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TRABALHO DE SOBREVIVENCIA 

Resposta à uma demanda burocrática. 

 

Algumas disciplinas solicitaram trabalhos escritos ou relatórios. Venho através desse 

texto responder à essas solicitações. 

 

Entendo que para sobreviver dentro da minha universidade preciso falar sobre a 

minha realidade. Pois através dela pretendo mostrar as dificuldades de cursar o 

período de 2016.2. Relatos do meu processo individual, iniciado por mim a partir do 

momento em que ingressei a universidade. Pretendo mostrar que estive o tempo inteiro 

produzindo para mim, utilizando de recursos conquistados por conta da minha 

permanência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O texto se fez necessário 

quando em algum momento do período trabalhos e presenças começaram a ser 

registrados. Desde a primeira vez que isso aconteceu nas aulas que frequentei estive 

em completo desacordo com as cobranças, por acreditar que estávamos seguindo uma 

normalidade que não era a conivente com a realidade de cada pessoa que compõe o 

corpo universitário. Estavamos tendo aulas sem o restaurante universitário, sem o 

corpo de técnicos do instituto, com atrasos de pagamentos em diversos segmentos.  

 

Falo constantemente sobre a minha trajetória e dedico essa escrita à todas as pessoas 

envolvidas no longo processo que me permitiu hoje ocupar uma cadeira em uma 

universidade pública. 

 

Falo de experiência o tempo todo, as trocas e aprendizados compartilhados através de 

projetos de mediação em muses são responsáveis pelo meu primeiro contato com as 

palavras de forma cartográfica. Me aproprio da escrita. 

 

Como denúncia, minha história expõe a minha realidade e consequentemente 

permite refletir sobre a realidade de brasileiros que fazem a vida distante dos grandes 

centros e constituem o que chamamos de periferia. Não somente por conta da 

distância territorial, mas principalmente pela dificuldade ao acesso de bens materiais e 

imateriais. 

Através da minha realidade, através de meu corpo na universidade-cidade-sociedade e 

das relações instituídas sobre ele. 

Vivo em trânsito entre instituições e pessoas. 

Meu objetivo se tornou muito mais do que somente cursar Artes Visuais, visto por mim 

inicialmente como somente uma forma de ascensão social e busca por melhor 

qualidade de vida. Hoje percebi que é uma questão de sobrevivência, de resistência. 

É o processo de construção de minha identidade. 



Estar presente em todas as aulas não foi viável. Das aulas que estive presente, as 

práticas foram as que mais me permitiram trabalhar. Percebo que muita coisa me 

atravessou, mas quase nada me preencheu. Apesar disso dediquei todo o tempo e 

meus pensamentos a pesquisa de corpo e performance na cidade. Descobri a 

possibilidade de desenvolver trabalhos a partir da minha imagem. Estar presente 

dentro da universidade era o suficiente para mim. Utilizei de tudo que tive tempo de me 

debruçar e coloquei dentro da minha pesquisa.  

 

Infelizmente a condição do período fez com que eu não conseguisse sentir uma 

continuidade das coisas. Isso me atrapalhou pois a cada semana parecia um novo 

começo. A cada semana eu precisa me reconectar com a universidade, com a turma. 

Me senti várias vezes perdido, e não foi só eu. A quantidade de pessoas perguntando 

sobre aulas e trabalhos, existia-existe um vão muito grande entre o que os professores 

propunham como aula e o que poderíamos fazer. 

O vão pode ter sido a distância, pelas vezes que não podemos estar na sala de aula, 

ou às vezes por estar, mas não estar ali, justamente fazendo esse processo de 

atravessamento e não preenchimento. Cursar uma universidade é muito mais do que 

somente estar dentro das aulas, fazer as proposições demandadas. 

Eu queria muito saber o que foi abordado nessas aulas mais teóricas, mas depois de 

várias tentativas de me conectar com os textos em PDF, existiam demandas muito 

mais importantes, da vida.  

 

A vida é muito mais prática do que teoria. A faculdade nos pediu ação e 

ocupação, mas não permitiu acesso completo ao seu espaço e conteúdo. Não consigo 

escrever dez páginas sobre um conteúdo totalmente distanciado da minha realidade, 

por isso escrevo sobre meus percursos.  

No Reesistencias Afetivas, definimos enquanto fórum que para se manter saudável 

durante o período, nós alunos e professores deveriam apenas fazer aquilo que nos 

fizesse bem, visto que o início do período foi repleto de relatos de professores e alunos 

com dificuldade de acessar a universidade. Diante disso, me deparo com um 

funcionamento de aulas que muitas vezes ignoravam essas realidades de dificuldades, 

como uma disciplina que se propunha a pensar e trabalhar arte e política, mas que fez 

uso de textos em outros idiomas e que falava de arte e política da Europa, visto que 

estamos vivendo em um momento muito singular da política do nosso país. Momento 

de ataque a nossa democracia e a todos os nossos poucos direitos que fazem parte da 

constituição, mas não necessariamente da realidade em que vivemos. Situação que se 

relaciona diretamente com a realidade e as dificuldades passadas pelo corpo 

universidade. Passei a cursar as disciplinas e me dei autonomia para respeitar os 

limites do meu corpo e do tempo que tinha para trabalhar e estudar. Eu precisava me 

manter bem para poder não só estudar, mas também me organizar em casa e 



trabalhar. Sem o estágio seria impossível a minha permanência na cidade. Se eu 

tivesse que escolher entre fazer os relatórios do trabalho e fazer um trabalho de 

alguma disciplina, infelizmente as demandas do estágio deveriam vir primeiro. E não só 

o estágio competia com a universidade, mas os cursos que tive o privilégio de fazer 

parte. Cursos que considero fundamentais para a minha pesquisa em performance e 

curadoria, que hoje considero ser a forma em que vou ter acesso a mais vínculos 

empregatícios. Tive o privilégio de estar presente na Casa França Brasil de Marcelo 

Campos, os 1 ano e meio vividos lá dentro não se comparam a nada que já vivi em 

questão de educação e prática de vida e uso de um bem público. Aprendi coisas que 

foram muito importantes para a minha formação, coisas como mediação que permite 

hoje que eu tenha habilidade de escrita e principalmente estágios que são 

fundamentais para minha permanência na cidade; questões de brasilidade e 

principalmente, negritude. 

 

O Reesistencias Afetivas, foi fundamental para o meu bem estar fisíco e 

psicologico dentro da universidade. Me unir a outros alunos para que a gente se 

fortalecesse. Compartilhamos ali nossas angústias, nos preenchemos de nossas 

vivência, para entender que o que estamos passando não se resumia somente a mim. 

Os relatos expostos me mostrou que o problema não era eu enquanto aluno que não 

conseguia fazer as aulas. E sim como uma universidade que se propunha a algo mas 

não permitia que isso fosse realizado. 

 

Conseguimos produzir um espaço de troca e de conforto, fizemos do ateliê um lugar 

seguro, um lugar que pelo menos nas quarta-feiras caberia a todos. Os que não tinham 

comida, os que não tinham passagem, os que não tinha condições de estar dentro de 

uma sala de aula, condições físicas e psicológicas. E esse espaço acabou. Dentro do 

resistencias fizemos o fórum, lá falamos que não precisaríamos de contabilizar 

presenças, não avaliar. Tudo isso em um momento chegou ao fim. E hoje só temos 

cobranças.  

Estão cobrando presença o tempo todo.  

Estão avaliando o tempo todo. 

Laudas.  

Elas normalmente não levam em consideração nossa vida. A burocracia imposta pela 

estrutura não tem uma lacuna que permite preencher com minha história. Devemos 

estar somente servindo a universidade, passando por processos de avaliação que são 

limitados quanto a nossa realidade como pessoa na cidade do Rio de Janeiro. Cidade 

caos.  

Só estão olhando para o eu-universidade. 

Mais eu não sou somente a universidade. 

 



Escrevi durante todo o semestre, sobre minha vida, meu processo, eu precisava 

estar escrevendo para a universidade, a minha escrita se transformou em registro de 

um processo de exclusão do meu corpo quanto cidadão-estudante. Na escrita eu me 

organizava, me permitiu me localizar dentro do mar de informações e demandas que 

não estavam olhando para mim, mas sim para todos os protocolos e burocracias que 

não falavam de mim, e sim do eu idela que só tem como função estar na universidade.  

 

Quando cheguei universidade, percebi que precisaria escrever. Eu sempre tive 

medo da escrita, ela nunca foi algo natural para mim.  

Não escrevi durante toda a minha formação em Rio Bonito, a minha prática de escrita 

se resumia a somente responder lacunas de burocracias, provas. 

Preencher espaços vazios com palavras que não necessariamente me preenchiam. 

Todos os atravessamentos vividos me constituem como pessoa. Pessoa gente, que 

estuda, trabalha, se alimente, se diverte e lamenta. 

Lamenta o tempo todo a condição do Estado em que vivemos. 

 

Um ano depois da declaração do estado de calamidade eu preciso me declarar 

para a universidade como um ser que produz em função dela. Preciso sobreviver ao 

sistema. 

Sobreviver às condições precárias de funcionamento causado pelo sucateamento que 

a universidade vem passando desde os últimos anos. 

Sucateamento que não se restringe à UERJ, e sim a todos os bens públicos do Estado, 

que a cada dia que passa tem sua verba enxugada, condicionando ao mal 

funcionamento e consequentemente ao desligamento do espaço ou a sua privatização.  

Ai que está o erro. 

Estou produzindo o tempo todo para mim, utilizando desses bens. 

Tendo noção de minhas ancestralidade e dos privilégios que me permitiram adentrar 

essa cidade. 

Viver nela é resistência porque a cidade não nos cabe. 

Não cabemos dentro das lacunas exigidas. 

Não cabemos quando entramos em um ônibus e são disparados diversos olhares 

sobre o meu corpo.  Que não se reproduz da forma como ele. Que não se projeta da 

forma padronizada e limitada sobre as normas pautadas. Utilizei disso uma vez como 

matéria para uma das disciplinas. 

Fico sentindo o tempo todo que eu não caibo. 

Não caibo dentro de todas as laudas exigidas. 

Vivo falando o tempo todo do meu ser corpo estranho. 

Corpos estranhos convivem comigo o tempo todo. 

Corpos que penetram organismos através de qualquer orifício ou lesões de causas 

variadas. 



Esses corpos quando penetram podem impedir o correto funcionamento do sistema. 

O sistema ao perceber o corpo estranho, utiliza de seus mecanismos de defesa para 

combater o corpo. 

Meu corpo é um campo de batalha. 

Estou lutando o tempo todo para me manter. 

Me manter com a cabeça erguida, 

Me manter alimentado, 

Me manter educado, 

Me manter o tempo todo no lugar que me oprime. 

 

Através de todo esse processo que tenho desenvolvido através da escrita, me descobri 

fazendo cartografia. Meu irmão ao observar os meus processos identificou e me disse 

que eu estava cartografando. Me percebi em um método de acompanhar processos. 

Como sujeito que provoca transformação em um território. E o território transforma com 

ele. 

Estou acompanhando processos de experiências, em diversos territórios. Já que eu 

estou fazendo relatos não só da universidade, não só do estágio, mas da minha vida.  

 

Hoje tudo que eu posso apresentar para finalizar as disciplinas de um semestre 

anômalo são esses relatos.  

 

Os meus relatos são a exposição de um processo complexo feito através de esforços 

conjuntos para conseguir provocar o deslocamento e a minha manutenção fora da 

minha cidade natal. 

 

Em seguida, o relatório feito especificamente para a disciplina de gravura. Decidi que o 

relatório seria uma publicação, por isso optei pelo formato de zine. Dessa forma estou 

espalhando a zine pelos espaços que habito e através dele consigo extravasar o que 

acontece na universidade. 



 



 


