
Minha relação com a Desvio iniciou com o surgimento da pro-
posta de criação da revista em uma discussão no grupo do 
Facebook vinculado ao curso de graduação em História da Arte 
da EBA-UFRJ, do qual eu fazia parte, ainda no terceiro perío-
do. O curso de História da Arte é caracterizado por um grande 
volume de produção de textos, uma vez que este é o principal 
método de avaliação das disciplinas, e me impressionava bas-
tante a qualidade dos textos de meus colegas, assim como me 
animava observar a evolução da minha escrita. Os estudantes 
de História da Arte sempre foram muito criativos e engajados 
politicamente, o que culmina em temas de pesquisa bastante 
inovadores, sobretudo aos olhos de um estudante em início de 
curso. Devido a essas circunstâncias, já havia em mim um dese-
jo grande de fazer nossa produção circular, e isso chegou a ser 
assunto em conversas informais com colegas de turma. Quando 
surgiu a oportunidade real de desenvolver uma publicação, não 
hesitei em participar. 
 Sempre achei a Desvio bastante inovadora, por ser um 
periódico conduzido por graduandos para graduandos. Desde o 
início, o projeto foi conduzido com bastante seriedade e houve 
um longo processo até que a revista finalmente fosse lançada. 
Tivemos diversas reuniões durante esse período, com entrada e 
saída de membros da equipe, e uma das minhas funções nesse 
momento foi o desenvolvimento da identidade visual. Foi unâ-
nime a decisão de que nossa cor seria o vermelho. Minhas inspi-
rações para a criação do logotipo da revista, e mais tarde para 
a capa da primeira edição, foram o construtivismo russo e a arte 
concreta brasileira. 
 Estive na Desvio até a terceira edição, quando precisei 
seguir novos rumos devido ao mestrado que eu havia iniciado 
e a novos trabalhos que surgiram. Antes disso, presenciei um 
importante passo dado pela revista, que foi o 1º PEGA. Naquele 
momento a Desvio já se consolidava, mais pessoas estavam bus-
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cando a revista para publicar seus textos e nosso trabalho se ex-
pandia com esse novo projeto. Assim como a revista significou 
a abertura de portas para quem desejava publicar seu primeiro 
texto, o PEGA ofereceu a oportunidade para jovens artistas e 
estudantes exporem seus trabalhos em um lugar de grande vi-
sibilidade, o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, e também 
foi uma chance para jovens curadores realizarem seu primeiro 
trabalho nesse campo. Participei da concepção do projeto do 
PEGA, que foi incrível por conseguir reunir representantes de 
todas as universidades de artes do Rio de Janeiro, e fui um dos 
curadores da exposição, cuja produção se deu de forma horizon-
tal, colaborativa e com grande respeito às obras dos artistas.
 Após minha saída, ainda estive junto à equipe na curado-
ria da exposição Junho de 2013 – 5 anos depois. Considero essa 
mostra, assim como o seminário que ocorreu paralelamente, um 
dos projetos mais grandiosos da Desvio, pois ela colaborou com 
a produção de memória sobre uma série de eventos de extrema 
importância para a história recente do Brasil, cujas consequên-
cias nos afetam até hoje. Além disso, a exposição reuniu dife-
rentes gerações de artistas, colocando lado a lado aqueles em 
início de trajetória com outros já consolidados no circuito nacio-
nal. Dessa maneira, a revista expandiu suas parcerias e afirmou 
sua relevância para além do cenário acadêmico. 
 Mesmo não fazendo mais parte da equipe, tenho acom-
panhado o crescimento da Desvio e sinto muito orgulho do que 
ela se tornou. Ver o atual alcance da revista e a quantidade de 
pessoas que ela consegue mobilizar, me deixa honrado de ter 
feito parte da construção desse projeto. 
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