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TAMO AI NA ATIVDADE
Em 2019 promovemos a terceira edição do PEGA - 
Encontro de Estudantes em Graduações em 
Artes do Estado do Rio de Janeiro, porém, dessa vez 
o evento foi realizado em um novo espaço, no Centro Cultural 
Phábrika. Concretizado no segundo semestre do ano, o projeto 
faz parte do calendário oficial de atividades da Revista Desvio. 
Trata-se de uma    prática que busca ser uma plataforma de 
acolhimento e divulgação de novos artistas, pesquisadores 
e curadores. A grande adesão se dá não somente no número 
expressivo de inscrições, responsável por reforçar a sua 
importância singular, como também na presença do público na 
abertura, sendo um modo de prestigiar a produção artística e 
acadêmica de pessoas que defendem a cultura em nosso país. 
Nesse sentido, os números importam por evidenciar que não 
estamos sozinho nessa luta, do mesmo modo que contribuem 
para reforçar a relevância do nosso trabalho. Só foi possível 
chegar até aqui devido a força que cada um nos têm dado.    
 
 

Desde o início do ano, uma grande incerteza pairava 
sobre nós, questionamentos sobre onde fazer o PEGA, 
se teríamos a garantia de um lugar, os riscos de contar 
com uma promessa. Do mesmo modo, circundava 
as dúvidas de como fazer, se uma versão menor 
solucionaria todas as nossas dificuldades e demandas. 
Em meio à tantas hesitações, possuíamos somente uma 
certeza, independente de local ou formato, o projeto 
aconteceria, antes de tudo, como uma afirmação, um 
posicionamento político contra o sucateamento e censura 
que sofremos em nosso país. Portanto, compreendemos 
os esforços em realizá-lo como um ato de resistência, 
que só foi possível graças ao apoio e colaboração de 
inúmeras pessoas. Desse modo, agradecemos a todos 
que abraçam nossas ideias e acreditam na potência 
que tais possuem. Nesse último ano, a Revista Desvio 
passou por uma série de transformações, abrimo-nos 
para novas experiências e com elas aprendemos que o 
periódico existe não somente por causa dos membros, 
mas pelas vontades de se manter em movimento, ser um 
corpo vivo. Devemos fazer tudo o que acreditamos ser 
capazes, e por esse motivo fazemos o PEGA.
 
Em junho de 2019 foi lançada uma convocatória nas redes 
sociais a fim de reunir pessoas interessadas em colaborar 
com o projeto, sendo uma prática adotada desde nossa 
primeira edição. As reuniões aconteceram na extinta 
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Galeria Desvio1, sediada no Orgâni.Co 
Atelier, com o próposito de discutir as regras 
do edital, o formato e  as modalidades de 
inscrição, o cronograma de produção e a 
distribuição de tarefas. Foi proposto um grupo 
de estudos sobre curadoria com o objetivo 
de construir um embasamento teórico, 
contudo, o mesmo não vingou, apresentou-
se inviável frente à falta de disponibilidade 
e calendário apertado. Por se tratar de uma 
colaboração voluntária, a dedicação ao PEGA 
é conciliada com as responsabilidades de cada 
um, como o trabalho, os estudos e a saúde. 
Nesse sentido, buscamos contemplar todas 
as pessoas interessadas, compreendendo as 
suas possibilidades e limitações. Infelizmente, 
embora as reuniões tenham sido produtivas, 
até o início de setembro não havia nada 
definido, somente os membros da equipe e um 
esboço do edital. Diante à urgência de avivar 
o projeto, entramos em contato com o Mauro 
Barros e o Marcelo Franco, respectivamente 
o gestor e curador do Centro Cultural 
Phábrika, para estabelecer uma parceira. A 
agenda exposições da estava completa até 
fevereiro de 2020, entretanto, conseguimos 
um encaixe na programação da instituição, 
tanto devido a nossa relevância para o 
cenário das artes visuais carioca, como para 
evitar a interrupção do projeto, como foi dito 
por eles em mensagem trocada por e-mail. 
Agradecemos imensamente a hospitalidade e 
ensejamos mais colaborações no futuro. 

Localizada na Avenida 
Gomes Freire, número 
625, Lapa - RJ, a Galeria 
Desvio funcionou de 
janeiro a outubro de 
2019, quando teve suas 
atividades encerradas.  

1

Estamos juntos nessa luta! 

A equipe de curadores foi constituída por dois membros 
da Revista Desvio, Fabrício Guimarães e Clarisse 
Gonçalves; dois artistas da última edição, Amauri e Mirna 
Machado; e também duas pesquisadoras, Anna Carolina 
Eckhardt e Laura Ludwig. Eles foram responsáveis pelo 
acompanhamento dos artistas, tirar suas dúvidas, ajudar na 
montagem e escrever um texto crítico. Além desses, João 
Paulo Ovidio, Marcelo Franco e Mauro Barros colaboraram 
com a coordenação do evento. Por seu turno, Gabriela Lúcio, 
à distância, contribuiu com a administração das tarefas 
e cobrança dos prazos. Esses, por sua vez, assumiram a 
função imprescindível da curadoria geral. Contamos ainda 
com a colaboração de Daylane Marinho, Laís Patrocínio, 
Marcela Tavares e Natalia Candido, as quais trabalharam 
na produção do evento. Embora o curto período destinado 
às inscrições, menos de um mês, recebemos cerca de 80 
propostas, sendo um número menor em relação à edição 
anterior, mas justificável diante o curto prazo, as restrições 
do espaço físico e a concorrência com outras chamadas. 
Corremos contra o tempo para cumprir com todas as 
tarefas estipuladas no calendário e reajustar o que havia 
sido planejado inicialmente.   

A expografia do evento foi pensada com o objetivo de melhor 
comportar os trabalhos, considerando suas especificidades 
técnicas e poéticas, valorizando-os o máximo. Diversas 
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propostas tiveram que ser recusadas 
devido a limitação do espaço e falta de 
equipamentos, mesmo assim, esforçamo-
nos para criar adaptações quando possível, 
a fim de contemplar o maior número de 
artistas. Alocamos os 37 selecionados em 
três salas e na quadra de esportes, ocupando 
não só as paredes, mas também o chão e o 
teto. O cubo branco sem portas, de início 
uma preocupação, implicou um convite à 
entrar, bem como, serviu para reforçar a ideia 
que a arte está no mundo e a ele pertence. 
Novembro foi um mês chuvoso, contudo, 
nenhuma gota atingiu os trabalhos, mantendo-
se preservados até o final. Preocupamo-nos 
sempre com a segurança, dado que assumimos 
a responsabilidade de manter a integridade 
das peças e devolvê-las para os artistas sem 
danos. Além disso, aproveitamos para nos 
desculpar pela falha de comunicação com a 
artista Jennifer Reis, dado que uma distração 
com o e-mail nos levou a planejar a exposição 
sem o seu trabalho. Aprovado com ressalva, 
aguardávamos um retorno sobre as imagens 
antes de encerrar a relação final de participantes, 
contudo, encontramos sua resposta, dentro do 
prazo, somente depois de concluir a expografia, 
não sendo mais possível encaixar os quadros.    

Privilegiamos na seleção as intervenções 
artísticas na área externa da galeria, como os 
lambe-lambe, instalações e performances, o 
que nos permitiu ocupar o dentro e o fora. 
Assim como nas edições anteriores, a rua 
serviu como uma extensão da mostra, tanto 
de modo direto, com uma provocação entre 
imagem e texto feita por Mateus A. Krustx, 
como de modo discreto, na estação do metrô, 
onde Isadora Aventureira se apropriou com 
humor de uma imagem comum a esse local, 
tornando o trabalho quase imperceptível para 
uns e um estranhamento para outros. A artista 
nos recomenda: Compre no trem, colabore 
com o comércio ambulante. E isso nos fez 
lembrar de uma vez, quando ouvimos uma 
criança dizer que o trem é um shopping que 
nos leva até em casa. Realmente, não há como 
discordar de tamanha sabedoria.

Devido a falta de um local destinado para 
a orientação dos interessados em submeter 
propostas ao edital, como ocorreu nas edições 
anteriores, Lucas Alberto, colaborador da 
Revista Desvio, voluntariou-se para tirar as 
dúvidas, sobretudo dos alunos da UFF, uma vez 
que o mesmo pertence a essa instituição. No 
dia 09 de outubro, uma semana antes do fim 
das inscrições, reuniu-se com os interessados 
em participar do PEGA, especialmente os 
quais possuíam dificuldades para elaborar 
a proposta. A sua colaboração foi valiosa, 

dado o aumento significativo da participação 
dos artistas oriundos do curso de Artes. 
Gostaríamos de expressar publicamente a 
nossa gratidão por essa iniciativa. Um dos 
nossos propósitos consiste justamente em 
ser um estímulo para quem ainda não está 
inserido no circuito. Ao mesmo tempo, 
possuímos um caráter didático, uma vez que 
nos preocupamos em dar um retorno aos 
inscritos, seja em relação à metodologia, o 
desenvolvimento e as reflexões levantadas. Tal 
como, justificamos quando as propostas não 
são aceitas, até mesmo para que esses inscritos 
possam ter a oportunidade de compreender 
quais interpretações estão sendo feitas sobre 
o seu trabalho. Buscamos ao máximo tornar 
as inscrições um processo acessível, com um 
edital de fácil leitura, para assim ambientar a 
todos aos procedimentos tão recorrentes na 
área da Cultura. As instruções necessárias para 
a submissão de projeto não são compartilhadas 
ou ensinadas aos graduandos, menos ainda aos 
autodidatas, em vista disso, tentamos suprir 
essa demanda. Assim sendo, a dedicação 
de Lucas Alberto reforça o compromisso da 
Revista Desvio em dar as mãos à todos que 
estão no início da caminhada.  
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Novos nomes, nomes antigos. Pela terceira 
vez consecutiva, a artista contemporânea 
Camilla Braga participou do evento, dessa 
vez, em parceria com o Mulambo, que 
também expôs no II PEGA, em 2018. 
Nelson Almeida, menção honrosa da edição 
anterior, e SEMA, que também participou 
da exposição, conquistam agora o título de 
artistas premiados do III PEGA. Observamos 
a consistência de suas pesquisas, tanto o 
primeiro em abordar as relações de poder, 
a violência e o racismo2, como o segundo 
por se debruçar sobre questões queer e a 
construção da masculinidade3. Também 
foram premiados Fel Barros, Mariana Rocha 
e Anna Corina da UERJ, Rebeca Souza, 
Guilherme Tarini e Ana Bia da UFF, José 
Lucas Dutra e Thiago Saraiva da UFRJ. 

Diferente a cada ano, dessa vez os curadores 
selecionaram 10  propostas, as quais foram 
julgadas como melhores devido a coesão 
entre pesquisa e trabalho, o cumprimento 
das regras e prazos, o diálogo com o curador 
e a participação da montagem. O resultado 
final se deu a partir da média das indicações, 
sendo contemplado os mais votados. Os 
artistas premiados receberam um kit de 
publicações doado pelos funcionários de 
Pesquisa e Documentação do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro. Com essa 

 Nelson Almeida realizou 
a performance Sem Título 
(Apagamento) no dia 01 
de dezembro de 2018, na 
abertura do II PEGA. 

Azul Verdadeiro 
ou a Construção da 
Masculinidade é o título 
da série de fotografias 
do SEMA, expostas no II 
PEGA. 

2

3

atitude, incentivamos a formação de bibliotecas 
particulares, para que assim os jovens artistas 
possam ter acesso a referências bibliográficas e 
usá-las no desenvolvimento de seus trabalhos. A 
leitura é fundamental para compreendermos os 
rumos de nossas pesquisas, o que foi dito sobre e 
o que foi silenciado, como podemos estabelecer 
diálogos e como propôr novas narrativas.
Embora não tenha sida premiada, a lona Após 
a pós-verdade, de Lucas Almeida, foi doada ao 
Centro Cultural Phábrika, portanto, atualmente 
integra o acervo da instituição. O trabalho faz 
uso da linguagem das Histórias em Quadrinhos 
e referências da História da Arte. As frases 
apresentam o pensamento conservador da 
classe média, como Direitos humanos para 
Humanos direitos, saindo de um balão de 
fala. Igualmente, vemos uma sala de aula, com 
Verdades Inquestionáveis escrita no quadro, 
abaixo de um crucifixo, indicando se tratar de 
um colégio católico onde todo conhecimento 
deve estar de acordo com a Bíblia.

Entretanto, Lucas Almeida não aceita 
passivamente tal situação, em pose heróica se 
encontra no centro da cena, disposto a lutar 
contra o desmonte da cultura e educação. 
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Lamentamos imensamente a ausência de inscrições de 
estudantes da UFRRJ e UNIRIO, por exemplo, dado que 
estiveram presentes nas edições anteriores. Os membros da 
Revista Desvio promovem um encontro a nível estadual, 
que tem como propósito estreitar as relações entre os cursos 
universitários de Artes Visuais e áreas afins, alcançando pessoas 
com diferentes formações, saberes e vivências. Além disso, 
atentemo-nos para manter uma igualdade de gênero e diversidade 
étnico-racial, tal como nos preocupamos em ter participantes 
de diferentes bairros e cidades do Rio de Janeiro. Ao invés de 
agruparmos os trabalhos por instituições/cursos, optamos 
sempre por apresentá-los a partir de temáticas e/ou poéticas, a 
fim de criar um panorama de proximidades e singularidades para 
compartilhá-lo com toda comunidade. As relações estabelecidas 
estão explicitadas nos textos de cada curador, disponíveis neste 
catálogo. Todavia, nem sempre os trabalhos estiveram um perto 
do outro na exposição, permitindo assim novas interpretações a 
partir de suas disposições. O PEGA é um exercício de curadoria, 
e como tal, viabiliza experimentações, isto é, a descoberta do 
fazer durante a prática. É fato: cada passo dado implica em um 
novo aprendizado.  

A abertura da exposição ocorreu às 16h no dia 09 de novembro 
de 2019. Na vernissage, Thiago Saraiva propôs uma vivência 
afetiva responsável por criar uma atmosfera mágica. Junto a 
outros quatro artistas-provocadores, distribuíram-se no local e 
cada um escolheu uma pessoa para receber um carinho, que por 
sua vez deveria assumir tal posição e dar continuidade a prática. 
A cabeça repousava suavemente sobre o colo, descansava na 
toalha amarela, enquanto o corpo sentia o verde da grama tocar 
a pele e os olhos fitavam os tons azulados do céu. Não sabemos 
quanto tempo ao certo ficamos ali, desacelerados, situação tão 

incomum em uma abertura de exposição. O jardim ficou 
inteiramente ocupado. A respiração estava leve, nenhuma 
preocupação na mente, como um estado de plenitude. É 
uma experiência que gostaríamos de ter regularmente, 
sem limite de dosagem ou prescrição médica. 

Concomitantemente, Jamile Ratter realizou Motim 
Lunar, um ritual de saudação a lua, desdobrado em uma 
instalação. As crianças presente no Centro Cultural 
Phábrika, moradoras do entorno, ficaram curiosas para 
entender o que estava acontecendo e o que significava 
aquelas velas e pedras. Com tom de deboche, questionaram 
se era uma “macumba”, em parte, a conclusão precipitada 
está relacionada ao repertório que possuem e a educação 
cristã. A espontaneidade da situação nos alertou para 
a importância de se pensar propostas educativas em 
exposições de arte contemporânea, ainda mais em 
locais onde ainda é precário a informação referente às 
artes visuais, sendo preservado unicamente a noção 
conservadora de Belas Artes. Arte, com a maiúsculo, 
entendida como sinônimo de pintura, beleza e cópia. 
É um processo árduo desconstruir um conceito tão 
enraizado em nossa sociedade. 

No dia 28 de novembro, Mirna Machado e João Paulo 
Ovidio receberam uma turma de 25 alunos, todos do 6ª 
ano do Ensino Fundamental, do CIEP Antônio Candeia 
Filho. O artista Daniel de Freitas, artista presente no III 
PEGA, foi o responsável por fazer o contato com a escola, 
uma vez que cumpre estágio na instituição. Em um 
primeiro momento, Mauro Barros fez uma apresentação 
sobre o Centro Cultural Phábrika, incentivando-os a 
frequentar as atividades oferecidas e ocupar o espaço. 



             19   
       Edição Especial III PEGA | Março de 2020  revista da graduação eba/ufrj

18 19

Em seguida, os curadores junto ao artista 
mediaram a exposição, propondo tanto uma 
conversa a partir de elementos visuais, como 
a cor, forma, linha e dimensão, quanto por 
meio de provocações referente ao cotidiano 
como objeto artístico. Daniel de Freitas 
teve a oportunidade de conversar sobre o 
seu trabalho, Sobre Relações, promovendo 
uma reflexão sobre os modos como cada 
um expressa seus sentimentos - uns mais 
confusos, outros mais simples, porém, o 
importante é que todas são formas legítimas 
de amar. Por fim, adotamos a ideia do jogo-
objeto de Beatriz Garcia para desenvolver 
uma atividade educativa. Os alunos criaram 
seus próprios dados e formaram frases com as 
palavras obtidas em cada jogada. Sentimentos, 
verbos, adjetivos e substantivos estimularam 
a criatividade. Após a escrita, resolveram 
desenhar na cartolina para ilustrar o trabalho. 
Apesar de breve, foi uma experiência valiosa 
para todos, guardada para sempre, com 
imenso carinho, em nossos corações.     

O PEGA é constituído por propostas práticas 
e acadêmicas. O seminário, por sua vez, 
ocorreu em três finais de semana consecutivos 
após a data de abertura, contando com mesas 
de comunicações onde tivemos o prazer de 

debater sobre práticas coletivas, curadorias 
independentes, arte-educação, conservação 
e patrimônio, feminino e feminismos, 
sonoridades e imaterialidades, entre tantos 
outros assuntos tangentes. Fora os inscritos, 
convidamos artistas, curadores, educadores 
e pesquisadores, desse modo, ampliamos os 
diálogos. Também foi possível compartilhar 
nossas vivências, estar juntos com pessoas 
com quem nos identificamos, que compreende 
nossos sonhos e ambições. Em relação ao 
seminário, premiamos três pesquisas: Cíntia 
Ferreira de Oliviera; Clara Machado Alves; 
Mylena Godinho de Freitas e Renato do 
Carmo Mendonça. No intervalo das mesas os 
artistas realizaram performances no jardim, 
as quais nos fizeram refletir à respeito sobre o 
corpo. Na performance Corpos Relacionais de 
Gabriel Caetano, o artista lida com o processo 
sensível de conhecimento e a confiança através 
do toque. Já Mariana Mitic encena um protesto 
bem humorado, Dia sim, dia não, onde trata da 
censura feita por um político, que apresentou 
como solução para a preservação do meio 
ambiente, fazer as necessidades fisiológicas 
em dias alternados. Ao que tudo indica, para 
a nossa infelicidade, ele é o único autorizado 
a cagar diariamente e isso faz como ninguém. 
Com a intenção de estabelecer uma conexão 
com a exposição que nos antecedeu, 
Suburbanidades, resolvemos abordar na 
primeira mesa a temática Práticas Coletivas. 
Desse modo, convidamos a Cynthia Dias 

para falar um pouco sobre o projeto. Também 
entramos em contato com o Coletivo Seus 
Putos, que embora desativado, dividiu conosco 
as reverberações de suas putações estético-
políticas. Silvana Marcelina, trouxe uma 
perspectiva voltada para curadoria, contudo, 
com ênfase para a importância de fazer 
juntos. No mesmo dia contamos com a mesa 
Som e Imaterialidades, onde Daniela Avellar 
e Bernardo Girauta, à convite do curador 
Amauri, compartilharam suas pesquisas 
sobre o inaudível. O estudo de Leonardo 
Machado se relaciona com as novas mídias e 
arte tecnologia, enquanto Clara Machado se 
debruça no que concerne a negatividade do 
feminino. Esse último trabalho, inicialmente na 
mesa sobre Feminino e Feminismos, precisou 
ser realocado em razão da indisponibilidade 
da pesquisadora. No segundo sábado de 
seminário, dia 23 de novembro, outra 
modificação precisou ser feita. Em virtude 
da final da Copa Libertadores, mantivemos 
somente a mesa Patrimônio, transferindo a 
outra para o último dia de programação. Ana 
Elisa Azevedo, Nathan de Faria e Patricia 
Riggo, todos do curso de Conservação e 
Restauração da UFRJ, formaram a mesa.       
 
No penúltimo dia da exposição, 30 de 
novembro, iniciamos a programação com a 
mesa Feminino e Feminismos, composta 
por trabalhos tão diversos, responsáveis por 
levantar questões e reflexões ainda pouco 
difundidas no meio acadêmico. Seguimos 

para a mesa Arte e Educação, onde Érika 
Lemos, presente na primeira edição do PEGA 
com uma pesquisa sobre as relações “sujeito-
obra” na arte contemporânea, retornou como 
convidada para falar de sua experiência e 
vivência como Arte Educadora em diversas 
instituições e professora de História da Arte no 
Pré-Vestibular Popular Bosque dos Caboclos. 
Igualmente, a comunicação de Rafa Éis teve 
como mote uma proposta/ação que vem 
realizando em diversos espaços, com o intuito 
de racializar as artes visuais. Já Marcela Portilho 
e Verônica Maia trouxeram a experiência do 
estágio com o ensino infantil e fundamental. 
A última mesa, Curadoria Independente, 
reuniu parceiros queridos: Bruna Costa, Jean 
Carlos Azuos e Ludimilla Fonseca. 

Apesar do seminário não ter a adesão esperada, as 
comunicações promoveram trocas riquíssimas, 
as quais foram desdobradas em textos, presentes 
nesta publicação. Encerramos o dia com uma 
breve visita à exposição. Depois sentamos no 
jardim, tomamos uma cerveja, olhamos para 
as dificuldades do passado, agradecemos as 
conquistas do presente e lançamos para o 
universo os desejos para o futuro. Uma coisa é 
certa: tamo aí na atividade, pronto para o que 
vier. Seguimos na luta contra o fascismo!   


