
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pequena lâmina de uma folha fina 
membrana delgada 
hora de entrega e embrulho  
um cimento unindo células entre si 
-tecido atacado, grande, abraça e atravessa- 
Se esse medo não vier úmido  
na espera de uma árvore de frutos maduros, 
empunhará o convite em seus galhos 
nascidos de um último pedido. 
Assim, só posso dizer da volta, 
do rodeio, balbuciando  
como as primeiras palavras são.  

 
Bruno Pastore 
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ANEXOS: ENTREVISTAS 



 

PRIMEIRA ENTREVISTA  
 
 
M - Hoje é dia 03/08, segunda-feira, eu estou aqui com Bruno Pastore e a gente vai começar nossa conversa. 
Bruno, me conta da sua experiência com grafite. 
B- Experiência com grafite? É uma experiência bem forte... É...Desde quando eu comecei, assim? 
M - É, desde quando foi seu primeiro contato, como é que começou... 
B- 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 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 estava passando de carro, sempre passava de carro lá, e uma vez eu comentei: é que tem um grafite 
aqui, tal, 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... 
M- A dúvida era se era arte ou pichação, é isso? 
B- É, mais ou menos isso... E aí esse o meu primeiro contato, pelo que eu me lembro. E foi acontecendo, né? 
Esse movimento com a pichação foi caminhando, meu primeiro envolvimento com a pichação, quando eu 
comecei a ver foi em 94. 
M- Quantos anos você tinha, mais ou menos? 
B - Tinha bem uns 11 anos, mas quando eu comecei a fazer mesmo eu tinha uns doze, treze anos. Foi quando eu 
comecei a pegar a nuguete e raspar, pegar giz e raspar... 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 12, 13 anos, eles tinham já uns 16, 17, pra 18 anos. Eu fazia outras coisas, também, andava de skate, 
fumava maconha. 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. 
M- aí você foi aprimorando ao longo do tempo, foi conhecendo outras referências? 
B- Isso, mas eu não diria tanto assim referências. Eu tinha 14 anos quando eu mudei para São Paulo, né? 
M- Você morava onde antes? 
B-Eu morava em Guarulhos. Isso tudo que contei foi em Guarulhos. Mas, os caras, eles não deixavam pintar de 
madrugada, porque eu era bem moleque, eles já tinham uma certa idade, tipo uns 18 anos, eu comprava spray e 
eles faziam. 
M- Eles não te davam autorização ainda? 
B- Às vezes eu fazia, eu comprava as minhas e saia fazendo, eu não tinha muita técnica, e eles costumavam 
reclamar: porra, isso aqui ta maior feio, o que você fez! Aí, depois disso, de 14 pra 15 anos eu mudei pra São 
Paulo. 
M- Você veio com sua família? 
B- Isso, com minha mãe e meu padrasto. Minha mãe se casou, eu morava com minha avó e com minha mãe em 
Guarulhos. Aí minha mãe se casou, veio para São Paulo e vim junto com ela. Aí aqui eu continuei fazendo um 
caderno, sempre riscando um pouco de grafite, inventava um nome meu, assim, e começava a fazer, mas nada 
muito na rua. Mas sempre era uma galerinha legal, tinha um amigo meu Rodrigo1, que ele também desenhava, 
ele gostava de HQ2, de ouvir um rap, e fazia... A gente era bem antenado no que tava acontecendo, né? Não só 
coisa de hoje, mas a gente também sabia coisas sobre política, umas coisas assim e aí a gente tinha meio uma 
queda pra um lado meio revolucionário. Eu penso que eu sou agora, mas antes eu já era até nacionalista, tipo de 
usar a marca virada com a camiseta ao contrario pra não mostrar a marca, não usava roupa da Nike porque não 
gostava. Porque tinha um vizinho nosso que era punk, então a gente acabava pegando isso daí. E aí, vindo disso, 
bom, fui sempre desenhando, onde eu morava no prédio já tinha contato com grafite na rua. Eu tinha uma coisa 
com o caderno de copiar essas letras, eu tinha cadernos, que eu pegava livros antigos da minha mãe e 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 tags de giz. Aí eu, esse amigo meu e mais um, a gente fez uma gang que era EMT, uma sigla que 

                                                 
1 Por questões éticas de preservação de identidade, todos os nomes que aparecem aqui estão trocados, com 
exceção de Bruno Pastore. 
2 História em Quadrinhos 



 

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... (referência da pg da figura) 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. 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. 
M- Em que ano? Você não lembra, mais ou menos? 
B- Era isso daí, era (checa no papel). Ele não colocou. Isso daqui é relíquia, velho. 
M - vocês não sabiam que era uma manifestação, mas tinham vontade de fazer. 
B- É. 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 gang do lado, e daí... Só que não era grafite, era 
tag mesmo de... Aí quando rolou essa mistura de grafite a galera se impressionou. Mas até aí eu não conhecia 
ninguém. Aí, eu andava, sempre tive meio que uma queda assim pra, digamos assim, pra marginalidade. (Risos) 
E esses meninos aqui que eu fazia eles eram meio simples, assim, né? Tipo, eles eram pessoas legais, mas não 
eram bem a galera do bairro.  E eu queria conhecer a galera do bairro. E aí, com isso daqui, e mais uns dez na 
rua, mais umas dez assinaturas na rua, a galera foi me conhecendo, querendo saber o que era. Aí eu comecei a 
andar na rua, a galera descobriu quem que era, vieram, tal, e queriam marcar um rolê. Eu fui conhecendo a 
galera do ST, que é Speed Tag. Que tinha EMT que eu e a galera inventamos, mas tinha a galera do bairro que 
era do ST. 
M - que bairro que era? 
B- Belenzinho. Speed Tag, que no caso é essa sigla aqui (mostra no caderno). Eles eram meio assim, pô, os 
caras do ST, e os caras vieram falar comigo, e tal. Ô louco... 
M- e era algo importante? 
B- é. (interjeições de espanto) 
M- eles eram uma hierarquia acima? 
B- isso mesmo. Os caras vieram falar comigo, ô, tal, legal!! Falei isso pros meninos, eles eram meio contra: ah, 
não queremos esses caras aí, a gente tem que ficar na nossa... Até que eles tavam certos, mas eu queria mais, 
né? Aí eu fui pegando amizade com esses caras. Essa galerinha do ST, eles eram meio... Como posso dizer? 
Eles eram mais velhos, mas era uma galerinha mais... Subversiva. Conhecia gente que cheirava uma cola, eles 
já faziam coisas de jovens mais rebeldes,  né? 
M- Coisas mais avançadas pra idade, você acha? 
B- Isso, isso... Coisas que eu não fazia. Mas quando eu fui morar no Belenzinho, eu já tinha fumado maconha, 
eu já fumava, tudo... Mas aí quando eu fui mudar eu não conhecia ninguém que fumava, então eu tinha parado. 
Às vezes eu arrumava, e fumava sozinho em casa, mas não sabia nem fazer o cigarro. Era meio... Não sei se 
meio familiar... 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 porque, 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)... Vamos fazer um rolê juntos, tal... E eu comecei a fazer um rolê com os 
caras... Andava com os caras aqui, eles foram com a minha cara, e me chamavam lá, tal... E fui conhecendo 
uma galera nova, e meio que me desligando deles assim. Fui me ligando mais com a galera da escola e deixando 
a galera do bairro. Mas eu circulava pela escola. Sabe, quando você anda com uma galera mais velha, assim, 
comecei a andar de skate, bem coisa de moleque. Pra você ver como acontece. E aí, eu tive interesse, e essas 
coisas foram oportunidades de andar com essa galera. E foi rolando. Aí eles me chamavam, eu ia lá, mas eu não 
era muito de sair, saía assim uma vez a cada dois meses, de madrugada, pra ir num show de rap, com esse meu 
amigo que, é o Rodrigo, né?  E essa galera já saia, eles curtiam um rolê, iam pra Praça... Ficavam lá, bebiam 
vinho, ficavam fumando beck, ficavam conversando. E eu comecei a fazer esses rolês com eles. E aí, fomos 
indo, né? Aí eu parei de fazer, até que o cara que era o cabeça... porque essas coisas é interessante, né? Tipo 
assim, eu invento uma sigla, eu sou o dono dessa sigla. Aí eu posso colocar quem eu quiser, ou então eu tenho 
um amigo que é muito de confiança, e que ele pode colocar quem ele quiser. Senão, vem alguém, e fala comigo: 
ô, aquele cara lá, ele é gente boa, deixa ele assinar... Aí você checa: mas ele vai fazer mesmo? Ô, o cara tem que 
fazer rolê... Aí se você não tem certeza você não deixa entrar. A gente era em quatro, mas quem fazia mais era 



 

nós três. Quem criou fui eu, que criei as primeiras letras, que dei a idéia do nome, mas era mais ou menos eu e 
ele, do EMT. E eu peguei amizade com o cabeça do ST. E aí, rolava uma galera pedindo pra ele pra deixar 
entrar, e eu nunca tinha pedido. Aí tava rolando uma burocracia que um tal de cara que pichava D2 queria entrar 
no negócio. E tinha o Giba, que era um amigo nosso que fazia ST, e ele tinha o conceito e assinava, ele tinha 
muito rolê pela cidade. Ele tinha muitos nomes. E aí, ele tinha um conceito, mas tinha o cabeça que era o 
Vinicius, mas é assim, o cabeça ele não inventou, ele foi... é que é antigo, essa sigla ST é desde 95, 92, aí um 
deixa na mão do outro, vai passando a coroa. E quem inventou era o Gomes, mas ele não tava fazendo, tava 
afastando disso, e deixou na mão do Vinicius. E nesse dia tava eu, o Vinicius, o Giba, e ele falou assim: deixa o 
D2 entrar, o Vinicius respondeu: não, ele é maior cabaço... Se o Bruno quiser fazer ele pode fazer. 
M- Aí ele te autorizou? 
B- É, mas eu nem tinha pedido nem nada... aí veio na minha cabeça: faço ou não faço porque eu tinha a outra 
galera lá... Mas eu comecei a fazer, pra caramba, aí isso foi me projetando, tomando uma proporção gigante 
assim, tipo de eu chegar e me colocar nisso mesmo, de fazer uns giz grande assim, de derreter e fazer uns 
maiores, porque era giz de cera, era giz normal, e a gente derretia no potinho de MeM, pra fazer o giz bastão. 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 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. O fulano era meio tirado de lado, porque ele era o cabeça, mas ele não fazia 
muito. 
M- Ele mais administrava? 
B- É. Porque o nosso forte era fazer as tags, mesmo, a gente vinha lá da zona leste, da região, a gente já tinha 
um estilo, mesmo, então isso gerava admiração por onde a gente passava. A galera curtia pra caramba, e tal. Se 
você for ver, a tag, ela é assinatura do grafiteiro, né? O cara faz o grafite e assina a tag. (pausa) Ele inventa uma 
sigla, pra letras, né? Você sabe como nasceu a tag? 
M- Não, me conta. 
B- É, isso aqui nasceu, uma das versões, porque são muitas teorias né? Uma delas é que eles faziam festas nos 
bairros e tal, isso em NY, eles faziam tipo festas nos bairros e precisavam divulgar essas festas. Eles escreviam: 
dia tal, festa do arraso, e tal... Mas eles faziam na ilegalidade, né? Eles faziam por eles mesmos, pegavam 
instalações elétricas, faziam os gatos, e ligavam o som e faziam as festas. A polícia ia lá e interferia. Aí eles 
começavam a divulgar as festas, e a polícia ia lá primeiro, antes deles chegarem a polícia já tava lá pra impedir 
a festa. Aí eles começaram a sacar, e já vinha uma vertente do grafite assim e uma coisa paralela a isso, e tal. 
Eles começaram a usar essas tags pra divulgar as festas, ou seja, só eles entendiam. A polícia não sabia. Era 
meio pra se articular contra a repressão policial. Então, aí, eles criavam as letras, isso é herança daquilo lá. Mas 
eu fazia só a tag, pegava o giz de cera, e fazia só a tag, inventava minhas letras, o meu nome, e saia espalhando 
por aí. Um pouco diferente, usando um pouco a linguagem do grafite, mas com outro suporte, né? Que era o giz 
de cera e saía pela rua demarcado território. Bom, isso daí... 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 rolês, a usar 
drogas, tal. Pixar mesmo. 
M- Que drogas vocês usavam? 
B- Ah, bem droga de pixador, mesmo, cheirava cola, cheirava bastante cola, e fumava maconha. Mais maconha 
e às vezes uma cola. E às vezes rolava alguma coisa diferente, né? 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. E aí, quando eu vi, tinha usado de quase tudo, menos droga injetável e LSD, essas coisas, droga 
sintética, né? Então, menos as sintéticas e injetáveis. Já tinha fumado crack, fumava mesclado, sabe? (nessa 
hora seu tom de voz fica mais baixo) E aí, eu comecei a ficar nisso, né? Você começa a fazer coisas assim. Aí 
nem pixação eu tava fazendo mais, tava só usando droga, 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 15 anos. Mas sempre rolava pixação junto, né? Era uma praga, sabe? Você tava 
sentado num lugar, aí começa a pichar aqui, vai pixando, risca na janela, quando você olha, poxa, o que 
aconteceu? 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. 
M- Se tiver um papel e uma caneta basta, né? 
B- É maníaco o negócio. Esse daqui...  é tipo, você vai riscando coisas, assim, ó... aí um agora: chega! Até hoje 
sou assim, mas é diferente de quando você tem 15 anos de idade e não faz coisa nenhuma. E aí eu comecei a ir 
mal na escola, mais ainda, né, porque eu nunca fui bom aluno. Sempre tive problema com a escola, antes da 
pichação, eu sempre fui meio prolixo, eu sempre fui meio distraidão, antes das drogas, antes disso tudo 
acontecer. 



 

M -Você ficava fazendo várias coisas ao mesmo tempo? 
B- A professora chegava pra mim e falava assim: eu não sei mais o que faço! Minha mãe ficava louca, eu 
brigava na escola... Foi uma coisa que... 
M -Nunca rolou, nunca fluiu? 
B- Isso, nunca rolou. Impressionante. 
M- Você achava chato? 
B- Não sei se chato, sabe? Não é aquela coisa que você para e pensa: Ah, isso é chato, então não vou fazer, 
sabe? 
M -Não passava por aí, né? 
B- Não, era aquela coisa que era assim... não sei, acho que de ficar livre mesmo. Aí não era meu lugar, mas eu 
não parava, não parava e pensava: pó, aqui é chato, porque que não vou, tal... Acho que nunca teve a iniciativa 
de chegar pra minha mãe e falar não vou pra escola porque não é legal. Não existe, né? Aí a gente na rua ficava, 
parava num lugar e ficava meio maníaco, sabe, pichando. 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... 
M -Da visibilidade? 
B- É. Bem isso, né? Eu falava: não, quero ser mais foda, não era nem por aí, era uma coisa mais física, sabe? De 
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? 
M -Se tornava uma coisa muito importante, né? 
B- É. Muito importante mesmo. E isso paralelo, uma colinha aqui, tal, e começou ser todo dia isso, né?  Aí teve 
uma hora que a galera era marginal mesmo, marginal mesmo, sabe. Já tinha passagem na polícia, com pichação. 
E ia acontecer essas coisas. Porque pichação mesmo, essa que você vê bastante com rolinho, spray, tal, fiz, mas 
não é muito a minha cara, não, eu curtia mais o lance da tag, da coisa mais detalhada, e tudo mais. E assinei 
alguns BO, nessa época mesmo. Isso... não, era spray de tinta mesmo, tal... 

Foi assim, tava fazendo, bem na calma, de repente veio a viatura, bem direto. E eles: ah, pichador, né? 
Ah, beleza, aí veio umas menininhas, os policiais começaram a falar com as menininhas, tal... Aí veio vindo 
assim, ó, eu não tinha passagem nessa época, pela FEBEM nem nada... mas o outro tinha, né? Porque é sempre 
assim, quando um tem passagem, o outro segura a bronca pra não sujar o outro, né? E aí, se você ta lá, ele falou 
assim: sei que vocês têm complicações aí com a justiça, tal, então, quando eu atravessar a rua, vou contar até 
10, e um vai pintar o outro, pra sair todo mundo feliz. Ufa, beleza. Ficar os dois com tinta, era a melhor coisa 
que a gente podia ter naquela hora. 
M- Dos males o menor, né? 
B- É! Ele atravessou, eu comecei a pintar a cara dele, o policial pediu pra pintar a cara, aí pediram pra arrastar a 
bunda. Mas a gente já tava acostumado com isso, porque lá na... é uma área pequena, né? E a gente caminhava 
por ali, e a gente era a marginalidade do bairro, sabe, eles falavam assim: Bruno, faz isso aí, vai. 
M- Já conheciam? 
B- Vira e mexe era assim, era aquela coisa de amor e ódio. Entre os policiais e a gente. Acho que também eles 
não eram bobos, 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? 
M- Cultura do lugar? 
B- Isso, do bairro mesmo, sabe? Então era inteiro pichado e a gente pichava também, foda-se. E tava ali, aí eles 
foram zoando a gente. Vivendo aventura, né? Tem uma frase na pichação que é assim: “pichar é uma arte e 
rodar faz parte.” Era mais ou menos isso. 

Aí eu fui caminhando nessas, tal... descolava uma coisinha aqui, outra ali... Sempre na criminalidade... 
Aí eu caí nessas também. Minha mãe via a situação e dizia: meu, eu não vou te dar mais dinheiro, sabe? Eu não 
andava com ninguém que trabalhasse. E antes disso eu era um cara que era honesto, minha mãe sempre fala, eu 
sempre fui um cara de trabalhar, desde os meus onze anos, eu sempre tinha o meu... sabe, você é outra pessoa, 
assim. 
M -Aí você ficava arranjando dinheiro desse jeito? 
B- 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. 
M- Foi pego fazendo o que? 
B- Ah, foi furto também. E depois saí. Fiquei um mês preso. Aí depois eu saí, fiquei mais um tempo na rua, 
depois eu fui preso de novo por furto e aí fiquei um mês preso de novo. Aí depois eu saí e fiquei em regime 



 

semi-aberto, sabe? Fiquei sete meses. Nessas daí, eu comecei a procurar, digamos que ajuda assim, né? Eu não 
queria levar isso assim. Aí você vai perdendo o contato com a galera. 
M- Como foi ficar preso? 
B- Ah, não é bom, né?  Foi tipo um choque, complicado sabe, quando você cai em si. Eu sempre fui meio raso, 
sabe, pra analisar as coisas. Comigo  mesmo,  assim, sabe hoje eu penso que era uma coisa tática. Você anda na 
rua, você tem um estilo você se mantém esse é o seu pilar. Você é mandado para um lugar onde você não é 
ninguém. Primeiro na delegacia. Eu já fui para lá diversas de vezes. Por furto, por vadiagem, a pichação, isso é 
bem corriqueiro, assim, sabe. Quando eu estava lá na Multinacional eu assinei um desacato à autoridade. Eu 
estava tirando uma foto de uma ação policial e aí ele quis me levar e eu não quis ir. Aí ele me levou a força. 
Com polícia eu tenho mais de um milhão de história. 
M Você tava falando que foi perdendo o contato com isso quando estava em semiliberdade. 
B- Eu nunca tive nada que pudesse dizer que sofresse muito. 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 a sua, cortam de seu cabelo, você fica sentado num lugar, sua 
vida é você sentado numa sala, assim no chão. Naquela época tinha superlotação, aparecia no jornal.  Inclusive 
a minha avó não sabia que eu tava preso, até hoje ela não sabe. Minha mãe falou que eu fui pego pixando e que 
eu tava num lugar me recuperando porque eu queria. Aí passou na televisão aquela UAI do Brás, tinha cinco 
moleques para dois colchões, eu lembro que tinha aquele negócio de que era a licença para o gás. Direto eu 
fazia isso porque era tempo de eu esticar as pernas, porque dava câimbra. Você ficava literalmente de cócoras. 
Imagina só. Fora isso tinha a televisão, passavam filmes tipo diarréia visual. Mas na época pra mim aquilo era 
diversão. Porque você acordava 6 ou 7h da manhã para tomar café: levanta e senta a bunda na praia, que eles 
chamavam de praia, e espera o café até umas 9hs. E espera a até o meio-dia e se entra na praia de novo. 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... voltei, fiquei de novo lá. Aí depois tem a UIP, lá era melhor. Aí 
você já tem alguma autonomia, já faz alguma atividade. Mas, dos males da minha vida esse não foi dos piores 
não, de lá eu saí para semiliberdade. Fiquei em um lugar, fiquei sete meses na Semi. Aí aconteceu a coisa mais 
trágica, que me marcou. Eu tava na Semiliberdade. E lá era maravilha né? Mais ou menos. Porque ali era onde 
era o Juizado de menores, era tipo uma cadeia. Tinha umas portas de aço, era basicamente, as camas eram de 
pedras, os moleques se realizavam: nossa, nós estamos na cadeia! 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. Tinham 
os caras de periferia que, bom. Sabe. aquelas coisas do neoliberalismo, que tão sem noção que acham que todo 
mundo é rico e que todo mundo pode fazer tudo. E os caras pareciam desfilar naquele lugar de tênis novo, de 
gel. Eu ficava impressionado, sabe, pô, estou aqui chorando as pitangas a ele fica querendo impressionar, ta no 
inferno da vida e ta lá, bonitão. Essas compreensões que me deixa maluco, porque antes eu não pensava nisso, 
eu só estranhava: Esses malucos são bem estranhos. Mas eu não analisava... 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. Tinham moleques 
da onde morava o chefe, que ele era grandão, ele era meio o seguro do lugar, ele era meio jurado... só que ele 
era amigo e irmão até hoje o cara é amigão. Ele vinha andando e os caras falavam olha esse cara aí, mas depois 
os caras falavam que ele era maior vacilão... e lá no meu bairro já era meio assim... os caras levantavam a casa 
para pegar ele e para quebrar tudo. Começaram a quebrar tudo, vazamento de água...  e eu me envolvi nessas... 
sem uma causa específica... não tem porque, você já ta na 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 tava todo torto no 
outro dia. A gente ficou nessas até 4h da manhã. Acordaram a gente no outro dia às 6 da manhã. Os 
funcionários lá, eles eram bacana entendeu?  Tinha maior solidariedade, mais ou menos como Quixote. 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. E 
aí como que dispensaram toda a direção, poxa toda a direção da FEBEM. A semiliberdade, era novo aquele 
lugar... só tinha seis meses, era o bibelô dos caras. Como é que rolou isso? Como eles deixaram?  Aí demitiram 
a direção. Ah, aí mudou todo o regime ali. Mudou tudo.  Ficou bem FEBEM o negócio. Eles viram que o que 
gerou isso foi o lance de eles terem aberto exceções. Aí os moleques viraram em cima deles. Porque lá tem tipo 
uma casinha, sabe?  A gente chamava de casinha, de lá rolaram as transferências e tal. isso deu um xabu. esse 
Jefferson ele foi para um lugar, que foi o mesmo que eu fui depois.  Eu cheguei lá, todo lugar que ele vai na 



 

vida, ele é jurado. A galera não vai com a cara dele. Tem cara que a assim, de uma rixa aqui, você já ta sabendo, 
aí carrega com você. O ele era um cara grande, bonito, sabe... negro bonito. E aí, rolava transferências, e os 
próprios funcionários foram transferidos. Mudou toda a direção da parada. E aí acontecia dos caras fazerem a 
caveira do moleque. Você mudava para outro lugar eles já faziam a cabeça de quem trabalhava lá. Já contavam 
que aquele moleque tinha feito rebelião na semiliberdade. Pô, os caras estão em semiliberdade e vão fazer 
rebelião? E aí os moleques já ficavam revoltados. tinha um caso de moleque jurado de morte. Eu sabia de caso 
de cara que estava sendo estuprado na semiliberdade. Eu fiquei em choque assim, né?   É que os caras falaram 
que eu ia ser transferido, eu não sabia se eu ia voltar para a FEBEM mesmo preso, por causa da rebelião, até 
que eles me levaram para uma casinha. Eu cheguei lá e vi uma televisão em um sofá, e achei menos mal. Lá 
tinham os caras que passaram e eram de outros lugares... mais um tive problema de nada... lá foi que eu conheci 
o Quixote. 
M - Foi na casinha que encaminharam para Quixote? 
B- 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 zoavam... eu 
fiquei meio grilado, às vezes eles me machucavam, eram vários caras. Eu achava que ele já tavam me filmando.  
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 Mané, na história. E os caras já me chamavam de vacilão... 
M- Então nem para esse lugar você podia voltar? 
B- É que tava meio à deriva... e aí, nessa época eu passei um mau bocado.  Os caras quase que iam me matar. 
Eu achava que era porque eles não iam com a minha cara.  Mas agora olhando para trás, eu acho que era coisa 
da coordenadora.  porque eu ficava lá e pedia para sair... e a galera achava que tava fazendo corpo mole. As 
funcionárias e diretoras... que era coisa da coordenadora. Que raiva dessa mulher! elas achavam que eu não 
queria trabalhar.    Sabe, funcionalismo público, que põem cargos na mão de umas pessoas que nem sabem fazer 
o serviço direito. A direção da casinha era isso.  Pô, e os moleques coitados... os moleques não têm noção de 
nada... um cara de 23 anos mais parece um zumbi. E eu ficava meio indignado com as coisas, mas fazer o que? 
Eu não achava isso, que estavam contra mim, mas eu achava estranho. Elas achavam que tava fazendo corpo 
mole, pela idéia delas, e os moleques mesmo falavam, que ia eu era o maior molenga, e que eu devia trabalhar 
mais.  Isso para eles era a tudo trabalhar lá. Lá passei os maus bocados, e pedia para sair e nada.  Eu não podia 
chegar e falar: estão me jurando de morte lá, estão me zuando. Eu não tinha motivo convincente.  Até que, a 
diretora ainda me salvou.  Eu falei para ela. E ela me salvou, ela falou para os funcionários lá da casa, e me 
ajudou ainda, eu saí de lá.  No fundo no fundo eu ainda acho que ela pensou: ah, deixa ele sofrer um 
pouquinho...  aí me tiraram de lá e tentaram outra. Aí eles me indicaram pra terapia. É um caps. E eu fui lá, 
conheci até uma assistente social minha que era muita gente boa. Não, mi minto... isso daí era antes, antes de ir 
para lá. Quando eu fui pro caps tinha 11 anos, não estava nem feito assim.  Mas os moleques eram de rua, eram 
do centro da cidade, ou de periferia... e tinha uma galerinha qual eu assim, e era uma mistura louca, por isso que 
era um caldeirão o negócio. Daí eles me indicaram pro fármaco, e eu fui para semiliberdade já freqüentando o 
fármaco. Eu passava pela dona Francisca que era quem me atendia, eu falava da pichação, nessas eu tava na 
atividade ainda, da pichação, com o giz lá... 100% assim... dava sexta-feira à noite, quando saía para voltar para 
casa, era giz na mão e na hora. e saía pros salões, para os bares. e 10h da noite na rua.   Era bem moleque 
mesmo 16, 17 anos. Aí dali eu ia lá para casinha, ia pro fármaco, e eles me indicaram o Quixote.  Não, o 
negócio foi bem louco, ela me perguntou 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 na perguntou: o que você gosta de fazer a 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 foi indo.  E foi isso.  Pô, 
você acredita que essa mulher, depois de quase um ano, fez uma exposição dos meus desenhos?  Nessa época já 
tava de L.A. E passava por ela, bom, deixa ir por partes. Eu tava na LA, ia conversando com ela, desenhando, e 
ela perguntou: você ta fumando?  E era bem assim: você ta fumando? Pô, to fumando sim, pô, mas eu tive uma 
recaída, eu falava para ela.  Porque a maconha sempre me prejudicou.  É uma coisa que, até hoje, né?   Para 
falar a verdade, mas agora estou bem mais focado. Mas é vício mesmo, você sabe né, é vício mesmo.  Não tem 
mais essa de: ah, é para relaxar.  Não é para relaxar. 
M- no começo você acha que, né? Depois você vai vendo que não é bem assim... 
B- Até hoje, às vezes eu acho que é para ficar bem.  Ficar bem o caralho... se você quer aquilo então é sinal que 
você ta mau?  Aí foi foda. Aí eu ia lá e falava do meu consumo.  Fumava um beque aqui outro ali, um 
movimento assim com a galera. E vira e mexe ficava assim, chegou minha última semana, às vezes ia para casa 
de um amigo e passava o dia inteiro fumando, e tal.  Aí chegava pra ela é contava. E ela falava: você tem que se 
controlar.  Um atendimento normal rolava. Você começa a pensar nisso.  Até que ela me indicou o Quixote.       



 

Ela viu que tinha um certo talento para coisa.  Eu queria aprender isso mesmo. Rolava uma psicanálise mais ou 
menos né, só que eu acho que não entrava tanto... 
M -Mas era acompanhamento terapêutico? 
B- Era, com certeza, terapêutico total. E ali tal num sei que lá desenhando e falando com ela e tal... ela falou pô, 
aqui não dá, eu vou de indicar o lugar que tem aulas de grafite, que você pode aprender melhor... isso fazia parte 
da medida. 
M- Você tinha quantos anos quando você chegou ao Quixote? 
B- 15 para 16. aí me indicaram. Aí eu fui lá para o acolhimento, aí ia lá do acolhimento...  pera aí... agora to me 
lembrando, quando fui pro Quixote eu já tava de LA. Então eu não estava, ou estava?  Acho que as primeiras 
vezes que eu fui no Quixote, eu não estava de LA, mais longo já sai da semi liberdade, entendeu? Porque, pô, eu 
era um bom menino sabe (risos)...  e aí... apesar de tudo que ela era um cara...  sabe?   
M -Na hora que tinha a oportunidade você agarrava? 
B -Ninguém sabia das coisas que fazia.  Eu fazia bem feito. O que era?  Era fumar e beber, ir pro bar. 
M- Nessa época você não tava mais roubando? 
B- Não, não...  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 BO, eu quero limpar. Era bem esse discurso sabe? Aí saiu LA, eu ia lá pro acolhimento, e são esses desenhos 
aqui: (mostra desenhos). 
M- Da fase do acolhimento? 
B- Sim, eu lembro que chegaram, e fala um cola aí... aí eu chegava lá, que eu lembro que eu mostrava esses 
aqui entre os moleques, eu chegava na rua pros moleques e mostrava. Olha o que fiz o hoje, e os caras: OH... da 
hora... eu lembro que nessa época que eu ainda tinha o contato, eu andava com a galera do ST, e tal. Ficava no 
acolhimento.  Aqui eu acho que estava começando a fazer a oficina.  Depois do acolhimento decidi ir para 
oficina.  Grafite.  Aqui já é pos acolhimento. 
M- Aí você foi direto para a oficina de grafite, quem ficava com você? 
B - Era o ale. O anjo.  A equipe já estava na oficina. Oficina de break, e tal. 
M -?Você fazia também break? 
B- Era... aí comecei a fazer.  E nessas, meu, eu parei de fumar até cigarro.  Fumava um beque porque era fogo.  
Eu não parei de fumar beck, porque eu não sei. A maconha nunca ficou fora da minha vida. E tem um histórico 
que é da minha família, que minha mãe fuma né, aí rolavam tretas na família, de... não sei se isso tem a ver com 
a pesquisa...? 
M- Tem sim. Pode falar. 
B- Rolava umas brigas entre minha avó e minha mãe, elas nunca se deram muito bem, mas agora é flores... mas 
antes elas nunca se deram muito bem, elas brigavam na minha frente, elas quase saíram na pancada as duas, e 
minha avó chamava minha mãe de maconheira... isso ficava marcado. Com onze anos e nunca que tinha 
fumado, era louco pra fumar, sabe quando você é louco para fumar? 
M -De tanto ouvir falar? 
B- Você vai atrás, do negócio, eu ia atrás e os caras não deixavam eu fumar,  mas eu ia pedindo de um  em um. 
eu queria experimentar. A maconha sempre teve aquele lance do charme.   E eu peguei em 97, 98, no começo 
que a maconha era difícil... agora, agora não, agora já abriu tudo. Mais antes tinha aquele charme, você circular 
no terreno para fumar, escondido, e tal. Então e coisa até mais gostosa, hoje em dia a molecada sai por aí 
adoidado...  com a maconha era mais ou menos isso. 

(ajudo-o a retomar o onde tinha parado) 
B- Não sei se vem dali, sabe da minha mãe? 
M- Mas é uma coisa que já existe desde a infância? 
B- No Quixote, no acolhimento, o eu parei de fumar cigarro mas quis continuar fumando maconha... e tal... 
mais aí eu era bem centrado na saúde, é queria manter o corpo legal, mas um fumava tanto assim. 
M- Nessa época você deu uma afastada? 
B- E rolava assim com a galera.  Mas teve uma vez, minha vida sempre foi 8 ou 80, porque eu estava nesse 
processo de ser menosprezado pelo os caras que falavam que eu era maior vacilão... mas isso pouco depois... eu 
tava fazendo acolhimento, mas trombava os caras, tinha uma galera que morria de inveja... mas eu levava os 
moleques lá no Quixote também, e a gente era todo mundo, a comunidade toda passava pela pastoral do menor, 
então trombar com os caras ali... a gente pegava cesta básica lá e tal... e era em Belém, no padre Lancelote... 
eram os meninos do padre... puta nossa era um inferno, e os caras, nossa, caras davam um tênis para ele, tênis 
novo, instrumento musical, eu ficava indignado, que pra mim eles davam uma cesta básica, para mim... e isso já 
era um suplício... de investigar minha vida... saber se preciso mesmo... e os caras que roubavam, aprontaram 
mesmo, ficavam xingando a pastoral, ganhava um tênis e tudo mais... eu ia lá para pegar um passe, e era maior 
dificuldade pegar um passe... pra poder ir no Quixote sabe, lá tinha assistência é lá pegava o passe e tal, pegava 
a cesta básica, às vezes ia lá e almoçava... era atendido pela assistência social lá da LA, ia pro Quixote. Era da 



 

hora ir pro Quixote, eu gostava pra caramba, era outro clima, ali era outros ares e tudo...   e aos poucos o fui me 
afastando da galera. Aí eu para apareceu oportunidade de trabalhar no Rede de fast fooddonalds.  sabia dessa? 
M -Não, não sabia. 
B- Eu fui indicado pela pastoral, por um desses programinhas aí... era um convênio do Rede de fast fooddonalds 
com a pastoral do menor. Eu fui... fiquei quase um ano lá.  E nessas eu ficava entre o Quixote e o Rede de fast 
fooddonalds. quando dava eu ia pro Quixote, pouco eu ia me entristecendo... sabe?  Porque tem essa: você tem 
que trabalhar!  Mas é uma coisa minha, sempre falavam, quando ela era atendido lá na FEBEM mesmo, porque 
rolava histórico... 

(pergunta sobre como é o meu trabalho com o pessoal de hoje da semi liberdade se eu recebo histórico 
ou não respondo que a gente constrói de novo que nada é passado para mim ele perguntava, diz que acha ruim. 
Eu respondo que a oportunidade da pessoa apresentar apenas o que ela quer.) 
B- Eu fiz uma pesquisa recentemente e vi que o sistema destrói as coisas antigas para construir o novo então 
não tem uma continuidade, sempre acaba. 
Então, mais aí falava que eu queria sair da FEBEM, arrumar um trabalho e viver minha vida sossegado, era 
sempre esse o meu discurso (tom de riso)... 
M- É o discurso que eles pedem, né, Bruno? 
B- Ah, não sei,eu falava bem natural viu? 
M - Era o que você queria mesmo? 
B- Era, e lá na pastoral eu também falava isso... e eles me indicaram trabalho, porque eu era o bom menino. 
(meio irônico)... no Rede de fast fooddonalds.  lá eu fiquei um ano,  e nesse um ano eu ficava entre os moleques 
da rua,  e os do Quixote, o rede de fast food e a escola, que eu estudava,  então  eu era religioso. as 6h da manhã 
acordava, aí chegava atrasado do REDE DE FAST FOOD, chegava em casa, fumava meu beque e desenhava, 
fumava, e ia pra escola, fumava antes de entrar, jantava, curtia a escola... eu estava na 8ª série porque  parei de 
estudar, fiquei quase dois ou três anos sem estudar... é, não gostava mesmo... só estudei quando era a medida 
sócio educativa, se não... mas me ajuda, né? E aí ficava nessas fumava, e para a escola, fumava, curtia a escola, 
fazer lição... para mim copiar a lição da lousa já era muito, eu já era lerdo por natureza... eu demorava pra 
caramba para copiar. (tom de riso).  Mas aí eu tinha um bom andamento na escola. No Rede de fast fooddonalds 
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 para 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...  você já trampou no rede de fast food? 
M – Não. 
B-  É a maior loucura e correria.  E eu não era para aquilo que também, né... mas eu tava trampando, 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...  e eu 
falava isso pro Roberto, falava lá no meu atendimento, e falava sabe? Falava para galera, é a tava meio que 
caindo, assim.  E não era uma tristeza assim ligada só ao trabalho, é uma tristeza minha mesmo. 
M - De uma coisa que fazia muito sentido pra você tava longe? 
B- É isso mesmo.  Hoje em dia o consigo ver que era pressão, e de você não fazer os seus desejos e tal... e tudo 
mais... o, mas você imagina o tanto de gente que vive isso... por isso que as pessoas são assim.  É a tava me 
rastejando mesmo. E lá eu aturava cada coisa, cada coisa... dá vontade de jogar tudo para o alto, e ir embora 
daquela bosta, de mandar a gerente tomar no cu... mas aí todo mundo falava: calma, calma...  você tem que 
trabalhar mesmo, calma... precisa trabalhar para ter dinheiro... sabe quando você entra em desespero, assim?  Às 
vezes eu não queria nem ir para a escola, ficava em casa desenhando.  Nas férias a minha vida era chegar em 
casa de desenhar. Uma beleza. Até que rolou esse Agente Jovem. Acho que a tava no Rede de fast food e 
fazendo Agente Jovem junto. Então para saía mais cedo do Rede de fast food, e lá você ganhava por hora os 
caras falavam: você é maior tonto, está aqui, não está ganhando nada, vai sair mais cedo para ir pro curso?  
Porque eu falava que era curso, não ia falar que era para dançar, não né?  Eles perguntaram o que era e eu 
respondia: curso! Aí eu saía mais cedo, ganhava uns 100, 150 por mês, beleza, e tal...  ia lá para as oficinas, do 
Quixote e beleza. 
M -Aí você voltou a ir para as oficinas, então? Por que você tinha parado antes? 
B- Sim, mas quando dava eu ia, a aí eu comecei a trampar menos, ganhar menos. E teve uma hora que caiu o 
movimento lá, eles não precisavam de gente, mandavam embora mesmo. E eu aproveitando isso... eu era 
péssimo lá, eu era péssimo. Tinha dias que minha gerente falava assim: vai embora, por favor vai embora!!! Eu 
falava: valeu!  Ia embora... porque eu era o incompetente.  Eu era o incompetente do lugar.  Eu era tipo a 
escória, sabe?  Eles me mandavam direto no back room, que era onde estocavam as caixas. E lá não precisa ser 
tão ágil, dá para ser malandro da parada.  Mas era apertado.  Vira e mexe eu ia embora.   

E aproveitava para ir pro Quixote nas oficinas.  Aí rolou Agente Jovem, eu freqüentava, nas dinâmicas, 
e tal.  Até que apareceu a Multinacional. Aí eu pedi as contas da Rede de fast food, e apareci lá de social. (risos) 



 

Os caras que me achavam incompetente viram que eu tava pegando uma coisa bem melhor.  Mas eu era 
humilde pra caramba, nunca... sou um tipo de trouxa às vezes.  Eu ainda falei para os caras: se aparecer uma 
vaga lá eu te chamo. Pegava produto entre os caras, tudo... eu tinha certo amargor, mas eu nunca executava.  Aí 
comecei a trampar lá na Multinacional. 
M -O que você fazia na Multinacional ? 
B- Eu era  auxiliar de escritório . 
M -Era menos pesado o trabalho? 
B - Digamos que sim, né? Mas a carga horária era bem maior, eram 8h que suga... 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. 
Também minha avó veio de 1930 ou 1940 e para ela era isso .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.  Aí foi legal, que rolou uma fase mais das cavernas no 
desenho.   Eu não sei se rola você olhar.  
M- Claro! 

(foi buscar os desenhos no quarto) 
B- Esse caderno aqui é de 2003, estava bem nas oficinas.  Isso daí foi bem das oficinas assim. Nessa época era 
Rede de fast food e oficinas.  Esse caderno me acompanha até hoje.   Aí, vai vendo, olha: 2003... eu fiz questão 
depois de colocar os anos.  2004 também... que estava na Rede de fast food, também curtindo outras coisas, 
saindo para outros lugares... saindo pra rolê, mas longe daquela galera.  Ah, eu não contei porque eu abandonei 
totalmente a galera, né? 
M -Não. 
B- Eu tava na Rede de fast food e 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 comecei 
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. Só sei que respeito pra caramba essa filosofia. Aí há também um 
passe e tal e eu nem me lembro o que o cara me falou, só sei que me falou uma coisa assim que foi... reveladora 
na minha vida . eu só apanhei feio na minha vida duas vezes. De sair sangue de quase ver a morte assim, sabe? 
Foi uma vez que os caras assaltaram um que maluco fugiu, voltou com um monte de caras, só que eu não corri 
porque não tinha nada a ver com a treta . eles vieram. Eles me socaram . de eu ficar perdido de andar na rua, 
quase perdi a visão. E aí depois da outra vez, essa que estou contando. Então eu saí do centro espírita e tal e aí 
eu saí e fui lá com a galera fumar um beque, 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 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... sabe o clube da luta, já assistiu?  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 8 nem 80, 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 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. É, tinha mudado, minha mãe se mudou,  ela tava morando mais 
no Tatuapé e eu pegava o ônibus e ia para lá para encontrar a galera . aí eu vi que ali eu não tinha nada para 
fazer. Que eu tava fazendo ali? Cai na real mesmo. Por isso que eu vi que foi um divisor de águas ali. Fiquei 
zuado, fui trampar no Rede de fast food zuado. Fiquei três dias de cama.  Até que a acho que foi normal assim...  
e aí... Bom, e aí.. 
M -você sentiu que a partir daí você lado largou a galera e desencanou? 
B- Isso daqui foi quando já estava mais saindo com uma outra galerinha, lá do bairro mesmo, a galerinha mais 
legal , mais sussa, que fumava maconha também, mas era outra coisa. Aí tal os desenhos, estava andando meio 
que sozinho, eu lembro que nesse desenho eu estava com 18 anos. 
M - Estava na Multinacional já? 
B- Ia entrar.  Tinha acabado de entrar. 
M- Você ficou quanto tempo na Multinacional? 



 

B- Três anos, de 2004 a 2006 . 
M - Você estava falando que o primeiro ano na Multinacional foi... 
B- Foi tranqüilo... chegava em casa e desenhava...  ia pra escola porque fazia parte do contrato ir pra escola . era 
obrigado a ir para a escola .  
M- Foi meio na marra né? 
B- Foi. Tinha que ir para escola. antes disso eu tinha passado o primeiro colegial, tinha feito supletivo da oitava 
série passei para o supletivo do 1º colegial e repeti. Porque eu não ia mesmo, ficava em casa, e tal...  nesse 
período conheci a mãe do meu filho.  Acabei namorando com ela tal... ela foi meio que uma educadora na 
minha vida, assim ... (mostra o desenho)... isso,  deixa ver  ele tem uma data... 2004. foi quando conheci ela e 
tudo mais, estava namorando...  
M -Vocês namoraram quanto tempo? 
B- Três anos. 
M- Ela é de lá também? 
B- Não, ela é de Guarulhos. Quando conheci ela foi outro lance, tanto é que era final de 2003 para 2004, foi 
quando tinha feito as entrevistas e sabia a resposta. Eu tava na praia com meu tio esperando resposta da 
Multinacional. Eu lembro o meu tio falando pra minha mãe que ia ser uma boa oportunidade. Maior da hora . 

A resposta positiva saiu em fevereiro, e março de 2004 eu comecei a trabalhar lá. Esse ano foi isso, tal, 
esses desenhos... aí eu comecei a curtir reggae, ir para outros lugares curtir umas outras baladinhas, não fazia 
mais nada de errado, num cheirava cola, num fumava nem nada, longe das drogas mesmo, só fumava um beque, 
nem cigarro nem nada. Bebia às vezes, uma cervejinha com os amigos.  Eu acho que posso dizer que a tava 
ficando um pouco homem, com 18 anos e tal.  
M- E namorando você estava mais sossegado? 
B- É.  Aí eu comecei a comprar as minhas tintas mesmo. E pintar mesmo de final de semana religiosamente.  
M- Você ia com uma turma, ou ia sozinho? 
B-  Ia com os amigos e às vezes eu e um amigo meu, às vezes eu ia só. O giz sempre ia comigo. Nessa época 
comecei a focar mais no grafite mesmo. Isso é em 2004, aí paralelo a isso tem esses caderninhos aqui. Que são 
na mesma fase.  É de 2004 também.  Que é paralelo. Aqui é a galera do meu bairro lá.  É que eu nunca fiquei 
com um caderno só.  Aqui é um outro.  Jogo da vida...  sempre tem umas questões...  esse aqui era da minha 
escola...  
M – Juliana é à mãe do seu filho? 
B- Não esse aqui foi um amigo meu que escreveu. Esse é que também é o Mau, um amigo meu. Essa galera que 
foi uma galera nova que eu fui conhecendo... esse aqui é de um amigo meu que está no Japão.  Em nisso fui 
conhecendo o rapaziada da multinacional, o José, faziam rap, começamos a andar juntos. Fui conhecendo o 
Carlão. Aqui já 2004 para 2005 ou 2006. deixa eu ver se tem a data.  Bom, por aí, né? Ia rolando essas coisas 
assim, e aí fui conhecendo mais uma galera do grafite. Esse daqui também é amigo meu, Cabé, 2006, esse daqui 
é do Quixote, que fazia a oficina comigo lá esse daqui também. 
M -Foi diversificando a galera? 
B- Sim, e... foi fazendo coisas novas,  ia bastante no Ibirapuera dançar. Tá...Outra vida né? 
M -Isso tudo quando você estava na Multinacional? 
B- É. Nossa esse caderninho aí, viu..  tem história... 
M- Seu filho está com quantos anos? 
B- Está com um ano e dois meses. Eu lembro que eu nessa época eu sentava e desenhava bastante. Esse daqui é 
do meu amigo Rodrigo. Lembra do Rodrigo?  Isso aqui foi uns anos depois, quando o encontrei ele de novo e 
tal... reencontro. ele foi lá em casa, a gente saiu pouco.  
M- Você fala com ele ainda? 
B- Falo, falo sim. Ele ta numa outra vida, está namorando, trabalhando para caramba. Reencontro. 
B- Esse aqui é meu amigo e também.  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... isso daí.  Isso foi começo 
de 2004, esse aqui é um caderno da multinacional mesmo.  Eu ficava desenhando muito, muito, muito na... acho 
que aqui já era 2004 para 2005 esse já é bem em 2005 ... é que esses cadernos ficam em casa e às vezes a galera 
vai fazendo...(mostrando desenhos e tentando situá-lo no tempo)... em 2007, esse daí já foi feito depois.  Agora 
que nem é esse daqui era 2006 e eu tenho certeza. Esse foi de 2005. 
M- Mesmo o que você não estivesse trabalhando com isso já estava sempre presente né? 
B- Sim.  
M- Ir para rua foi fácil? Essa passagem de começar a pintar mesmo... 
B- Não, não foi fácil não.  Eu demorei para quebrar esse tabu, usei muito do papel, muito muito, muito, muito... 
M- Quando você estava na Multinacional você tinha contato com o pessoal do Quixote que estava na agência, 
ou não ? 



 

B- Tinha, tinha sim ...que quando eu tava na Multinacional ... então essa foi uma das barras que eu passei . 
porque quando eu estava lá  eu fiquei estagnado: namoro, grafite e trampo. Ser desativado assim.  Estava 
fazendo uma coisa que eu não gostava e eu estava suportando para manter uma outra coisa.  E vendo a galera 
ganhando dinheiro com o que gosta sabe? Vendo que é capaz de se trabalhar com isso. Viver disso e tal.. e 
nada, e eu meio assim...  
M -Mas o que você ganhava na multinacional era suficiente? 
B- Ganhava uns XR$ 
M- Fazia diferença na época? 
B- Fazia, fazia assim. Eu ajudava em casa, pagava minhas dívidas que eu mesmo fazia, eu usava bastante 
comprando spray , gastava uns 100 ou 150 todo mês.  
M- Você tinha um contrato com a galera do Quixote que tava ganhando dinheiro com isso? 
B- Não, eu tinha contato de ouvir dizer. Sabia do Nike e do Anjo, essa época eu participava do fórum de rua, 
tinha a galera, tava começando esse lance dos grafite irem para a galeria, enquanto isso trabalhava na empresa. 
Mas pintando direto, montei meu foto log. Ia colocando mais fotos, ganhava nome aqui, nome ali... que a galera 
ia me conhecendo e tal, fiz a minha exposição em 2006.. 
M- Paralelo, você trabalhando e investindo nisso? 
B- Entendeu? 
M- Entendi.  
B- 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 tal, uns desenhos aqui... e aí essa transição aqui ó.  
agora não lembro, se foi 2005 ou 2006 ou 2007... 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.  
M- Você ainda tem esse fotolog? 
B- Tenho, mas eu nem uso mais. Aí que sai de férias e fiquei internado lá na minha avó pintando e lendo. 
Fazendo os quadros.  Me preparando para fazer a exposição, em 2006 eu fiz a exposição.  
M- Onde? 
B- No chamado...  era a oficina paulista de arte.  Na bela vista. Foi a maior dor de cabeça mas foi bacana.  
Encontrei o pessoal e tal.  Tem umas fotos de lá.   Aí foi indo mais ou menos assim, rolando uma deprê e tal... 
M -Você sentia que tinha alguma coisa fora do lugar? 
B- Que tinha alguma coisa assim... e paralelo a esse caderno fiz esse outro que é mais pesado. Que ele é de 2006 
para 2007.  

(perguntei se ele se incomodaria se eu fotografar o que ele está me mostrando, ele aceita) 
B- Olha, é da Multinacional esse caderno. 
M -De repente você me ajuda a selecionar alguns..  
B- Eles dizem bastante das fases mesmo... você vê que de repente começou a apagar os grafite da cidade, e da 
repressão política e tal. E ficou meio cinza o trabalho por causa disso mesmo, foi um protesto porque eles 
estavam pintando toda a cidade de cinza.  
M- E paralelo a isso você estava em crise pensando no que você ia fazer? 
B- 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. 
M -E como a que foi essa decisão? 
B- Eu sentia que precisava mudar tudo. Sabe quando você fala é preciso viajar, conhecer outros lugares?  
M- Romper com isso, não é? 
B- É. Era o que eu estava precisando fazer . aí o que que eu fiz ? 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. 
M- Você estava fora de si?   
B- As coisas aparecem. Eu estava numa dessas no final de semana, aí um dos meus amigos de infância, um dos 
meus melhores amigos, que faz aniversário no mesmo dia que eu, apareceu com alguém que estava fumando 
mesclado. E apareceu e eu fumei, sabe? tamo aí vai, foda-se... aí eu fumei. Meu foi para aquela vez... que aquela 
droga me pega... foi foda. Por isso que eu acho também que apareceu esse lance do cinza. Foi uma fase meio no 
finalzinho da Multinacional, depois da Multinacional.  Aí eu tomei a decisão e foi embaçado.  
M- Foi você que decidiu sair? 
B-Não eu pedi....  pedir não, eles que me mandaram embora. Para eles eu era lixo.   Meu apelido era lixo, lixão. 
O pior era o cara, com a unha toda cheia de tinta, suja de tinta, que na segunda-feira chegava a assim ó, no 
trabalho atrasado... 
M- Tinha a ver com o fato do mesclado? 



 

B- Não. Já antes disso eu estava assim. Eu não estava no lugar certo. Sempre fui um cara de dormir tarde. Às 
vezes tinha que produzir na madrugada, essas coisas assim... 
M- Tinham outras coisas que te moviam mais? 
B- É.. e lá ninguém entende. Você fazer o que você gosta é crime. Eles falavam que não dava futuro. Foi 
maluco, tive muitas conversas com minha mãe e meus companheiros de trabalho, com o Roberto, o próprio 
Roberto me falava: não meu, você tem que trabalhar e tal, larga disso que não dá nada... eu ficava irritadíssimo 
com isso. E aí... teve o estopim da crise em 2007, teve isso, aí me mandaram embora. Aí, meu, foi aquela 
reviravolta. Porque eu estava meio que fumando né? Aí eu consegui largar.  Gastei dinheiro para caralho com 
esta bosta. Porque foi assim: no que eu decidi que agora ia trabalhar e fazer curso, e vou fazer alguma coisa, 
cansei dessa história de querer ser mandado embora... Cheguei na segunda-feira os caras me mandaram embora. 
(Rsrs). 
M- Você tinha decidido reverter tudo? 
B- É, eu queria reverter tudo, tinha decidido fazer o curso. E já era.  As coisas vêm, assim, né? E aí deu no que 
deu. Aí eu gastei um dinheirinho uma grana a mais...  eu saí, já que aconteceu e está beleza, do ramo aí.  Aí 
pintei meu quarto, mudei minha vida, terminei com minha namorada de três anos, eu não queria rotina mesmo. 
Mas teve essa coisa que me atrapalhou um pouco, eu demorei para procurar um curso, para fazer e tal, ai 
procurei a Panamericana. Fiz um ano de Panamericana.  
M- Como é que você chegou lá? 
B- Então, eu terminei a minha ex-namorada, e aí arrumei uma outra. namorei com ela. Namorei e uns quatro ou 
cinco meses. E ela me falava, aquele lance, você precisa estudar. Você precisa estudar, preciso estudar, preciso 
estudar, preciso estudar... e tal. Até que ela me levou lá, na hora eu nem pensei no bolso, vou fazer a 
Panamericana e foda-se. Paguei, comecei a fazer Panamericana, e nessas de vai ou não vai, eu ainda saía com a 
minha ex-namorada, e aí eu tive um filho.  
M- Foi depois que terminou o namoro? 
B- Depois. Isso foi em novembro de 2008, fazia o curso da Panamericana, aí caiu, assim sabe? Caiu tudo, 
assim.  Caiu tudo eu já não queria mais nada... a Panamericana não fazia mais sentido, eu estava sem dinheiro, 
não era curso técnico, não era de porra nenhuma... foi indo, foi indo, aí eu saí da Panamericana, saí.  Falei: 
agora eu vou trabalhar e tal... porque eu saí?  Saí porque eu não conseguia pagar. Eu vinha para cá para fugir 
dos lances que acontecia lá onde eu morava. Então, eu vinha para cá, aqui que é a minha casa mesmo.  Aqui eu 
ficava mais sossegado e tudo mais.  E aí, nessas, eu vinha para cá e tal, aí começamos a montar um ateliê. Foi 
quando decidi vir para cá e largar de vez essa bosta.  
M-Quanto tempo você acha que durou essa recaída? 
B- Quase um ano.  Para você ver como isso é uma doença. Você acha que, é uma coisa que tem que ficar meio 
alerta sempre, não pode bobear. 

Então, meu, esse foi em um divisor de águas em três , acontece de três em três anos mesmo. Eu tenho 
intenção de ficar aqui uns três anos mesmo. (falando do apartamento) 
M -Essa é sua intenção? 
B- É, tentar viver da minha arte mesmo. olha esse daqui, eu gosto pra caramba.  
M- Você falou que era pesado, mas achei muito bom.. 
B- Agora eu estou totalmente em outra, meus trabalhos... é que quando eu vim para cá eu vim com a meta de 
estudar mais mesmo... 
M- O que você está fazendo? 
 B- Eu estou em várias oficinas, todo lugar que aparece eu me meto, eu olhando agora... tenho uns desenhos 
aqui, não é que nem esse daqui .. esse daqui eu carrego até hoje você acredita? Esses desenhos são recentes...  
M  -São marcas que vão ficando, né? 
B- Olha (fala do desenho) se for ver a mesma coisa o mesmo traço... entendeu?  Eles vão ficando... 
M -Você vai carregando com você? 
B- Isso. Só os bonecos que eu parei um pouco de fazer. 
M- Aí você foi se enfiando dos cursos? 
B- É. Nesse período de 2007 eu comecei a escrever e também.  Antes eu meio que escrevia os raps... e 
cantava... aí eu comecei um movimento de poesia, de uma galera que mexia com isso... 

(falamos de o desenho de um amigo que o homem engarrafado) 
B- E aí sempre... aí eu comecei a escrever, e foram acontecendo coisas que mudaram a minha vida. Eu comecei 
a trabalhar no centro cultural. 
M -Você trabalha lá até hoje? 
B- Trabalho. 

E aí depois disso, 2007, passou um ano e tal... fiz uma entrevista e não passei... para trabalhar com 
pesquisa de campo. Em 2008 eu decidi vir embora pra cá porque lá em casa não dava para pintar, minha mãe e 
também tinha a galera lá, sabe aquela coisa de ciclo vicioso... falei meu, eu vou sair, vou sair eu vou... vou 
mudar minha vida tem que ser assim. Aí decidi vir para cá com a meta de montar o ateliê e produzir. Estudar... 



 

M -O centro cultural paga e você vende trabalhos seus, como é que funciona? 
B- Eu tenho dinheiro do centro cultural de umas oficinas que eu estou dando, e vira e mexe faço os free-lances 
de grafite.    Com decoração quando aparece. 
M- A agência do Quixote te chama também?  
B- Atualmente não tem chamado tanto, porque eles também estão meio parados... é que eu também não estou 
muito assim, viu, meu? Estou mais pintando em casa, e isso é um pouco mais difícil... eu estou partindo para 
alguma outra coisa, de estar estudando bem mais mesmo, com isso você acaba gastando... 
M -Mas aí você vai se preparando? 
B- É. entram e eu acredito que ainda vai rolar... (conta de um professor de seu que tem uma renda de R$8.000 . 
que gasta sete mil.) o cara é um artista . quando falei com quanto eu vivo ele ficou impressionado. É bem pouco 
mesmo.  Às vezes é tenho R$100 para passar os o mês. É porque é tipo uma meta, eu sabia que eu ia passar por 
isso.  Quanto mais dinheiro você tem mais você gasta... eu pensei, assim eu não vou ter dinheiro, mas eu vou, a 
família estar... eu não queria ter dinheiro que sobrasse na mão para não fazer o que eu estava fazendo... eu sinto 
uma falta né, mas eu acho que rola, às vezes eu preciso de um livro, por exemplo, e preciso pensar um pouco 
mais como é que vou fazer para comprar. mas tem bastante gente que me ajuda... era estou namorando com uma 
garota que me ajuda também. Às vezes.  Mas que eu não preciso de muito, assim. 
M -Escolhas que você fez que tão que levando para sua liberdade, morar aqui.. mais parece um investimento no 
fim está mais perto dos cursos que você freqüenta, poder ter liberdade de produzir... 
B- Eu vim nesse investimento mesmo...eu renunciei com uma série de coisas... a comidinha da mãe...  é uma 
quebra. E agora com as coisas que estão estudando vejo que a vida é feita de quebras mesmo, que se não tem 
quebras é sinal de que alguma coisa está errado.  E isso vai te fazendo mal né? 
M -Muito legal seu percurso, Bruno. 
B- Tem muita coisa, de repente a gente vai combinando de novo e vai pegando resquícios. vou tentar até uma 
pesquisada na memória... 
M -E também é uma oportunidade você ir juntando os pedacinhos... 
B- É um jeito de eu contar também a minha história... porque ninguém ouve muito não  
M -As pessoas não têm tempo para isso, né? 

(o gravador caiu e brincamos que era uma ruptura)  
 

M- Para uma conversa está ótimo, Bruno. Como você disse, a gente vai clareia aos poucos os pontos, nas 
próximas conversas. E sempre que tiver um trabalho que você for fazer, por favor, me chama, se você achar que 
cabe... 
B- É para ficar me ligando, fique insistindo, por que tenho perdido um pouco o tesão pelo grafite 
M- Mas pode ser grafite, pode ser o que for, não tem problema, o que você estiver fazendo... não é para sair do 
seu caminho... 
B- Mas eu gosto de pintar e isso é uma coisa que eu não posso deixar... eu estou com uns desenhos bem 
bacanas, que eu preciso passar para a parede.  Estão precisando fazer umas coisas e fotografar, estou precisando 
montar um blog também, voltar para atividade.  Eu sinto que eu não tenho tanta grana também, porque eu 
também não vou muito atrás. era só montar um flickr, um cartãozinho.... por exemplo: meu computador... eu 
perdi meu pen drive. Ah, mais eu não vou ficar chorando as pitangas... é tão simples né? A memória do meu 
computador está meio zoada, mas a gente podia tirar umas fotos de uns trampos. 
M -Pode sim. 
B- Uma perguntinha: como é que você acha que você vai fazer para colocar as coisas? 
M- Por enquanto só vou transcrever. Aí a gente vai pensar nisso juntos. Você não precisa ficar preocupado, 
porque nada que você não aprovar vai ser publicado. Eu vou te preservar, minha preocupação ética é essa.  

  



 

SEGUNDA ENTREVISTA 
 
M - Eu queria saber se depois daquela conversa você pensou em mais alguma coisa... 
B- Isso vai depender do que eu ler depois... Eu precisava ouvir de novo para saber... 
M- Acho que era legal saber mais como que você tomou a decisão de largar o mundo do trabalho formal e ficar 
com a arte. 
B- 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 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.  Lembra quando eu te falei que quando eu decidi, o que 
aconteceu? Foi meio a calhar, mas era uma coisa que já queria. Eu já tinha me preparado para isso. 
M - Como que era estar preparado? 
B- Eu achava, eu via, que já tinha uma certa caminhada naquilo. Que o que já estava mais ou menos 
direcionado, e tudo mais, e estava vendo as outras pessoas conseguindo sobreviver disso. Então falei: Ah, 
porque não eu também? Para que eu não consigo fazer isso? Foi isso que me deu força. Agora preparado, 
preparado mesmo a gente sempre está ao mesmo tempo que não está. Nessas, eu fiquei um pouco meio assim 
pensando. A aí que eu vi que preparado mesmo eu iria estar quando já tivesse estudado alguma coisa, mas veio 
a calhar num bom sentido. Foi bom até.  
M - Foi acontecendo e você foi vendo que era isso mesmo? 
B- Foi, foi. Mesmo porque eu não estava com o portfólio pronto.  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 
aparecia um trampinho de pintar uma fachada a 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. 
M - você sentiu alguma diferença na época, na hora que você decidiu romper de vez? 
B- O que eu sentia? Era ao mesmo tempo: um tempo livre e um certo vazio. O seu tempo é controlado pela 
rotina, né? Aí eu fiquei meio pensando: e agora? Eu tinha aquela série de problemas que me acompanhavam. 
Isso me atrapalhou bastante, também. Eu acho que fui preenchendo esse vazio com isso, né?  Então isso deu 
uma desviada do meu foco que era o lance artístico.  Estou falando do lance das drogas.  Eu acabava 
preenchendo com isso esse vazio de não estar trabalhando, de estar solta a rotina.  Aí você não produz legal, não 
faz nada, fica em outro mundo. Fica em um submundo. E não estava rolando bem. A diferença maior foi isso. E 
também o lance de ter que procurar um outro trampo, que não era nada fixo. “A arte nunca vai dar dinheiro, não 
sei o que lá, etc., você tem que fazer outra coisa...” essa série de coisas externas aconteciam, né? A mãe está lá e 
tal... 
M - Uma pressão externa? 
B- 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. Para que você tem que sofrer, 
que esperar, para que? Mas esse é um processo longo, também, que você vai adquirindo, vai perdendo e vai 
adquirindo. 
M - Olhando para sua trajetória, quando você pode dizer que foi seu primeiro impacto, ou o mais marcante 
impacto da arte na sua vida? No seu dia a dia... Quando você andava com o giz para todo o lado, você já se 
reconhecia artista, ou ainda não? 
B- Ainda não. 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 uns 40 ou 45 anos. Porque é aí eu já pretendo ter uma formação que legal, estar formando pessoas, 
ter uma idéia legal, ter um currículo. Não ter um currículo nesse sentido de ter exposições aqui e ali, mas acho 
que é importante, hoje em dia é importante. Estar podendo passar para frente, com certeza daquilo que está 
falando, e sustentar o corpo.  
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 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... 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 para 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.  
M - Você acha que essa urgência do grafite, pela pressa, não de deixava tanto em contato com isso?  
B- É diferente, sabe? É diferente... É um contato com o sagrado, mas é um contato às pressas. Você fica ali... O 
prazer, o contato é outro, é das pessoas virem e falarem com você, da interação com o público, não é uma 



 

interação só você e você mesmo... É uma interação do público vir falar com você, você passar lá e ver o seu 
trabalho, que alguém interagiu do lado, ou queimou o seu trabalho, qualquer coisa assim, sabe? É uma outra 
forma, um outro contato. Eu acho que o pincelzinho, querendo ou não, é uma coisa milenar.  É uma coisa... 
Como é que eu posso dizer?  É uma coisa fora da gente atual, fora do nosso atual. Tipo: o jovem hoje em dia 
não pega pincelzinho, é outra urgência. Isso por quê?  A arte, hoje em dia, não exige que você pegue um pincel. 
Hoje é tudo mais rápido. É a era da reprodutibilidade técnica. Não precisa.  Pô, mas é uma coisa de você, 
mesmo, é uma calma que precisa no mundo. Eu descobri que foi bom retomar isso daí, mas eu já tinha vontade.  
Mas eu era atraído pela beleza do pincel, aquela coisa... De quando a pessoa é bem maníaca assim, agora me 
fugiu a palavra... Metódico. Aquela coisa bem precisa, mesmo. Então era isso que me atraía, era essa a beleza 
que me atraía.  
M - isso é mais difícil com o spray? 
B- 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... Meio fugiu a palavra... Tipo, o grafite é uma arte... É que ela não 
tem prazo, sabe? 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... (pergunta para a amiga que mora com ele: o grafite é o uma 
arte que é o que mesmo? Não é degenerativo, é uma arte... efêmera, 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. 
M- Porque, os muros que você pinta...  Você acha que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que você falou 
em pra mim que a mania de grafiteiro repetir as coisas?  Como se fosse uma forma de perpetuar o trabalho?  
B - Parte disso é nosso intuito criar um carimbo, uma logomarca.  Isso é imposto a ele, né?  Ele tem que ter um 
estilo. Quem grafita e quem não grafita. Acho que tem um lance de criar um estilo. Então isso de repetir a 
mesma coisa tem o objetivo de criar um carimbo e uma logomarca pela cidade. Mas acho quem trabalha com 
isso tem esse lance que você falou, então ele vai espalhando e tal. Mas eu não sei se é consciente ou 
inconsciente.  
M- Como que é para você repetir o mesmo desenho? Que sentido você acha que tem? 
B- Hoje em dia eu fujo bastante disso. Mas por exemplo eu repito a cor. A gente cria características, né? De 
identificação. Você cria certas características que a pessoa bate o olho e já sabe que foi você que fez. Isso é uma 
coisa já que vem já a de outros grafiteiros, e da essência do grafite em São Paulo, começou isso de criar uma 
certa autonomia.  Bom, acho que isso tem em várias artes. Em várias tendências. Desde a música, o cinema, de 
você criar um estilo próprio.   
M- De ficar conhecido? 
B- E o grafite é que leva isso bem o ao pé da letra, porque é uma arte de ninguém. O dono é ninguém. Então ele 
tem a necessidade de se alto intitular. De gritar. Mas para mim, eu tenho fugido um pouco disso. Eu tenho 
tentado chegar e desenhar uma caveira, de desenhar alguma outra coisa. Mas eu acabo caindo nesse vício, eu 
tenho uma mão muito treinada.  Muito... Ela tem um bom desenho, um desenho preciso. Mas eu comento uma 
coisa que vale a pena cair agora, que é o seguinte: criança, quando desenha, ela desenha sem sentido nenhum. 
Ela desenha a nuvem da maneira como ela vê, como ela imagina, da forma como ela projeta. Por exemplo: eu 
acho que esse é o desenho mais simples. Eu conheço uma criança de 18 anos. (risos). Uma menina de 18 anos 
que desenha.  E ela diz: ah, eu não sei desenhar...  E desenhava uma florzinha. Pega a o pincel ou em faz aquele 
desenho bem da criança mesmo. E eu falo pra ela: pô, você sabe desenhar!  E o pior é eu: eu não faço um 
desenho igual aí. Por que se eu fizesse um desenho igual a este, uma florzinha deste jeito, eu acharia feio.  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. 
M- Não é que faz simplesmente, não é uma coisa automática? 
B- Ate pode sair, mas saindo, mesmo assim eu vou ter que ter um traço legal. 
M- Você tem essa exigência? 
B - Isso, tem uma certa exigência. Eu acho que essa exigência, muitas vezes, ela tira a naturalidade. Por 
exemplo: eu não pego o papel e faço como eu vejo as crianças fazendo, assim pega uma folha, rabisca lá, e já 
pega outra, faz tipo Pablo Picasso... Eu não tenho muito essa pegada, eu penso muito, sabe? 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. 
M- Uma exigência é a da própria estética interna? De se você for ver na parede e fizer uma flor... 
B- Rola um estranhamento, isso para mim é o lado social e até... Ditador, sabe? Ditador, né, mano? Um lance 
ditatorial... Por que que eu não posso fazer um grafite e desenhar uma florzinha?  Você é discriminado por isso? 
A rua é livre, a rua é pública. Mas não é bem assim, né? Por que você vai ser discriminado? Dentro do grupo? 
Bem no grafite, que é uma arte tão libertária, né? 



 

M - Você acha que ainda é? 
B- Não, não, não, não... Não é não, não... Por isso que eu estou tentando cada vez mais fugir. Porque é o mal 
das... Dos movimentos, né?  De tanto libertária, eles estão... De tanto libertária acaba sendo uma ditadura.  Tipo 
a ditadura libertária, sabe?  
M - O que você acha que essa ditadura em específico impõe, além de você não poder fazer qualquer coisa que 
vier na cabeça? De ter que responder a uma linguagem interna? 
B- (longo silêncio) hoje em dia no mundo do grafite, isso está em aberto... Mais aberto. Mas quando eu 
comecei, por exemplo, você colar lambe lambe não era um grafite. Grafite é spray. Isso é uma expressão de 
rua... 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. 
M- E querer se enquadrar? 
B- Sim, é se enquadrar e acabar... Enquadrando, sabe? Porque é automático: se você enquadra você é 
enquadrado. Você cria uma estética única... Então, eu fui criado assim, que tinha 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 o grafite pelo 
grafite... Falta um pouco mais de estudo e de conhecimento, e de leitura... O que eu posso te dizer é que eu 
estou evitando pintar por pintar. É. Eu já fiz muito isso, e é bom.  Eu aconselho a pessoa, tem que fazer isso, é 
libertar a sua alma, mesmo, o grafite é um suporte. Entendeu?  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. É uma forma de auto-interpretação vai de A a Z, de zero 
a mil, então eu acho que ela não se sustenta por si só, ela tem que ter uma teoria, tem que ter as palavras, os 
signos das letras falando, o que é aquilo e tal, para mim dar o meu parecer. Também, entendeu?  Porque eu não 
vejo mais... Eu vejo grafiteiros, grafite arte, que lança um livro de grafite, só imagens de trabalhos que eles 
fizeram. Mas e aí, né? A gente já é bombardeado por imagens. Eu, como artista, não tenho mais essa 
necessidade, eu não vou fazer o mesmo papel que qualquer empresa que... Que bombardeia a gente com 
imagens. Entendeu? Eu não estou vendendo uma idéia, eu estou passando um conhecimento que pode servir 
para alguém. 
M- É não ficar na imagem pela imagem? 
B- É ir além do lúdico, mas sem descartá-lo. O lúdico é muito necessário, a gente vive de símbolos, de que 
simbologia, o ser humano é feito disso. Mas eu acho que tem que ter um corpo para esses mitos. Por que se não 
fica igual à igreja católica, é o santo Antônio, mas por que o santo Antônio? Se você for estudar o porquê do 
santo Antônio você pode chegar desde que ele é um santo de verdade até destruir, nunca mais crer em santo 
nenhum. Se você for além dos signos e além da imagem.  É isso que eu estou querendo passar, ver o conteúdo, 
ver o corpo da imagem. Por que ele traz alguma coisa. Mas por que às vezes a gente tem que sugerir.  Não é só 
a deixar que a pessoa resolva, não. As coisas têm que ser o que são. Eu estou nesse processo de pensar mesmo, 
esse lance de criar uma imagem, porque dessa imagem, escrever um conceito, mesmo que seja mais simples 
assim. Para depois poder lançar um livro de artista, também. Tipo, lançar um livro de artista para mostrar o meu 
trabalho e o conceito do trabalho, eu acredito muito no lance educacional da arte, arte como educação, porque 
esse... Eu não vejo de outra forma.  
M- Você passou pela educação também?  No seu processo? Teve um lance educacional para você? 
B- Acho o que vem disso, né? Vem disso. 
M- Como é que foi na sua vida? 
B- Eu não aprendi a arte como lazer. (silêncio). Eu meio que posso dizer que já usei a arte como... Como 
terapia... Até o pincel, mesmo, para mim é muito terapêutico... Mas, não veio para mim arte como terapia, ela 
veio muito associada à vida mesmo, assim. Hoje eu percebo que o lance de estar andando com giz de cera pela 
rua, com spray pela rua, eu não vivia sem isso. Então, já é uma prova que vem associada à vida né? Agora, o 
lance educacional, que eu posso dizer, lá do projeto Quixote, feito arte como análise, né? A arte como... Como a 
arte é inserida na sociedade... Mas na época era o grafite, o grafite inserido na sociedade, mas eu posso dizer 
arte. Quando eu falo a arte da para incluir o grafite também. Arte como a sociedade, e vista como um meio 
social, já foi pensado isso que não se separa a arte da vida. Arte social, a arte da sociedade. Para mim veio um 
pouco como educacional, eu sempre tive um mediador, sempre tive em contato, gosto, de estar com um grupo 
de pessoas que vivem na mesma coisa, estão ali pelo mesmo ideal... Não acredito numa arte cem por cento naif, 
numa arte cem por cento que não tenha o aprendizado, eu não acredito nisso, acredito numa arte que passe de 
forma oral ou forma escrita. 



 

M- Você acha que seu percurso pela arte que ajudou a chegar aonde você chegou hoje? 
B- É, eu acho que sim.  Acho que o perambulei pela arte e educação, sim.  
M- Você acha que te ajuda hoje a olhar para sua vida de um jeito diferente? 
B- Ajudou, ajudou. Ajuda, sim. Que eu não vejo essa distinção entre artista... Eu acho que desde o cãozinho dos 
teclados, ele está educando.  De uma forma ou de outra ele está educando, ele está levando a massa... Ele está 
mostrando alguma coisa, ele está passando... Agora, o que ele está educando, aqui não vem ao caso.  Mas ele 
está educando. Ele está passando para alguém, está influenciando pessoas. O ser humano, ele tem essa força, 
então cabe a nós executar isso da melhor forma.  
M- Ele tem esse poder?  
B- É, tem de parar com essa bobagem de... “Só quero fazer minha arte para contemplador...” Isso são coisas que 
levaram a arte a ser hoje o bibelô que ela é. A ser arte só por diversão, a arte só para deleite, comércio... É luxo! 
“Não, não tenho tempo para a arte”... “ai, se eu tivesse tempo eu pintava um quadro...” A pessoa vai viver com 
esse desejo.  Tipo: porque não? Você fala em pintar um quadro, para mim pintar um quadro é...  Eu tava 
conversando sobre isso com meu professor. Eu falei para ele, e ele falou que a verdade é esse lance do lúdico. 
Isso daqui é, desculpe o termo da palavra, mas eu vou falar para você porque é interessante isso, que nem, 
quando a gente transa com a namorada, hoje em dia a gente transa com camisinha, então aquilo não tem 
utilidade. Você vai por gozo, por uma satisfação da sua alma e do seu corpo, mas não tem uma utilidade, que 
você vai fazer com aquilo?  É inútil, a não ser pelo seu prazer. Gozo interno. Então eu acho que a pintura é isso, 
é um... Não tem utilidade...  É um gozo interno, é uma coisa que eu gosto de fazer, e faço.  Mas aí que está, a 
pintura, a diferença entre a pintura e sexo, que eu acho que a pintura vai mais além, porque hoje em dia isso é 
um fato de, 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 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 
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.  
M- Então, o ato de rebeldia é poder viver do gozo? 
B- Viver do gozo, aí já é uma outra história... Mas, tipo, é de você fazer o gozo, é o que, acho que já é uma 
rebeldia né? Agora, viver do gozo, já é outro papo.  
M- Seria você viver só da sua arte? 
B- E, acho que isso... (silêncio)... Pô, eu não sei... Eu não saberia te dizer.  Aí eu já não saberia dizer. (silêncio) 
Mas... De fazer o quadro, de pendurar na parede, é de passar, olhar e falar... Porra, olha o que eu fui capaz, de 
uma pessoa passar e imaginar por que 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 4 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 lá, é arte de ser operadora de telemarketing, sabe?  
M- E englobar isso no seu dia-a-dia? 
B- É, é!  
M- Como é que você faz isso na prática? No seu dia a dia, bem concreto. 
B- (longo 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 dar sinal do 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 mecânica, bom dia cara do posto, sabe... E ser o mais maluco de 
todos.  É, tipo, ir andando, dar sinal pro ônibus e bom-dia motorista, obrigado... Aí o cara, já teve vez que o 
cara: porra, obrigado do que?? Porque eu passo bilhete único e falo obrigado. Obrigado do que? Falo assim: 
obrigado! Mas eu não fiz nada! Obrigado por eu existir obrigado por você estar aí. Obrigado! Virei às costas e 
saí andando.  O cara, tipo, (fez cara de não compreensão). Agora o cara já muda, ele já me cumprimenta, já me 
conhece... 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? Aí você pensa, é tudo simples. Se as 
pessoas fazem assim, então vou fazer ao contrário. Isso dá certo... Eu estou vendo... Meu filho tem um ano e 
dois meses, a gratidão que ele tem por mim, o respeito que ele tem por mim, o reconhecimento que ele tem por 
mim, mais que isso, acho que é... Além de eu ser o pai dele e ele olhar para minha cara e pensar “Ele é o meu 



 

pai” , é pelo número de loucuras que eu faço, é de ser tonto mesmo, de fazer gracinhas, de virar de cabeça para 
baixo, de sair dando risada, de sair... De vestir de palhaço, de chegar de costas, as coisas mais otárias possível... 
E aí que você vai ganhando, né? Então, meu, acho que na vida é a mesma coisa.  É o tanto de loucura que você 
fez no dia, o tanto de coisas diferentes que você fez no dia. 
M- E, às vezes, o mais diferente é só falar obrigado para o cobrador? 
B- Sim, falar obrigado, entendeu? Isso é uma rebeldia, né, cara? É uma arte, né? Vendo um pouco pelo lado 
negativo da arte, isso se tornou um luxo, você falar um bom dia. Ninguém tem tempo para falar bom dia.  Mas 
isso não vem ao caso. Você entendeu, né? 
M- Deixa ver se eu entendi, Bruno. Pelo que eu entendi o fazer diferente não necessariamente é fazer de um 
jeito de ponta-cabeça. Pelo que eu entendi a diferença não é o que você faz, mas o como você faz. 
B- Sim, o como. 
M- Não é ao invés de ir de ônibus ir de pára-quedas, não, é ir de ônibus igual, mas com um simples bom dia 
para o cobrador, já muda o rumo... 
B- Educação do olhar mesmo, sabe, educação do olhar... Como você encara as coisas.  
M- Não é o que se faz, necessariamente? 
B- É, e eu poderia falar um milhão de coisas, desde energia do universo, que são coisas que eu estou 
pesquisando e acreditava já antes de conhecer. Essas energias a elas têm um grau de poder, elas têm potência, 
né... Isso vai se potencializando, é a lei da atração mesmo. Você atrai aquilo que... Assim... É que nem o 
Felipe... Está na bíblia, era um fragmento depois você dá uma pesquisada. Você é aquilo que você vê, você se 
transforma na aquilo 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 entra, 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, por que 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 integrada 
mesmo. 
M- E você acha que seu percurso com arte te ajudou a chegar mais perto dessas coisas? A olhar diferente, a 
educar seu olhar? 
B- Posso dizer que eu já tinha isso em mim, assim.  
M- Já estava em você? 
B- Um pouco. Mas não, mas não... Porque hoje em dia, a gente não dá força para nós mesmos. A gente só se vê 
a partir do outro, né? Não, mas, por exemplo: eu já tinha pensamentos, que eu só fui dar força depois que eu li 
que isso realmente acontece. Então isso é isso mesmo. Esse é o caminho natural, legal. 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... Porque 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. 
M- Você tem bastante intuição? 
B- Eu estou começando a dar mais valor, sabe? Ouvir mais. Tem várias formas de fazer isso, de desenhar isso. 
Por exemplo, existem... Eu posso te dizer duas, assim, agora.  Que é ouvir a velha, que está conversando com 
você.  Isso daí apareceu do filósofo Juliano Pessanha. Conhece? O cara é foda. Ele foi dar uma palestra para nós 
no Tomie Othake, que ele fala assim, que ele estava numa palestra e uma senhora fez uma pergunta para ele. Aí 
ele parou assim e disse: eu não vou te responder essa pergunta... Ah, como não? Eu não vou te responder por 
um motivo: por que a velha está falando para mim não responder. Nossa, me dá até arrepio... A velha está 
falando para mim não te responder... Aí... Passou para a próxima pergunta... Mas o que é a velha? Nada antes 
do que alguém falando para ele, sabe? E tem outra que é a nuca. A nuca fala bastante coisas para nós, não é? 
Que tem uma coisa que ela... A raiva, a gente não controla, vem uma coisa que é animal. Tem horas que você 
explode, que você faz as coisas e só depois que você ver, e diz: puta que pariu, de onde veio isso? Geralmente, 
bate um negócio aqui né? (coloca a mão na nuca). E tem duas... Nisso. Uma ponte clara e uma ponte escura, e 
você vai parar ali no meio, e alguma coisa fala: não, eu não vou por essa ponte escura... Eu não vou por essa 
ponte escura... Eu não vou por essa ponte escura... É o caminho mais perto, mas eu não vou por essa ponte 
escura. Aí você vai e ouve isso, sabe? Tipo, isso não existe mais.  Isso não existe mais. Mas, existe, entendeu? É 
você que começa a criar isso.  Não é... Você não vai ouvir mais, você vai inventar, cabe inventar... Aí começa a 
voltar naturalmente. 
M- Vê se você concorda, mas eu pensei agora em uma questão com a sensibilidade, não é, de você se re-
sensibilizar... 
B- É educação, educação... Esse reeducar, resgatar, para passar a ter aquilo que foi roubado de nós. Porque, 
pensa, o paleolítico. Cara que era integrado com o animal.  Que ficava ali, estudando cada momento do animal, 
se vestia de animal, para ficar no lado a lado ali com o alimento dele, com a vida dele... Sem aquilo ele não 
come, né?  Acho que é mais do que o limite... Tipo, o cara às vezes está há três dias sem comer, não cassa nada, 



 

é a última chance dele...  Ele tem que ser preciso, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que ter estudado 
muito aquilo.  Ele tem que estar integrado com a natureza, mesmo, sabe.  Então, ele tinha a intuição de ele ali, 
ó, ao máximo, ele tinha tempo para aquilo, ele não tinha nenhum afazer outro a não ser comer, para você estar 
vivo não é? Aí, outro lance mais poderoso ainda é que o lance de ele ir lá para a caverna e desenhar o bicho que 
ele observou o dia inteiro, precisamente. Altamira, que está lá na França... Pô, o cara chegar e desenhar aquilo, 
o músculo do boi, pô, precisamente ele estava olhando o movimento da manada, para ele dar o golpe preciso, 
uma flechada, o que for. Imagina quando não tinham inventado a arma, como é que ele comia. Era o contato 
verdadeiro com a natureza. A nuca à flor da pele, mesmo... A intuição ali de saber cada movimento... É agora... 
(som de flecha)... Imagina você nascer... Sem saber de nada, sem instrução... E viver até os 25 anos. Era 
moleque...  
M- Você acha que esse resgate da intuição, é algo que foi roubado de nós? Você acha que sua vontade de ficar 
perto da arte, tem a ver com se manter próximo disso?  Sua escolha. Você acha que isso foi roubado de você 
também? 
B- A arte é roubada sim. Ah, não, não... Agora eu descobri isso, entendeu? Conforme eu fui estudando... Fui 
descobrindo... É, não... Eu fazia bem inconsciente mesmo, tinha alguma coisa que... No caso, eu seguia a 
intuição, entendeu?  Eu seguia a intuição... Minha mãe falava: “porque que você faz isso? O seu quarto já está 
imundo, a parede preta, velha, e você pinta a cidade inteira, e não tenha capacidade de pegar sua tinta e pintar 
num final de semana o seu quarto... que prazer, o que é que te dá, você gastar dinheiro para pintar o muro dos 
outros? O que que dá?” Eu falava: “ah, mãe não enche o saco, não enche o saco...” Agora se ela falar, ela não 
fala mais, mas se ela falar de novo eu vai sentar com ela e vou explicar o porquê, desde o sentido humano, 
desde que está no instinto e tal... Eu falava: “ah, mãe, não enche o saco, eu faço e pronto e acabou, me deixa...” 
E acho que é seguir a intuição, né?  Acho que é um dos caminhos, porque hoje em dia a gente não caça, hoje em 
dia nem andar descalço na terra a gente anda. Hoje em dia, a gente nem pára para ouvir um senhor de idade. 
Então, entra no paradoxo, né? Que eu vejo tantas pessoas aí vivendo na intuição... Por exemplo, viver a 
loucura... Pego isso agora, vou lá e faço... Essa é a prova de que isso é da gente, mesmo, do ser humano mesmo, 
essa intuição. Mas a gente não anda mais na terra...  Porque a arte, para cada um pode ter uma forma, e aí entra 
aquele papo da transgressão. Mas acho que é mais do que isso.  Que nem aquela pintura. (mostra) Porque aquela 
pintura, os acadêmicos diriam que é uma pintura intuitiva. Porque é uma pintura de gestos, uma pintura de ação, 
que você vai jogando, e aonde vai caindo, você vai montando e tal. Eu estava numa pira disso, de tentar 
dominar isso, ter total domínio da intuição. 
M- Como é que se tem domínio da intuição? 
B- É, é... De ter um domínio dessa intuição, assim... Mas aí eu penso assim, eu parei um pouco de fazer esse 
trampo mais abstrato. Tem que levar isso para a vida mesmo. É difícil, né? Como o que você vai... Se você tem 
a pira de entrar em um lugar, ver a porta aberta e você entra, tem o lance dos valores: para que que eu vou fazer 
tal coisa? Para que? Acho que só estudando as civilizações antigas... O homem antigo, aquela... Aquele lance 
místico mesmo... Sabe, de contato do homem com o universo... O universo que eu digo é o sem nome, o oculto, 
assim... Que desencadeou uma bruxaria... Foi indo e tal... Pô, você pega uns rituais de fertilidade no caso... Olha 
como é fogo, né... Você deve ter estudado isso também na? É que eu acho engraçado muito engraçado: o cara 
que se vestia, colocava dois chifres, uma roupa, fazia as danças, simulando um boi, né? Que era o símbolo da 
fertilidade... Símbolo do... Não tinha nada mais forte do que aquilo. Um animal que transava com todas as 
fêmeas, e ali era o símbolo da procriação, coisa que a gente veio para fazer, né? Então o cara se vestia de boi e 
fazia ritual... Nossa, não tem mais nada de sobre nisso... Pô, o cara se fantasiava de natureza, querendo ou não. 
porque ele tinha, era aquele animal, aquela força ... Ele queria aquilo para ele... Porque não tinha nem um 
homem que superasse aquilo. Era a sobrevivência, né? Porque, na época, acho que você pode me dizer melhor... 
Tem um lance de fertilidade... De você ter que procriar, procriar, procriar... Eu vou morrer com 25 anos então 
tenho que procriar... Fazer o meu papel... Imagina a tensão... Hoje em dia, não. Hoje em dia é o oposto, né? 
Lutavam por mulher, alimento e água. O lugar que ele estava era mais bem situado, ali... Eles que guerreavam 
para buscar as outras mulheres... 
M- Do que você acha que a gente está mais distante hoje em dia? Na sua vida mesmo, na sua vivência. 
B- Eu vou dizer de mim, assim 
M- Isso, de você mesmo. 
B- Eu poderia dizer da natureza, né? Eu poderia dizer da, da... Isso é deus, né?  Mas, o que eu sinto mais falta é 
das relações humanas. Que eu acho. Eu cansei daquele discurso: “Ah, eu não agüento mais essa cidade, é tudo 
cinza, poluído... Vou para a praia.” Ai, fica um mês inteiro na praia reclamando da cidade. Aí, volta para casa e 
passa o ano inteiro reclamando, sonhando com o distante. Aí volta para lá, fica três meses na praia reclamando 
da sua cidade, para onde você vai voltar e vai viver o ano inteiro nela.  Isso não existe. A calma está aqui, o 
verde está aqui na cidade, entendeu? Você olha pela janela e vê a serra da Cantareira, isso não é porque nós 
estamos nesse bairro nobre, não. Cachoeirinha, lá onde eu trabalho, é pobre e está na encosta da serra. Não é 
esse o problema. Acho que as pessoas se preocupam demais com o que não têm, 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, 
tem muita coisa para passar, não tem muita roda. Eu já não peguei muito isso. Ainda tem a minha avó, mas o 
que me entristece é de ver: ah, minha avó é uma louca... Ah, por que a velha é foda... Isso me chateia demais. A 
pessoa não entender que se ele é foda é porque ele teve a vivência dele, ele teve c outro processo. 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, e automaticamente você não vai me entender. Aí entra aquela história da força da atração, 
das energias. Se você viver uma vida de raiva, você só vai ter raiva... Tipo, é vai e volta não é? 
M- Você acha que no seu percurso, por estar em contato com arte, se propondo a produzir e a escrever, a pintar 
os muros, você acha que isso te traz mais perto disso que você está falando? Você acha que isso ajuda? 
B- Ah, ajuda, ajuda. É enganação falar que não. 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 a 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. Eu estou lendo este livro, é da estética relacional, que 
fala da arte conceitual e trata desses meios que estão sendo perdidos, dessas relações humanas que estão sendo 
pedidas. O cara pega, o artista lá, ele me faz uma... Arte dele, a performance dele, quer juntar uma galera e fazer 
uma sopa. Ele vai na casa do colecionador de arte, um fogareiro deixa lá, para a galera chegar e fazer a sopa, 
nessa exposição dele. Beleza... Agora outra mina passa no supermercado como atendente, ela é atendente do 
supermercado. 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.  
M- Aí a obra fica lá, né, Bruno. Como é isso?  
B- Nossa, é muito boçal isso. (em tom de riso) Porque a foto vai servir para que, se é o resto da obra? Vai servir 
para mim olhar, colocar do flickr, montar um portfólio e conseguir um trampo. Olha ao que eu reduzi toda 
aquela vivência... Toda aquela, que para mim realmente é a arte do negócio, é tudo aquela mão na massa, o 
gostoso mesmo, vai, não vai faltar então vamos colocar: o gostoso, vai, arte é a mão na massa, o spray, pegar, e 
sentir, e errar, apagar... É fazer de novo, não gostar, aí ajeitar, o ato de fazer é um prazer. O segundo é a relação 
com as pessoas, coisa que está sendo extinta. Do nada um maluco chega vai pintar a sua parede, você vai lá e 
vai dialogar com ele. Isso 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 auto 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. Agora por que a foto, né? 
Porque quem vê no meu flickr ou vai gostar ou não vai gostar.  
M- Então, mas além da foto, o que está lá. Uma coisa é registrar e botar no seu Flickr, o que tem um objetivo 
bem específico. Outra coisa é a pintura que fica lá, na rua, na parede. Como é? Se voltar, e vir o trabalho pronto, 
e souber que aquilo vai ficar na rua, que as pessoas vão continuar vendo. Isso vai continuar atravessando o dia a 
dia das pessoas, só que você não vai estar mais lá.  
B- Ah, tá... Então, para mim é um infla ego. Mas não do modo pejorativo do ego, o ego é uma coisa boa. É 
aquelas coisas de alto a afirmação, estou lá, vivo, tenho um pedaço de mim, têm todas essas coisas mesmo, isso 
existe mesmo. Mas, para o outro... Daria uma boa pesquisa, né? Para o outro... Eu espero que toque de alguma 
forma. Que questione de alguma forma. Que 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. 
M- Você não faz a menor idéia... 
B- É, triste, né? 
M- É triste? 
B- É, um pouco. Não triste, eu não diria triste, meu olhar está educado para não ver o triste nisso. 
M- Mas tem um lado triste? 
B- É. Tem um lado triste, mas eu acho que essa tristeza é o legal, é o legal do grafite... É de estar lá, deixa lá... É 
realmente a não importância, porque isso daqui tem um valor de estar decorando aqui, sabe, agora lá, não, não 
tem importância nenhuma, eu não decorei a casa da mulher, eu fiz uma coisa que eu quis. Agradou e tal? Por 
um acaso agradou. Mas e se eu não quisesse agradar e fizesse um desenho feio ali? E ela falasse que não 
agradou? Quando ela juntar um dinheiro ela vai pintar e vai apagar, se não o negócio vai estar ali. Não tem 
utilidade, não tem utilidade nenhuma, voltamos à verdadeira função da arte, nada mais do que o lúdico ali, do 
que pensamento, do que... 



 

M- Quem puder passar por lá e se tocar por aquilo ótimo, mas isso você não vai ter como controlar... 
B- É, não tem... 
M- Mas você espera e gostaria que sim, que as pessoas se tocassem... 
B- Vou começar a fazer... Isso daria uma ótima pesquisa não é... Tipo um e-mail: te atravessou? Algo para o 
endereço é www... Entendeu? Rola um diálogo... O que te passou? Coisa que ninguém pensa... Eu quero o meu 
grafite lá e já era... Foda-se o que os outros vão pensar... Mas não é isso. 
M- Mas no ciclo do grafite as pessoas se preocupam com um que os outros grafiteiros vão pensar?  
B- É, entendeu?  
M- É por isso que você não pode fazer uma florzinha? 
B- Viu só? Entendeu? Mas, o grafite não é para grafiteiro. Desculpa aí, mas o grafite não é para grafiteiro. Eu 
faço o meu grafite, cada um faz o seu, mas o grafite não é para grafiteiro. Assim como a arte não é privilégio 
dos artistas. 
M- Se não fica uma coisa fechada em si mesma, não?  
B- É. Agora, é misterioso isto. Porque ninguém... Então, voltando lá... A galera não quer... “Foda-se eu quero 
pintar, e dane-se o que os outros vão achar”. Mas, não, para mim me 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!  
M- Você precisou do olhar do outro para matar a charada? Por isso que uma obra morre sem ninguém para 
olhar? 
B- Morre.  É isso. Mais uma coisa: eu posso fazer uma obra , agora eu vou ser bem maluco que eu gosto, posso 
dizer que não fui eu que fiz isso. Me veio o pensamento de onde? De uma inspiração cartesiana, cria o desenho 
no caderno, estou desenhando no caderno, que nem aquele ali: aquele ali é uma sucessão de desenhos. Pintei, eu 
tinha idéia de fazer a... Pintura de fundo, que é uma coisa que eu já fiz, isso é inspiração de um movimento 
artístico, de outro artista que eu vi uma vez no MASP, meu, aquilo mudou a minha vida... Caralho, que bagulho 
foda e difícil de fazer... O cara fazia o que? Ele diluía a tinta acrílica na água, vinha com um borrifador e 
borrifava, punha a fita crepe e borrifava e criava essas formas geométricas. Falei: eu posso fazer isso com spray. 
Então, eu criei da minha forma uma releitura do trabalho do cara. Beleza. Eu nem me lembro o nome dele, aliás, 
eu precisava pesquisar.  Tem aí o meu conceito nisso.  Aí, aí peguei uma série de...  Resumindo: eu tinha 
pensamentos e desenhos, olhei no meu caderno, esses desenhos é sobre o que estava no caderno. Eu tinha uma 
mera idéia. E fui fazendo...  Sabe, e foi acontecendo...  Em coisas que tinha vontade de fazer, coisas que eu já 
sou acostumado a fazer.  Eu não posso dizer que inventei, que criei nada.  Eu posso dizer que foi deus, que falou 
para mim. Mas é feio ser profeta, é feio ter visão. É feio falar de deus, né? Pessoa inteligente não fala em deus, 
não é? Foi foda. E aí, eu posso falar que foi uma visão, a visão do além. Mas, eu não tenho dúvida dessa visão. 
Agora, quem vai falar sobre minha visão... Que nem: Cristo, as coisas que ele falava... Quem escreveu foi os 
apóstolos dele, eles que foram dando corpo para aquilo... Você não tem domínio da sua própria obra. Aí é que 
tá, as pessoas podem vir formando o seu trabalho, então a 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. 
M- O olhar do outro ajuda a tornar consistente o seu trabalho?  
B- Você sabe qual é o filósofo que fala que a gente só se enxerga a partir do outro? Não foi Foucault...É. A 
gente só se enxerga a partir do outro. Tamo aí lutando para tentar falar sobre mim. Acho que só daqui a algum 
tempo vou estar...  Eu tenho anotações, sobre as obras, mas são muito fragmentadas, muito fragmentadas... Se 
fosse escrever um texto, teria que pegar os fragmentos e tudo o que eu já ouvi, e começar a anotar, e tal. Teria 
que ser uma outra pessoa, que entendesse de arte, ou não. Pô, os caras, é surpreendente, o que eles falam na rua. 
Mendigo vem na rua e te fala um negócio, e você se surpreende muito. Você fala: nossa, nem eu tinha pensado 
nisso... 
É por isso que eu deixo, lembra aquela mulher, que perguntou o que era o que eu estava desenhando, e eu 
respondi que para mim interessa mais é que ela pensava daquilo. O que você vê disso? O que eu vejo já está aí. 
O que eu vejo eu já vi. (risos). Já tá feito. É tipo um pouco isso daí... 
M- Muito bom... É muita coisa que se desdobra e que dá para gente aprofundar de vários jeitos.  
B- É, é igual a uma tela, a gente pode ficar a noite inteira falando de uma tela... É a mesma coisa do mundo do 
grafite: a gente pode ficar meses aqui, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, eu acho.  
M- Eu acho que a gente vai chegar sim... 
B- É, mas em algum lugar específico... 
M- Não, a gente não sabe aonde. 
B- O que a gente pode chegar esse lugar que a gente vai chegar, é assim: agora chega! (Risos)  Porque senão a 
gente não vai parar mais... 



 

M- Têm coisas várias coisas que você falou que são fortes, isso da relação com outro, da surpresa e relação que 
o outro fala da sua obra, do inesperado... A arte de acordar... Como trazer isso para perto do cotidiano... Para 
mim interessa como você vive isso e não apenas a teoria.  
B- O que difere a arte do mecânico da arte do confeiteiro e a arte da filósofa? É uma arte fudida! 
(Conversamos sobre a arte na tese, sobre o modo de trabalhar do psicólogo...) 
B- Como um penico mudou o mundo, tem porque é que eu não posso fazer as minhas loucuras?  
(A partir da conversa sobre psicologia e ele diz que quer fazer terapia eu fico de arranjar um encaminhamento 
para ele.)  
 
 
 
 
 



 

A TERCEIRA ENTREVISTA foi suprimida por tratar de revisão do que foi dito nas duas 
entrevistas anteriores. Concluímos que seria redundante expô-la.   



 

QUARTA ENTREVISTA 
  
M – Você falou que ia começar a trabalhar menos. Já está? 
B – Ah, to, meu. 
M – Está melhor? 
B – Ah, to. Vou te mostrar mais trabalhos. Esse á antigo? Ah, esse daqui você viu também? 
M – Ah, esses novos, não.  Muito legal. 
B – Na verdade são os antigos. 
M – Os antigos? 
B – É, é. 
M – Desses daí tem algum que você gostaria de comentar? Qualquer um, não precisa ser novo nem antigo, 
assim, você que sabe. 
B – Esse daqui é de 2007, ó. 
M – Olha. Vocês foram para o Rio. 
B – É que ganhou o prêmio da Petrobrás lá, sabe? 
M – Sei. 
B- Um papo social? 
M – Um papo social, né? Vocês viajaram, né? 
B – Tem um trabalho da Lapa, aqui. Esse trabalho é impressionante... 
M – Um trabalho na Lapa? 
B - É uma instituição, um parceiro foi pedir, assim É A gente lá querendo pintar esse portão. Aí ele entrou . O 
cara deve ter convertido os caras.(risos) Ele volta e os caras: “Ó por favor, deixa a gente pintar, somos de São 
Paulo.” Bom, os caras deram o maior apoio:  “Não, pode pintar.” Depois levaram a gente para o aeroporto, ô 
meu. O Rio de Janeiro foi foda, meu. Também tem umas conversas. 
M - E aí, como é que foi? Vocês ganharam o prêmio. Conta o processo inteiro, assim, pra mim. Ouvi falar só. 
Vocês ganharam o prêmio?  
B - Foi o Quixote 
M - O Quixote ganhou o prêmio...Ë isso? 
B – Ah, é. Só fui lá fazer o trabalho de grafite. 
M – Ah, ta. 
B - Foi bacana. Uma criançada, tal. Tem um que eu fiz lá na rua, sabe? Aí, foi a maior recepção. Eu cito no 
livro do Quixote, sabe? 
M- Sei. 
B - Eu falo do RJ porque lá.... Eu te contei já, da ...Acho que eu já te contei da porta de aço que o parceiro 
pintou lá. Os caras falaram que eu tava pintando, assim na frente lá na Rua Aurora. Aí chegou a porta do 
comércio. Aí o dono falou assim: “É, Pinta a porta aí, tal.” A gente pintou e almoçou, e o moço pagou, pagou, 
tal. Aí do lado tava fazendo uma porta que era tombada, Aí me falaram: “Aí não, que essa porta é patrimônio 
histórico, não sei que lá...” Que se dane! Agora já foi... (risos) Porque a porta era maior envelhecida. Tem a 
foto em outro lugar, eu acho. 
M - Desses daqui tem algum que você acha interessante,assim, para me mostrar? Que tenha a ver com você, 
com alguma fase sua? 
B - esses personagens aqui, todos. É que cada uma tem uma história. O trabalho sempre. O que mais gera é 
assunto... 
M - Com certeza. 
B - Ó aqui. Esse daqui também era uma fase de personagem, tal. 
M - Então me conta desse aí, o que é.  
B - Que eu fiz os personagens mais cinza, mesmo, assim Mas acho que tava invocado. Com uma fase cinza 
comigo mesmo. 
M - É, que fase que era essa? Não tão boa? 
B - Ah era do lance estético, de aquele protesto lá... Eu desenho como sai naturalmente , eu não consigo crer 
que era somente isso. É alguma coisa que era natural minha mesmo. Momento muito da época. 
M - É da fase que você tava passando? 
B - São os momentos, né? Mas, tinha contraponto. Era da mesma época. 
M - Esse da mesma época? E esse aí o que você pode falar dele, assim 
B - É a tela que vendeu no brechó. Em 2007. 
M - O que você poderia falar dela ? O que tem a ver com a sua vida, essa tela? 
B – Já viu a réplica dela, já? 
M - Acho que não. 
B – Eu reproduzi uma verde que tinha na sala. Ela é filha dessa daí. Já não tenho mais nem a mãe nem a filha... 
M- se você puder você faz a neta. Mas me conta. O que ela tem a ver com a sua vida, essa tela? 



 

B - Olha, eu não ando pensando muito nesses trabalhos... Mas eu, o título dela mesmo já é Positivo/Negativo 
igual a nada, né? 
M – É... 
B – Acho que são alguns sonhos que eu estava tendo, algumas outras coisas... Acho que é influência disso. 
M - Por exemplo? 
B - Minha mãe diz que é: as árvores criando frutos, ó, aqui já tão nascendo folhinhas e tal, essa começou seca, 
entendeu? E as cores também tipo é uma coisa que eu tento fazer. Só fazia preto e branco, então cinza que era o 
lambe-lambe, né? 
M - Você acha que terminou aquela fase? 
B - Ó essa aqui. Começou aqui, ó... 
M - Primeiro monstro da série que expressa pesquisa sobre as agonias e aflições... 
B - É isso..  
M – Bichos  e rotina dos seres humanos. 
B - (repete rindo) é, então... É um conceito meio verbete ainda, sabe? É uma coisa que foi meio panfletária. 
M - Você não sabe dizer o quanto você tava sentindo aquilo?  
B - É, é... Se for, de você entrar para analisar. Tinha o lance muito da estética, sabe? 
M - Você acha que era mais da estética, do que.... 
B - Buscava o desenho, mesmo. 
M -E como surgiu esse tema? De monstros internos?  
B - A orquestra cinza, é....Acho que foi tudo indo, assim. Primeiro eu entrei nisso, e isso me incentiva a minha 
vida, depois,entendeu? 
M –Não, me conta. (risos) Me explica melhor.Como é que isso influenciou na sua vida?  
B - Porque isso é bem que um sintoma, primeiro foi sintomático, o lance da história da grafite, tal. E aí, quando 
uma vez na vida, você precisa de uma muleta... É... O ser humano mesmo. Ele cria, então eu peguei pra mim 
como estética de vida. E reflete no cinza. Mas não era só isso, né?  Mas, pensando do lado cinza, assim, 
mesmo... 
M - Você acha que estava mais em contato com seu lado cinza, Bruno? 
B - Tava, tava. Meio desiludido com a sociedade, com o meio social, assim. Sabe? Mas isso parece ser 
frescura, sabe? Mas... 
M – Eu não acho frescura. 
B – 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? 
M - Nessa fase você estava descobrindo que para se conhecer você tinha que conhecer seu lado negro? 
B – É. Mas olha isso aqui. Isso daí é tipo uma ...É lambe-lambe. É uma tela. Ó, trabalho realizado no Centro 
Cultural da Juventude, entendeu? Exposição... Comemoração do dia da revisão do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O trabalho até engajado, mostra uma idéia, O trabalho quadriculado que eu faço, mesmo do jogo 
da vida, mesmo, decorflex. Em relação ao break que eu dançava. Isso são sacadinhas... Um lance bem estético. 
E aqui o coração, sempre.  Eu mesmo já incorporei A gente vai incorporando símbolos, né? 
M - Esse é um que você incorporou. De onde surgiu? Você sabe dizer? O coração? 
B - O nome dele é: O Coração Denunciador. 
M - O Coração Denunciador. E de onde surgiu? Você lembra a primeira vez que você fez, como é que surgiu a 
idéia? 
B - Sabe por que ele é assim? 
M – Não. 
B - Ele é uma eletrogravura. Porque ele é a eletrogravura, e seria a cópia, né? É, ó na caixinha. Isso foi um 
ataque na cidade, intervenção... Hora da intervenção humana. 
M - Ele também está aí, o coração denunciador. 
B – É... Ficou bem tirada, essa foto. Só acho que precisaria de um corte aqui ó, mas olhe lá. Aí tipo, tem o 
lance do coração denunciador, é um conto do Edgar Alan Poe. 
M - Ah, ta. Foi onde você se inspirou? 
B - Não. Tinha essa imagem. Foi um dos primeiros livros que eu li. Na verdade, não era um livro, era uma 
cópia, assim, que eu tava fazendo um curso de gramática, de língua portuguesa, foi lá que passaram para ler. Aí 
tinha essa ilustração, né? Mas também tô grafitando até hoje. Aí eu ampliei, né? Na máquina copiadora. Fiz 
ampliações. 
M - Aí começou a usar... 
B - A introduzir o código de barra, né? 
M - E o que te chamou a atenção nesse coração? 
B - Tá vendo esse código de barra? 



 

M – Tô. Mas,o que te chamou mais a atenção no coração pra você aderir tanto assim? 
B - Era a questão do jovem de incorporar o símbolo, assim, o símbolo é pra vida. Ou então posso dizer que isso 
é até necessidade do ser humano, né? Sempre teve, né? Acho que é porque também me disseram também que 
ele é um coração de verdade. Não é um coração, coração. Sabe o coração tipo Hello Kitty, assim? Ele é um 
coração. Tem as cordas, né? Tem os nomes. Eu deveria lembrar. Mas essa aqui é a coronária, as artérias, tem os 
nomes. É quando eu ia com um cunhado, marido de uma prima minha, que fala que ele era cardiologista, tal.  
Da hora, né? Tem umas camisetas também. Não sei se você já viu? 
M - Já. Você achou interessante esse coração? 
B - É. É porque representa pra mim também uma descoberta, assim, né? Do coração, tal. É o primeiro livro, 
assim, né, não sei... 
M - O primeiro livro, primeiro contato com o coração como ele é? 
B - Eu tava parando de fazer grafite porque eu tinha entrado numa dívida, tava sem grana pra comprar tinta, 
também isso. Tem que ser verdadeiro, né, meu? Aí eu queria fazer de alguma forma. Ia ficar mais ou menos um 
ano nessas, assim. Tirava cópia no trampo de graça, assim, lá na multinacional, tal. Eu fazia... 
M - Fazia no trabalho a cópia 
B - Fazendo hora extra, é claro, né? Tal... 
M - Pra ninguém ver, né? 
B - É.  Hora extra. Isso aí é cortado no stencil, agora, as camisetas, bom...O que diz aqui... Vira-latas. Uma 
poesia, né?  
M - Você tava assim. Estava pensando nessas coisas? 
B – É, pra você ver, que a leitura não faz, né, cara? É denunciadora... 
M - Você acha que a leitura é que te abriu isso assim, de você começar a ser mais crítico? 
B - Ah então... E como a gente arrumou muleta, sempre... Então, a gente ia ter que explicar.  A palavra foi 
inventada pra explicar, né? Então eu posso dizer que foi a leitura, será? Sempre tem explicação. 
M – Mas, te marcou esse livro? 
B - Não, nem tanto 
M - Não? Mais a foto, mais a figura. A figura é que te marcou? 
B - Eu carrego esse conto. Você sabe qual é esse conto? 
M - Eu nunca li. Vou até procurar pra ler. 
B - Então. É um conto que fala dum...Essa parada de policial. Ele escreveu essas coisas. Ele escreveu... Acho 
melhor você ler. 
M - É eu vou ler. Depois a gente conversa (risos). 
B - Você denuncia. 
M - Vamos ver se denuncia em mim, né? Sabe, essa parte que você estava pensando na realidade social, assim, 
o que te deixava indignado? 
B - Não tava indignado. É que, pô, foi num ataque do PCC que saiu esse texto. Então não tem como não se 
indignar, né? Não é só indignação, pô, Eu vivi o negócio, né? Então, não tem como passar batido, né? 
M - Como é que você viveu? 
B - Pô, na noite eu tava na rua, meu, na rua... Na verdade, eu não lembro bem. Mas acho que eu tava na rua. E 
aí eu não podia ir embora, assim.  
M - Mas me conta, você tava na rua e aí? 
B - Ah é... Volta pra casa, tal... Toque de recolher. Ah, só rolou um ar de indignação, né? Respirei outros ares, 
assim. Não sei se compensaria a gente a gente entrar nesse assunto do que gera, do que gerou, né? Porque aí já 
é muita coisa. Deixa te mostrar o flickr....Mas, que essas coisas acontecem, acontecem... 
M - De ficar indignado? 
B - Ah, é. Indignado, todo mundo fica, assim, né? Mas, se fosse debater... Aquele é o trabalho.  Esse aqui é um 
eu vi na Vila Madalena. 
M - Você que escreveu? 
B – O Deus Chifrudo... 
M - Esse texto é teu ou você tirou de algum livro?  
B - Então, eu dei uma mexida nele porque ele é muito...  É que falava do sagrado do masculino... Os chifres, 
por exemplo era sinal de força do homem tipo assim...  Os chifres era o representar desde o paleolítico... É o 
que tipo da caça e da sobrevivência, além da observação. Isso mesmo, é visto nas cavernas, né? No meu 
trabalho tem uma referência e tal. E como o que isso foi criando uma divindade por trás desse símbolo do Deus 
chifrudo, que trazia prosperidade, né? Pros homens... Assim como Vênus, os seios eram o sagrado feminino, 
né? Aí ela vai mudando de nome Tem Pan, Osíris, Dionísio, né? A representação masculina da divindade. Aí, 
Deus cornífero foi transformado em diabo. Aí é que é a questão: foi transformado em diabo pelos cristãos. Eles 
queriam acabar com os cultos de bruxaria na Europa, né? Aí eles começaram a demonificar essa forma. Mas 
com o que eu fico impressionado mesmo eram as esculturas da África, né? Tal... Quanto mais chifre mais 
força, mais representa. Tem o lance fálico. Ó, ele tá tomando sol na própria carcaça...Esse daqui, também, fiz 



 

para... 
M - Esse também é novo? 
B - É. Quer ver? Não sei, se estava viajando? Foi uns finais de semana atrás, aí. É que eu fiz um rolê, de sair 
mesmo... Tem umas fotos. 
M - Legal esse “Indivíduo, conhecimento, árvore alto.”. 
B – É. “Conhecimento, árvore alto”, né? Tipo, autoconhecimento. 
M - E a árvore? A árvore tá linda. 
B - Tipo, parece pessoas de verdade. Esse ficou muito desenhinho. Eu achei, assim. Esse daqui ó. Mas ele sai 
também. Tem que ser livre, né? 
M - Quando você começa a pintar já sabe o que vai sair? 
B - Aquele lá. Não, aquele lá É que eu desenho muito isso, né? 
M - Então você meio que pega já... Já aconteceu de você chegar em uma parede e não fazer a menor idéia do 
que você vai fazer? E sair qualquer... 
B - Já, já. 
M - Já? 
B - Não, esse aí tinha o desenho no caderno. 
M - Esse é o sabor do silêncio? 
B - É esse aqui é da rua debaixo, tal, tem uma outra aquarelinha... 
M - Você mostrou pra mim. 
B - Mostrei? 
M - Que tinha cada um com nome... (aquarelas do filho) 
BObservar as coisas. É onde eu cheguei assim, essa parte. Aí tem os trabalhos também.  As oficinas... 
M - Seus alunos? 
B - É molecada. Nossa Senhora... 
M – Você se dá bem com eles? 
B - Eu dou, é aquela relação mestre, né? Então é uma relação, mesmo: amor e ódio, assim... 
M - Ah é? 
B - É Eles tem uma questão assim de uma... De ciúme, assim até. Mas não é... 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 assim. Agora deve estar firmado. 
M - Como era antes de começar a ser cada um por si? Saía para rolê junto? 
B - Eu não vivi muito essa época, né? Eu posso dizer que eu era grafiteiro mesmo, assim, eu já tinha isso, né?  
M - Já tinha isso. Cada um por si? 
B – É, eu já mandava minhas fotos no blog, tudo... 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? 
M - Você percebe isso, que você, para cada trabalho, você vai se instalando como indivíduo? 
B - Eu percebo, também, um... Não sei se pode ser dito como um outro lado, mas... Os moleques ficarem 
montando cada um, tipo, eles fazem, pintam só, cada um no seu canto. Pode ser reflexo, né? Uma questão de 
trabalho. O meu foi com eles ...Vamo lá, eu levo, sempre que dá eu chamo. Nem que seja pra ficar olhando, 
tem que ficar olhando mesmo. 
M – E assim vai pegando o jeito?  
B –É que eu era sempre muito professor. Não sei se eu peco nisso, mas rola uma relação meio de richa. 
M - Entre você e os professores? 
B - Entre eu e meus professores. 
M - De disputa, assim?  
B - Não, não de disputa, tipo você querer... Você tem certo amor e ódio, assim, mesmo. Entende isso, que eu 
estou falando? Você é questionado por aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa te cobra, assim, mesmo. 
M – Sei. E às vezes você não quer aceitar, né?  
B – É. Esse é meio profético. Eu também busco outros métodos. Eu gosto... Eu vou ver o que está acontecendo. 
Não pode ficar esse mesmo jeito a vida toda. Esse assunto mesmo, é pensar e perpetuar isso. Esse amor e ódio 
entre mestre.  
M - E tentar mudar isso com seus discípulos. 
B - É, os alunos mesmo, entendeu? Mas, do jeito que eu encaro eles, eu gosto deles assim. A primeira turma 
que é minha. Rola o amor mesmo. Pode chegar a ser tão verdadeiro que tem suas desavenças normais, né? Mas 
é porque tipo eles me chamam pra pintar, não rola. Às vezes eu tenho as minhas coisas pra fazer.  
M – Claro. 
B - Eles não entendem. Mas isso, quando aconteceu comigo, me gerou... Mas eu ia observar, sabe? É, que nem 
eles vão. Mas isso me gerou uma certa garra. 



 

M - É. De pensar: vou fazer. Vou até o fim?  
B – É. Faz diferente. Me leve assim até a última, entendeu? 
M – Não fazer igual? 
B - Eles têm que negar, assim, também, sabe?  
M - Tem que escolher o caminho deles. Não adianta ficar imitando o seu. 
B - É. Você vê que eles nem imitam. Eles são completamente o oposto, tipo, não tem uma... Deixa ver se eu 
acho trabalho dele aqui... Vou te mostrar os meninos.     Tô precisando fazer mais isso de ter um net work 
(risos) tipo, assim, com eles, assim, sabe? Pra mim é até bom. Tenho que achar eles aqui .  
M - Ele conta que tá dando cor ao cinza de São Paulo. 
B - Mas falta algo mais É o primeiro contato, sabe? 
M - É uma coisa que tá começando... 
B –É. 
M - Você sente que também tá dando cor ao cinza de São Paulo quando você grafita? 
B - Pô, eu ouvi deles. Eu acho que tô bem, sabe? Se eu não der cor, já tem quem dê. Essa é a minha maior arte, 
assim, sabe?  A pintura é só a pintura, assim... 
M – A maior arte é educar outros artistas, formar outros artistas? 
B – É... Não é bem isso, tipo eu levo muito sossegado agora, né? Essa história da pintura, mas pra eles uma 
pintura, você pode ver que é, tipo uma coisa valiosa, assim, né? 
M –É muito importante, né? 
B - Dá existência...  
M – Dá nome, né ? 
B – É. 
M – É o nome deles, que tiveram essa capacidade, não é qualquer coisa, né?  Não é qualquer marca , né? 
B - Não seria, não sei se é a educação, assim, sabe?  Eu queria fazer uma outra coisa com eles. Eu to partindo 
pra um outro método. 
M – Qual que você ta pensando? 
B – Tipo... O geral é... Eu ando meio saturado com grafite, assim. 
M – É? 
B – É. E eu, como tudo na vida, às vezes é bom, esse saturamento me deu uns outros rumos, assim. O 
esgotamento me fez buscar outras coisas E eu tava querendo passar essas coisas pra eles também, que são arte 
mesmo, em geral, não só grafite, assim.  
M – Que que você foi buscar quando começou a saturar do grafite?  
B – É que isso é meio contraditório, né? Como é que eu posso falar que eu sou meio saturado do grafite? 
M – É o que você sente?  Tudo bem (risos). Às vezes a gente é meio contraditório, mesmo. 
B – É meio contraditório... Essa duas, ó, eu fiz ontem de madrugada. 
M – Ah, é? 
B – Olha, E essa daqui também. 
M – Que legal... Essa é sua nova onda. 
B – Então, é aí que tá. Parece uma nova onda, assim, né? É muito nova onda. Você vê? Esse daí é tipo muito do 
grafite.   
M – É muito do grafite, mas uma nova onda? 
B – É. Não, é muito... É tipo é como se fosse uma nova onda, só. Isso pra mim é totalmente apelo estético, 
assim. 
M – Apelo estético? 
B – É, é, é. Funciona como apelo estético, assim.  Porque não responde a uma... Talvez não.. É mais fácil você 
falar.  
M – Você quer que pare e eu veja? 
B – Ahn, Ahn. Pra me ajudar. Não dá pra mim formular sozinho, assim. Precisa de significado, as coisas, às 
vezes, né? 
M – Não vou poder dizer do que você marcou, porque você carrega marcas do seu percurso.  Então, aí é uma 
nova onda mas que traz coisas que são suas. Mas, dá pra ver que já não é mais o mesmo porque você 
experimenta formas diferentes, né? Então tem algumas marcas que são suas pelo que eu conheço do teu 
trabalho, mas, colocado de uma maneira diferente. Até porque não consigo imaginar alguém começando do zero 
e jogando fora tudo que já produziu e já viveu de uma hora pra outra. Mas eu vejo um processo. Aquele lá eu já 
vejo ... Poderia dizer que de repente nem é seu, vai.  
 B- É, né? 
 M – É.  Esse daqui eu já diria que é seu.  
 B - Sei, sei. Então. É. 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.  
M – Ficou bonito, mesmo. 



 

B – É  um trabalho que eu gosto esteticamente. 
M - Esteticamente. 
B - Porque isso é uma coisa mais, é mais aprofundada, meu. Transmite mais, esses signos, transmite mais... Eu 
to buscando eles, sabe?  Essa definição. Porque 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.  
M – Você queria aprofundar no que isso pode ser embutido aí. Você tem alguma pista? 
B – A questão da  morada, da raiz. 
M – Raiz, morada... 
B – É , vamos dizer, são muito raro... Mas não raro no sentido só pejorativo... Ainda... 
M – Ainda tá na superfície? 
B – É... 
M – É como se ainda precisasse de uma camada a mais?  
B – 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? 
M – Você se sente na obrigação, como artista, de investigar sua própria pintura? 
B – Ah, eu acho. Nessas tem um lance superficial que é o apelo estético, mesmo. 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. Tem os quadros que já eram, que só treinávamos neles, aí o cara 
falou: leva aí...Tem muito grafiteiro lá, uma molecada, tal . Amigo, é gente boa, sabe. Fiz amizade. É gente da 
gente, assim. Aí eu fiz a pintura... Cada um pegou três... Eu queria resolver isso da melhor forma, mas também 
eu não queria me matar muito. Mas eu resolvi bem. Fiquei muito orgulhoso. 
M - Você queria dar conta das telas, mas você não queria ter um baita trabalho, é isso? 
B – São técnicas livres em molde vazado chamado stencil. Isso você faz, tipo um tiro, o negócio. É uma fração 
de dois minutos, três minutos.  
M – Rapido, você..  
B - Resolve. Tipo action paiting, tipo aquela coisa de despejar tinta, assim...  
M – E você imaginou que ia ser assim?  Você programou essa tela? 
B - Aquele ali eu quis fazer meio que em pincelada, porque você percebe às vezes, ó. O negócio não tá muito...  
M - Dá pra ver que tem um traço, dá pra ver. 
B - Então isso também é molde vazado. O stencil nem é meu na verdade, é do meu companheiro, o Gabriel 
mora comigo, e tudo... Aí é quase marido mesmo. (risos). Aí rolou de fazer um furto. Era do vômito mesmo. 
Não tem como fugir disso assim, não tem como, precisa vomitar. Aprendi a vomitar. 
M – O que você chama de vômito, Bruno? 
B – A própria técnica do stencil ela remete a um plá, sabe, a um tchá 
M – Despejar? 
B – 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...Então, para mim esse trabalho é tipo street arte. Eu questiono esse termo. É uma coisa que eu tenho 
fugido. 
M - Do tema? 
B – Do graffiti. Lembra? Nós chegamos aqui porque eu falei...   
M - É por causa disso. Mas quando fala assim que é um apelo visual, tal, parece ser uma coisa que te incomoda, 
porque você ainda não achou, não conseguiu achar a profundidade dela? 
B – É. Mas, olha isso daqui. Isso daqui tá bonito demais. Não parece um brilho, uma luz da cidade, assim, de 
uma fotografia? 
M - Tá lindo, tá lindo. 
B - Esse quadro, me superei do que eu posso fazer. Mas é aquela história, tipo resolve, entendeu?  
M - Resolve. Resolve pra você, Bruno? Pra você mesmo? 
B - Resolve, resolve; mas resolveu o apelo estético que é entregar o trabalho assim Mas aí é que tá esse entregar 
é trabalho que acarreta outras coisas também. Aí tem um puta trabalho, entendeu? 
M - Não é só esse vomitar, na verdade. É vomitar mas tem marcas suas. 
B - É, é, é, entendeu? 
M - E você tá se perguntando o que mais que tem, né? 
B – Não, é que...Parece... 
M - Que mais que tem aí, Bruno? 
B – É, então. Que mais que tem aí?  
M - Que mais que tem aí, Bruno? (risos). 
B - Eu tenho que me auto-questionar. É obrigação nossa fazer isso. 



 

M - Que mais que tem aí, além dessa rapidez? 
B - É essa beleza, tal. Ah, então, eu tô buscando... 
M - Você não sossega, é? 
B - É. É. Aquele ali já é outra história, entendeu? 
M -É outro... Não... É que você se questiona, né? Talvez muita gente simplesmente faz e larga no mundo, né? O 
apelo estético pra muita gente já fica tudo bem. 
B - O que eu poderia dizer, né? A obra boa pra mim, uma arte boa pra mim tem que gerar assunto assim tem 
que gerar pra mais de cem anos... Aí foi uma das coisas que eu já desconfio dela, né? 
M - Você acha que ela não geraria? 
B – Aí que tá. O apelo estético hoje em dia não está mais gerando assunto. Por isso que já é o apelo estético,né? 
Entendeu? Não se discute, não se escreve mais um tratado sobre uma obra. Eu poderia escrever um tratado 
sobre essa, da obra assim, mas... 
M – você tem isso no seu blog, né? Você tem bastante texto com suas fotos, né? 
B – É. 
M - Aí você olharia pra ela, veria assim o que ela te inspira e depois isso... 
B - É, então. O que me inspira, tal, mas isso pode ser também um super exercício, sabe? Por isso é que não 
responde.   
M - Não necessariamente verdadeiro? 
B -É, é, Mas... Eu acredito muito no momento. O que eu poderia dizer pra você agora? A partir do que você lê 
você vê um galho, uma casa assim, né? E a   textura, o que você vê?  A textura colorida assim? O que parece? A 
primeira coisa assim. 
M -Parece luminosa pra mim. 
B - Parece um mergulho... 
M -Parece que ela é iluminada, assim, que ela brilha.  
B - Eu tenho essa vontade de causar isso aí tipo, essa coisa. Então, já está no trabalho, né? 
M- Já está aí. 
B - Se você vê aquela ali também, a textura. 
M - É, parece infinita... 
B - É, é. Você lembra desse? Aí eu copiei ele. 
M- Nesse, a profundidade já se dá no próprio suporte, né? 
B- É, você vê? Parece que está saindo da tela, né? Textura... 
M- Tem uma coisa da profundidade, também... 
B- O que eu gosto mesmo é disso daqui...  
M- ahn. 
B- Se bem que esse daqui é um lance gestual com spray. Rola um apelo estético. 
M- Mas olhando esse, e olhando aquele, qual que você acha que tem um apelo estético maior, uma 
profundidade maior? Profundidade de significado... 
B- Esse daqui, né?  
B- Esse é outro trabalho... Eu criei um símbolo para um acontecimento. É o símbolo da minha vida, assim, do 
meu momento agora. 
M- Como é que foi que rolou esse momento de querer mudar o seu trabalho? (falamos de um trabalho que ele 
modificou) Como você decidiu mudar esse trabalho? 
B- Foi de ... De... Gostar... De... (silêncio)... 
M- Foi ele que pediu para ser mudado? 
B- Foi um desapego, assim...  
M- Você olhou para ele, e viu que não te satisfazia mais? 
B- É. Mas isso é uma coisa que todo mundo deveria praticar, com várias coisas.  
M- Pra você é importante, o desapego? 
B- É, né? 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. 
M- Ele já vem vindo? 
B- É, mas essa idéia... Nossa, agora parece um... Luto. Uma cruz, né? 
M- Vamos lá, eu vou viajar com você. Você estava falando em símbolos, então, para uma coisa florescer, outra 
tem que morrer. Nesse caso é bem explícito. Um trabalho seu morreu, aquele não existe mais, apesar de ter as 
marcas dele. Mas aquele teve que morrer para esse nascer. E se você está nessa fase de florescer, algo da flor 
tem que morrer para ela poder nascer. Então pode ser um luto, também... 
B- Eu vou... Eu... É... Sabe o que? Eu assassinei duas obras minhas. 
M- É? 



 

B- Assassinei. Eu penso muito nisso que você falou. Dessa 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. 
M (sugiro a Poética do Espaço) 
B- Essa é um trabalho desejável, assim? 
M- O que você chama de desejável? 
B- Um trabalho de querer ter... 
M- De querer por na parede de casa? 
B- É... Não... Tipo... Também... 
M- Eu acho mais esse do que o que era antes. 
B- É... Também estou achando... Rolou uma belezinha, aí, né? 
M- Nem foi só uma beleza. Rolou, eu acho, um enigma. 
B- Um enigma, né? Então, tem também o desafio dele, do trabalho.  
M- Aí, eu não acho que seja algo chapado, como você estava querendo dizer, só um apelo estético. Ele tem um 
enigma, ele tem um mistério, tem um desafio. Não é? 
B- É.  
(Mostra outra pintura) 
M- Que legal. Esse é novo ou velho? 
B- A pintura? É nova. 
 (falamos da chave) 
B- É. Questão de abrir portas, mesmo.  
M- Ter a chave da situação, a chave da vida. 
B- É. Chave das coisas. Que nem São Pedro, né? A chave do céu.  
M- Ou, que nem aquele lá, a chave do inferno. Deus chifrudo. 
B- Ele tem a chave.  
(Mostra outro) 
B- Então, aqui é uma homenagem ao mito da colagem brasileiro. Homenagem aos poetas. Um suicídio...O ato 
da escrita pode ser visto como uma... Não suicídio no modo pejorativo, né? Mas, você morre para nascer de 
novo. Constantemente, constantemente. Então é um suicídio. Tem essa questão. Você sabe, né? E esse daqui, 
você sabe quem que é? 
M- Aquele padre que subiu nos balões... 
B- (explica quadro) Aí aqui eu coloquei as paredes, tal... Época de carnaval, que vai para as praias, explorar 
tudo... Aí fica na praia reclamando da cidade... Voltar para a Babilônia... Até o termo Babilônia... Praia... Volta 
e fica o ano inteiro sonhando com a praia de novo, aí vai... Tem que ver o porquê a cidade existe... A verdade é 
uma educação do olhar.  
M- Tem que ficar lembrando a gente... 
B- É, é... Para mim é como se fosse uma ... Estou querendo fazer isso. Quando eu comecei a reparar, é que eu 
percebi o quanto já chorei de barriga cheia.  
M- Agora você dá valor? 
B- É, é como se fosse pagar uma dívida. Por isso que eu só vou entregar para ela depois que eu escrever um 
documento sobre essa obra. Essa obra não... Ah, é uma obra, né? É um trabalho. 
 
(vai pegar outro) 
B- é, esse aqui eu gostei, eu achei lindo. Tem ... Interessante... Essa é uma técnica que não é brincadeira, não... 
Aí existe mais... 
M- são muitas possibilidades, né, Bruno? 
B- É.. 
M- Ficou bem legal essa matriz. 
B- Ainda vêm mais duas aí. 
M- (peço para fotografar) 
B- pode tirar umas fotos. Será que não é legal tirar umas fotos do ambiente? 
M- Claro, claro. Legal. 
B- Olha como é que me apareceu o negócio. Olha como é que era aquele lá.  



 

QUINTA ENTREVISTA 
 
Marcamos encontro na galeria Funarte, onde acontece a exposição que ele faz parte chamada Cabana 
Extemporânea. 
Primeiro ele me apresenta a ocupação onde os artistas residem e produzem, onde ele também habita e aprende 
com seu mestre Rubens ES. 
Depois me leva para a parte externa onde há um muro enorme e os seus grafites nele. 
 
B- Aqui eu participei da abertura. Não tem muito pensamento... Isso aqui foi mais para fazer um objeto o (a 
guarita). Essa guarita já existia.  
M- Tem bastante a ver com seu trabalho não é? 
B- Tem bom, tem. Então, eu fui começando a... Agora eu mudei tudo. Eu estou pensando, essa coisa de cinza 
não dá mais, não. 
M- Você está saindo da fase cinza? 
B- É. Então, aí rolou de pintar, de fazer o trabalho para a abertura. Aí, o Rubens queria que eu fizesse um 
cronograma para ele, ali. E me deixou livre para utilizar aqui fora do jeito que eu quisesse. Aí ele falou: apaga 
os grafites que já estão aí, que não tem nada a ver mesmo com o trabalho, e a idéia era interagir de alguma 
forma. Aí começou a rolar de pegar poesia de algum dos poetas, e frases de alguns artistas, e interagir. Uma 
demonstração, sei lá, alguma coisa que inspirasse. Algo que inspirasse alguma coisa. Aqui tem algumas frases 
do Philip Petit. É o equilibrista, aquele cara que se equilibrou nas torres gêmeas. Tem algumas frases da Ângela 
Castelo Branco... Que é a minha orientadora até hoje.  Aí, tudo vai se mudando, aqui também foi uma idéia de 
intervenções... Hoje ela já é outra coisa.  Hoje ela vai se modificando.  Aqui era uma poesia, agora já é outra 
coisa.  
M- Aqui também é o seu trabalho... 
B- Isso, começou com aquele ali dá ponta, essa casinha guarita, e aí era só essa frase... Era só essa frase e alguns 
desenhos. Era só para ocupar o espaço. Depois eu tive a idéia de fazer uns trabalhos que fossem uma... Que 
fossem coisas, assim. Que você pode até me falar melhor. Você conhece o das ding? 
M- Não... 
B- Do Lacan. É aquela coisa que é... Na verdade, para a arte, ele diz sobre a coisa, que é... Tem a obra de arte, e 
você tenta desvendar ela, assim, você fica dando voltas, então, por exemplo, um afresco que está aí há mais de 
séculos... Então, até hoje se descobrem coisas e curiosidades sobre aquele trabalho. Mas, só que o das ding, para 
a psicologia, tem uma coisa mais profunda.  Que é... Eu não sei dizer ao certo. 
M- Mas o que é o das ding para você? 
B- Para mim é assim: existe uma coisa, um objeto qualquer... Aquilo que você se relaciona. E você é que dá 
significado para o objeto. Então, e pode ser diverso. Agora você tenta explicar isso, arruma uma explicação para 
isso, fica contornando. Mas aquilo nunca é aquilo que você está tentando... 
M- Nunca é só aquilo? 
B- 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. 
M- O que não desvela? O que fica resguardado? 
B- É. 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. 
M- Mas, me fala mais dessas obras aqui. Ele te ofereceu espaço e falou para você ficar livre para fazer o que 
quisesse? 
B- Isso. Então, primeiro a eu fiz aquele, a aí depois eu vi no final do ano e fiz esses pequenos que são o das 
ding. Que eram coisas. O significado era... Por exemplo, aquele ali era um quadrado. Tem até a foto do meu 
flickr. Isso aqui era um quadrado, objeto quadrado e, e daqui a aí, um outro amigo meu que faz parte daqui que 
é pintor também, falou: que legal, eu gostei daquele livro ali. Que livro?  É era o quadrado cinza. Era um 
quadrado cinza, só e ele tinha visto um livro. Então ele deu um o significado. 
M- E você abraçou? 
B- Aí depois eu quis fazer um livro, mesmo, entendeu? Porque tem muito aquela coisa de ser um criador, de 
criar o verbo. De eu estar lá, e o resto que fale por si só. E o olhar que esses trabalhos todos estão literais pra 
caramba. Que a partir destes trabalhos, dessa série, e já penso bastante em não ser tão literal. Que nem, tem a 
questão de, aqui eu estou fazendo muita panfletagem, de como tem que ser arte, de como eu penso sobre a arte. 
M- Você está sendo bem explícito, bem didático? 
B- É, e isso não é legal. 
M- Você está querendo mudar?  Como é que você pensa numa nova fase? 



 

B- Seria uma coisa que a obra tem que falar por si só. Ela tem que dizer uma coisa que nem a palavra suporta.  
M- E quando você poe a palavra... 
B- Esse papel é de quem vê a obra, de quem vai escrever sobre a obra... 
M- Não é o seu papel? 
B- Acho que o ato de eu fazer... Eu posso dizer isso em outro texto, em outra coisa. Tipo, uma obra de arte ela é 
meramente uma... Um fetiche, é tipo um gozo mesmo. Ela não pode ser tudo.. 
M- Não pode dar conta de tudo? 
B- É, é... O...  As coisas vão se dando conta por si só. Depois eu escrevo sobre, sabe? Até eu mesmo, para mim, 
principalmente, que estou escrevendo. 
M- Eu estava lendo nosso material: quando você começou a escrever, a descobrir a palavra, você acha que isso 
te abriu o que?  O que isso te trouxe? 
B- (silêncio) o que me trouxe? 
M- Sim. 
B- 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 um 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, hoje em dia é... Dominar esse repertório, assim...  Tipo, 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... Mas aqui, então esses das ding aí 
ele foi boicotado, né? Não sei se você percebe. Aqui tinha mais um. Porque rolou uma crítica do meu professor, 
do próprio Rubens, do mestre, né? Do mestre da obra, que... Estava tudo muito pequeno, muito acomodado. A 
minha obra estava muito acomodada. 
M- Ele disse isso?  E você concordou? 
B- Acho que isso aqui já responde (risos)... Porque se você olhar o flickr, como é que é, isso daqui é pequeno. É 
só uma casinha, acabava ali. Aí ele falou assim: olha para o espaço que você tem, olha a parede e olha os 
tamanhos dos trabalhos que você fez. Eu quero que você suba, interaja com a arquitetura do lugar, sinta o 
muro... Eu sinto que isso é uma deficiência do grafiteiro, mesmo, de ser uma arte muito autoritária. Não pensa 
no ambiente, nem nada, chega e já impõe a dele e vai embora. Então, isso vem bem de coisas que eu venho 
pensando, que é: interagir com o espaço. O muro falar comigo sabe? Uma coisa mais de conversa, e não um 
autoritarismo. Existe uma relação entre a parede, e tal. E aqui eu fui interagindo com o espaço. Ele chegou e 
apagou, ele pichou tudo em cima, assim... Ele me escrachou nesse dia, mesmo. 
M- Ele pegou pesado com você? 
B- 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, é 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 ser maiores, e as 
coisas que são grandes mesmo para resolver, você fica ali, só espiando de longe... Aí eu pensei bem nisso, e ele 
mesmo já chegou com um rolo, com um extensor e aumentou lá para cima... E falou: agora você vai contornar.  
O que era uma casinha já virou que nem um totem, e aqui já foi se relacionando com a fiação, tudo se 
relacionando e conversando... Aí ele falou: eu quero que você jogue isso aqui lá no alto... 
M- Pelo que ser você está contando, foi meio na marra isso? 
B- Foi na marra. Ele chegou e falou assim: vamos lá, que nós vamos conversar sobre seu trabalho. Aí eu achei 
que iria falar sobre das ding, sobre Lacan... Qualquer coisa assim.  Mas ele logo começou: tem tinta aí?  Eu 
falei: tem.  Pega lá! Aí já foi metendo uma massa, apagando tudo, porque aqui é assim, é na carne, mesmo, o 
negócio. Não tem muita frescurinha, não. É do jeito que as coisas deviam ser. Aí ele falou: interage, isso 
poderia vir até aqui, sair da parede, uma coisa que salte, que chame a atenção do espectador, que crie um 
diferencial. Então aquilo foi um susto, foi um ensaio do que eu posso fazer. Da onde eu posso ir e chegar. 
M-Você foi obrigado a expandir os seus limites? 
B- Na marra.   
M- E a cor?  Foi você, ou foi ele? 
B- Então, essa cor saiu naturalmente. (mistura de tintas). E aqui eu coloquei umas cores, mesmo, proposital, 
como se fosse uma alavanca, mesmo, para sair, né?  
M- Para sair do cinza? 
B- Para entrar na minha...  Lembra, eu já tinha comentado com você... 
M- Lembro.  
B- E a gente fica adiando certas coisas, sabe? Fica adiando, adiando... Então, esse ‘na marra’ é algo que eu 
quero levar para mim.  Para a minha vida.  Sem dedos, sabe?  A gente tem muitos dedos... Muito carinho sabe, 
para as coisas erradas. 



 

M- Você falou do grafite dialogar com ambiente, da arte autoritária... No começo, aqui, você ignorou o 
ambiente e fez o desenho como você sempre costuma fazer?  
B- É desenho, reproduzir o desenho, não pensar na... É chegar e, livre...E ver o que a parede te diz... 
M- Tenho uma dúvida em relação a isso: como fica quando o grafite vai para a galeria? 
B- Isso é muito amplo, sabe?  Poderia dizer de alguns artistas, de algum artista que fez trabalho numa galeria, 
de alguma coisa assim... 
M- Mas, você acha que grafite é grafite na galeria, ou só é grafite quando está na cidade, nos muros?  
B- 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... 
M- Mas, independente do que os teóricos pensam, eu quero saber o que você acha. Como é que você vê? 
B- (silêncio). 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.  
M- Circular em lugares públicos? 
B- Isso. 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. Por que 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... 
M- Então, o que você acha que é importante? 
B- Eu acho que é importante uma obra de arte boa. Não interessa se é na rua, na galeria... Essa questão que o 
grafite não pode ir na galeria... Acho que isso é uma bobagem... 
M- E o que que é uma obra de arte boa? 
B- Obra de arte boa?  (silêncio) Vou ter que citar uma obra de arte boa? 
M- Não, me diz o que é para você... O que caracteriza? 
B- Uma boa obra de arte... Ah, eu posso dizer... Que é uma obra de arte que dure, que dure...  Uma obra de arte 
que cause um mistério, que dê um desejo... Que você, ou queira ter, ou, mais que isso, é querer desvendar. Não 
é querer ter, por exemplo, para funcionar para 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. Por exemplo: um Dandi, o um Baudelaire... 
M- E um grafite na rua, que não vai durar? 
B- Então, o grafite lida muito com efêmero... 
M- Mas também pode ser bom? Mesmo que efêmero?  Se você passar, e for provocado por ele? Mesmo que 
amanhã ele não esteja mais lá... 
B- É bom, é bom...  Mas, é por isso que existem outras alternativas... 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... 
M- Ninguém ia conseguir viver sendo apagado todo dia? 
B- E eu... Para mim, eu pretendo ser imortal, mesmo. É uma coisa que eu acredito.  Que a arte é uma das 
ferramentas para fazer isso. Mas também, eu acredito que daqui a um segundo eu posso fazer uma coisa eterna. 
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 é ter uma alternativa, que é a galeria... É uma das alternativas... 
Porque o artista de rua, ele se cansou, também. Não sei se alguém pensou nisso, mas a rua, ela é... Ela é.... Meio 
ingrata. Ela é a... 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, isso é bom, eu sei que quando eu 
quiser treinar meu desapego, eu vou lá e pinto na rua.  Acho que a gente tem que parar de pensar nessa coisa de 



 

tal lugar ou tal lugar, de colocar as coisas em caixinhas.  Acho que tudo é um suporte.  Que nem, esse trabalho 
aqui é um pouco a prova disso: não tem uma obra de arte, o pintor não é só o quadro dele, então, tudo é suporte.  
Meu corpo é o suporte.  A maior a obra de arte tem que ser aquilo que você está vivendo, o resto é 
conseqüência. Você tem que focar em coisas mais sérias, porque um quadro você resolve simples, é simples 
você resolver um quadro, ou resolver um grafite, mas tem questões mais sérias, mas o quadro não é tão simples 
assim, também, não... (fala rindo).  
M- Você está me dizendo que onde está a obra não é assim tão importante, porque a obra carrega em si muitas 
coisas, independente de onda esteja? 
B- Ela tem que carregar. Ela tem que ser o contexto. Os expressionistas pintavam as camadas, porque eles 
queriam mostrar, tinha um pensamento por trás, e é aquilo que deixava a obra dele interessante.  Porque, se 
fosse um monte de borrão, minha avó falaria que também faz. Que vai além, além da coisa. 
(pergunta se eu penso bastante sobre essas questões – falo brevemente) 
B- Não tem uma resposta precisa para essas coisas... Mas é legal usar a arte, eu gosto muito de usar a arte. 
M- Como assim usa arte? 
B- É que eu estou pensando bastante nessa coisa de... De... De... De arte e educação.  
M- Aí ela tem uma finalidade, que é a educação? 
B- É. É, é.... É legal usar uma coisa assim, como na arte.  Eu acho que não me daria muito bem com 
matemática. 
M- O seu lado é outro né Bruno? 
B- Trabalha bem a mente.  
M- Qual é a diferença de se expressar pintando ou escrevendo? 
B- Acho que a escrita é mais objetiva, ela tem que ser mais objetiva, me permite menos. 
M- Você acha que limita mais? 
B- Mas isso é legal.  Porque é uma equação bem mais difícil de ser resolvida. Para mim, pelo menos. Agora, 
para quem escreve, ou estudou letras, deve ser mais fácil. Então, a pintura, eu acho que ela mais livre, é o lugar 
onde tudo pode... Por mais que tenha gente que prefira a arte abstrata, mas... Tem de tudo, sabe?  Pode tudo. Na 
escrita eu preciso me adequar para me expressar, e a pintura é até um lugar onde eu posso tudo. Eu posso ir 
além. 
(ele chama a ajuda do escrivão da cabana)  
B- É nisso que eu venho pensando: se fosse deixar o planeta no mundo das artes plásticas... Se fosse deixar o 
bairro onde eu vivo na mão das artes plásticas, acho que a gente estaria perdido. 
M- Porque é muito impreciso? 
B- Acho que a gente precisa de leis, de tratados, eu não posso ser anárquico. Eu não acredito mais em achar que 
um dia vamos ter um mundo perfeito, e vamos poder ser felizes e voar.  Eu acredito que é uma construção. 
M- E no seu percurso, você começou a juntar a literatura e arte plástica? Você acha que isso te ajudou a se 
organizar e a chegar a lugares diferentes? 
B- Ajuda, ajuda. Isso me ajudou bastante nesses tempos aí. Uma coisa foi conversando com a outra. Agora eu 
tenho visto que para mim, não é bacana tanto assim. Que eu tinha mania de escrever igual a uma pintura 
abstrata, e tinha mania de pintar um poema. Então, uma coisa vai pautando a outra...  Eu estou querendo colocar 
as coisas no lugar certo. 
M- Escrever poema e pintar pintura? 
B- É... Porque senão vou ficar... Quantos caras já fizeram, os caras pintavam um poema, pintavam um tema.... 
Temas religiosos.... Não tem mais necessidade disso, eu posso fazer isso, mas não tem muita necessidade. 
M- Então você está numa fase de redescoberta, de você mesmo e do seu estilo? 
B- É uma gnose... 



 

SEXTA ENTREVISTA 
 
Encontrei com Bruno e fomos juntos de carro até a casa de sua avó, sua casa natal, onde Bruno voltou a morar. 
 
Ele começa contando sobre os seus educandos do Projeto Quixote, e do desafio que está sendo para ele ensinar 
sobre empreendedorismo. 
 
B: Você pode ser empreendedor da própria vida. E de eu bato bastante nesta tecla, o que é o que eu estava 
buscando para mim já, com minha ida lá para Guarulhos, tudo isso para ter as rédeas da minha vida... Tava 
meio bagunçado, assim... 
M: Era em relação à questão financeira?  
B: Também, mas não era o foco. Era mais de vida, de... De... Passado.... O que eu fui , quem eu sou, e para onde 
vou.  O que é o crucial, né? Se não o financeiro nem existe. (risos)... 
M: O que você acha que estava pegando quando você estava lá no ateliê? 
B: Tava, assim, que eu fui em busca de um sonho, assim, que era montar um ateliê... Faltou empreendedorismo 
ali. Entendeu? Fui em busca de um ateliê, mas nós não focamos no ateliê, o ateliê não foi o foco. Foi cada um 
para o seu canto, não uniu. Talvez eu não estivesse preparado para fazer aquilo. Eu creio que, se fosse hoje, 
seria bem diferente. A gente montaria uma empresa. Você vê, aí caiu na minha mão esse lance de 
empreendedorismo. Se bem que, ali, eu posso dizer que eu fui empreendedor, eu fui para montar o ateliê, nós 
fizemos exposições, fizemos bazar, vendíamos camisetas... Querendo ou não, eu rodeei esse sonho, cheguei 
perto dele. Tinha negócios ali. Publicação de livretos, e tal...  Mas não foi suficiente, pois não fomos cem por 
cento.... 
M: Voltar para Guarulhos teve a ver com a busca de foco na sua vida? 
B: Teve a ver com montar um ateliê, uma coisa minha, um lugar onde eu possa ler, estudar, escrever as minhas 
coisas, pintar... Tranquilamente, sabe? 
M: No seu ritmo? 
B: É, no meu ritmo, do meu jeito...  
M: Está sendo legal? 
B: Está, está.  Então, é que eu achava que era assim... Que bom, né, que eu achava que ia ser mil maravilhas... 
Mas, é aquela coisa, eu tive que entrar em outra sintonia, ficar com minha avó agora, é um outro ritmo, outra 
cabeça, disciplinada. E é Super bacana também. Eu posso dizer que eu também deixo a desejar, pois chegar 
aonde ela está é difícil. Ela é disciplinada, dorme às duas da manhã, às sete já está de pé. Eu falo que ela vive no 
ritmo dos grandes homens, dos cientistas, dos inventores. 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... Talvez indo pro lado mais fácil, para que 
sofrer, né? Eu pensava bastante: poxa, vou sair do centro das artes, tudo mais... Mas eu fui enxergando a arte 
por outro modo, bom, os caras que... Os artistas que fazem uma diferença... Não é uma coisa que você vai... As 
coisas foram até ele... Se você parar para observar, os caras saem aqui da Vila Madalena, aqui do centro e vão 
buscar artistas lá nos confins... Então, isso me ajudou bastante a não ter medo. Então ta legal, estou estudando 
bastante, pois vou prestar para a universidade... Estou fazendo cursinho, vou prestar filosofia. Eu não queria 
muito fazer universidade, mas depois eu fiquei pensando... É bom, né? Estudar... Eu tenho meio um ranço de 
universidade, não sei se eu já comentei com você? 
M: Por cima... O que é que te incomodava nisso? 
B: Ah, hoje eu já não consigo me enxergar mais daquele jeito... (risos) 
M: Mudou o jeito de olhar? 
B: Olha como é que mudou, numa conversa... Eu fazia aula com o Rubens, lá, né? Aí um dia eu fui lá e queria 
conversar com ele. Ele estava meio dormindo e eu pedi para conversar. Eu falei que não queria fazer 
faculdade... Porque ele não fez, ele não fez faculdade e é um puta cara fudido. Ele falou, meio dormindo, meio 
acordado... Quase me matou, assim, mas foi bom para mim... Ele falou: “talvez eu seja um espírito velho, eu 
sou um gênio, talvez você não seja um gênio... Você nunca vai chegar aonde cheguei, com 15 anos eu já tinha 
lido Nietzsche, você já leu?” Não, nunca li. “Então como é que você quer se comparar a mim?”  
M: Caramba! 
B: Nossa, é verdade. E ele continuou: “E tem outra, você tem um filho, cara. Nunca você vai poder deixar suas 
coisas para viver, você nunca vai poder jogar tudo para o alto.” Dali eu saí decidido a fazer uma universidade.  
M: O cara pegou no ponto... 
B: Pegou, pegou... E aí eu fui atrás, já no mesmo dia. Eu já vinha pensando nisso, tive uma série de conversas, 
então aquilo lá foi um ultimato. Eu tinha um ranço das coisas acadêmicas, mas é você que vai na universidade, 
então, é você que faz a diferença.... 



 

M: E você pensou filosofia por que? 
B: Ah, por causa daquela coisa... Por exemplo, artes: eu gosto de pintar, eu já pinto... Mas filosofia, é por causa 
da parada de escrever umas teorias, eu tenho muita vontade. 
M: De criar uma filosofia sua? 
B: De inventar um sistema, uma lei. Por exemplo, você vê, Heidegger mesmo, pô cara, aquilo ali é... Pô... 
M: Você leu Heidegger, Bruno? 
B: Não, eu li pouco, eu tive aulas assim...eu tenho amigos que lêem, que quando a gente senta junto comentam: 
ah, li uma coisa interessante. Aí saca... Mas nunca li, de chegar e ler. Mas eu já ouvi bastante sobre o Ser e 
Tempo, sabe? Você já leu? 
M: Sim, eu tenho Heidegger como uma grande referência.  
B: Que nem, esse meu professor ensinava muito do Heidegger, assim. E o Luís, que é meu amigo, também lê 
muito Heidegger, então a gente conversa muito sobre isso. Pelo que eu peguei, ele mexe muito com a questão 
da palavra, do inominável... Você podia me falar mais sobre isso. 
M: Bom, é tanta coisa que o velho alemão fala, que fica difícil resumir assim, mas dá para dizer que ele faz uma 
crítica a toda a história da filosofia ocidental, que ele chama de metafísica. Ele diz que todos se esqueceram de 
se perguntar pelo ser, e essa é a questão central de Heidegger. Mas acho que você vai gostar, quando você 
estudar mais... 
B: Você tem lido os meus textos novos?  
M: Até um mês atrás, eu li todos. Eu peguei muita coisa dos seus blogs... O último que eu vi foi aquele que o 
senhor escreveu em cima do seu trabalho... 
B: Esses últimos textos passam muito das minhas conversas sobre Heidegger.  
M: É mesmo? 
B: É. Muito, muito, muito... 
M: Você me fala quais, que eu vou olhar. 
B: Acho que todos. Como meu amigo estava lendo Ser e Tempo, agora estou mais próximo do Heidegger do 
que quando eu estava fazendo o curso, porque antes era meio jogado.  
M: Ficava meio solto? 
B: Ficava... É diferente quando você convive com uma pessoa que está lendo. Eu quero muito ler mais. Mas 
agora eu estou em outra, por enquanto. Mas acho que fazendo a faculdade, eu vou ter oportunidade de estudar 
mais. Acho que a arte está sentindo falta de mais discussões, pois você pegar algo e colocar em prática é uma 
coisa séria. Você vê, que nem um sapato, o cara que faz esse design, pô, você vai usar aquilo no seu pé! Até 
nisso tem uma seriedade, mas passa batido. Eu falo muito isso pros moleques da oficina de empreendedorismo, 
que eles têm que olhar a poesia das coisas, esse olhar de gravidade, né?  As coisas, elas são graves. E ver 
gravidade... É o peso que te une com o chão! Gravidade... 
M: Eu nunca tinha pensado assim... 
B: É que as palavras mesmas estão viciadas, então a gente tem que descolar elas muitas vezes, e é um exercício. 
Imagina o cara que inventou o termo grave, porque a língua vem se bagunçando ao longo do tempo... Aquilo é 
grave... 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. Se eu fizer uma universidade 
de artes eu acho que vou estar perdendo tempo. Está certo que tem filosofia nas artes, mas eu quero uma coisa 
mais séria, sentar e escrever... Eu pinto, já, mas sei lá. Mas é uma coisa de obrigação. Por que eu faria um 
quadro, pintaria uma paisagem? Até hoje eu não consigo entender. É uma pintura, na pintura contemporânea, já 
era! Mas, para mim, só pra você entender o porquê da filosofia e não artes, mas pra mim eu tenho que pintar 
uma paisagem, ao menos uma, que seja, sabe? Senão eu acho que não vou ser completo. E é meio neurótico 
isso, às vezes eu fico pensando, por que você tem que ser completo? Eu fico me perguntando. O que é ser 
completo? Mas eu não me vejo expondo umas pinturas abstratas e nunca ter pintado uma paisagem. A gente 
sempre quer propor algo, e por que não observar? Durante muito tempo da minha vida eu esqueci de observar. 
Então, os desenhos de observação, agora, é essa coisa de não ter resposta, por que não só ser atravessado pelas 
paradas? Porque o grafite mesmo é muito ditador.  
M: Como é isso, Bruno? Você fala bastante essa frase, me fala um pouco mais, pra ver se eu entendi. 
B: 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 vou, e me imponho sobre aquilo, e pixo, 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 pixador, 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 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. Para mim, o pensamento ter que ser feito na prática, para mim é treinamento todo 
dia. 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 ie, 
que foi criada pelos meus avôs paternos e maternos. E aí... E a minha avó, de uns dois anos para cá... Bom, eles 
fizeram lá a sede, meus avós paternos, minha vó materna só freqüentava. Meu pai e minha mãe se conheceram 
ali. Se conheceram lá no 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? 
M: Não, não me contou ainda. 
B: Não te contei? 
M: Não. 
B: Ele não assumiu, ele falou que não sabia se o filho era dele, e naquela época não existia exame de DNA, 
resumidamente... Bom, 24 anos depois, eu voltei agora a morar lá com a minha avó.  
M: E você nunca falou com seu pai? 
B: Não. 
M: Mas sabia quem era?  
B: Não, nunca vi. Bom, aí ele...eu voltei a morar com minha vó. Minha mãe se distanciou da Seicho no ie, para 
evitar comentários, parou de ter contato, pois para ela era difícil, então ela se distanciou. Lia algumas coisas em 
casa, e tal...E é uma filosofia fudida. Aí eu voltei a morar lá com minha avó, e de uns dois anos para cá ela tinha 
voltado a freqüentar a sede, lá da vila Rosália, que é na minha rua. Ela me dava sempre um livrinho com 
pensamentos diários. Eu vou ler o de hoje para você, pra você ver como é foda. Ele fala muito do Eu, e como 
poeta, o eu é algo importante... (lê o trecho). Ele vai falando no afirmativo, isso que eu acho bacana, porque ele 
escreveu e eu leio, e funciona para mim, eu vou falando já afirmando, como se fosse mesmo, a palavra é 
matéria, é vibração. Quando eu voltei a morar lá, uma 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.  
M: E você nunca tinha tido coragem de ir atrás, até então? 
B: Eu conheci meu pai! (interjeições de emoção) Você acredita? Esse final de semana, fui encher a laje lá na 
casa dele. 
M: Nossa, Bruno, que emocionante! 
B: Emocionante! A palavra é foda!  
M: Você conheceu seu pai... Mas conta como foi. 
B: Vou te contar. Esse final de semana estava lá enchendo a laje da 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? Penso muito nessa coisa, e ainda lida com arquitetura... E lá ele mora numa casa que ele está 
construindo, quando ele tem dinheiro ele constrói e vai aumentando a casa, quando não tem ele pára. 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. Bom, vou te contar 
como foi que eu conheci. Aí, eu voltei lá pra Seicho no ie, e eles têm varias práticas, é treino. Bem bacana. Eles 
têm várias práticas, e uma delas é o culto e agradecimento aos antepassados. Para eles tudo é oração, oração 
mesmo, oração da língua portuguesa. E a gente também pensa em oração, em frases... Pensamento é oração, 
então você está em oração o tempo todo. (Falou mais um pouco do Seicho no ie) E eu tinha certeza que ia 
conhecer meu pai, não sabia como. E aí, eu comecei a praticar, tem uma oração que é a oração do perdão. Eu 
fazia oração do perdão para meu pai e meus avôs. Conversando com uns dos senhores de lá, ele me perguntou 
se eu tinha raiva do meu pai, e eu disse que não. E é verdade, eu não tinha ódio dele. Então ele falou que não era 
pra fazer oração do perdão, era só para agradecer. E eu fazia isso, 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. E aí, teve um ritual que chama culto aos 
antepassados, no santuário lá em Ibiúna.  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. Foi o que eu quis, ir pra profundidade, mesmo, 
assim, né. Enquanto isso, a única notícia que eu tinha é que meu avô paterno tinha morrido. 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... Falei: Ah, beleza, mãe. Ela falou assim: ele mora lá, 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 sentando? Falei: não. Ela: então senta. Falei: que foi, mãe?  
Falei com seu pai. Eu falei: nossa! E agora?! Eu não estou conseguindo nem dizer agora porque eu estou 
espantada. Aí ela contou que ligou e falou assim: É o Vanderlei? 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 no final 
de semana, eu tenho mais três filhos... Traz ele aqui... E aí foi...  
M: Sua mãe te ligou e contou tudo isso. E como você ficou? 
B: 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 dos meus amigos, e 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!  
M: E eis que de repente você encontra mesmo. 
B: Encontrei meu pai. E aí foi demais! E aí eu vi que... Essas coisas me deixam cada vez mais embasbacado 
com o sentido da arte... 
M: Como você relaciona isso com o sentido da arte? 
B: Eu relaciono assim, meu... Pra que, sabe? Eu volto lá na essência da poesia, porque o poema... Hoje em dia 
não tem mais esse debate, mas eu volto nisso, porque pra mim é assim: o poema é o poema, né? É o que restou, 
é o que você conseguiu catar da poesia que rolava em volta.  Então, hoje, eu fico pensando no sentido que tem o 
poema, uma arte, é claro que tem um sentido, mas... Olha essa poesia! Acho que nem com um livro eu 
conseguiria expressar. Então fica sempre essa ausência do sentido, fica sempre algo que extravasa. Aí eu 
comecei a olhar mais para esse lado que extravasa, a dar mais atenção para ele, porque ele é real, o poema você 
junta ali, mas passou já era, você nunca vai conseguir dizer exatamente o que foi, sempre vai sobrar um não-
dito. O cara, ele vai lá e constrói a casa dele, e eu aqui me preocupando com os poemas, ou em pintar um 
quadro, para expor numa galeria, e que vai vender, ou então... Sabe, a rever esse sentido. Que a arte, pra mim 
mesmo, ela tem que funcionar de alguma forma, tem que ter uma utilidade.  
M: (eu devolvo para ele o que entendi da utilidade que a arte para ele tem, que é algo sutil, que não parece ser 
uma utilidade mercadológica.) 
B: É isso mesmo, mas eu ainda sou mais radical: eu acho que a gente não pode ficar no papel da nostalgia, de 
lembrar que existe uma coisa... É mais eficaz: a coisa está aí! No seu dia-a-dia, sim! Ou então fazer do seu dia-
a-dia ser sublime. É uma arte, é quase um teatro isso. Eu vejo bem como papel da arte isso daí, essa coisa do 
sublime, é difícil, é bem difícil, mas permanecer nessa gravidade. Permanecer nesse difícil aí. E aí... Você 
conseguiu amarrar bem o que eu estava tentando colocar, você falou uma coisa bem bonita.  
M: Isso eu falei pois eu tenho estudado muito você, né? (risos) Foi mais ou menos isso que eu entendi das 
coisas que você vem falando. Mas também se não for, você me fala, pois eu posso ter entendido errado. 
B: Não, é bem isso daí. É de reunir com alguma coisa, com uma essência em nós, que vai se perdendo... Não é 
que se perde porque está acabando, não, porque se perde uma essência para se construir outras.  
B: (comenta a engenharia dos carros, depois falamos um pouco do capitalismo)... 
M: Bruno, mas termina de me contar, como foi a primeira vez que você viu seu pai? 
B: 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 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...  
M: E aí você ficou esperando ele chegar... 
B: Foi mais ou menos assim... Até meio ansioso, mesmo... 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... Antes de eu conhecer ele eu tinha lido o Merleau-Ponty, 
que escreve sobre a dúvida de Cézanne, e no final ele fala sobre o da Vinci, você já leu? E ele 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. E nesse período que eu encontrei meu pai eu estava lendo A dúvida de 
Cézanne, por causa da pintura, e tudo mais.  
M: Agora é com você, né, Bruno? Então, por conta do seu filho você ficou impulsionado a reencontrar seu pai? 
Eles já se conheceram? 
B: Já, foi a primeira coisa. Por isso que eu digo que ele é o Stocker (atravessador) da família. Ele é o 
atravessador, ele é o elo, sabe um elo de ligação? Porque meu pai, eu já estou criado, mas não existe decepção 
para o meu pai pelo seguinte: o único filho homem dele... 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.  
M: E seu pai está curtindo o Pedro? 
B: Está curtindo o Pedro e curtindo eu também, mas é que eu já sou homem. E ele é igual a mim, muito 
parecido. E o Pedro grudou com meu pai, inexplicavelmente. Parecia que já conhecia.  Nós fomos passear no 
lago, na mesma tarde. Não teve conversa, eu e ele, sobre nada. Nesse dia não teve.  
 
(Toda essa conversa se deu no caminho de São Paulo para Guarulhos, na hora do rush, em meio a um trânsito 
terrível. Quando chegamos em Guarulhos, Bruno foi me mostrando os seus lugares de referência. No caminho, 
alguns grafites seus.) 
 
(Em sua casa: sua avó nos recebe. Em seu atelier, que fica num pequeno quarto nos fundos da casa, Bruno passa 
a me mostrar seus últimos trabalhos. Mostra pinturas à óleo. Sua avó costurando. Uma paisagem baseada numa 
foto.)  
 
B: Eu não pinto muito bem, mas eu nem quero ser uma coisa assim muito virtuose. Mais é mostrar a pintura 
mesmo, penso muito no gesto, se você ver está uma coisa bem evidente. E caminha por esses lados. Por isso que 
está uma questão comigo. Não sei por que eu quis fazer isso. Esses quadros. Eu escrevi no começo do ano que 
eu ia fazer, e eu fico meio travado nisso, assim. Então eu tenho que fazer, não sei por quê. Por ser um pintor e 
ter pintado, também, à óleo, um retrato, sei lá. Se bem que não há necessidade, eu fico meio no embate. Por 
exemplo, ó, dois pontos de vista. Se você quer um retrato, hoje em dia você tira uma fotografia, que nunca vai 
ser uma pintura. Então, os próprios expressionistas já pintavam assim para se diferenciar da fotografia, em 
defesa da pintura. Mas, se não tem necessidade, eu fico num embate assim: fazer uma coisa que não tem 
necessidade? Sabe? Não há nada mais perca de tempo de se fazer uma coisa que não tem necessidade de ser 
feita. Então eu acho que isso daqui tem muito a ver com as minhas neuroses, é meio neurótica a parada. 
M: Como é isso da necessidade, e da utilidade Bruno? Parece que você está com essa questão: o que é ser útil, 
afinal? 
B: É, então, eu ainda não tenho essas respostas. 
M: Utilidade para que? Que utilidade? Que necessidade é essa? Porque parece que de alguma maneira você 
precisava fazer isso, isso te chamou. 
B: É, e eu vim para cá para pintar a óleo mesmo, sabe? Sei lá, pintar uma paisagem, pintar alguma coisa. Nessa 
daqui (mostra uma tela em branco) eu quero fazer a vista lá de cima. E tem aqui os desenhos do Pedro.  
(as paredes do seu atelier são cobertas de papéis com tarefas, metas, planejamento, frases e poesia – neste 
momento ele me mostra o planejamento das tarefas artísticas, e lá consta pintar telas à óleo) 



 

B: estou bem no timing, atrasei um pouco só. É muito monstro, acho que não estou muito no cem por cento. 
Isso gera uma... De você não conseguir fazer aquilo que você planeja. Então eu estou bem a favor de ir revendo. 
 
(quando enfim sentamos “oficialmente” para conversar, pergunto a ele como ele gostaria de ser apresentado) 
 
B: Essa questão do pai é interessante. 
M: A história é linda, mas tem que ver se você quer que ela seja colocada. 
B: É bem bacana, é bem bacana, acho que é importante colocar.  
M: Que dia você nasceu?  
B: 09/11/1985, filho de Maria Izilda Pastore e Vanderley Jabur, eu acho que é. Viveu sua infância em 
Guarulhos, onde ele teve contato com trabalhos manuais.  
M: Isso é importante, falar do trabalho manual. 
B: 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... 
M: E quais são suas referências artísticas em geral? Uma delas parece que é sua avó. 
B: É, uma das referências artística é minha avó, pode ter certeza. Outras referências... É que isso para mim é 
novo, pensar em referências artísticas e tal. É coisa nova. Então, é muito boa esta questão porque me faz pensar 
nisso. Bom, minhas referências, eu posso dizer hoje em dia, que é o grafismo em geral. Desde o desenho de 
uma letra no papel até rabiscos de parede, rabiscos que ficam assim na mesa, desenhos do gesto, desenhos das 
coisas, por exemplo o que eu acho bacana. Até fiz uma intervenção.. . (mostra um pedaço de madeira pregada 
junto ao canto esquerdo do teto - tem foto). Eu sempre fiquei louco com isso, sabe. 
M: Com a pintura das coisas da vida? 
B: 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... Sempre gostei de ver forma de nuvem, eu 
passava horas...Igual a pisar na linha ou não pisar na linha.... Eu imaginava que a guia era um... Que a rua era a 
água, e a calçada era um porto, era tipo Veneza, coisa de criança.  
M: Você acha que suas principais referências foram as coisas da vida, não foram referências de artistas 
famosos? 
B: Não, até porque eu não tive muito contato, tive contato mesmo agora, de uns dois anos para cá. Que agora eu 
posso dizer que tenho referências de pintura, sim.Todos que eu vou citar estão na mesma tradição. Frank que 
tem essa coisa com a textura, com as camadas, com o excesso. Que a minha leitura diz muito do ser humano, 
essa coisa que tem que ser carnuda, gordurosa. E também muito do Dibenkorn, mas as coisas dos retratos do 
que aquela coisa abstrata dele... Gosto também do Wayne Thiebaud..Ele pinta doces, esse você vai ter que 
olhar. A pintura dele é meio ingênua, então não é tanto minha influência, coisa da pop arte, reprodução em 
série. O que me impressiona nele á a coisa da fartura da tinta, de sair da tela.  
M: Essas referências são de dois anos para cá? Pois antes eram referências da rua, é isso? 
B: É, 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. 
M: E suas referências do Hip Hop? Você chegou a viver algo do Hip Hop? 
B: Eu posso dizer que o Hip Hop foi a porta de entrada, assim. Não tem nem como negar. Bom, as minhas 
referências no Hip Hop foram... Dos grafiteiros... Gêmeos, uns caras assim, claro... É... Mas é bem 
fragmentado, eu mesmo fragmento, porque senão eu... É para não levar muito à sério. Eu faço o que? Eu vejo 
qualidades de um e de outro, como pessoa, como educador, eu tenho muito a referência do Graphis, do Hip 
Hop, um grafiteiro, que foi educador no Quixote. A didática dele, a forma como ele ensinava a desenhar é muito 
interessante, sabe? E bem natural. Gosto do trabalho do Mauro, tem aquela coisa do gesto. O anjo, eu sempre 
gostei do desenho dele, também. Eles caem numa coisa muito subjetiva, sabe? Da criação, assim. E eu estou 
muito me debatendo com isso. Porque você tem que apresentar uma coisa nova, mesmo, uma coisa que 
ninguém fez, e eles fazem muito isso. Mas ao mesmo tempo eu penso diferente, de apresentar o que já está, e 
tal... Não sei, é tão novo isso, até para mim, eu ainda não tenho muito... Mas, essas, acho que são minhas 
referências atuais. 
M: E como você definiria, resumidamente, o Hip Hop? 
B: Ele, como tudo, não se define por si só. Ele, nele mesmo, ele começa e se encerra nele mesmo. Ele é a 
própria morte dele. 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 inserida, 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. Porque eu creio que o Hip Hop por si só... 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.  
M: O que seria um grafite que não voa, por exemplo? 
B: O cara ele começou a fazer letras, wild style. Ele fez as letras, ele demarcou o nome dele pela cidade toda. 
Ele já demarcou o nome dele pela cidade toda, ele já criou as suas letras, ele já fez a letra. Ou seja, ele é um 
puta desenhista, um puta tipógrafo, né? Todas essas coisas. Entende de cor, entende tudo. Mas se o cara não 
se... Não se.... E tem a questão política né? Se o cara não se aprumar para se auto-intitular, para dizer que eu sou 
um desenhista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, para poder dizer alguma coisa nessa sociedade que nós 
vivemos, ele não vai dizer. Se ele não disser, ele está indo contra o Hip Hop mesmo, que é o dizer. Então o cara 
que fica nessas, na ilegalidade, é uma das formas de fazer o negócio morrer. Agora, também rappers que 
criaram o gueto, ele legitima o gueto, ele fala que o gueto existe, e pior ainda, ele faz um outro gueto existir, 
que é um gueto mental: cagaram, ele vai, senta em cima e ainda rebola, pra sujar mais ainda. Então eu acho que 
esse cara é um hip hop meio morto. Tem que voar para ensinar outras pessoas a voarem. Se não, não dá. È 
muito ego, o hip hop lida muito com ego. Tudo, né? Se não tomar cuidado, ele se fecha no ego dele mesmo. 
Então, eu acho magnífico, quando você está numa roda de break, de moleques da favela, dançando, na oficina, e 
vêm gringos, e dançam junto. Ou então um cara dono de uma empresa, que está ali e dança junto, e rola um 
calor humano, uma coisa dionisíaca... Eu acho que é isso. O Hip Hop não existe, ele não existe como um 
movimento, ele não é uma vanguarda... Pô, dizer de Hip Hop é bem difícil. Como dizer? Ah, tem os quatro 
elementos, é uma coisa que está sendo. Se bem que eu acho que a essência do Hip Hop morreu... 
M: E qual você acha que é a essência do Hip Hop? 
B: Ah, eu acho que é o grito dos oprimidos, né? De fazer e agregar as pessoas para sair daquela opressão. 
Movimento político que se dizia pelas 4 linguagens. Muitos dizem da união, que o Bboy não fala mais com o 
MC, que eles não se unem, e tal, que a coisa está distanciada... Mas, pô, se o Hip Hop... Se não, não tem um ato 
político em comum, se não tem a essência, se não tem o ato político, como é que vai ter união? Se não tem um 
pathos, uma coisa que agrega, como que vai ser?  Eu vou dançar porque quero ganhar o meu dinheiro, então eu 
não preciso do MC, eu vou ser um profissional, né? O Hip Hop foi fundamental, mas como tudo, ele não foi 
completo. Na minha vida, por exemplo, ele foi fundamental. E eu acho que a forma dele, como ele se manifesta 
é bem bacana. Ele só peca em ser autoritário. Existem hip hop e Hip Hop... Agora, você vai em lugares onde a 
coisa é maravilhosa, que você sai com uma experiência estética e de vida incrível.Agora, vai num show de rap, 
assim. Você vê os caras lá em cima falando errado, xingando o sistema, sei lá, você sai com uma impressão: 
caramba, nós tamo lascado, caramba, a vida é dura, mesmo! (risos). Aí não dá, cadê o grito, cadê a inversão, 
cadê a luta? Não dá, não dá! E você vai lá... Uma coisa: se você vai na periferia, vou dar o exemplo do grafite, 
sai uma caravana de uma grande empresa para ver jovens grafiteiros. O que será que o cara vai na cabeça? Ah, 
vou ver letras coloridas, e tal. Ele chega lá e vê a galera, e tal... Agora, se você chega numa instituição, estão os 
caras lá conversando sobre história da arte, discutindo cores, se pensando, os cara vai sair de lá dizendo que 
aprendeu muito. Eu acredito muito num verme que dá vida, senão não tem Hip Hop, não tem nada. E quando 
não tem vida no Hip Hop já era, já foi. O que tira a vida do Hip Hop é o ego. Os guetos. Mas o Hip Hop mesmo, 
em sim, veio pra quebrar tudo isso, ele é bom o oposto disso. Ele é fogo, cara.  
 
(agora vamos para as fotos dos cadernos) 
 
Sobre os personagens, ele diz que hoje tem vergonha: 
B: 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. 
 
Mostra os irmãos.  
B: Gosto muito dessa coisa ereta, uma coisa fálica, mas não só isso, uma coisa de altivez. Uma coisa 
contemplativa, são totens, tal.  
Esse aqui é meu caderno mais novo. Exercícios de desinibição do traço, porque eu tinha o traço muito preso, e 
isso me ajudou muito a desenhar como criança. Aí eu comecei a observar mais..., Agora já estou bem mais 
solto.  
Olha aqui a letra, ainda sei fazer (risos). Esse aqui é o nome do meu pai: Jabur, o sobrenome. E aqui é uma linha 
do tempo. Sei lá, eu queria fazer uma tatuagem com o nome, porque ele quer me registrar, ele quer. 
M: e você, quer? 
B: ah, eu falei que uma tatuagem estava bom. É maior papelada, maior coisa... Se for para ser, vai ser, tenho 
certeza! 
B: Esse aqui é de 2003 a 2009, são seis anos. Tem uns aqui que você ia gostar. Desenhos dele quando pequeno. 



 

Primeiro lambe-lambe: sinto que aí tinha o hip hop bem verdadeiro. A gente só ouvia rádio, espaço rap, e o 
menino que fez isso daí era punk. E aí a gente tinha essa turma EMT, a gente era meio atípico, na própria escola 
mesmo, não ficava muito de tititi, mas não tinha postura de ser os dito vacilão, os moleques que arrastavam, 
zoavam só por zoar, a gente zoava mais ingenuamente, já tinha uma certa postura, e isso vinha do rap, já tinha 
uma certa postura política, não usava roupa de marca americana, a gente não gostava de falar palavrão na sala 
de aula, já para não dar motivo... Poesia: escrevo e faço um processo de condensar, tiro os excessos. A poesia, 
ela busca, se você ver uma poesia completa, que não seja panfletária, que não esteja tudo ali dito, que você não 
tenha outra alternativa, ela te dá uma vazão de você interpretar a partir de você, de você criar nela um 
significado.  
 
Quando falamos das fases, dos enigmas: 
 
B: 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.  
O que me deu na cabeça para querer vir para cá a qualquer custo?  Ficar mais perto do meu filho, pois antes era 
a maior correria. Tinha lugar para mim. Não teve preço. Voltei até para o meu pai. 
Totens: esse lance aqui, estou numa fase.. Você viu os grandes que tem deles? Chama Tríptico. Ele vem dessa 
mesma coisa. Pois eu estava com uma meta de fazer as pinturas familiares, e eu me coloquei pra fazer isso. 
Primeiro foi esse daqui, que é tinta acrílica. 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 Stalker, 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 a zona, um lugar... Ao mesmo tempo em que eles têm 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 em fazer isso, imagino em pegar 
casca de árvore, para contrastar o rude com uma coisa limpa, assim, bonita. Essas coisas de emergência... Esse 
aqui é muito louco, se você ler o nome do livro: Maiakovski, 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 cabem várias leituras desse proibido... Desse inacessível... 
 
 

 
 


