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Apesar dos pesares, continuamos presentes! Apesar do cansaço, 
nos mantemos de pé e caminhando! Apesar das decepções, continuamos 
a sonhar, com esperança de que tudo uma hora vai passar e poderemos, 
então, viver em um mundo melhor. Talvez demore meses ou até anos, 
talvez venha como um estalar de dedos ou por meio de um processo 
gradual e lento. Ainda que o futuro não corresponda a todas as nossas 
expectativas, apostamos na transformação, pois nossas ações contribuem 
para que ela aconteça.   Sabemos que nada é alcançado sem luta, por 
isso, trabalhamos arduamente para alcançar nossos objetivos. Conquistar 
o que temos hoje não foi nada fácil e só foi/é/será possível colher os fru-
tos porque as sementes foram lançadas em solo fértil. Quando o projeto 
da Revista Desvio foi concebido, os membros fundadores referiram-se a 
ela como “uma revista em construção”, frase que se tornou seu lema e 
continua a ser: a construímos diariamente - nós e vocês.

A Desvio é um ato de esforço e afeto, uma plataforma onde o tra-
balho é executado apenas por voluntários, motivados pela vontade da di-
vulgação científica, acadêmica e artística. Em meio a tantas dificuldades, 
nadar contra a corrente e alcançar a marca de dez edições contínuas é 
algo que não pode passar despercebido. No mês de novembro com-
pletaremos cinco anos desde o primeiro lançamento e comemoraremos 
meia década de existência com uma Edição Especial. Na publicação em 
questão, nosso objetivo consistirá em divulgar e exaltar projetos que, 
assim como a Desvio, são motivados pela força de vontade de seus or-
ganizadores. A publicação reunirá relatos, entrevistas e outras formas de 
escrita de projetos acadêmicos e culturais que se engajam para oferecer 
um trabalho de qualidade. Então, fiquem atentos ao nosso site!

Finalmente chegamos à décima edição corrente da Revista Des-
vio! A conquista parece ter um sabor amargo diante do momento no qual 
vivemos: uma pandemia mundial e a crescente onda reacionária. Nós, jov-
ens, por vezes nos sentimos impotentes, como se não fosse mais possível 
pôr em prática os nossos projetos, ter sucesso. Parece não existir motivos 
para comemorar, nem mesmo um feriado ou aniversário, diante dos dias 
persistentemente frios, cinzas, estagnados. Na atual conjuntura do país, 
nossas energias são consumidas na constante busca por sobrevivência, 
que tornou-se um modo de resistir por excelência. Contudo, mesmo di-
ante de um cenário tomado por incertezas e desafios, não poderíamos 
deixar de registrar este momento, de produzir memória. Afinal, lançar a 
décima edição é um marco importante para um projeto como  o nosso.
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A presente publicação é constituída por artigos, crítica de arte, 
ensaios teóricos, ensaio visual, entrevista, poesias, relato de experiência 
e textos livres. Na primeira parte, contamos com: o ensaio visual “Vida 
em trânsito”, elaborado por Karoline Alves da Silva e Maria Luisa Côrtes, 
idealizado no IFRJ do Campus de Belford Roxo; a crítica de arte “Camin-
hos para além da margem”, escrita por Beatriz Ellen Roza e Clarelis Ro-
drigues, referente à exposição virtual organizadas pelas alunas do curso 
de História da Arte da EBA/UFRJ; o texto livre “Uso contra espaços”, de 
Lucas Soares, mestrando em Artes, Cultura e Linguagens na UFJF; a en-
trevista “Carinha bonita, coração triste”, que já indica em seu subtítulo 
ser uma conversa entre Luíza Donner e Paula Amparo, respectivamente 
artista e entrevistadora; o ensaio “Minha Querida Pedra no Universo do 
Meu Rim”, da artista-pesquisadora Isadora Aventureira, aluna do curso 
de Artes Visuais da EBA/UFRJ; o texto “Cuspindo Caroços”, de Almeida 
da Silva, alune do mesmo curso e instituição da autora que lhe antecede; 
em seguida, o artigo “O Construto Estético-Social da Pixação”, de Ga-
briel Dias, mestrando em Filosofia na UFOP; o ensaio “Música Afunda-
mental”, de Bernardo Girauta, doutorando em Comunicação e Cultura 
na UFRJ; e o artigo “Ruído=X e Decoerência Transcendental”, de Cássia 
Siqueira, mestranda em Filosofia na UFRJ.

A segunda parte da décima edição corresponde ao Caderno 
Especial - Arte e Pandemia, o qual recebeu um número expressivo de 
submissões, acima da quantidade média. Infelizmente, não foi possível 
contemplar a todos, contudo, esforçamo-nos para abarcar o máximo de 
trabalhos. Selecionamos: poesias de Marianna Ferrodri; o texto  “Centro 
de Gravidade”, de Sy Gomes; a resenha de Júlia Dias, “A prática 
artística, formas de conexão e pandemia”; os textos livres “Quatro 
correspondências”, de Jandir Jr., “Esta é uma carta para o futuro”, 
de Rêzi de Souza, “O que aconteceu na penitenciária ____________?”, 
de autor Anônimo; os relatos de experiência “Tentativas de dobrar 
o ego”, de Rebeca Tolmasquim e “Pensamento em Trânsito”, de 
Vitória Araujo; os ensaios “Desfigurações e metamorfoses”, de Thales 
Ferreira e “Educativo em Isolamento”, escrito por Rafaella Rozo da 
Costa, Natália Werneck, Catarine Elisabete Lusser Zanatta; a entrevista 
com os participantes da “Casa-Membrana”; e por último os artigos 
“Experimentos e Performances na Pandemia”, de Thi. Gresa e “Ensinar 
Arte em Casa”, de Danielle Mansur.
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A terceira e última parte está diretamente conectada com a anterior. 
Em resumo, consiste em uma exposição virtual, organizada a partir do envio 
de propostas para a chamada do Caderno Especial - Arte e Pandemia. 
No total, recebemos quarenta e cinco trabalhos de diferentes linguagens 
e poéticas. Entretanto, devido ao número de pessoas interessadas em 
ser a Capa da edição e/ou compartilhar sua produção na seção Dupla 
de Artistas, resolvemos criar uma exposição para acolher o máximo de 
artistas possível. Mesmo com a adoção desse formato, inédito em nossas 
publicações, nem todos puderam ser contemplados. Como fazer uma 
seleção justa? Normalmente, a equipe da Desvio é a única responsável 
por decidir quem irá estampar a publicação, mas em razão do volume 
de trabalhos resolvemos formar uma equipe de curadoria. Composta 
por sete profissionais atuantes no campo das artes visuais, as decisões 
do grupo foram tomadas coletivamente, resultando na escolha de vinte 
e três artistas. É importante mencionar os nomes dos curadores, sendo 
eles: Bruna Mazzotti, Gabriel Fampa, João Paulo Ovidio, Laura Ludwig, 
Mônica Coster, Rafael Amorim e SEMA. Cada um se comprometeu em 
escrever um pequeno texto, no qual abordaram um conjunto de trabalhos 
e os articularam. 

A exposição é constituída por bordados, colagens, desenhos, fo-
tografias, fotoperformances, ilustrações, textos e pinturas. Em ordem al-
fabética, os participantes da mostra são: Andrew Moreira, Anna Janot, 
Brenda Cristina, Carol Peso, Gabriella Kuima, Guilherme Kid, Gunga 
Guerra, Isadora Almeida, Julia Machado, Júlia Moraes, Laíza Ferreira, 
Leyda Torquato, Luana Aguiar, Manoel Oliveira, Mariana Rocha, Mateus 
A. Krustx, Nathalia Matsuda, Pedro Lacerda, Rafael dos Santos, Renata 
Sampaio, Sabres (Sabrina Castro), Talita Nascimento e Zex Xiz. A maior 
parte das propostas artísticas foram desenvolvidas no contexto do isola-
mento social, medida adotada por causa da pandemia de COVID-19, con-
tudo, algumas a tratam de modo explícito, com uma visualidade própria 
desse momento, enquanto outras exploram a questão/temática por um 
viés mais implícito. Existe uma distância entre o período do fazer e a 
data de publicação da revista, porém, o descaso dos governantes com 
a população brasileira, seu projeto nefasto de sucateamento das institu-
ições, impede-nos de acordar desse pesadelo, ainda tão presente. A volta 
à “normalidade”, tão desejada por todos, deixa a posição de realidade 
para assumir o posto de utopia. 

      Por fim, desejamos uma ótima leitura e reforçamos aqui que é preciso 
cuidar de si, mas também cuidar dos nossos, porque somente juntos 
seremos mais fortes.  


