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Editorial

É com muita alegria que escrevemos o texto edi-
torial da primeira edição da Revista Desvio! Um 
sonho que foi gestado por nós, estudantes da Es-
cola de Belas Artes da UFRJ, por um ano até po-
dermos concretizar. 

A Desvio foi criada à partir da demanda de um 
espaço para nós, estudantes de graduação, apre-
sentarmos ao público, acadêmico ou não, a nossa 
produção. Sejam artigos, críticas de arte, ou os 
eventos que mobilizamos dentro da Escola. Além 
disso, também recebemos contribuições de ou-
tros interessados como estudantes de graduação 
e pós-graduação de outras universidades ou es-
tudantes autônomos.

Sendo assim, começamos esta edição com a nos-
sa primeira colunista convidada, a Prof.a Dr.a 
Rogéria de Ipanema, e duas críticas de arte 
sobre exposições escritas por João Paulo Oví-
dio e Priscila Medeiros do curso de Histó-
ria da Arte. A primeira, mais longa, é sobre  
Vânia Mignone na Galeria Mercedes Viegas. A 
outra é sobre a exposição Modernidades Fotográ-
ficas, em cartaz até o ano que vem no Instituto 
Moreira Salles.

Depois temos duas entrevistas com os diretores de 
dois espaços que completaram 20 anos em setem-
bro de 2016, Izabela Pucu do Centro Municipal de 
Arte Hélio Oiticica e Luiz Guilherme Vergara do 
Museu de Arte Contemporânea de Niterói.

No primeiro semestre de 2016, foram realiza-
dos dois eventos necessários diante do golpe 

que a presidente eleita democraticamente Dilma  
Rousseff está sofrendo, e diante do assassinato de 
Diego Machado no campus do Fundão da UFRJ. 
A Descomemoração dos 44 anos do assassinato 
de Ana Maria Nacinovic, estudante da EBA as-
sassinada por militares em uma emboscada. E o 
Afroresistências que ao longo de dias apresentou 
artistas e pesquisadores que lutam todos os dias 
contra o esquecimento, invisibilidade e a violên-
cia contra o negro na arte. Serão dois cadernos 
especiais com artigos e transcrições das falas re-
alizadas nos dois eventos.

Por fim, encerramos a edição com dois artigos. 
O primeiro de Liliane Carvalho, Mestre em Edu-
cação, Arte e História da Cultura pela Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, sobre arte popu-
lar brasileira. O último sobre relações entre arte  
pré-colombiana e arte ocidental da Idade Média, 
escrito por Thiago Fernandes, estudante do cur-
so de História da Arte da EBA. 

Agradecemos a todos os colaboradores pelo em-
penho. Venha contribuir com uma publicação 
para a próxima edição! As regras de submissão 
estão no nosso site. 

Boa leitura!

Equipe Desvio
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016


