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CAMINHOS PARA ALÉM  
DA MARGEM
exposição virtual debate a pluralidade artística  
de mulheres negras

Beatriz Ellen Roza e Clarelis Rodrigues1

No início de 2020, quando o Brasil entrou em um cenário pandêmico, a sensa-

ção que ficou em muitos de nós foi de vazio. Conforme o tempo passou, além 

de um sentimento de incerteza, a necessidade de nos manter conectadas com 

espaços que se fecharam dominava parte significante dos nossos pensamentos. 

Enquanto isso, o movimento do Black Lives Matter ocorria e estátuas eram der-

rubadas, pichadas e ressignificadas. Ainda que o Brasil tenha uma história racial 

diferente da história dos Estados Unidos, o que acontecia lá movimentava as 

pautas aqui. Isso causou indignação, mas também nos deu esperança por um 

movimento negro brasileiro mais radical, nos inspirou resistência.

Nós tentamos conciliar essas feridas com o desejo de produzir. Neste con-

texto, criamos o Para Além da Margem, um projeto de exposição virtual2, com 

o propósito de transpassar as barreiras coloniais presentes na História da Arte, 

que, por séculos, instituiu seus próprios centros de arte erudita. Nós queremos 

incentivar o diálogo entre mulheres negras de diversas realidades e promover a 

celebração do fazer e do pensar artístico.

1  Graduandas em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: beatrizellen17@icloud.com e clarerodrigues5@gmail.com
2  O site da exposição virtual é o paraalemdamargem.com. Além da curadoria, 
nele há mais informações sobre as artistas, o projeto e também textos de autoras que 
inspiraram a curadoria.
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BEATRIZ: Eu já tinha a ideia de fazer uma exposição apenas com mulheres ne-

gras há certo tempo, mas sempre com muitas implicações. Quando a pandemia 

começou, saber que meus planos pessoais e profissionais iam ser adiados me 

deixou em desespero. A sensação de estar sempre um passo atrás de todos é 

comum quando se é preta, da Baixada Fluminense (periferia do Rio de Janeiro) 

e estuda em um curso tão elitista quanto História da Arte. Mesmo me dedicando 

nas aulas, sei que as oportunidades do mundo da Arte já estão direcionadas a 

quem tem contatos, dinheiro e pele branca. Transferir esse pensamento para a 

“nova realidade” só causou mais ansiedade, pois eu sabia quem teria condições 

de aproveitar o tempo ocioso para fazer cursos e formar um currículo incrível (e 

caro). Contatei Clarelis quando amadureci a ideia da exposição e a parte visual 

do site. Passamos por algumas semanas de debates até que idealizamos o que 

queríamos para o projeto. E, então, fomos atrás de algumas artistas, que se 

engajaram muito com a exposição.

Fig. 01: Captura de tela da página inicial da exposição Para além da margem.
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Criamos um edital de chamada feito especialmente 

para a plataforma online da UFRJ, que chegou aos estudantes 

da UFRJ, com o apoio da coordenação do curso de História 

da Arte e da Escola de Belas Artes. No total, selecionamos 17 

artistas para integrar a exposição, e, então, planejamos uma 

entrevista com elas para a criação de um texto de perfil. As 

perguntas eram baseadas nas leituras que fizemos sobre as 

obras de cada uma. Durante as conversas, outras questões 

surgiram e algumas dessas mulheres nos levaram para cami-

nhos distintos porque cada personalidade se encaixava em 

uma história única, refletida em cada linha. Após produzir os 

textos, percebemos que essas mulheres tinham mais em co-

mum do que em primeiro momento: apesar da singularidade, 

todas tinham a disposição e a necessidade de se expressar e 

fazer arte com o que tinham disponível.

CLARELIS: Enquanto conhecia melhor as novas artistas, pen-

sei muito no significado da palavra curadoria. Para além da 

concepção e montagem de uma exposição artística, meditei 

sobre o sentido etimológico que a palavra emprega, como o 

ato de cuidar, zelar e curar. Pensei em como a curadoria digital 

abriu portas para infinitas possibilidades, mas me preocupei 

com as dificuldades que a internet trouxe à relação especta-

dor/obra e, sobretudo, à relação do curador/artista. Até que, 

após ler o texto que produzi, uma das artistas me agradeceu 

pela sensibilidade que tive em descrever a relação dela com a 

mãe. Quando escutei isso, tive certeza de que o foco da nossa 

exposição seria tentar nos aproximar das artistas em diferen-

tes camadas. Então, por meio de novos contatos, passamos 

a colocar em prática o conceito da plataforma e a disposição 

das obras.
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Fig. 02: Captura de tela da exposição Para além da margem.  

Obra “Catirina” da artista Aline Guimarães, 2020.

Fomos muito gratas pelo tempo disponibilizado pelas artistas. A intenção 

do projeto, além de juntar um grupo de artistas negras, era criar uma plataforma 

para que elas pudessem, juntas, falarem e serem ouvidas. E ninguém melhor 

para falar sobre as artes delas do que elas mesmas. Nós acreditamos que a 

presença da voz de cada artista deu alma ao projeto, tornou o Para Além da 

Margem mais real e sensível.

A criação do projeto foi muito especial e única porque nós pudemos co-

locar em prática os aprendizados que ainda estão sendo adquiridos na Univer-

sidade. Sem dúvida, essa foi uma experiência que agregou muito para nosso 

desenvolvimento acadêmico ao mesmo tempo em que pudemos produzir algo 

que dialoga diretamente com a comunidade. No livro Memórias da Plantação, 

a autora Grada Kilomba reflete: “Um profundo niilismo e destruição nos invadi-

riam se considerássemos a margem apenas uma marca de ruína ou de ausência 

de fala, em vez de um lugar de possibilidade.” (GRADA, 2019, p. 69) Ela nos 

convida também a relembrar os pensamentos de Bell Hooks que evidenciam a 

margem como um lugar de criatividade e produção de conhecimento, logo, de 

resistência.
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Apesar da autora se referir à academia, tomamos a liberdade de usar es-

sas palavras para os ambientes da Arte que têm sido elitistas e racistas ao longo 

da História. Em suma, percebemos que ir para além da margem não se trata 

apenas de habitar e resistir ao centro, mas sim enxergar as nossas comunidades 

como lugares que devemos integrar. Dessa maneira, conseguiremos entender 

as periferias como os verdadeiros centros de Arte.
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