
No dia 11 de novembro de 2016 ocorreu 
o lançamento online da primeira edição 
da Revista Desvio, e quase duas semanas 
depois, no dia 24, os membros do periódico 
participaram do I Encontro - O Ensino 

de Artes na Formação Universitária na 
UFRJ, no qual tiveram a oportunidade 
de divulgar o projeto e apresentar o 

conteúdo da publicação. De lá pra cá 
aconteceram diversas mudanças, tanto no 

que diz respeito ao corpo editorial, com a saída 
de antigos colaboradores e a chegada de novos, bem como no 
projeto gráfico, que tornou-se mais colorido e dinâmico. Entre 
tantas mudanças, necessárias para o aperfeiçoamento das 
ideias, ou de adaptações às demandas dos leitores, mantemos 
o nosso princípio inicial: ser uma plataforma para a divulgação 
de trabalhos científicos e artísticos, sobretudo para aqueles que 
não dispõe de muitas oportunidades, seja por sua inexperiência 
ou falta de título acadêmico.        
 A Desvio começa sua história como uma revista, mas 
atualmente isso é apenas um dos muitos “produtos” que ela 
oferece para quem a acompanha. No início contamos com 

o apoio de muitas pessoas, fundamentais para darmos os 
primeiros passos, assim como ouvimos comentários 

negativos de tantas outras, que duvidavam da 
nossa competência em dar continuidade ao 

trabalho. Na época, ninguém do grupo possuía 
experiência prévia com produção editorial, 
mas contávamos com um designer e muitos 
curiosos, dispostos a descobrir o que era 
necessário para tirar a ideia do papel. 
Nesse sentido, a persistência, o aprender-
fazendo e a abertura para diálogo foram/
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são pilares fundamentais que promoveram o 
nosso amadurecimento. E, diante a boa recepção 

da revista, encorajamo-nos a desenvolver projetos 
de outras natureza, como é o caso dos grupos de 

pesquisa, exposições, seminários, etc.    
 Atualmente é possível consultar a cronologia 

resumida da Desvio no próprio site, com o ano de 
lançamento de cada edição, das exposições organizadas 
e a criação das colunas de crítica e entrevista. Além disso, 
grifamos que a nossa história foi contada algumas vezes, sendo 
a primeira delas no Seminário UFRJ faz 100 anos: história, 
desenvolvimento e democracia, em 2017. Com apenas um 
ano de existência, foi apresentado a comunicação “A criação da 
Revista Desvio e a abertura de novas oportunidades acadêmicas”, 
desdobrada em um artigo de mesmo título, publicado nos anais 
do evento. Na ocasião, os membros fundadores compartilharam: 
as ideias norteadoras para a criação do projeto; as expectativas 
e recepção das duas primeiras edições; os números alcançados, 
tanto de submissões de textos como de seguidores nas redes 
sociais; e os planos para o futuro, felizmente boa parte já 
concretizados. Nesse sentido, merecem destaque também outros 
dois momentos em que a nossa trajetória foi narrada por seus 
membros. 
 Em 2019, os editores chefes da Revista Desvio, 
Gabriela Lúcio e João Paulo Ovidio, foram entrevistados pela 
historiadora da arte Talitha Motter, editora e curadora da 
revista Arte ConTexto. Interessada nas publicações de revistas 
de artes visuais no Brasil, especificamente no formato digital, 
a motivação da conversa foi conhecer a nossa trajetória, a 
produção de conteúdo para o ambiente virtual e as ações 
realizadas no espaço físico. A transcrição do texto está 
disponível no site Réseaux Sensibles, plataforma na qual a 
autora disponibiliza as entrevistas produzidas em razão de 
seu projeto de doutorado. Já no ano passado, em 2020, 
Vitor Gomes convidou João Paulo Ovidio para uma 



live na sua conta profissional, Vitor Gomes 
Turismo, sendo o principal objetivo comentar 
a respeito do trabalho desenvolvido na 
revista, os desafios e conquistas, assim como 
as mudanças ocasionadas devido a pandemia 
de COVID-19. A interação do público, os 
comentários, sugestões e perguntas, motivaram-
nos a criar a presente Edição Especial, sendo 
um gesto de agradecimento por tudo que 
conquistamos até aqui, além de ser um meio de dar 
continuidade a construção da nossa história - ainda tão 
jovem mas ao mesmo tempo tão consistente e bonita.  
  Por meio deste texto editorial, buscamos ser 
transparentes com nossos leitores, isto é, partir da sinceridade 
para não camuflar ou romantizar os percalços enfrentados nos 
últimos anos. Para começar, é importante dizer que tivemos 
inúmeros problemas, contratempos, situações complexas e 
na realidade, ainda temos. Os tempos realmente estão duros, 
e essa dureza se reflete nas ações. Já comentamos inúmeras 
vezes que a Desvio é um projeto mantido com amor e força 
de vontade. Infelizmente, nunca recebemos um salário para 
exercer nossas funções e, com certeza, temos mais prejuízos 
financeiros do que ganhos. Mesmo com os relatos dessas 
situações, às vezes recebemos ataques, ofensas, desrespeitos 
e grosserias, vindos de pessoas que pouco ou nada conhecem 
sobre o trabalho que desenvolvemos aqui. São cobranças 
descabidas, proferidas sem a preocupação de estar ferindo 
quem está do outro lado da tela, produzindo conteúdo 
gratuitamente. Por isso, neste aniversário, queremos 
respeito, compreensão, empatia e cuidado. É só isso que 
pedimos, e nada mais! As pessoas que viabilizam a Desvio 
são pessoas comuns, trabalhadoras, desempregadas, lutando 
para sobreviver e dando o seu melhor para manutenção 
desta plataforma.



 O nosso sonho não é segredo pra ninguém, 
compartilhamos-o sempre que possível: queremos que a 
Revista Desvio seja auto-sustentável. Todos que atuam de 
modo independente, possuem um sonho parecido com esse, 
o de ter seu trabalho remunerado. Tal questão nos motivou 
a convidar profissionais do campo da arte, memória e cultura 
para divulgar seus trabalhos e experiências, uma vez que por 
meio dos relatos identificamos várias afinidades. Conhecer os 
pares permite criar redes de apoio, a entender que ninguém 
está sozinho nessa caminhada, e que a união é a chave para 
o crescimento. Por uma questão de tempo e espaço, muitos 
ficaram de fora da publicação, mas são tão importantes quanto 
os contemplados. Quanto ao sonho enunciado anteriormente, 
estamos interessados em possibilidades para torná-lo 
realidade, por esse motivo concorremos a editais e procuramos 
firmar parcerias, tanto para manter o que já fazemos, como 
para ampliar nosso alcance. Se você pode e quer nos ajuda, 
entre em contato através do e-mail desvio.editorial@gmail.com  
 Também não é segredo que depois de cinco anos de 
estresse e cansaço acumulado, pensamos muitas vezes em 
desistir, “abandonar o barco”. Entretanto, quando olhamos 
com outros olhos, percebemos a importância de continuar, 
porque há pessoas queridas que nos ajudam com sua força 
de trabalho e com o seu afeto. E com isso, não poderíamos 
deixar de agradecer. Gostaríamos de agradecer a todos que 
estiveram presentes nesse projeto até hoje, e que ajudaram 
na concepção, criação e viabilização dele. Primeiramente, 
agradecemos a Thiago Fernandes, que fez parte do início 
da Desvio, colaborou em todo processo de construção, e, 
apesar de não fazer mais parte da equipe, ainda nos ajuda em 
diversas ações. Em seguida, e mais importante, agradecemos 
a Daniele Machado, que por muitos anos ocupou o cargo de 
Diretora Geral. Não chegaríamos até onde chegamos sem 
ela, por isso, somos gratos por tudo que vivemos juntos e 
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todas as possibilidades que conseguimos galgar. Para 
além de colegas de trabalho, a amizade foi de extrema 
importância, e independente de todas as diferenças 
e desentendimentos, o que fica são as boas 
lembranças, o carinho e os projetos realizados. 
Por fim, agradecemos aos seguidores, artistas, 
acadêmicos, apoiadores, enfim, todos que 
estão ao nosso lado. Desejamos para a 
Revista Desvio sucesso, continuidade, 
auto-sustento e que nosso trabalho seja 
finalmente remunerado.
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