
MINHA EXPERIÊNCIA NA REVISTA 
CONCINNITAS DO IART (UERJ) 

André Sheik

A convite de seu editor chefe, o professor doutor Alexandre Sá Barretto 

da Paixão, entrei para o corpo editorial da revista Concinnitas, do Instituto de 

Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IART/UERJ), em 2015. Foi o 

ano em que iniciei meu bacharelado em História da Arte na mesma instituição. 

Após dezesseis anos no meio das artes visuais, resolvi retornar aos bancos aca-

dêmicos. Desde a adolescência, trabalhei com a palavra em suas diversas for-

mas, tendo, inclusive, publicado um livro de poesias e escrito letras de músicas 

que chegaram a tocar nas rádios. Já exerci atividade na área editorial, na revista 

Info, de informática, do antigo Jornal do Brasil, em meados da década de 80. 

Também escrevi colunas semanais para um site durante aproximadamente dois 

anos no final do século XX. Assim, entendi que o chamado se devia, em parte, 

às minhas vivências pregressas. 

Comecei na Concinnitas como assistente de conteúdo, uma função cria-

da especificamente para mim. Eu não tinha bolsa então, era um trabalho sem 

remuneração, como hoje. Pouco antes, no número 26 (Arte e Psicanálise), foram 

publicados um trabalho meu na capa e uma entrevista comigo. Tenho uma vaga 

lembrança das primeiras reuniões. Já conhecia a maioria dos demais integrantes 

da equipe, bem como os editores da revista, portanto senti-me à vontade, a 

despeito de serem professores doutores em cargos hierarquicamente superiores 

ao meu. Além disso, todos têm voz nas reuniões da Concinnitas e são instados 

a colaborar. A princípio, meu trabalho seria sugerir nomes e pautas e participar 

do processo editorial em sua íntegra. Contudo, na revista, as funções não são 

compartimentos estanques, parcialmente devido a sermos uma quantidade pe-

quena de pessoas para muitas tarefas. Sendo assim, fiz de tudo um pouco ao 

longo desses quase cinco anos em que lá estou. Posteriormente, a partir de 

2017, passei a ser um dos editores executivos, cargo que ainda ocupo.18
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Foi a partir do mesmo ano que comecei a integrar o projeto de extensão 

e pesquisa de iniciação científica sobre revistas acadêmicas de arte no estado 

do Rio de Janeiro, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), sob orientação de Alexandre Sá. Como fruto 

dessa atividade acadêmica, publiquei um artigo na própria Concinnitas e minha 

apresentação, “Concinnitas e as Revistas Acadêmicas de Arte no Estado do Rio 

de Janeiro”, recebeu Menção Honrosa na 27ª edição da Semana de Iniciação 

Científica (SEMIC) da UERJ, em 2018. Igualmente em decorrência dessa pesqui-

sa, contribuí na organização, por parte da Concinnitas, de um seminário sobre 

o tema, chamado “Artes em Revista” e realizado na própria UERJ. Durante dois 

dias, reuniram-se editores, pesquisadores, artistas e teóricos ligados a várias 

publicações de arte – em sua maioria do Rio de Janeiro –, acadêmicas e experi-

mentais, universitárias e independentes.

O trabalho na revista é exigente, são muitas incumbências. Como mencio-

nado anteriormente, eu e a maioria dos demais integrantes do corpo editorial 

variamos nas atividades desempenhadas, sobretudo devido à equipe reduzida 

(quase todos voluntários), com muitas tarefas a cumprir. Não estamos livres de 

conflitos e disputas, o que se dá em quase toda atividade humana coletiva. 

Felizmente, de um modo geral, estamos sempre nos ajudando e nos apoiando 

uns aos outros quando há dificuldades pessoais pontuais. Sou tão grato a essas 

pessoas todas que lhes agradeci no meu trabalho final de graduação.
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Já fiz revisão, redação, formatação de textos e editoração. Não temos um 

revisor em tempo integral (os artigos submetidos para publicação já devem vir 

revisados), só que as entrevistas, por exemplo, são todas feitas pelo corpo edi-

torial, com convidados externos em alguns casos. Participar de entrevistas pre-

senciais, como já o fiz, é ótimo, mas é preciso transcrevê-las, editá-las, revisá-las, 

mandá-las para os entrevistados, editar novamente, até publicar. Há outra parte 

trabalhosa que é cuidar do e-mail da revista, tarefa nem sempre leve e divertida, 

pois são muitas demandas, outra atividade que já desempenhei algumas vezes. 

Em reunião completa do corpo editorial, além de serem decididas as pautas, 

capa e título da edição, entre outras coisas, são escolhidos os avaliadores para 

cada trabalho submetido e, após, faz-se necessário acompanhar o processo, 

outra atividade trabalhosa e, por vezes, cansativa (mandar e-mail, aguardar res-

posta, acompanhar o cadastramento, resolver pendências e assim por diante). 

Sou também parecerista da Concinnitas, analisando trabalhos às cegas, sem 

saber quem é o/a autor/a (quando, ainda assim, reconheço a autoria, recuso a 

avaliação, que é passada para outra pessoa). Também já participei duas vezes, 

junto ao editor chefe, do processo de seleção de novos bolsistas. Depois de 

tudo pronto, revista no ar, costumamos fazer um evento de lançamento, com en-

trevista, debate, conversa e um pouco de celebração, pois ninguém é de ferro.

Atualmente, estou em dois grupos de trabalho específicos: o que cuida 

da memória da revista (desde que entrei, estamos no processo de digitalizar 

e disponibilizar na internet os números antigos) e o responsável por incluir a 

Concinnitas em bases indexadoras para revistas científicas (uma das muitas exi-

gências é que a publicação seja quadrimestral,  era semestral quando ingressei). 

Recentemente, foi possível instituir uma equipe responsável pelo design, que é 

um pouco engessado devido à plataforma Open Journal System (OJS), que é 

um caso à parte na edição. 
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Muitas revistas acadêmicas brasileiras usam esse sistema, que possui uma 

estrutura não muito flexível. Idealmente, seria bom se pudéssemos ter uma pes-

soa para cuidar de cada sessão dentro da plataforma, o que ainda não é viável. 

Durante um bom tempo, fazíamos tudo por correspondência eletrônica e pre-

cisávamos subir cada trabalho individualmente na plataforma, além de termos 

que montar a edição on-line antes de publicar (operação, hoje, simplificada), 

tarefa que fiz algumas vezes. Desde 2019, quase todo o processo de submissão 

de trabalhos é feito via plataforma, que fica hospedada no Portal de Publicações 

Eletrônicas da UERJ, administrado pela Editora da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (EdUERJ).

Estamos sempre atentos ao Qualis Periódicos, da Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que estabelece critérios de 

avaliação de revistas acadêmicas, tendo em vista que a Concinnitas está vin-

culada ao Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES) do IART/UERJ. 

Procuramos manter um alto padrão de qualidade nos trabalhos publicados, o 

que nos tem garantido o conceito A (variando dentro da escala). 

A despeito de todo o trabalho e das dificuldades, a experiência é en-

riquecedora. Entramos em contato com artistas, pesquisadores, pessoas com 

vivências singulares e, ao desempenhar atividades diferentes, desenvolvemos 

novas habilidades e aumentamos nossos conhecimentos.
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