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DESVIOS: NOVAS ROTAS PARA 2019

A passagem do ano trouxe consigo uma série de mudanças para a Desvio, 
muitas das quais impulsionaram os membros do corpo editorial a buscar 
novos caminhos e possibilidades para que, assim, pudessem dar continuidade 
ao trabalho. Na primeira semana de 2019, a Desvio passou a ocupar um novo 
espaço, adotando parte do Ôrgani.Co Atelier como escritório. Desse modo, 
tornou-se mais do que uma revista, passando a ser uma instituição cultural 
que se dedica a desenvolver projetos nas áreas de artes, memória e patrimônio, 
para além da publicação acadêmica. O desvio feito já era previsto, uma vez que 
no último ano a Revista se dedicou a organizar seminários e exposições, como 
Junho de 2013: 5 anos depois, Seminários Metodologias Artísticas: pesquisa, 
política e invenções, II PEGA. Tais eventos foram desdobrados em publicações 
já disponíveis em nosso site. Agora, com o escritório, a proposta da equipe se 
expande a fim de atender um número maior de demandas, ressignificando o 
espaço como galeria, residência e escola, um verdadeiro ponto de encontro 
e confluências para o circuito carioca das artes visuais. A criação da Galeria 
Desvio, por exemplo, faz parte dessa nova empreitada, cumprindo a função de 
um espaço de arte dedicado à exibição do trabalho de jovens artistas, localizada 
no coração pulsante da cidade do Rio de Janeiro: a Lapa.

Chegamos à sexta edição da Revista Desvio. No ano corrente, comemoramos três 
anos de existência e resistência, divulgando, fomentando e produzindo conteúdo 
de maneira autônoma, sendo executada exclusivamente por um esforço e interesse 
coletivo de estudantes das áreas de arte, memória e patrimônio. Com muito orgulho 
chegamos a esse terceiro ano com nove edições publicadas, sendo seis (06) correntes 
e três (03) especiais. Quanto à presente edição, contamos com a publicação do texto 
livre do artista Yhuri Cruz, uma manifesto apresentado em 2018 na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. O artista atualmente participa da Residência Carmen, 
uma parceria entre a Desvio e o Orgâni.Co Atelier. Os artigos, ensaios e resenhas 
selecionadas nos permitem construir diálogos profícuos, com sistema de pares. 

Os pesquisadores Beatriz Rauscher e Victor Marcelo, da Universidade 
Federal de Uberlândia, dedicaram-se a investigar a gravura política de Rubem 
Grilo no Jornal Movimento, ao passo que Letícia Moreno, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, apresenta um olhar para o acervo digital do 

Editorial
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Centro Internacional de Artes das Américas, interessada na presença de 
documentos referentes à xilogravura nordestina. Ana Paula da Conceição e 
Marcos Gonzales, da Fundação Oswaldo Cruz, estão engajados na divulgação 
científica e compartilham conosco suas reflexões sobre o uso do grafite para 
a democratização da ciência, enquanto Thamires Mota e Cândida Bessa, da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, buscam divulgar as oficinas realizadas 
com adolescentes dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Tadeu 
Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense, aborda a pele  e o corpo na arte 
contemporânea brasileira, assunto que também interessa à Aline Zimmer, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, por seu turno, estuda as questões 
raciais presentes na performance da artista Priscila Rezende. O último núcleo, 
formado por três pesquisadores, volta-se para a questão do cinema, fotografia e 
audiovisual. Guilherme Gurgel, da Universidade Federal Fluminense, trata em 
seu artigo sobre a recriação de som para um filme surrealista de 1928, à medida 
que André Pitol, da Universidade de São Paulo, mergulha na poética do artista 
Alair Gomes e, por fim, Marcus Lemos, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, traz uma análise sobre o sarcasmo presente no filme Showgirls. 

Ainda nessa edição, contamos com o Caderno Especial - Maternidades, 
com curadoria de Carolina Rodrigues, Fernanda Correa e Roberta Calábria. A 
publicação é composta por artigos, entrevistas, relatos de experiências, textos 
de mães pesquisadoras e artistas, as quais se propuseram a discutir a temática 
com outras mulheres. Há  uma entrevista com a artista Roberta Barros e outra 
com as integrantes do Coletivo de Mães Ilustradoras, além do desdobramento 
da roda de conversa realizada no dia 16 de fevereiro no escritório da Desvio. 
Fernanda Correa apresenta uma proposta para transformar o meio acadêmico 
e artístico em espaços mais inclusivos para as mães, bem como Gabriela 
Moura clama por mudanças. Por fim, Joyce Delfim parte de uma perspectiva 
feminista para tratar a representação da maternidade na história da arte. 

Em um cenário tão ríspido para o campo da cultura e educação, encontramos-
nos resistindo, pois acreditamos em nosso trabalho. A manutenção da Revista 
Desvio inspira força para todos que acreditam na importância do conhecimento 
científico e sua divulgação, como também para aqueles que compreendem a 
troca de experiências como processo importante de aprendizagem. Vivemos 
em meio a intensos conflitos, turbulências e nebulosidade, porém, nada irá nos 
impedir de continuar na luta!
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 MARIELLE PRESENTE! 
    ANDERSON PRESENTE! 

       HOJE E SEMPRE!

O desvio é à esquerda! ;)

Equipe Desvio
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2019

foto @1yuridias
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