
0 RIO DE JANEIRO 
CONTINUA LINDO 
E OPRESSOR 

matheusa 

relatas da disciplina de gravura 

uerJ 

. . 

math eus passa re li simôes vieira 

. . 

corpo estran ho dessa cidade 
relatas que comprovam meu 
corpo estran ho rla universidade 



coma se manter no sistema sem enlouquecer? 
encontros e contato entre corpos 

cr iaçao de redes de afeto e proteçao~ 
rede de resistência. 

resistências afetivas. 

gravura 
laboratorio 1 
historia da arte IV 
ABANDONADA 
mus ica 
pintura e intermeios 
estética e teoria da arte Ill 
historia da arte brasil 1 

resistência 1 
resistência 2 
resistência 3 
EXPELIDA 
resistência 4 
resistência 5 
resistência 6 
resistência 7 

ir para a au la de gravura me proporcionou 
encontre corn diferentes corpos 
toda segunda feira 
(que consegui chegar na aula) 
me encontrei corn os oito corpos produzidos par 

mim e que estao expostos no olha gerai. 
produzi este trabalho partindo do conceito de 

negative. 
fui orientado a pensar negaçao. 
nem todos os alunas estao conseguindo acessar 
a universidade, nao ternas bandejao, nao temos 

boisas em dia. 
quantos naos. 

meus corpos se negam ser 
o que parecem ser. 

exposiçao de corpos. 
corpos sensfveis. 

tenho me perguntado se as pessoas realmente 
olham gerai ou se olham s6 um pouquinho. 
sera que todas pessoas conseguem olhar os 
t rabalhos expostos no coarte? 

minha mae nao. 

percebi que estou gravando o tempo todo. 
Clima fica tenso entre manifestantes que se 
reuniam na Uerj em ato contra violência 
Grupos com ideias apostas trocam agressôes 
verbais. Estudantes de artes visuais pintam corpos 
com sangue cenografico.-------------------globo.com 
Ato contra violência na Uerj tem elima tenso 
entre manifestantes 
Alunos de Artes Visuais fizeram uma performance 
corn os corpos sujos de sangue cenografico e as 
bocas ve ndadas. ----------------------extra .globo.com 

Uerj tem geraçao de alunos que nao sabe o que é 
estudar em instituiçao sem crise 

Falta de pagamento de boisas, serviços precarioS 
e bandejao fechado atrapalham estudanteS. 
Dlvida da instituiçao chega a mais de R$ 300 
mi 1 ho es. -------------------------------------gl.globo.CCIIII 

Mi nha tia achava que eu vindo para universidafle de 
artes eu iria trabalhar na Globo. 



1 . 1 àj$[ . 

ap6s diversas tentativas de adentrar o sistema 
matheus passareli simoes.vieira 
habitante passive da cidade do interior 
do Rio de Janeiro, Rio Bonito. 
desloca-se de seu habitat natural para adentrar 
uma pesquisa de corpo. 
corpe na cidade. 

cidade grande exclusiva 
elitista separatista racista f6bica 

maso Rio de Janeiro continua lindo, nao é 
mesmo? 

nao, nao esta nada lindo. 

NÂO ESTA NORMAL. 

apôs todo esforço de adentrar a universidade 
preciso me esforçar para me manter dentro dela. 

me prometeram auxflio 
apoio 
su porte 

co mo suportar tanta peso que é se manter nessa 
ci da de? 

precise de mais 
su portes 11111111111!!!! Il!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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é benito ver as duas prensas lado a lado. 
a verdinha mais antiga, corrente pendurada, roto 
enferrujado 
nao brilha tanta quanto a novinha, prateada. 
tem até o nome escrito: G-600. 
procurei o nome da verdi nha, mas nao tem nada 
grava do. 
a professera fa lou que foi feita a mao, um senhor 
italiano. vestfgios de identidade. 
verdi nha ja tem carinho até no nome. 

o prelo!!! 
pesade barulhento espaçoso 
também verdi nha 
precisa ficar na varanda 
nao me relacionei cam ele, toda requisitado 
demanda muito do corpe 
é benito observar as relaçoes que os corpos tem 
cam ele 
contato entre corpos de carne e corpos de ferro 

me contentei varias vezes em somente observar os 
outras trabalhando 
as aulas sao construfdas e orientadas para funcionar 
cam um ateliê lotado, todos os artistas trabalhando 1 

seja em suas pr6prias pesquisas e descobertas ou 
auxiliando e aprendendo corn o outra 
tracas. 

obrigado a todos que me ensinaram um pouquinho 
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Orientaçao 1 - aula: 
reaproveitar uma matriz que foi utilizada em outro 
a no, por outro corpo. 
encontrei uma matriz corn contornos da zona sul da 
cidade do rio de janeiro. 
nessa imagem produzida nao se vê o entorno da 
cidade 

rio de janeiro cidade maravilhosa 
desde que cheguei a qui nada é maravilhoso!!!!! 
nao quero ajudar a construir essa imagem de cid ade 
espetaculo. 
menti rasas. 
na serigrafia reproduzi essa mesma imagem varias 
vez es. 
nao satisfeito decidi que iria produzir uma nova matriz: 
0 RJO DE JANEIRO planejava impnm1r a 

CONTIN UA LIN DO fra se sob:e as imag:ns ja 
reproduz1das atraves da 

E OPRESSOR primeira aula 

orïentaçao 2 
me impressionei muito pelo tamanho do rolo 
de alumlnio, aprendi a lixar a placa. 
esqueci de falar, me impressionei por todos os rolos as 

. 1 

prensas me encantâratn', mesas, pias, placas de vidro e 
de borracha, placas de madeiras, placas cheias de 
histor-ias de alunas que nunca vi, mas que passaram 

por al-i. , " 

r. 

me alimentar. 
trabalhar para poder estudar. 
trabalhar para me alimentar. 
ir alimentado para o trabalho. 

• carregar marmita. 

--· . ~"" .. 

1 marmita que carrega. 
mi nha marmita leva as comidas que aprendi a fazer 

•· através da mi nha mae. 
min ha marmita vai comigo para a faculdade, para o 

.. trabalho, para o curso. 

•( 

mi nha mae vai comigo para a faculdade, para o 
trabalho, para o curso. 
rastros de um processo de dedicaçao e trabalho 
conjunto para dar estrutura e suporte para os seu 

. filhos. 
· .rastros de um grande processo de exclusao de corpos 

negros na sociedade/universidade/cidade. 
decidi ocupar o maximo de espaços posslveis, me 
colocar na cidade para que eu possa me prender 
nela, agarrar o maxime posslvel nas estruturas. 
co mo virus me espalhar pela cid ade para me 

~ alimentar. 
co mer o maxima possfvel, encher a barriga. 
se conseguir, 
a marmita. 

se manter fixo na estrutura que te op rime·. 
me manter fixo na estrutura que me oprimr·· 

corpe estranho · 



lnês ensi na tanta 
ensi na a gostar do que faz 
ensi na a cuidar do que é nosso 

ensi na a pensar no outra e trabalhar corn ele 
ensi na a resistir sendo mulher e professera em um 
estado que nao a valoriza 

e eu aprendo 

aprendo que pra seguir me mantendo dentro 
dessa universidade seguirei gritando a min ha 
historia 

talvez par uma vontade de nunca esquecer as 
coisas lindas qu·e eu aprèndi e que nao estao aqui. 

eu nao sai de rio bonito atoa. 
eu resista. · · 

uerj resiste. 
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