos que o grito de protesto pode ser uma faca 

de dois gumes: pode escancarar a ferida e exigir retaliação, ou pode apenas apaziguar 

frustrações e mazelas, mantendo-as quietas e afagadas. (P34;C63) 

O mundo instalado e erigido pelos grafites, muitas vezes, refere-se à exarcebação da 

degradação e precariedade urbanas. Ao levantar um mundo de cores em meio ao cinza do 

concreto, ao levar para lugares de passagem e pressa personagens, tags, movimentos de 

outros ritmos, salienta-se o ambiente que os acolhe e envolve. Componentes citadinos, tais 

como sujeira, poluição, muros desmantelados, calçadas esburacadas, bueiros e afins, são 

parte integrante das obras que nos lembram de que há tudo isso na cidade, mas que também 

há algo de outro. (C71) Nem sempre os grafites são erigidos em lugares degradados ou 

desagradáveis, mas sempre se relacionam com uma abertura para algo de outro na cidade, 

algo que abre as portas do estranhamento e da reflexão. O apelo dos grafites é para que se 

quebre o automatismo e a alienação corriqueiros, mas esse apelo pode ser ouvido ou não.  

O grafite, quando eclode nas ruas, é gesto, é primitivo, é espontâneo, é efêmero e 

caduco. Pode sumir por completo no segundo seguinte de sua origem. Vivemos, porém, 

numa época que exige a perpetuação em termos materiais e simbólicos, exige que o signo 

seja transformado em mercadoria para que assim possa ser consumido. O paradoxo instala-

se: se à arte é permitida alguma efeméride, o fluxo da mercadoria demanda que o simbólico 

torne-se palpável, para assim poder ser comercializado. Os artistas não vivem alhures, (C75) 

vivem nessa sociedade, então, o grafite também busca passear pelas galerias, precisa se 

transformar em algo que dure, seja através das fotos que os perseveram nas mídias on line, 

seja na decoração de interiores e exteriores que pode gerar rendimentos, seja no mercado de 

arte que tem a sua exaltação no mundo das galerias. (P38) 

Outro paradoxo é evidente: mesmo na contemporaneidade, quando o valor de 

durabilidade de uma obra já foi posto em questão e as obras são comumente solúveis e 

fugidias, ainda assim há busca em preservar e armazenar as obras, seja em registros e 

portfólios, seja em narrativas e mídias. (P39) A possibilidade de perdurar através dos tempos 

na (P37) de arte é algo tentador e ao mesmo tempo ilusório. Ao assinar seu nome numa obra 

que permanece, o artista pretende se tornar ele mesmo imortal, mas inevitavelmente constata 

que não o é. (P38) Ao criar uma obra que perdure, como por exemplo, uma escultura, o 
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artista pode ser tocado pela ilusão de eternidade; os grafites, entretanto, acabam por explicitar 

a perenidade de uma vida, por já terem o fim marcado desde o primeiro traço.   

As obras de arte podem evidenciar a relação do homem com sua temporalidade, 

pois fundam, a cada época, um povo historial, inscrito na história da humanidade, e revelam 

um mundo de traços e significados, que estão permeados por todo o passado, presente e 

futuro. (P37;C89) “Em outras palavras, a verdade ganha uma forma histórica determinada na 

medida em que a criação ou produção fixam a verdade da figura na obra e a obra de arte 

como acontecimento histórico da verdade [...]”. (DUARTE, 2008, p.28) 

 As obras de arte têm a força de trazer à tona a temporalidade que pode ficar 

esquecida no modo automatizado e mediano da vida cotidiana. São como arautos que 

atravessam todos os tempos e nos lembram de que a duração está inscrita nas coisas, e que o 

homem tem o tempo como estofo do seu corpo. Como nos lembra Merleau-Ponty: 

 

Pois, se nem em pintura nem alhures podemos estabelecer uma hierarquia 
das civilizações ou falar de progresso, não é que em algum destino nos 
retenha atrás, é antes que, em certo sentido, a primeira das pinturas ia até o 
fundo do futuro. Se nenhuma pintura completa a pintura, se mesmo 
nenhuma obra se completa absolutamente, cada criação modifica, altera, 
esclarece, aprofunda, confirma, exalta, recria ou cria antecipadamente 
todas as outras. Se as criações não são uma aquisição, não é apenas que, 
como todas as coisas, elas passam, é também que elas têm diante de si 
quase toda a sua vida. (Merleau-Ponty, 2004, p.46) 

 

Os grafites trazem consigo e erigem toda a fugacidade da época atual.  É preciso 

pressa na sua execução, pois a cidade interpela o artista o tempo todo; é preciso ser hábil para 

brotar no seio da cidade, correndo risco de desaparecer instantaneamente; é preciso haver 

algum movimento de conservação para que os grafites perseverem apesar de tudo isso, e 

ainda assim possam ser comercializados.  Os grafites desvelam e fundam o modo como nos 

relacionamos com a cidade atualmente; descobrem novos modos da arte acontecer, revelam 

também os jogos de poder institucionais reinantes e as leis de mercado, ao mesmo tempo em 

que contestam tudo o que foi dito acima. A cidade é o berço do grafite, é onde ele surge, e 

para onde invariavelmente retorna, independentemente dos outros espaços por onde possa ter 

circulado. Duarte nos esclarece acerca da discussão sobre o espaço essencial das obras de 

arte em Heidegger: 

 

Na análise do ser obra da obra de arte, a conseqüência extraída dessa 
consideração é que o espaço essencial das obras de arte não é o museu, 
invenção recente, mas o seu mundo histórico. Privadas de seu mundo, as 
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obras já não são mais o que foram, ainda quando não tenham desaparecido. 
A tese de Heidegger é forte: são as próprias obras que, em seu 
acontecimento, abrem um mundo histórico de um povo. (Duarte, 2008, 
p.26) 
 

O espaço próprio das obras, no caso das pinturas clássicas, já ruiu, pois o mundo no 

qual elas surgiram já não existe mais. Os museus seriam, nesse caso, um não-lugar que 

acolhe obras diversas, todas sem mundo. Entretanto, todo o esforço de preservação e 

restituição do mundo no qual as obras surgiram também acaba por ser em vão, pois é 

impossível, e até mesmo indesejável, restituir o mundo da obra tal qual ele existia, uma vez 

que nós existimos a partir desse mundo que conhecemos hoje, e podemos apenas fazer 

referências e estudar as épocas passadas, sem nunca, porém, habitá-las de fato.  

 

As esculturas de Égina na coleção de Munique, a “Antígona” de Sófocles 
na melhor edição crítica, são, como as obras que são, arrancadas de seu 
lugar essencial próprio. Por mais elevada que seja a sua estatura e seu 
poder de impressão, por melhor que seja a sua conservação e ainda segura 
a sua exegese, o deslocamento para a coleção lhes tomou seu mundo. Mas 
mesmo se nos dermos ao trabalho de superar ou evitar tais deslocamentos 
das obras, por exemplo, indo visitar em seu local o templo em Paestum e 
em sua praça a catedral de Bamberg, o mundo das obras diante-da-mão 
está ruído. (HEIDEGGER, 1936/2008, p.26) 

 

Se o mundo original das obras está vedado para nós, estaríamos impedidos de fruir as 

obras de arte que não nos são contemporâneas. Não é o caso de chegarmos tão longe nessas 

restrições. Se a obra não pertence mais ao lugar de onde surgiu, pois este não existe mais, 

podemos dizer que a obra pertence ao lugar que ela mesma abre ao seu redor. Ela conserva, 

em si mesma, traços do mundo que a engendrou, e erige novamente, a cada vez, um mundo 

inerente e pleno de significados próprios em torno de si, porém, isso depende de que haja 

homens para guardá-la em sua aparição.  Mesmo ruído o mundo original das obras, o modo 

como a comunidade humana se detém sobre elas traz à tona a verdade sobre nossa época 

historial, e sobre a relação desta época com outras.  

O museu é um lugar construído e planejado, mas, na atualidade, as obras de arte já 

surgem propensas a ocupar locais onde possam ser expostas, e mesmo os museus já não são 

espaços rígidos como eram na época em que Heidegger vivia44. Os museus, de certa forma, 

explicitam o modo de vida da cidade que os abriga, e Fabbrini aponta que há muito mais em 
                                                 
44 Heidegger não faz alusões diretas à arte moderna, com exceção do texto em que trata das esculturas de 
Eduardo Chillida (1969). As considerações que Heidegger tece sobre as obras de arte, porém, tratam do que é 
ontológico a elas, ou seja, está na base de toda obra, por isso, em nossa visão, as reflexões heideggerianas 
também ecoam nas obras de arte contemporâneas, pois pretendem trazer à tona o fundamento que há nas obras 
de qualquer tempo. 
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comum entre o museu e a cidade do que o caos de signos que ambos ostentam. “Neles 

também se desenvolve [...] certa forma de sociabilidade. São relações sociais sui generis, 

porque regradas, baseadas no consenso e no contato previsível que existe no interior de áreas 

fechadas, climatizadas, sob rigorosa vigilância” (Fabbrini, 2008, p. 261). Esses espaços 

assépticos, descritos por Fabbrini, em muito nos lembram os espaços citadinos que estão 

vedados “aos mais humildes”, apresentados por Gonçalves Filho anteriormente.  É neles, 

nesses locais, que se presencia o esforço por manter apartada toda a forma de surpresa e 

imprevisibilidade que poderia emergir da cidade pulsante. Inspirado por Baudrillard, Fabbrini 

levanta a seguinte questão: “pode-se, todavia, falar ainda de socius a propósito de um espaço 

expurgado da imprevisibilidade dos contatos ou da relação entre classes sociais?” 

Poderíamos complementar a questão, indagando se é uma das potencialidades do grafite 

trazer de volta ao socius seu poder de imprevisibilidade e de evidenciar a existência de outras 

classes sociais que não as dominantes. Neste caso, seria uma possibilidade de repercussão, 

mas nunca uma regra.  

Retomando o que afirmamos acima, a obra de arte explicita o mundo ao qual 

pertence, ou seja, é um aceno do modo como a sociedade que a abriga acontece.  No caso dos 

grafites, eles eclodem do seio do mundo ao qual pertencem, mas podem também se adequar 

ao modo dos museus e galerias. Ao nos determos na força da irrupção de um grafite na rua, e 

na força do movimento do grafite no mercado da arte, percebemos quão evidentes são essas 

características na atualidade.  

Um exemplo marcante utilizado por Heidegger diz respeito a um templo grego, que 

além de trazer à tona aspectos importantes da matéria com a qual foi produzido, do modo 

como aquele povo se relacionava com os deuses, etc., ele edifica e institui um modo 

específico de civilização. O templo não é uma mera decorrência do modo de vida daquele 

povo, mas sim, é parte integrante desse modo de viver, e a sua existência torna mais evidente 

a existência do povo que o abriga: 

 

É neste ponto que a capacidade de revelação própria da obra de arte se 
intensifica a ponto de significar a própria elevação de um mundo pleno de 
significância sobre a terra. A obra não só abre, por assim dizer, a realidade 
do som e da cor, mas ela instaura uma realidade historial. A solidariedade 
radical de mundo e terra, mais do que aquela de forma e matéria, significa 
que um templo, como o templo grego, dá a um povo historial a própria 
visão que ele tem sobre si mesmo – sem a obra, tal povo sequer seria 
possível. (MOONSBURGER, 2008, p.47) 
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O grafite é parte integrante deste mundo que o sustenta, assim como é fração da face 

do povo que o cria e guarda. O grafite, no seu movimento de passear entre muros e galerias, 

explicita, de um lado, a necessidade de eclosão de movimentos juvenis criativos e 

subversivos, e, de outro, uma forte tendência mercadológica da sociedade. Duarte (2008, 

p.30) ressalta que uma das indagações mais fortes dos estudos de Heidegger sobre a obra de 

arte é se ainda há algo de instaurador nas obras de arte do seu século, se a arte ainda seria 

“um salto capaz de reiniciar a história”, ou se a mercadoria se sobrepôs a qualquer 

movimento inaugural. Fabbrini descreve a complexidade da rede que sustenta o fruidor de 

arte na contemporaneidade: 

 

O fruidor integraria, assim, uma rede composta dos organizadores das 
mostras; da iniciativa privada que as patrocina; dos departamentos 
jurídicos e de marketing das empresas que as viabilizam; de representantes 
da política cultural que incentivam por medidas fiscais o investimento das 
empresas; da seguradora que as garante; do crítico que as interpreta; dos 
assessores de imprensa que as repercutem no mundo mass-midiático; dos 
webdesigners que as recriam em sites e portais; de jornalistas e críticos, 
ligados ou não às galerias e aos museus, que as divulgam; dos curadores 
que em regra as convertem em “eventos culturais”; além de groupies, 
promoters, snobs, camps, celebridades etc. (Fabbrini, 2008, p.260) 

 

Perante tão intrincada rede, resta a constatação de que todos esses fatores somados 

não garantem o “acesso democrático à cultura”, pois existe o risco de que tal malha apenas 

difunda e dissemine informações vazias. O alerta de Fabbrini é contundente: “é preciso 

verificar se é possível agenciar, no interior dessa rede, dispositivos [...] que impeçam a 

identificação da arte aos imperativos da comunicação rotineira”. (Fabbrini, 2008, p.260). É 

preciso notar se é possível resguardar algum espaço para que, em meio a tudo isso, a arte 

ainda possa ser capaz de nos abrir os olhos. 

Podemos afirmar que o grafite explicita a oscilação entre o movimento criativo, 

espontâneo e transgressor de um lado, que pode ser um choque à ordem vigente das coisas e 

acarretar uma ruptura do modo preponderantemente automatizado de existir; e, de outro lado, 

o movimento de enquadrar-se no modo instituído e corriqueiro, e assim trazer consigo toda 

uma rede de articulações e conseqüências. Esse movimento de oscilação entre um pólo e 

outro não acontece de forma linear, seja progressiva ou regressivamente, mas sim de forma 

elíptica e espiralada, pois é um movimento de idas e vindas que não cessa nunca. No mesmo 

instante em que grandes grafiteiros ganham milhões com obras encomendadas para peças 

publicitárias, outros grafiteiros mirins descobrem-se capazes através da potência das suas 

jovens tintas. Diferentemente do que se poderia pensar ao ler os escritos de Heidegger sobre 
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a arte, a saber, que ela estaria fadada ao completo desaparecimento em decorrência do vigor, 

cada vez mais presente, da tecnização da sociedade, pode-se pensar também que sempre resta 

algo de inaugural e transgressor onde a arte brota, mesmo que posteriormente essa mesma 

obra seja transformada em mercadoria ou algo utilitário.  

 

Tão-logo o choque do insuspeitado é amortecido no corriqueiro e 
conhecido, já começou a indústria da arte em torno à obra. Até mesmo a 
transmissão esmerada das obras, a busca científica por sua restauração, não 
alcançam nunca mais o próprio ser-obra, mas apenas uma lembrança dele. 
Mas também esta pode oferecer à obra ainda um local a partir do qual uma 
história se conforma. A efetividade mais própria da obra, em contrapartida, 
só vem a vigorar lá onde a obra é resguardada na verdade que acontece por 
ela mesma. (HEIDEGGER, 1936/2007, pg. 51)  

 

 O choque do insuspeitado é algo que permanece como um potencial da obra, mesmo 

que fique escondido ou esquecido no afastamento da obra do que ela mesma é. A efetividade 

da obra é algo sutil, que facilmente se esconde atrás das utilidades conferidas à obra no modo 

distanciado do homem usufruir dela. O tema da utilidade (P42) é outro ponto polêmico 

quando se fala do grafite, pois ele acaba servindo para muita coisa, no modo como o 

concebemos hoje em dia. Pode servir para embelezar a cidade, para propiciar momentos de 

pausa e deleite aos transeuntes, pode apimentar a discussão sobre apropriação de espaços 

públicos, pode ser o grito dos oprimidos, pode gerar renda para quem os produz, pode 

enfeitar a casa de quem os contrata, pode aquecer o mercado cultural, e assim por diante.  

Na nossa abordagem, todavia, a utilidade genuína de uma obra não se resume a 

nenhum dos termos descritos acima. Segundo Beiaini, “a Arte é um fazer que visa à 

utilidade, mas utilidade diferente, que remonta à re-velação do oculto, do Ser.” (p.145). A 

obra de arte pode nos ser útil se estivermos dispostos à abertura que ela funda sobre si e ao 

redor de si, lembrando-nos do mistério que sempre será impalpável e intransponível. Por 

hora, basta compreender que a arte está, sempre, imbricada na vida e no mundo que ela 

mesma erige, e que sua utilidade mais genuína é lembrar-nos do que corriqueiramente acaba 

ficando esquecido. (P43;C68) Num movimento posterior pode-se tentar enquadrá-la no 

mercado, vendê-la, usá-la para isto ou aquilo, esgotá-la. As relações de mercado, ou as 

relações meramente utilitárias são movimentos possíveis, porém posteriores. Esses 

movimentos estão fundamentados no registro da obra como desvelamento, mas não obstante, 

acabam colocando-a em risco de extinção.   

Para que haja a lembrança, é preciso que haja esquecimento, para que haja ruptura é 

preciso haver concordância. Sobre qual ruptura nos interessa refletir? Assim como o grafite 
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irrompe e pode romper com aquilo que se perpetua como dominante, a arte irrompe e rompe 

com um mundo já constituído, e tem o poder de transformá-lo. (C86) A arte, para o 

pensamento fenomenológico45, que se encontra tanto em Heidegger, quanto em Merleau-

Ponty e Bachelard, é um modo privilegiado de contraposição à vigência da cientificização da 

vida e do predomínio da técnica, que são algumas das características da sociedade ocidental 

que nos afastam da relação genuína conosco mesmos e com o mundo.  

Heidegger critica a tradição clássica e toda a história da filosofia ocidental, que se 

desenvolveu a partir do pensamento de Platão, com a cisão entre mundo das idéias e mundo 

dos sentidos.  Heidegger retorna ao pensamento pré-socrático numa tentativa de resgatar o 

que ficou perdido nos dois mil anos de pensamento filosófico seguintes. O filósofo alemão 

nomeia o modo vigente de pensar de metafísica, o que consiste na “cisão insustentável entre a 

ordem espontânea das coisas e a ordem humana construída pela episteme filosófica e 

científica” (Campos,1982, p.16).  Os pares matéria-forma e sujeito-objeto marcaram todo o 

pensamento ocidental: 

A modernidade aparece associada, em Heidegger, não apenas à dominação 
tecnológica, mas também, colocando a questão de forma um tanto 
esquemática, à industrialização versus manualidade do trabalho na oficina, 
à cidade versus campo, à ameaça de perda da identidade de um povo versus 
seu enraizamento ao solo natal, à técnica versus arte. O niilismo 
contemporâneo trazido pelo domínio da tecnologia seria, para ele, o 
resultado inevitável do pensamento metafísico iniciado com Platão, que 
teria encontrado um de seus momentos mais expressivos no racionalismo 
iluminista, dominado pela matemática e pelas ciências naturais. Em vista 
disso, a arte é concebida por Heidegger como um contraponto forte o 
bastante a este estado de coisas, capaz de resistir ao domínio da técnica e 
da produção industrial, ao racionalismo cientificista e à representação; 
capaz, enfim, de restituir a um povo histórico seu rosto, como afirmara o 
autor em 1936. (SARAMAGO, 2008, p. 65) 
 

Para Heidegger, a era da técnica consiste na pretensa dominação e controle por 

parte do homem em relação às coisas e à natureza. Em última instância, consiste numa 

tentativa de controle, previsão e manipulação de tudo o que está ao redor, inclusive de outros 

homens. Na era da técnica, o homem dicotômico apodera-se de sua realidade, na tentativa de 

tornar-se o senhor do universo (BEIAINI, 1985,p.11). Para Pessanha (2009, p.84), a técnica 

moderna é uma provocação que oculta o desvelamento. O autor cita o seguinte exemplo: “ao 

invés da maçã brotar, e eu, humildemente colhê-la, eu a produzo, eu a faço no laboratório”. 

No limite desse movimento está a perda de si mesmo, pois, muitas vezes, ao tentarmos 

                                                 
45 Conforme já foi explicitado no capítulo “Sobre o modo de olhar e de fazer”: Optamos por não explicitar as 
diferenças de concepção em cada um dos pensamentos desses autores, pois as semelhanças acabam falando 
mais alto no que tange o objetivo desse trabalho específico.  



 109 

manipular e controlar tudo o que nos rodeia, a humanidade pode ficar esquecida em cada um 

de nós. O movimento de adequação ao mundo instituído pode fazer com que os uniformes 

(P24) que vestimos no dia-a-dia acabem ficando agarrados ao corpo, que e quando tentarmos 

tirar a máscara, percebamos, tarde demais, que está pregada à cara46. Há outro exemplo 

emblemático citado numa nota de rodapé por Ligia Saramago: 

 

Um exemplo do comportamento invasivo e controlador da tecnologia é 
citado por Heidegger nas primeiras linhas de A coisa, quando o autor 
menciona a “transposição” para um minuto de filme do longo processo de 
germinação e desenvolvimento das plantas, processos estes que “se 
mantinham escondidos durante as estações do ano”. Abrigado dos olhos 
humanos, este crescimento se demorava em seu tempo próprio. O filme, 
que reduz estações do ano a um minuto e joga recantos escondidos da terra 
nas salas de estar do mundo inteiro, estabeleceria uma nova e artificial 
relação com a proximidade e a distância.(Saramago, 2008, p.71) 
 

Na tentativa de resgatar aquilo que ficou perdido durante a vigência da metafísica, 

Heidegger estabelece um quadro crítico da noção vigente de verdade, que é “desalojada de 

seu lugar proposicional e conceituada de acordo com a palavra grega a-letheia [não-

esquecimento] [a-lethes], desvelamento, não-ocultamento etc.,” (NUNES, 1999, p. 79). 

Segundo Campos (1992. 55), “a a-lethéia é a verdade cúmplice da magia e do enigma, e 

honrar a verdade e a natureza é sempre respeitar os enigmas, que, dirá Carlos Drummond de 

Andrade, ‘zombam da tentativa de interpretação 47’”. O resgate da compreensão da verdade 

como aletheia é muito importante para este trabalho, pois a arte será, para Heidegger, uma 

forma privilegiada do por-se-em-obra da verdade, ou seja, uma maneira de trazer à tona a 

verdade do ente. A verdade tratada por Heidegger, cabe ressaltar, não é a verdade como 

adequação, mas sim como des-cobrimento: ele tenta resgatar a verdade como desvelamento, 

e não como corretude. Para Heidegger:   

 

Os conceitos críticos de verdade, que desde Descartes partem da verdade 
como veracidade, são apenas variações da determinação da verdade como 
corretude. Essa essência da verdade que nos é corriqueira, a corretude da 
representação, levanta e cai com a verdade como não-encobrimento do 
ente.  (Heidegger, 2007, p. 36) 
 

                                                 
46 Referência ao poema de Fernando Pessoa Tabacaria, segue excerto: “Fiz de mim o que não soube/ E o que 
podia fazer de mim não o fiz./O dominó que vesti era errado./Conheceram-me logo por quem não era e não 
desmenti, e perdi-me./Quando quis tirar a máscara,/Estava pegada à cara./Quando a tirei e me vi ao espelho,/Já 
tinha envelhecido”. 
47 Trecho retirado do poema Enigma, de Carlos Drummond de Andrade.   
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A arte tem um lugar privilegiado no pensamento tardio de Heidegger, pois, segundo 

ele: “Mais filosófica que a ciência e mais rigorosa, ou seja, mais próxima da essência da 

coisa – é a arte”. (1964, 2008e, p.21).   Heidegger contesta a entrada da arte no horizonte da 

estética, pois, como nos esclarece Duarte (2008, p. 24), o filósofo quer deslocar o 

pensamento das “abordagens filosóficas que, desde que os finais do século 18, conceberam a 

arte como um domínio específico de produção, reflexão e fruição, o domínio estético, 

consolidado por Kant a partir de sua delimitação em relação aos campos teórico e prático”. 

Um dos preceitos da estética, tal como ela foi formulada, baseia-se no Juízo de gosto de 

Kant, o que abriu precedentes para olhar a arte como propiciadora de vivências individuais 

ou coletivas, ou como modo de expressão das idiossincrasias subjetivas do artista. (P43) 

Beiaini  comenta sobre os riscos de abordar a arte a partir apenas dos juízos de gosto:  

 

Quando visamos a uma obra de arte em função do gostar ou não gostar, 
não nos colocamos diante dela como pessoas livres; pelo contrário: esta 
atitude denota que somos culturalmente determinados pelos modismos da 
época. O domínio próprio da Arte não é o da vivência, mas o do indizível, 
a ser penetrado na luta por traduzi-lo. (Beiaini, 1985, p. 72) 

 

Tirar a arte do horizonte da estética seria trazê-la de volta para a esfera do indomável, 

do indescritível e do surpreendente. Seria tentar resgatar nossa capacidade de espanto. O 

domínio da vivência no âmbito da arte pode acarretar o esmaecimento do poder da arte de 

velar e desvelar. Vejamos o alerta que Heidegger faz acerca do perigo da arte se perder no 

modo de acontecer da estética: 

Praticamente desde que se começou a fazer uma consideração específica 
sobre a arte e o artista, chama-se essa consideração de estética. A estética 
toma a obra de arte como um objeto, a bem dizer como um objeto da 
αίσθησις, do perceber sensorial em amplo sentido. Hoje, chama-se esse 
perceber de vivenciar. O modo como o homem vivencia a arte deve dar 
esclarecimento sobre sua essência. A vivência é a fonte doadora de medida, 
não só para o prazer estético, mas também para o criar da arte. Tudo é 
vivência. Porém, a vivência é talvez o elemento no qual a arte morre. O 
morrer avança tão lentamente, que precisa de alguns séculos. 
(HEIDEGGER, 1936/2007, p.60) 

 

O mesmo homem que acredita ser o senhor do universo é aquele que elege o artista 

como detentor do poder da criação, como se fosse possível ao ser humano dotado de dom ou 

de virtuosismo criar e produzir a beleza a partir de sua individualidade. Segundo Beiaini 

(1985, p.61),  “o Humanismo traz como conseqüência a despersonalização da Arte, que se 

agrava do Renascimento; ela não é mais um tributo à Physis ou aos deuses, mas ao seu 
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produtor: o artista-criador, cultuado na época da Arte-Estética.” A autora contrapõe-se a essa 

idéia, mais adiante, ao afirmar que nenhum artista é capaz, por si só, de criar a beleza. “O 

belo desabrocha” (p.74). Assim também conclui Duarte (2008, p.29): “[...]a obra é, portanto, 

uma oferta do ser, não o resultado da ação criativa soberana do artista”. A beleza escapa às 

tentativas desenfreadas de controle ou manipulação, uma vez que, para que o belo aconteça, é 

preciso muito mais do que apenas a ação soberana de uma subjetividade.  

Recorramos às palavras de Heidegger, sobre o modo como o belo pode acontecer: 

“Dessa maneira vem a aclarar-se o ser que se encobre. A luz assim formada ajunta seu brilho 

na obra. O brilho ajuntado na obra é o belo. Beleza é uma maneira como a verdade como 

não-encobrimento se essencializa” (Heidegger, 1936/2007, p.40). Assim como Heidegger 

propõe uma destruição da metafísica, ele também propõe uma destruição da estética, tal 

como a entendemos na atualidade, pois ambas deixaram de lado a pergunta pelo ser: 

 

A destruição da história da Ontologia (ou da desconstrução da metafísica), 
que se prolonga na destruição da própria estética: se a história do ser é 
simultaneamente a história de seu esquecimento, essa história desenrola 
uma linha de pensamento não representacional, mas poético, originado na 
palavra dos primeiros gregos. E esse pensamento poético aflora 
conseqüentemente na poesia e na Arte que, em cada época, à margem da 
filosofia, fazem brotar a mesma verdade esquecida na forma 
representacional do pensar. (CAMPOS, 2007, p.10) 

 

Cabe salientar que essa destruição proposta por Heidegger não visa eliminar a 

metafísica ou a estética, até porque isso seria impossível, uma vez que o pensamento do 

próprio autor acontece no século XX e não na Grécia antiga. Heidegger não pretende, 

tampouco, desqualificar as abordagens e os estudos construídos ao longo do tempo acerca 

das obras de arte. Sua crítica se direciona para a base de todo esse pensamento. Nunes nos 

esclarece que: 

 A destruição nunca foi uma eliminação; de certo modo ela, a destruição, 
evoca a epochè husserliana, pois que mantém, de uma certa maneira, aquilo 
que atinge. Não se trata de eliminar, mas recuperar as motivações mais 
profundas daquilo que Heidegger chama de origem. Veremos que a 
concepção heideggeriana de modo nenhum legitima a suspensão das 
teorias modernas da arte no seu plano próprio. Trata-se, simplesmente, de 
mostrar que essas teorias não são suficientes para dar conta da obra de arte.  
(Nunes, 2007, p.98)  

 

Seguindo a linha de pensamento proposta por Heidegger, percebemos que não é seu 

objetivo detonar qualquer teoria estética vigente, tampouco invalidar todas as conquistas 
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tecnológicas geradas na história ocidental. A reflexão proposta pelo autor pretende, isso sim, 

apontar e relembrar perguntas que ficaram esquecidas ao longo do tempo. “Heidegger não 

apenas pensa a obra de arte como manifestação da verdade como volta a pôr a arte em 

questão, o que implica assumir já não saber o que é arte, o que era a obra e qual a sua 

origem” (DUARTE, 2008, p. 24). Ao entrarmos em contato com as indagações acerca da 

obra de arte, poderemos resgatar a origem de nós mesmos, para que o homem não se perca 

por completo, para que ainda seja possível habitar de fato o mundo onde vivemos (C89). 

 

Ninguém põe em dúvida de que a perda do caráter mito–poético da arte 
constitui um momento necessário à eclosão de uma nova dimensão 
tecnológica que caracteriza o nosso mundo. Mas também não há dúvida de 
que, em um segundo momento, a criatividade humana preservou o 
elemento irracional, dionisíaco e fantástico... O homem encontrará abrigo 
naquele espaço onde o real e o irreal ainda coexistem, onde a natureza não 
é reduzida a fim de ser dominada. (CAMPOS, 1992, p.125) 
 

A estética à qual Heidegger se refere, por ser uma faceta da metafísica, exalta uma 

tendência a acreditar que o homem tem o poder de desvendar tudo, de esmerilhar as coisas 

existentes, na tentativa de explicá-las e controlás-la. Os estudos de estética, eventualmente, se 

propõem a exaurir a obra de arte, para assim decifrar, de uma vez por todas, seu enigma. 

Nesse caso, seu entendimento se furta da evidência de que qualquer estudo ou abordagem 

sempre parte de uma determinada perspectiva, e sua visada se dá sob determinados ângulos, 

ficando assim descuidados e inatingidos outros tantos aspectos e possibilidades de olhar. 

Mesmo que, num esforço desmedido, conseguíssemos reunir toda a sorte de estudos 

existentes sobre uma mesma obra, ainda assim restaria ali algo de inacabado, inapreensível, 

pois assim que demarcamos algo sobre a obra, algo outro naquele mesmo momento se 

encerra, se recolhe, se retrai. Pois, como nos lembra Beiaini, (1985, p.74) “beleza e felicidade 

são fugazes, como o Ser, e vêm inesperadamente, sem ser convocadas ou solicitadas a 

alguém”. 

Para abrirmos caminho para que algo novo surja, é preciso interromper os vícios de 

visada que nos são inerentes. No limite, a completa suspensão dos conceitos ou pré-conceitos 

vigentes em nossa sociedade e no modo de ver o mundo de cada um de nós é impossível, 

porém, é essa tentativa que pode nos levar à salvação do domínio da técnica. “Quanto mais 

nos avizinharmos do perigo, com maior clareza começarão a brilhar os caminhos para o que 

salva, tanto mais questões haveremos de questionar. Pois questionar é a piedade do 

pensamento”. (HEIDEGGER, 2008b, p.38) Sempre somos influenciados por algo, mas é 



 113 

necessário o exercício de suspensão de tais ditames, até o limite possível; pois essa suspensão 

nunca se dará por completo, a não ser durante o instante do espanto, o qual nunca poderá ser 

provocado propositadamente, tampouco controlado ou conservado. O máximo que podemos 

fazer é criar condições propícias para que o espanto se dê – suspendendo as certezas e as 

expectativas – e, então, aguardar, humildemente, que ele aconteça.  

Heidegger salienta que, para aprofundarmos a discussão sobre a essência da arte, 

precisamos nos entregar ao círculo vicioso que se apresenta no início desse percurso: "Não 

só o passo principal da obra à arte é como o passo da arte à obra um círculo, mas cada passo 

isolado que perseguimos circula nesse círculo." (Heidegger, 1998, p.06) Primeiro 

entraremos no círculo, para então, pacientemente, no decorrer das linhas e páginas que se 

seguirão, tentarmos encontrar algo que nos salve dele. Heidegger, em seu texto “A Origem 

da Obra de Arte”, faz um longo percurso de diferenciação entre a obra de arte e o que ele 

chama de  mera-coisa, e utensílio. Não caberia neste trabalho percorrer o mesmo caminho 

de Heidegger. Cabe ressaltar, apenas, que seu intuito é, através dessa diferenciação, 

aproximar-se da essência da obra de arte, que se caracteriza, como dissemos antes, pelo por-

se-em-obra da verdade. Heidegger (1936, 2007, p.17) elucida que a palavra arte tem menos 

a ver com produção do que com conhecimento: “Este, por sua vez, tem para os gregos o 

traço fundamental do desocultar, do apresentar desocultante daquilo que se presentifica.” As 

obras de arte trazem à tona algo de outro, algo de alhures, algo de estranho, pois são 

símbolos.  

 

A obra de arte é por certo uma coisa [Ding] produzida, mas ela ainda diz 
algo outro que a mera coisa ela mesma, άλλο αγορεύει. A obra dá a 
conhecer manifestamente com outro, ela torna outro manifesto; ela é 
alegoria. Com a coisa fabricada, algo outro ainda é trazido-junto na obra de 
arte. Trazer-junto [zusammenbringen] se chama em grego συµβάλλειν. A 
obra é símbolo. (Heidegger 1936/2007, p. 07) 
 

Por trazer algo de outro junto com aquilo que se mostra, as obras de arte são capazes 

de nos abrir os olhos e provocar nosso espanto e reflexão. Andriolo (p. 230, 2006) recorre a 

Frayze-Pereira (1995) e nos lembra que “(...) a obra de arte é dotada de uma dimensão 

fundamental de ‘reflexão’ acerca da experiência do mundo, uma operação de interiorização e 

exteriorização que entrega ao mundo uma obra expressiva”.  Através da concretude de uma 

produção artística, revela-se o homem e o mundo que a produzem. Por isso é possível fazer o 

caminho inverso e se indagar qual é a marca que tal produção deixa em tal homem e em seu 

mundo. A arte pode abrir novos modos de ver, e conseqüentemente, novos modos de 



 114 

conhecer.  (P45;C81;C95) Para Merleau-Ponty, à arte ainda está resguardada alguma 

inocência que não resta para o filósofo ou o cientista: 

 

Ao escritor, ao filósofo, pede-se conselho ou opinião, não se admite que 
mantenham o mundo em suspenso, quer-se que tomem posição - eles não 
podem declinar as responsabilidades do homem que fala. [...] o pintor é o 
único a ter direito de olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de 
apreciação. Dir-se-ia que diante dele as palavras de ordem do conhecimento 
e da ação perdem a virtude.(Merleau-Ponty, 2004, P.15) 
 

Por estar livre da concordância com a verdade como adequação à realidade, ao 

artista é possível desvendar mistérios que não tenham sido respondidos pela razão, ou mesmo 

trazer à tona o que há de misterioso no que está ao nosso redor, para mantê-lo indecifrado. 

Para Heidegger (1964, 2008e, p. 20), “o artista traz o essencial para a configuração e, [...] 

deixa ver, a cada vez, o que nunca foi visto até então.” É esse caráter desbravador e 

subversivo que nos interessa explorar, pois a arte pode nos apontar a perseverança do resgate 

daquilo que está mais distante de nós, no cotidiano. Segundo Guzzoni (2008, P.56): “Diante 

das coisas e dos fatos cotidianamente habituais e usuais, instituídos pelo trato objetivo com 

as coisas, as obras de arte aparecem como algo extravagante, estranho, espantoso. Um tal 

vínculo de mundo autêntico aparece nela como se estivesse recolhido em seu último bastião”.   

A obra de arte é algo que irrompe com toda a força, abrindo significados no mundo, e 

no mesmo instante se retrai de volta à terra, de onde misteriosamente surgiu. No texto citado 

acima “A Origem da Obra de Arte”, Heidegger cunha os conceitos de terra e mundo, e a obra 

de arte é o combate entre esses termos. Terra é para onde tudo se recolhe e de onde tudo 

surge, é inapreensível e sempre obscura. Mundo é a rede de significados, é abertura e 

clareira. A obra de arte é o lugar onde o combate entre terra e mundo fica evidente e nunca se 

extingue, mantendo-se tenso, e assim trazendo à tona o que há de mistério na terra enquanto 

misterioso, e o que há de claro no mundo, enquanto aquele que constrói significados. (P34) 

Vamos recorrer às palavras de Heidegger para a compreensão desse combate: 

 

O mundo é a abertura [Offenheit] que se abre das vastas vias das simples e 
essenciais decisões no destino de um povo historial. A terra é o vir-à-
frente para nada impelido do constante encerrar-se e assim acolher. 
Mundo e terra são essencialmente diferentes um do outro e, não obstante, 
nunca separados. O mundo se funda sobre a terra e a terra se ergue 
atravessando o mundo.[...] O mundo aspira, em seu repousar sobre a terra, 
a fazê-la sobressair. Como aquele que se abre, não tolera nenhum 
encerrado. A terra, porém, como a acolhedora, tende a cada vez a puxar o 
mundo para dentro de si e em si mantê-lo. 
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A confrontação de mundo e terra é um combate [Streit].[...] No combate, 
cada um lança o outro além de si. [...] A obra, ao instalar um mundo e 
elaborar a terra, é a instigação desse combate. Mas isso não acontece para 
que a obra, numa concordância insípida com o combate, ao mesmo tempo 
o abata e o abrande, mas sim para que o combate permaneça um combate. 
Instalando um mundo e elaborando a terra, a obra traz esse combate à 
plenitude.  (Heidegger 1936/2007, p.34) 

 

A obra de arte é o que preserva e regenera, a cada vez, o combate entre mundo e terra, 

mantendo-o em sua tensão, e por isso ela sempre guarda em si algo de terra e algo de mundo, 

e algo de tenso. É na obra que se mostra o indecifrável da terra e o explícito do mundo, sem 

que nunca um dos combatentes sucumba ao adversário.  

A terra, que se mantém imperscrutável, difere da terra como material orgânico.  

Segundo Figueiredo (1994, p.96) “a terra é ao modo do que se reserva e resiste: o som, 

enquanto som, é impenetrável; a palavra na sua plena eficácia não se abre para um 

desvendamento analítico; as cores quando chegam a ser completamente cores retraem-se e 

fecham-se sobre si mesmas”. Na obra de arte, a matéria vem à frente na sua especificidade, 

mais do que em qualquer outro uso que se possa fazer dela:  

 

A obra realiza essa elaboração da terra ao devolver-se a si mesma à terra. O 
encerrar-se da terra, porém, não é nenhum permanecer-encoberto uniforme 
e hirto, mas ele se desdobra em uma inesgotável plenitude de maneiras e 
formas simples. Por certo o escultor usa a pedra, tal como, à sua maneira, 
também o pedreiro lida com ela. Mas ele não gasta a pedra. Isso só 
acontece, de alguma maneira, quando a obra dá errado. Por certo, também o 
pintor usa a tinta, mas de tal modo que a cor não seja gasta, e sim só venha a 
iluminar. Por certo o poeta usa a palavra, mas não como o falante e 
escrevinhador habituais têm de gastar as palavras, e sim de tal forma que a 
palavra se torna pela primeira vez verdadeiramente uma palavra e assim 
permanece. (HEIDEGGER 1936/2007, p.33) 

 
 

Não é o homem que faz uso da matéria para produzir a obra de arte, mas sim, a obra 

acontece através do homem que a cria. O artista não usa a matéria ou desgasta-a, é apenas o 

canal para que venha à tona um mundo através da manifestação e do recolhimento daquela 

matéria, e assim o que ela tem de mais específico venha à frente.  Qualquer tentativa de 

destrinchar a terra está fadada ao fracasso. Podemos perceber nitidamente esse fracassar no 

exemplo descrito abaixo por Heidegger, no qual a tentativa de encontrar a pedridade da 

pedra acaba por destruí-la, sem mesmo chegar a qualquer resposta, senão fragmentos, 

corretos e comprováveis, certamente, mas apenas fragmentos dissociados:  

 
Mas por que é que esse elaborar da terra tem de acontecer de tal forma que a 
obra se recolha nela? O que é a terra, para que chegue ao não-encoberto 
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precisamente dessa maneira? A pedra pesa e carrega sua gravidade. Mas 
enquanto esta pesa sobre nós, nega-se ao mesmo tempo a toda penetração 
nela mesma. Tentemos algo assim, destroçando a rocha: ela nunca mostrará 
em seus pedaços um interior e aberto. Na mesma hora, a pedra se recolheu 
de novo no mesmo abafamento do duro e maciço de seus pedaços. 
Tentemos atingir isso por outra via, pondo a pedra sobre a balança, e apenas 
traremos a gravidade para a contagem de um peso. Essa determinação talvez 
muito precisa da pedra permanece uma conta, mas o pesar se furtou a nós. A 
cor ilumina e também só quer iluminar. Se a medimos racionalmente, 
decompondo-a em freqüências, ela se ausenta. Ela só se mostra se 
permanecer não desencoberta e não esclarecida. A terra faz assim 
despedaçar-se contra si cada intromissão nela mesma. Deixa cada 
importunamento meramente calculista converter-se em uma destruição. 
Mesmo que este resplenda o brilho de uma soberania e um avanço na figura 
de uma objetualização [Vergegenständlichung14] técnico-científica da 
natureza, essa soberania permanece, contudo, uma impotência do querer. A 
terra só aparece abertamente iluminada como ela mesma lá onde é 
resguardada e preservada como a essencialmente imperscrutável 
[Unerschließbare], que não se entrega a nenhuma exploração 
[Erschließung], quer dizer, mantém-se continuamente encerrada 
[verschlossen]. (Heidegger, 1936/2007, p.32) 
 

A impotência do querer descrita acima por Heidegger explicita esforços em vão de 

encontrar o que é mais próprio da matéria através de medições calculistas. O autor chama 

nossa atenção para o fato de que a força da matéria está, justamente, ali onde ela não pode ser 

apreendida, explorada ou dominada. As operações técnico-científicas, que medem, pesam, 

racionalizam, decompõem e analisam, conseguem apenas conclusões acerca do objeto sobre 

os quais se debruçam, deixando de lado uma compreensão mais ampla sobre os fenômenos, 

sejam eles pedra, cor, obra ou ser humano.  

É por isso que uma obra nunca pode ser desvendada por completo, nunca pode ser 

explicada ou concluída em apenas uma compreensão. A única maneira de desvendarmos 

definitivamente uma obra de arte seria matando-a ou destruindo-a, e mesmo assim não 

estaríamos descobrindo seu mistério, pois, quando a decompomos em partes ou a detonamos 

com finalidades ou explicações, já estamos a tratar de algo outro que não mais a obra de arte. 

A obra de arte guarda em si essa tensão entre mundo e terra, ou seja, explicita tanto o que se 

mostra quanto o que se esconde nela mesma. Sempre restará guardado algum aspecto da obra 

incompreensível ou escondido. Mais do que isso, sempre haverá algo evidente na obra 

lembrando-nos de que ali também há algo obscuro. Vale ressaltar que o mistério que a obra 

guarda não pertence à sua “interioridade”, pois tal mistério é o mesmo que se espalha pelos 

interstícios do mundo que habitamos. (C79) A obra, porém, tem o privilégio de trazê-lo à 

tona com mais prontidão do que os outros entes que nos rodeiam. Heidegger afirma que, ao 

perguntarmos sobre definições a respeito da obra, já estamos impedindo a obra de ser obra, 
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pois perguntamos a partir de nós mesmos: “a partir de nós que, por aí, não deixamos a obra 

ser obra, mas antes a representamos como um objeto que deveria causar em nós algum estado 

qualquer” (Heidegger, 1936/2007, p.51). 

Para ser tocado pela verdade que irrompe na obra de arte, não há método definitivo ou 

receituário. É preciso desvencilhar-se de si mesmo e demorar-se junto à obra, para assim 

descobrir algo que nunca se sabe de antemão, e que raramente se consegue definir depois de 

tê-lo experimentado. Haar (2007, p.87) comenta, sobre a obra de arte: “o que ela deixa 

adivinhar sob suas figuras audíveis ou visíveis, sob o percurso de uma melodia, sob o 

arabesco de um desenho, sob tal ou qual junção de cores, é uma fenda (Riss) invisível ou o 

elo rasgante que une terra e mundo” (grifo nosso). Sendo assim, o que aparentemente é 

simples e inócuo, a saber, o “falar sobre” as obras, apresenta-se como algo delicado e 

arriscado, uma vez que se corre o risco de cair em explicações ou teorizações, e com isso 

aniquilar a poesia que existe na obra. Heidegger nos apresenta as complicações de “falarmos 

sobre” obras de arte utilizando o exemplo da poesia escrita, quando se debruça sobre a obra 

do poeta Hölderlin. Acreditamos, porém, que as palavras de Heidegger podem ser estendidas 

a qualquer outro tipo de arte, pois, “toda arte é, cada uma a sua maneira, composição 

poética.” (Heidegger, 1964/2008e, p.20):   

 

Simplesmente, <<falarmos sobre>> poesia só pode ser nefasto, visto que, 
em caso de necessidade, um poema já diz por si só o que tem a dizer. 
Dissecá-lo, afinal, só perturba o <<prazer estético>>. Assim se diz, 
querendo-se dizer com isso que a relação básica com a obra de arte é o 
<<prazer>>, o sorver de <<comoções de alma>> e o chapinhar em 
sentimentos simpáticos. Mas, no caso do <<prazer estético>> ser uma má 
compreensão da arte e de não podermos procurar o prazer na poesia, 
afinal, também não há nada que possa ser cegamente dissecado e posto 
em perigo pelo acto de falar. E isto sem considerar que, afinal, pode 
existir um falar de poesia que, não só lhe esteja adequado, mas que ela até 
exija. Talvez se possa falar de poesia poeticamente, o que, todavia, não 
quer dizer em versos e rimas. Por conseguinte, falar de poesia não tem de 
ser forçosamente um ocioso falar <<em torno de>> e <<sobre>> poemas. 
(Heidegger, 2004, pp. 12-13) 

 
Haar (2007, p.110) assinala que qualquer hipótese tecida sobre uma obra de arte é 

sempre arriscada, pois recorre a imagens e comparações que não estão explicitamente ali. 

Faz-se necessário, porém,  tecer hipóteses, para que assim evitemos cair no empirismo, em 

análises deterministas ou na acumulação factual de traços particulares. O autor recomenda, 

para não corrermos o risco de cair na arbitrariedade, que nos mantenhamos o mais próximo 

possível das particularidades das obras, e recorrramos, sempre que possível, ao testemunho 
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do próprio artista. (C69) Ele nos lembra, também, que o sentido da arte não é algo que está 

“dentro” do artista, como se pudéssemos encontrá-lo a partir de um procedimento 

investigativo simples: 

 

 A obra é inseparavelmente terra e mundo. Todas as descrições que 
separarem essas duas dimensões para isolar o “sentido” de um lado, a 
“forma” do outro, separam de algum modo a alma do corpo. É preciso 
acabar com as a exegeses idealistas do “conteúdo”, na maior parte das 
vezes baseadas, ainda por cima, na suposição imaginária do que o artista 
teria “querido dizer”. Pois o artista não trabalha a partir de uma idéia 
prévia, e sim a partir de uma orientação de sentido muito mais elementar. 
(Haar, 2007, p.107) 
 

O artista não possui o sentido da obra, como algo que ele possa dominar e manipular, 

conferindo à obra um simples efeito das suas idiossincrasias ou caprichos. O sentido da obra 

é algo muito mais complexo, e ao mesmo tempo elementar, que é sustentado por uma tríplice 

articulação, a saber: o mundo erigido pela própria obra; aqueles que a guardam e preservam 

(P48)– que poderíamos chamar de apreciadores; e o artista, que é o canal para que a obra 

aconteça. São três partes integrantes do mesmo todo, que jamais sobreviveriam sem as 

demais partes do conjunto. “É, pois, ilusório pretender encontrar uma intenção prévia do 

autor. Ele mesmo a descobre no decorrer da realização da obra, cujo sentido lhe aparece 

muitas vezes depois, e são não raro mais claros ao ‘espectador’ que a ele próprio”. (HAAR, 

2007, p.108) (P47) Mesmo o estilo (P32;C78) de determinado artista - que se refere a algo 

que permanece em todos os seus trabalhos, de modo que reconheçamos a mão de seu autor 

ali – não é algo que encontremos “dentro” do artista. Tampouco conseguimos adequar tal 

estilo a motivos convincentes, encontrados em sua história de vida. Haar (2007,p.104) 

esclarece que estilo é algo que também pertence ao mundo desse artista, pois “todas as 

excentricidades do estilo não são mais que tentativas de responder às inesgotáveis e 

misteriosas solicitações das coisas”. Podemos completar que o estilo do artista não está 

“dentro” nem “fora” dele, mas sim na sua relação com o mundo. Merleau-Ponty nos 

apresenta como o tema de uma obra está estritamente ligado com toda a vida do pintor, e com 

as relações que ele vive, porém não há algo que determine esse tema ou seja causa dele: 

 

Se nos instalarmos no pintor para assistir a esse momento decisivo em que 
aquilo que lhe foi dado de destino corporal, de aventuras pessoais ou de 
eventos históricos cristaliza-se no “Tema”, reconheceremos que a sua obra 
nunca é um efeito, é sempre a uma resposta a esses dados, e que o corpo, a 
vida, as paisagens, as escolas, as amantes, os credores, as polícias, as 
revoluções, que podem sufocar a pintura, constituem também o pão de que 
ela faz seu sacramento. Viver na pintura é também respirar esse mundo – 
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sobretudo para aquele que vê no mundo algo por pintar, e todos os homens 
são um pouco esse homem.  (Merleau-Ponty, 2004b, p.96) 
 

O modo como a verdade (como alethéia) vem à tona através da obra de arte pode 

parecer enigmático demais e pouco compreensível para um raciocínio acostumado com 

comprovações e afirmações sistemáticas. Nosso convite, contudo, é que abandonemos por 

um instante essa maneira costumeira de pensar e mergulhemos na atividade do artista. Como 

nos recomenda Figueiredo (1994, p.64) “[...] deveríamos também aqui abandonar a vontade 

de compreensão imediata. E não obstante se imporia um escutar atento”. É com esta postura 

do escutar atento que devemos nos aproximar do trabalho do artista. Gonçalves Filho 

descreve o modo como a dança recíproca entre homem e matéria articula a verdade que vem 

à tona na obra:  

As mãos misturam paciência e atividade. Donde um realismo, uma 
praticidade, um vivo senso dos limites e das possibilidades da ação. 
Considere-se o caso do escultor e a pedra, matéria que quer elevar à 
dignidade de obra. O escultor, conjugando espírito ao olho e à mão, sabe 
que uma estátua não será mero resultado de operações voluntariosas contra 
a pedra. Pode, por exemplo, desejar obter uma ondulação; mas ao aplicar o 
cinzel, pode a pedra responder-lhe com linha angulosa ou rachaduras. Será 
preciso auscultar, adotar, incorporar as maneiras da pedra. Se insistir na 
vontade de ondulação, deverá, quem sabe, escolher outro cinzel ou deverá 
aplicá-lo sob outro ângulo e mais suavemente. A pedra, assim, de certo 
modo fala, empenha-se no processo. A atenção do escultor vai sendo 
temperada pela firme presença da coisa, que não se presta imediatamente à 
manipulação. A escultura será só alcançada ao preço de encontros e 
desencontros. Mas o obrador também sabe que a obra não é resultado do 
pesado imperativo das coisas contra os homens. A matéria limita o gesto 
criador, mas, ao limitá-lo, não o suprime: quantas direções não se insinuam 
e distendem o diálogo com a pedra? Do pressentimento de resultados vários, 
o pressentimento assumido e perseguido pelo artista. Ao final, obra 
acabada, repousam o homem (provado pela pedra) e a pedra (habitada por 
mãos humanas): será indiferente então dizer que a obra é o homem 
materializado ou a matéria humanizada (Gonçalves Filho,1998, p. 59). 

 
 

 Observar as mãos do artista pode nos ajudar a resgatar a unidade que é o homem e seu 

corpo, que muitas vezes pode ficar esquecida na época do domínio da racionalização e da 

intelectualização nos diversos âmbitos da sociedade, inclusive na arte. A leitura cuidadosa do 

exemplo acima e do exemplo que virá a seguir revela que não é pretensão desses pensadores 

criticar os modos artísticos mais ligados ao raciocínio ou ao intelecto, pelo contrário, eles 

intentam propor um resgate sutil da relação intrínseca entre homem e mundo. Bachelard 

desmonta as explicações naturais sobre o fenômeno do encontro do lápis com o papel, 
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empunhado pela mão humana:  

O que faz o desenhista? Aproxima duas matérias; empurra suavemente o 
lápis preto em direção ao papel. Nada mais. A coesão do grafite é então 
solicitada à adesão pelo papel imaculado. O papel é despertado de seu sono 
de candura, despertado de seu pesadelo branco. A que distância começa o 
mútuo apelo, o intimo apelo do preto e do branco? (Bachelard, 1994, p.53)  

 

Seguindo a inquietação proposta por Bachelard, podemos nos indagar: como seria 

possível deliberar sobre o momento em que o jato de spray se aproxima do muro? De que 

maneira seria possível congelarmos esse instante, a fim de explicá-lo e classificá-lo? A que 

ciência devemos recorrer para catalogar essa atividade? Esse gesto guarda em si mais 

elementos do que nos seria possível desvendar, caso desejássemos fazê-lo. Nosso intuito não 

é esse, porém, pois pretendemos apenas trazer à tona o gestual do gesto, e as ligações que 

vem à frente quando ele acontece, a saber, homem, mundo, obra, e comunidade humana. 

Ao nos depararmos com a dicotomia trabalho manual x trabalho intelectual, somos 

levados a pensar na forma como essa distinção prepondera na sociedade capitalista: há 

muitas formas de privilégio ao “trabalho intelectual”, o que acarreta na subjugação do 

“trabalho braçal” como sempre subalterno. Através das palavras de Gonçalves Filho 

podemos aproximar essa dicotomia de outra bem comum, a saber, aquela que difere quem 

manda e quem obedece (P31; C91): 

Os homens que mandam, deixando de lado as mãos, agem como se não 
houvesse obstáculos a vencer. Não hesitarão reduzir também outros homens 
a uma coisa inerte, sem limites, sem resistência, sem presença. Quem 
manda, arrasta. E arrasta porque é arrastado pela embriaguez de um poder 
ilimitado que imagina possuir (Gonçalves Filho, 1998, p. 59). 

  

 É possível perceber o quanto as dicotomias rígidas acabam privilegiando um dos 

lados da balança, resultando, muitas vezes, em relações de poder. Quem trabalha 

obedecendo, mal pode se dar conta do processo inteiro de sua produção, mal pode se 

apropriar do processo que o leva a produzir daquela maneira específica. Em contrapartida, 

aqueles que trabalham com arte, ou melhor dizendo, os artistas, estão em contato direto com 

o material utilizado, com o processo de produção do começo ao fim, e podem lançar mão do 

tempo como seu aliado, como um parceiro que os conduz a cada etapa necessária para que 

nasça a obra. A mão do homem pode se aproximar do material a ponto de conhecê-lo de fato: 

o que importa é o encontro entre o homem e aquilo que o rodeia em seu mundo, coroado na 

existência da obra.  

 O predomínio da razão e da intelectualização é bem notável no âmbito artístico, 
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apesar da produção de obras convidar à reunião de muitos aspectos que não apenas 

intelectuais. Percebemos, em nossa sociedade, um predomínio do saber intelectual acerca da 

arte, manifestado na presença de experts que não hesitam em propagar verdades sobre as 

mais diversas obras, ou em teorias robustas que pretendem dar conta de explicar e abranger 

tudo o que está em voga. As reflexões de Heidegger não procuram derrubar tais tendências, 

tampouco taxá-las como inválidas. Deste modo, intentam expor algo além e aquém disso: 

provocar a reflexão para outro tipo de conhecimento. Vamos nos debruçar sobre o termo 

guardiões, cunhado por Heidegger, que apresenta um modo distinto de qualificar quem 

aprecia as obras de arte (P35):  

Guardiães não são usuários ou consumidores de arte, como existem os 
usuários de serviços e os consumidores de bens. Os guardiães conservam. 
Eles cuidam - não apenas no sentido material - da obra. Eles possuem um 
saber que não é dos juízos estéticos e muito menos o saber livresco dos 
‘conhecedores profissionais’. É um saber produzido pela própria obra cuja 
eficácia original é a de constituir uma comunidade de criadores e guardiães 
(FIGUEIREDO, 1994, P.109). (grifo do autor). 

 
Como nos lembra Duarte (2008, p.28), criar e resguardar a obra existem em função 

da obra, e não em função do homem e de seus sentimentos e comportamentos. Resguardar a 

obra é ser levado por ela a um lugar extraordinário (que anda rente ao ordinário) (P44;C84) 

em que antes não se esteve. É ser exposto à ameaça do historialmente novo. É também o 

resguardar a obra que reúne os homens em torno de si, congregando, fundando e celebrando 

o ser-com-os-outros. Haar (2007, p.92) complementa que “toda obra, para existir e para 

brilhar precisa de uma comunidade humana que a receba e preserve. Sem essa preservação 

fiel, e deliberada, que não é um ‘culto’, a obra recai no esquecimento” . Preservar a obra não 

significa apenas garantir as condições climáticas e físicas para que ela não se desgaste, 

tampouco significa exibi-la num museu, galeria, praça pública ou parede, e também não se 

refere apenas a gozar de seus encantos. Apesar do preservar poder acontecer nos modos 

descritos acima, e estes serem válidos e existentes, o fundamento do preservar a obra é saber, 

e sobretudo querer, resguardar a perturbadora verdade que ela abre no cotidiano. No caso do 

grafite, poderíamos pensar que guardá-lo implica em trazer à tona a relação dos homens entre 

si e com sua cidade, por exemplo. Relações essas que podem passar desapercebidas no modo 

apressado e descuidado de atravessarmos a cidade.  

Ser um guardião da obra implica na compreensão de que não somos nós que 

possuímos as obras, por mais que possamos adquiri-las, comprando-as e pendurando-as em 

nossa paredes, ou acumulando-as em nossas estantes, ou mesmo gravando-as 
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incansavelmente em nossas mídias. O desafio proposto por Heidegger é o de que percebamos 

que, ao invés de sermos nós a manipular a poesia, é esta que deve se sobrepor sobre nós. 

Heidegger se refere ao poema escrito, mas seu exemplo convém a todas as manifestações 

artísticas: 

Na verdade, corresponde a uma atitude habitual e diária perante um poema, 
irmos buscá-lo, por exemplo, em hora secas e vazias, como um fugaz 
recurso de emergência espiritual e, depois, pormo-lo de parte novamente; 
ou pegarmos em poemas como se fosse algo de existente, analisá-los e 
explicá-los, enquanto outros se ocupam de bulas papais, outros com o 
código civil, outros ainda com porquinhos da Índia e minhocas. Em 
qualquer dos casos, aí, somos nós quem manuseia e manipula o poema. No 
entanto, deve ser, pelo contrário, a poesia a sobrepor-se a nós, de forma a 
que o nosso ser-aí se torne o suporte vital do poder da poesia. (Heidegger, 
2004, p.28) 

 
Para termos acesso à verdade que se põe em obra na obra de arte, é necessário uma 

disponibilidade diferente daquela que prepondera no cotidiano. Heidegger afirma que, ao 

estarmos imersos na trivialidade da vida corriqueira, afastamo-nos da esfera de poder da 

arte, e esse afastamento depende menos da obra de arte do que de nós próprios.  O poema, 

assim como toda obra de arte, abre em torno de si um mundo de significados e sustenta 

algo sempre velado. Mas só entraremos em contato com essa irrupção se estivermos 

atentos e sensíveis. Segundo o autor, a luta pelo acesso à poesia é a luta contra nós 

próprios, e é justamente esse o trabalho de travessia do poema: 

Mas só tal como o próprio poeta se torna o senhor e servo da poesia, a saber, 
por uma luta, é que ganhamos, para além do poema existente, o espaço da 
poesia. A luta pela poesia no poema é a luta contra nós próprios, na medida 
em que, na trivialidade quotidiana do ser-aí, estamos expulsos da poesia, 
estamos sentados na praia cegos, coxos e surdos, e não vemos nem ouvimos 
nem sentimos a ondulação do mar. No entanto, a luta contra nós próprios não 
significa de modo algum um olhar absorto sobre nós próprios, curioso e 
analisador da alma, nem uma repreensão moral contrita, antes tal luta contra 
nós é o trabalho de travessia do poema. (Heidegger, 2004, p.30) 

  

A luta contra nós próprios implica em reconhecer que “o mar serve ao homem, mas o 

homem também serve ao mar, recolhendo-o e amando-o na palavra poética” (PESSANHA, 

2009, p.85). Em relação à arte, lutar contra nós próprios é reverenciar a possibilidade de 

surpreendimento, irrupção, epifania e ruptura a que nos abre a obra de arte,  

 

Pois toda a obra tem uma dimensão abrupta, inicial, auroral, porque ela 
repete ou retoma a relação mundo-terra à qual estamos incessantemente 
expostos, mas que, sob a pressão do cotidiano, seguidamente esquecemos. 
A arte nos devolve mundo e terra em estado nascente, isto é, com tudo o 
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que eles ainda têm de indeterminado, de desmesurado e inquietante. 
(HAAR, 2007, p.90) 

 

O poeta-artista, ao carregar o fardo (C59) e a benção de ser capaz de cantar a poesia 

que nos resta, aproxima sua existência do sagrado, une ao seu cotidiano o que está além e 

aquém do ordinário. (P44;C84) Ele é o mensageiro da fenda, aquele que transita entre a 

clareza do mundo instituído e mediano, e as agruras insondáveis e obscuras da terra. “Em 

tudo com que aparece e se mostra familiar, o poeta faz apelo ao estranho enquanto aquilo a 

que se destina o que é desconhecido de maneira a continuar sendo o que é – desconhecido” 

(HEIDEGGER, 2008d, p.177). Ele traz à tona tudo aquilo que corriqueiramente nos 

esquecemos:  tem a missão de resgatar o que de sagrado existe no seio do comum. (C97) 

Sagrado, para o nosso enfoque, quer dizer manifestação do mistério enquanto misterioso, que 

Haar chama de presença intacta. Vejamos como ele descreve a missão dos poetas: 

 
A angústia reina porque o sagrado, condição de toda presença intacta, 
inclusive a de um deus, se retira, se apaga. Mas os poetas, Hölderlin ou 
Rilke, ao cantarem essa angústia podem ajudar-nos a suportar esta 
insuportável indigência e a atravessar esta “noite do mundo” que é o dia 
tecnológico. A técnica dessacraliza, porque ela detesta o que não pode ser 
dominado e finalmente o nega. Esta impossibilidade de domínio, de uma 
manipulação que ela não consegue realizar, quer se trate de sofrimento, 
quer de alegria, do amor ou da morte, só canto poético consegue expressar, 
e talvez preservar. (Haar, 2007, p.96) 

 Seguindo a contraposição de Heidegger, que contesta o domínio da técnica e a 

cientificização da vida, compreendemos que o autor polemiza a maneira como se 

compreende o espaço. “A ânsia por uma provocação e pelo domínio do espaço na 

modernidade, [...] até mesmo pela via da arte [..] afastaria o homem cada vez mais da 

verdadeira essência deste” (SARAMAGO, 2008, p. 66). Heidegger retoma, incessantemente, 

sua pergunta inicial: qual é a essência do espaço?  

Portanto, será que o espaço do projecto físico-técnico, qualquer que seja a 
sua possível determinação, pode assumir-se como o único verdadeiro 
espaço? Comparados com ele, todos os outros espaços adjacentes – o 
espaço da arte, o espaço da vida corrente com as suas acções e deslocações 
– são somente formas primitivas e transformações subjectivamente 
condicionadas da objectividade de um único espaço cósmico? [..] Neste 
caso, vemo-nos constrangidos à já antiga tarefa de focar um aspecto para lá 
da questão: o lugar não se encontra no interior de um espaço dado à 
partida, do tipo do espaço físico-técnico. Este último é que somente se 
desdobra a partir do vigorar dos lugares de uma região. (Heidegger, 
1969/2009: http://acotedelaplaque.blogs.sapo.pt/47443.html) 
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As meditações sobre a relação do homem com o espaço levaram Heidegger a tecer 

considerações sobre a escultura. Segundo Saramago (2008, p. 64) Heidegger faz uma 

contraposição entre “uma fenomenologia do espaço – aberto pela escultura, no caso –, e, por 

outro lado, uma abordagem técnica, teórica e representacional do mesmo, que o autor 

associava ao cientificismo moderno”. Em seu fundamento, espaço é acontecimento. Pedimos 

licença para tentar um correlato atual, que seria transpor esse raciocínio aos grafites, 

guardadas as devidas proporções entre diferentes épocas e formas de arte49. Assim, “torna-se 

necessário pensar a margem de reciprocidade <das Ineinanderspiel> entre a Arte e o Espaço, 

a partir da experiência do lugar e da região. A Arte como plasticidade: não como um 

manuseamento do espaço. A escultura não será um debate com o espaço”.  (Heidegger, 

1969/2009: http://acotedelaplaque.blogs.sapo.pt/47443.html) Tampouco o grafite é um 

debate com o espaço, mas antes disso, o grafite abre ao redor de si uma região de encontro. 

(P21) Ele presentifica um modo humano de habitar a terra e se relacionar com o mundo e 

com os outros homens. “Presentificação é a essencialização de um lugar como o lugar que é. 

Este “como” é que faz o lugar ser lugar. Lugar é mundo” (C94) (MOONSGURGER, 2008, 

p. 43).O conceito de região de encontro é decisivo para compreendermos a visão de 

Heidegger sobre o de espaço.  Vejamos:  

 
Heidegger compreende a região de encontro, a partir do alemânico 
Gegnen-de, como aquilo que vem ao encontro (das Entgegenkommende): 
não como algo individual que vem ao nosso encontro, e sim como a 
dimensão ou o domínio (Bereich) aberto a partir do qual e no qual algo 
pode mostrar-se, ou seja, pode surgir (hervorkommen) porque encontra um 
lugar nessa região e assim nos diz respeito. Pensemos realmente a região 
de encontro no sentido verbal, como vir-ao-encontro, então ela diz respeito 
ao homem porque oferece a ele um domínio a partir do qual algo é 
encontrado e lhe vem ao encontro. É sempre esse mesmo movimento que 
Heidegger esclarece sob diferentes aspectos: um vir a- nós, chegar, doar-se, 
submeter-se, tanto do domínio quando daquilo que nele é encontrado – ao 
qual nós correspondemos através de um ativo deixar-ser, receber, esperar. 
Nesse acontecimento não há nenhum ponto espacial, ou material ou 
qualitativo; mas, como acontecimento, ele é sempre algo espacial, regional 
ou mundano que se realiza em uma dimensão ou clareira (Lichtung) que 
sempre se incorpora (verkörpert) ou se condensa (verdicht) nas coisas que 
aparecem e se mostram. Aí algo acomete “o homem que percebe, vê e 
escuta”, algo que – como dizemos hoje em dia – faz alguma coisa com o 
homem, mas que, ao mesmo tempo, apenas acontece quando o homem nele 
se envolve, deixando-o ser. (GUZZONI, 2008, p.53) 

 

O espaço espaça, afirma Heidegger, e isso quer dizer que ele sustenta em si e ao redor 

de si as relações que acontecem no modo do habitar humano. O termo região de encontro foi 
                                                 
49 Heidegger deixa claro que suas reflexões limitam-se às artes plásticas, mais precisamente à escultura (1969). 
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a solução encontrada para a tradução do termo alemão Gegende¸que contém em si a idéia de 

encontro e de ir contra, ou seja, refere-se ao confronto que existe em todo encontro. No 

encontro genuíno, as partes não se misturam por completo, mas sim, mantém-se 

discriminadas e salientadas em suas diferenças.  É preciso esse posicionamento para falarmos 

de proximidade e distância: 

 

O que então é o espaço como espaço? Resposta: o espaço espaçaA [der 
Raum räumt]. Espaçar significa desbravar [roden], libertar [freimachen], 
liberar um âmbito livre, um aberto. Na medida em que o espaço espaça, 
libera um âmbito livre [Freie], ele concede, apenas com esse âmbito livre, 
a possibilidade de regiões de encontro [Gegende], de pertos e longes, de 
direções e limites, a possibilidade de distâncias e grandezas. (HEIDEGER, 
1964/2008e, p.19) 
 

As obras são lugares para os lugares: as obras não apenas ocupam um lugar, pois são 

também lugares em si, abrem ao redor de si e a partir de si mesmas toda uma região de 

encontro, porém fazem isso no modo humano de habitar. São centros gravitacionais que 

constelam as relações humanas no modo mais profundo e fundante que poderíamos pensar: 

o homem em seu ser-com-os-outros homens, e o homem e as coisas que o rodeiam, o homem 

e os utensílios por ele criados, o homem e o mistério, terra e mundo, etc... (P46;C86) “Ao 

dizermos espacialidade [...] notamos que se trata de algo indissociável de referência, ou 

relação (Beziehung). Espacialidade em sentido originário diz o lugar, como o mundo, em que 

se abrem relações” (MOONSGURGER, 2008, p.41).  As obras de arte instalam, erigem e 

sustentam as relações humanas em seu modo mais fundamental. Elas não são coisas que 

ocupam espaço, apenas, mas sim convidam a habitação em torno de si. “A escultura seria 

então uma incorporação de lugares que, abrindo uma região e preservando-a, teriam reunidos 

à sua volta qualquer coisa de livre que permite a estadia a todas as coisas e habitação ao 

homem no meio destas.” (Heidegger, 1969/2009: http:// acotedelaplaque. blogs.sapo. 

pt/47443.html) Assim também o grafite, completaríamos nós. Independentemente de onde o 

grafite aconteça, ele abre um espaço de relações em torno de si, ele funda uma região de 

encontro original, “isto quer dizer: desbravar, abrir caminhos inóspitos <die Wildnis 

freimachen>. Espaçar comporta o livre, o aberto, para um estabelecer e um habitar do 

homem”. (Heidegger,1969/2009: http://acotedelaplaque. blogs.sapo.pt/47443.html). Grafite é 

a arte de habitar a cidade, que pode se dar no modo próximo ou distante, pois mesmo a 

displicência e o desleixo são maneiras do homem instalar espaço:  
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Quando dizemos que uma coisa possui seu local em um lugar determinado, 
então não asseguramos apenas que ela está ali, que ela simplesmente 
aparece ali. Nós mostramos que esse é o lugar no qual ela pode 
desenvolver-se em si mesma, para o qual ela foi feita ou no qual ela se 
enraíza: o lugar de onde ela pode se distanciar e a partir do qual pode medir 
as distâncias e amplidões e tomar o longe ao mesmo tempo como o seu de 
onde (Wovonher) e como o seu para onde (Woraufhin) e onde ela, 
finalmente, encontra sua paz. Com respeito ao homem, dizemos que esse é 
o seu lar, seu estar-em-casa .(GUZZONI, 2008, P.54) 
 

O lar do homem é a máxima da habitação humana, é para onde o homem sempre pode 

retornar, mas de onde ele constantemente se distancia. Habitar não é simplesmente ocupar 

espaços. A arte de habitar é algo que tem ficado cada vez mais distante do cotidiano do 

homem, pois este está cada vez mais distante de sua origem.  

 

O homem precisa reaprender a morar; ter que morar não é mais estar-no-
mundo, mas habitar, modificando-se aí a noção de mundo. A quadrindade 
(céu, terra, deuses, mortais) na vastidão do mundo é o traço fundamental 
dessa modalidade do morar como habitar, no sentido de resguardar. A 
ética do morar é, então, a ética da guarda.(NUNES, 2007, p. 157).  
 

A ética do morar pressupõe habitar o mundo. Heidegger cunha o termo quadrindade, 

para romper com todas as atribuições que impregnam a palavra mundo, livrando-a assim dos 

vícios metafísicos que lhe foram atribuídos ao longo dos últimos séculos. Mundo acaba 

adquirindo uma dimensão poética, que em nada se parece com as definições tradicionais, e 

que está atrelado intrinsecamente com a quadrindade, a saber: os mortais, os deuses, a terra 

e o céu.  Segundo Heidegger (2008c, p.130), os mortais habitam à medida que salvam a terra, 

acolhem o céu, aguardam os deuses e são capazes da morte. Salvar a terra significa “deixar 

alguma coisa livre em seu próprio vigor. Salvar a terra é mais do que explorá-la ou esgotá-la. 

Salvar a terra não é assenhorear-se da terra e nem tampouco submeter-se à terra, o que 

constitui um passo quase imediato para a exploração ilimitada”. Acolher o céu como o céu é 

permitir “ao sol e à lua a sua peregrinação, às estrelas a sua via, às estações dos anos as suas 

bênçãos e seu rigor, sem fazer da noite dia e nem do dia uma agitação açulada”. Enquanto os 

homens aguardam os deuses como deuses, “oferecem-lhes o inesperado. Aguardam o aceno 

de sua chegada sem deixar de reconhecer os sinais de suas errâncias. Não fazem de si 

mesmos deuses e não cultuam ídolos. No infortúnio, aguardam a fortuna então retraída”. Ser 

capaz da morte como morte, ou seja, ser o mortal dessa quadrindade, significa saber a morte 

como morte, e não apenas findar como seria o caso dos outros entes. Saber da morte como 

morte implica em já ser mortal antes de findar sua vida. Heidegger chama de quadrindade 

essa simplicidade, que é o jogo de espelhos constante e ininterrupto entre os quatro. “Em 
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habitando, os mortais são na quadratura. O traço fundamental do habitar é, porém, 

resguardar. Os mortais habitam resguardando a quadratura em sua essência. De maneira 

correspondente, o resguardo inerente ao habitar tem quatro faces”. (HEIDEGGER, 2008c, 

p.130) Sempre que pensamos em um dos termos, necessariamente o acompanham os outros 

três. Tudo o que existe se encontra na intersecção da quadrindade, que é a dança constante 

entre os quatro. Habitar pressupõe resguardar a interligação constante entre os mortais, os 

deuses, a terra e o céu. 

Protegendo a quadrindade, “pode o homem edificar [bauen], pensar e poetar 

(NUNES, 2007, p.158)”. Para Heidegger, só é possível habitar propriamente a terra através 

da poesia. É na poesia que se torna possível resgatar a quadrindade e resguardá-la, mantendo-

a a salvo de qualquer “importunamento calculista” (HEIDEGGER, 1936/2007, p.32). Sem 

poesia não existe habitação. Mesmo onde ela falta, ainda assim, a poesia é a referência 

primordial:  

 
Um habitar só pode ser sem poesia porque, em sua essência, o habitar é 
poético. Um homem só pode ser cego porque, em sua essência, permanece 
um ser capaz de visão. Um pedaço de madeira nunca pode ficar cego. Se, 
no entanto, o homem fica cego, então sempre ainda se pode colocar a 
pergunta se a cegueira provém de uma falta e perda ou se consiste num 
excesso e abundância desmedida. [...] É possível que nosso habitar sem 
poesia, que nossa incapacidade de tomar uma medida provenha da estranha 
desmedida que abusa das contagens e medições.  (HEIDEGGER,  2008d. 
p.179) 
 

À arte resta a função restauradora de lembrar-nos que precisamos habitar a terra ao 

invés de usufruir desta. Ao grafite cabe a função inquisidora de ajudar-nos a resgatar a 

relação genuína com os espaços públicos, e reinventarmos uma ética do habitar na atual 

cidade.  No limite, não existe cisão entre arte e vida, pois “o poético é realizável na própria 

vida.” (NUNES, 2007, p.149). Assim como o “espaçamento é libertação de lugares” 

(Heidegger, 1969/2009: http://acotedelaplaque.blogs.sapo.pt/47443.html), habitar, de fato, é 

a libertação humana. Estaremos a salvo quando, enfim, retornarmos para onde nunca saímos. 

Pessanha nos instiga:  

 
[...] É necessário sustentar a dor do mundo, passar do estágio passivo 
kafkiano para o estágio ativo de denúncia. Tentar deslocar o homem que 
ainda está fixado como subjetividade e vontade. Lembrá-lo do 
arrebatamento. É isso o caminho de migração, do voltar para casa. 
Nascemos no paraíso, nascemos para guardar o paraíso. De volta ao lugar 
já não há questão de obra de arte, porque tudo, cada gesto ou palavra, 
desde o lavar uma xícara ou o cumprimentar um amigo, tudo é obra de arte 
e celebração contínua. (Pessanha, 2009, p.86) 



 128 

 

Saudosos do espaço o qual nunca habitamos, mas sempre intuímos, somos impelidos 

a finalizar esse ensaio. Para mantermos o círculo a girar oscilamos entre esquecimentos e 

lembranças, começos e finais, possibilidades e riscos. Para celebrar o nascimento e a morte, 

fincamos nosso cedro entre, e por isso escolhemos como nossas últimas palavras a primeira 

colocação50 de Heidegger outrora: “Estas notas a propósito da arte, a propósito do espaço, a 

propósito do entrelaçamento do seu jogo recíproco, são e continuam a ser questões, mesmo 

se são enunciadas sob o modo afirmativo”. Não devemos iludir-nos, portanto, a respeito das 

afirmações tecidas por nós ao longo desse percurso. Elas só têm valor se nos provocarem a 

mais e mais perguntas. Pois, devemos lembrar, sempre, que questionar é a piedade do 

pensamento.  

 

 

                                                 
50 Palavras referentes ao início do texto de Heidegger “A arte e o espaço”, de 1969. 


