
Comecei a escrever para a Revista DESVIO em 
2019. Porém, já tínhamos uma relação, mais tími-
da e anônima, anterior ao meu ingresso na coluna 
crítica. Eu era leitora.
 Como leitora, me sentia atraída não só pelo 
conteúdo gerado pela revista, mas também pelo 
fato de ser uma iniciativa independente conforma-
da, principalmente, por estudantes. Além de tudo, 
havia algo na escrita que me gerava identificação.
A DESVIO sempre realizou chamadas abertas, tan-
to para a publicação de artigos na revista semes-
tral, quanto para a participação na coluna crítica. 
Vejo essa prática como uma grande oportunidade 
para aqueles que estão começando tanto na escri-
ta acadêmica, quanto na escrita crítica. Afinal, foi 
uma dessas chamadas que me permitiu ingressar 
na coluna da revista.
 Como graduanda em História da Arte e Cura-
doria, eu me encontrei em uma situação, na qual 
muitos tendem a estar, onde é evidente a dificul-
dade em encontrar um espaço para publicar (e/ou 
ocupar) estando na etapa da graduação. A Revista 
DESVIO preencheu justamente essa lacuna. Com 
a sua proposta de um espaço aberto para estu-
dantes, encontrei um lugar não só onde publicar 
trabalhos ou resenhas realizadas na universidade, 
mas também onde escrever de forma regular e sob 
minha própria seleção do conteúdo. 

COMENTÁRIOS SOBRE UMA 
RELAÇÃO EXPANDIDA
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na UFRJ e atualmente está graduando-se em Curadoria e 
História das Artes na UMSA em Buenos Aires. 
 

 Como vivo e estudo fora do Brasil, a DESVIO, 
afortunadamente, terminou sendo um espaço de 
diálogo com o meu país. Esse reencontro permitiu-
-me não só estar ativa em relação ao cenário brasi-
leiro, mas também estabelecer interlocuções entre 
lá e cá. Além disto, voltar a escrever no meu idio-
ma materno foi um fator extremamente importante 
para a minha formação. 
 Outro fator que estimo na DESVIO é a sua 
interdisciplinaridade. Ao incorporar estudantes e 
escritores independentes de diferentes áreas para 
atuar na revista, se constituiu um espaço diverso 
onde diferentes temáticas e pontos de vista são 
compartilhados, sempre girando ao redor dos seus 
três eixos principais: arte, memória e patrimônio. 
 Por fim, vejo a minha colaboração com a 
DESVIO como algo frutífero e, em certo ponto, 
fundamental para a minha formação. Além de pu-
blicar regularmente, me permitiu revisar as minhas 
posturas (inclusive, através da leitura de outras 
colunas) e acompanhar as mudanças na minha es-
crita. Nessa relação, antes introvertida e que hoje 
implica compromissos e desafios, tudo que é dado 
é recebido de volta. Uma relação que se expandiu 
envolvendo aprendizagem, crescimento e abrindo 
novos caminhos.

Vida longa à DESVIO!
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