
 
 
Edital da Revista Desvio 01/2020 - Interessados em        
participar do grupo de pesquisa “PAMA” (Pesquisadoras       
sobre arte e Artistas Mulheres na Academia). 
 
 

 
A Revista Desvio vem através deste edital público convocar pesquisadores interessados em            
investigações acerca dos escritos críticos e teóricos sobre a produção artística feminina na             
academia, particularmente sob a perspectiva das inferências feministas da história da arte, assim             
como pesquisa a respeito de artistas contemporâneas mulheres e os atravessamentos relacionados            
a condições de gênero e outras pluralidades na produção e condição de            
ser-artista-pesquisadora-mulher na contemporaneidade. 
O Grupo opera em consonância com as propostas de Griselda Pollock e, portanto, não considera               
“mulher” uma categoria homogênea e abre-se para outras perspectivas de pensar o feminino e sua               
multiplicidade. 
Todos os objetivos do PAMA pressupõem a proposição e realização de produtos e ações acessíveis               
para além dos participantes do grupo, tais quais eventos acadêmicos e comunitários, produções             
escritas e artísticas, cursos e afins. O trabalho será contínuo, contudo, contando com planejamentos              
para programações pontuais, envolvendo, portanto, prazos e demandas relacionadas a tais           
produções. 
 
 
Objetivos: 
- Investigar e mapear autoras e pesquisadoras nacionais que pesquisam aristas mulheres e/ou a              
crítica feminista da história da arte; 
- Investigar e produzir crítica acerca do trabalho de artistas contemporâneas mulheres brasileiras;  
- Sistematizar, estudar e traduzir autoras relevantes do cenário internacional que compõem o corpo              
teórico acerca da crítica feminista da história da arte e seus atravessamentos. 
- Examinar as particularidades e atravessamentos das apropriações da crítica feminista da história da              
arte no cenário brasileiro. 
- Compreender e provocar sobre o lugar da crítica feminista e da produção teórica feminina na                
academia, particularmente nas áreas de arte, crítica e história da arte. 
 
 
Encontros: Os encontros serão a distância, através de videoconferência por link de reunião do              
hangout. É necessário que as(os) participantes tenham o equipamento necessário para participar das             
reuniões (seja um celular com o aplicativo instalado ou um computador). Como forma de comprovar               
a disponibilidade do equipamento, umas das etapas do projeto será a realização de uma entrevista               
por essa plataforma.  
 
 
Quem pode se inscrever: A inscrição é aberta para todas(os) os pesquisadores universitários             
(graduandos, graduados ou em qualquer nível de pós-graduação concluído ou não) interessados e             
comprometidos com a proposta. A análise dos participantes será realizada por meio de avaliação de               
currículo lattes, carta justificando interesse e entrevista. Os dois documentos listados deverão ser             



enviados para o e-mail desvio.editorial@gmail.com até 01 de julho. Serão selecionados até dez             
pesquisadores. 
 
 
Coordenação e realização: O grupo de pesquisa é realizado pela Revista Desvio e coordenado por               
Gabriela Lúcio, João Paulo Ovídio, Paula Peregrina e Thais Canfild. 
 
Produtos a serem desenvolvidos pelo grupo: Será produzida uma publicação com as temáticas             
levantadas, pesquisadas e discutidas pelo grupo. O produto ainda será acrescido de tradução             
relevante a temática. Outros eventos, em sua maioria online, poderão ser realizados no decorrer do               
período de atividade do grupo de pesquisa. 
 
 

Cronograma Preliminar 

Publicação do edital 01/2020 01 de junho de 2020 

Período de inscrições 01 de junho de 2020 á 01 de julho de 2020 

Pré-seleção para entrevistas 02 á 07 de julho 2020 

Divulgação da pré-seleção 08 de julho de 2020 

Entrevistas com os pré-selecionados 09 e 10 de julho de 2020 

Avaliação para divulgação do resultado final 13 á 18 de julho de 2020 

Divulgação dos selecionados 20 de julho de 2020 

Datas prováveis de realização dos encontros 01/08; 08/08; 15/08; 22/08; 29/08; 05/09; 12/09; 
19/09; 26/09 e 03/10. 

Entrega dos textos dos participantes do grupo 
de pesquisa 

Deverá ser finalizada pelas(os) participantes do 
grupo até final de janeiro de 2021. 

Publicação final do resultado do grupo de 
pesquisa 

Meados de julho de 2021.  

 
Aqueles que quiserem participar deverão se programar para cumprir rigorosamente as datas            
do cronograma.  
 
 
Suplentes: Será feita uma lista de espera com pesquisadores aprovados em todas as etapas do               
processo. Aqueles inicialmente selecionados que desistirem ou não se comprometerem com as            
demandas do grupo, serão prontamente substituídos pelos suplentes. 
 

                                                               


