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Eu vi um sábio numa esfera, 
os olhos postos sobre os dédalos 
de um hermético palimpsesto, 
tatear as letras e as hipérboles  
de um antiquíssimo alfabeto. 
Sob a grafia seca e austera 
algo aflorava, mais secreto, 
por entre grifos e quimeras, 
como se um código babélico 
em suas runas contivesse 
tudo o que ali, durante séculos, 
houvesse escrito a mão terrestre. 
Sabia o sábio que o mistério 
jamais emerge à flor da pele; 
por isso, aos poucos, a epiderme 
daquele códice amarelo 
ia arrancando como pétalas 
e, por debaixo, outros arquétipos  
se articulavam, claras vértebras 
de um esqueleto mais completo. 
Sabia mais: que o que se escreve, 
com a sinistra ou com a destra, 
uma outra mão o faz na véspera, 
e que o artista, em sua inépcia, 
somente o crê quando o reescreve. 
Depois tangeu, em tom profético: 
"Nunca busqueis nessa odisséia 
senão o anzol daquele nexo 
que fisga o presente e o pretérito 
entre os corais do palimpsesto. 
E para espanto de um intérprete  
que lhe bebia o mel do verbo, 
pôs-se a brincar, dentro da esfera, 
com duendes, górgonas e insetos. 
 

PALIMPSESTO - Ivan Junqueira 
 

 
 



 

 
 
Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a vida e a obra de um grafiteiro. A partir do 

convívio com o artista Bruno Pastore, foi possível constituírmos um mundo de 

acontecimentos, imagens e palavras, que resultou na descoberta dos sentidos da arte quando 

integrada na vida. Trata-se de um mestrado em Psicologia Social, permeado pelo método 

fenomenológico de pesquisa, cuja principal característica é a suspensão das teorias pré-

concebidas e dos pressupostos, para que o pesquisador possa ir ao encontro do que se mostra 

a partir do ponto de vista de Bruno Pastore. Revelamos, em primeiro lugar, a trajetória de 

vida do artista, trazendo à tona acontecimentos importantes e denúncias diversas. Em 

seguida, elaboramos uma leitura de suas principais produções artísticas, entre elas grafites e 

poesias, integradas sempre no contexto de sua história de vida. Por último, apresentamos um 

ensaio filosófico baseado nas referências teóricas que esse estudo suscitou. O texto, assim 

como o grafite, se desenha na forma de um palimpsesto, pois é sustentado por referências que 

ligam os seus capítulos principais, que podem ser lidos independentemente, ou na ordem que 

mais aprouver o leitor. 

 

Summary 

 

This work aims to understand in the light of phenomenology, life and work of a graffiti artist. 

From the meeting with the artist Bruno Pastore was possible for us to constitute a world of 

events, images and words, which resulted in the discovery of the meanings of art when built 

in life.This is a master\'s degree in Social Psychology, permeated by the phenomenological 

research method,  in which the main feature is the suspension of preconceived theories and 

assumptions, so that the researcher can go back to what is shown from the point Bruno 

Pastore of view. Reveal, first, the trajectory of the artist\'s life, bringing up several key events 

and complaints. Then do a reading of his main artistic productions, including graffiti and 

poetry, always integrated with the context of his life story. Finally, we present a 

philosophical essay based on theoretical references that this study has raised. The text, as 

well as graphite, is drawn in the form of a palimpsest, because it is supported by references 

linking its main chapters, which can be read independently, or in the order that most pleases 

the reader. 
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