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7

Introdução

Alex Ratts

No extraordinário ano de 1968, uma jovem negra nordes-
tina, residente no subúrbio carioca, tendo estudado em esco-
las públicas, inicia o curso de história na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (ufrj) e é profundamente marcada pelas 
movimentações políticas e culturais, nacionais e transnacio-
nais, daquela temporada, como ela relata em seu ensaio “Por 
um território (novo) existencial e físico”, de 1992: “Naquele 
ano, além de maio de 68, junho foi o momento aqui no Rio 
das grandes passeatas do movimento estudantil. Aconteciam 
também os levantes antirracistas nos Estados Unidos, além 
da Guerra do Vietnã”. Em sequência, ela expõe um processo 
pelo qual estudantes negros e negras das classes populares 
vivenciam adentrar o espaço acadêmico e ter contato com 
outras visões de mundo emancipatórias: “Nesse momento 
abandonei qualquer projeto burguês como se saísse por uma 
Exit [“saída”, em inglês] imaginária da fila da Passeata dos 
Cem Mil. Nesse momento eu tive consciência de minha cor 
preta e do quanto eu poderia começar ‘de novo’. Comecei 
então um ativismo político”.1

Se essa foi a entrada da estudante universitária Beatriz Nas-
cimento, o contraste entre a formação de uma “consciência 
negra” e o ensino de história no país, que enquadrava a África 
e descendentes de africanos nos limitados patamares da co-
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8  Uma história feita por mãos negras

lonização e escravidão, resultou numa postura crítica, como 
indica na conferência Historiografia do Quilombo, proferida 
durante a Quinzena do Negro, em 1977, na Universidade de 
São Paulo (usp), e cuja fala foi reproduzida no documentário 
Orí (“cabeça”, na língua africana yorubá), de Raquel Gerber, 
lançado em 1989: “Quando cheguei na universidade a coisa que 
mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo. Como se 
nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra 
escrava, como mão de obra para fazenda e para mineração”.

A diferenciação de prismas — do escravo para o negro — foi 
se tornando para Beatriz Nascimento um horizonte de estudo, 
pesquisa e ativismo. Em seus primeiros escritos, na metade 
da década de 1970, ela delineia a ideia de uma “história do 
homem negro”, uma história negra feita por pessoas negras, 
algo incomum para a época. Na reportagem-documentário 
para a tv Cultura O negro: Da senzala ao soul, de Gabriel Priolli 
Netto e Armando Figueiredo Neto, direcionada para o mesmo 
evento na usp, ela complementa sua proposição: “A história do 
Brasil… eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Honório 
Rodrigues, que já se tornou, assim, quase uma afirmação geral: 
a história do Brasil foi escrita por mãos brancas”. Cabe notar 
a frase original cunhada pelo historiador, ao resenhar uma 
obra do brasilianista Robert Conrad: “A história do Brasil foi e 
continua sendo uma história de brancos, e de poucos mulatos 
e raríssimos negros. Mas houve sempre um filtro branco que 
permitiu que somente uma parte da verdade viesse à luz e 
não ferisse a consciência social”.2 Neste ponto é traçada uma 
relação de mão dupla entre o fazer histórico e a sociedade.

Ao comentar a imagem e o posicionamento de Beatriz Nas-
cimento no filme Orí, a antropóloga norte-americana Christen 
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Introdução 9

Smith aponta alguns sentidos do seu discurso: a militância, a 
descolonização do conhecimento, sobretudo o acadêmico.3 Es-
ses dois registros imagéticos, dentre alguns mais, indicam um 
lugar negro de fala inscrito na corporeidade de Beatriz Nasci-
mento: contra o colonialismo cultural (na expressão de outros 
expoentes da intelectualidade negra) e por um conhecimento 
elaborado por alguém “de dentro”, aliando o fazer científico à 
subjetividade, elegendo a formação social dos quilombos como 
base de uma interpretação de nação e de mundo.

Uma história feita por mãos negras

Nos anos 1970, em todas as regiões do país, especialmente nas 
grandes capitais, é perceptível a entrada de estudantes negras 
e negros nas universidades públicas. Uma parte se aglutina e 
se engaja na formação de grupos que constituíram o movi-
mento negro durante o regime militar. A carreira acadêmica 
de Beatriz Nascimento foi feita basicamente em história — 
graduação (1968-72) e especialização (1979-81) na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (ufrj) e mestrado incompleto (1979-
-84) na Universidade Federal Fluminense (uff), tendo antes 
experiência com arquivos documentais na Fundação Getulio 
Vargas (fgv) e no Arquivo Nacional. Durante a especializa-
ção, a pesquisadora teve duas bolsas de curta duração, uma 
da Casa Léopold Senghor e outra da Fundação Ford, que na 
época investia em estudos sobre relações raciais no país. Parte 
da pesquisa, realizada de maneira independente de qualquer 
instituição acadêmica, consistia em observar — em campo e 
via documentação — os quilombos como sistemas alternativos 
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10  Uma história feita por mãos negras

à estrutura escravista, com potencial continuidade em favelas, 
particularmente no caso do Rio de Janeiro. Em 1994, ela inicia 
outro mestrado na Escola de Comunicação da ufrj, interrom-
pido pela fatalidade de sua morte, no começo de 1995.

No ano de 1974, em várias tardes de sábado, no então re-
cém-criado Centro de Estudos Afro-Asiáticos (Ceaa) da Uni-
versidade Cândido Mendes, em Ipanema, Rio de Janeiro, se 
dava um encontro de pessoas negras, a maioria jovem, inte-
ressadas nas questões raciais, negras e africanas. A cena é de 
tal forma pontuada de acontecimentos que é possível traçar, 
a partir desse momento, uma memória ano a ano. Em 1975, 
com integrantes provenientes das reuniões, são constituídos o 
Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (ipcn), a Sociedade 
Brasil-África (Sinba) e o Grupo de Trabalho André Rebouças 
(Gtar) na uff.

De 1976 em diante, o Gtar, formado por estudantes negros 
e negras da uff, passa a realizar anualmente a Semana de 
Estudos sobre a Contribuição do Negro na Formação Social 
Brasileira, contando com o apoio da antropóloga Maria Maia 
Berriel (diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), 
do sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira (da usp) e de Bea-
triz Nascimento, incluindo parte da intelectualidade brasileira 
e estrangeira, negra e branca, afeita a esse campo de estudo. 
Tanta efervescência em pleno regime militar atraiu olhares 
conservadores. A entrevista “O negro visto por ele mesmo”, 
concedida pela historiadora à revista Manchete, de circulação 
nacional, foi registrada pela Divisão de Segurança e Informa-
ção, órgão do Ministério da Educação e Cultura que agia na 
vigilância de supostos opositores do regime por questionarem 
a ideia de “democracia racial”.4 A notificação aponta os bailes 
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Introdução 11

black, de origem norte-americana, que também podiam ser 
convertidos em espaços de “aglutinação racial” e confrontar a 
“sociedade branca dominante”.

À mesma época, uma aglutinação de estudantes negros e ne-
gras também se dava em São Paulo: a Quinzena do Negro, que 
aconteceu entre 28 de maio e 8 de junho de 1977, organizada pelo 
sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira. O evento teve uma 
mesa formada por estudantes afro-brasileiros, dentre eles Ra-
fael Pinto e Hamilton Cardoso, que cursavam respectivamente 
ciências sociais e jornalismo, e que no ano seguinte participa-
riam da fundação do Movimento Negro Unificado (mnu). Como 
parte da Quinzena, houve uma exposição de peças africanas e 
afro-brasileiras no Museu de Arqueologia e Etnologia, sob a 
responsabilidade do historiador da arte Marianno Carneiro da 
Cunha, e uma mostra de jornais da imprensa negra na Biblioteca 
Mário de Andrade. O evento também foi alvo dos militares, por 
meio de notificação do Departamento de Ordem Política e Social 
(Dops) do Estado de São Paulo.5

Nesse período, numa conjunção entre indivíduos e coleti-
vidade, entre estudantes de graduação e intelectuais ativistas, 
o Gtar elabora uma proposta de alteração de temas e autorias 
relativos às questões raciais e negras na universidade: intro-
duzi-las nos cursos de humanidades, ampliando a bibliografia 
adotada, e articular pesquisadores e pesquisadoras dessas temá-
ticas com o corpo docente do Instituto de Ciências Humanas 
e Filosofia da uff. Essa pauta também foi colocada por grupos 
negros, como o ipcn, e afins, como a Sociedade de Estudos da 
Cultura Negra no Brasil (Secneb) e o Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro). As bases de uma disputa 
epistemológica vinham inicialmente de intelectuais ativistas 
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12  Uma história feita por mãos negras

que não estavam centrados no espaço acadêmico, a exemplo 
de Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e Clóvis Moura, 
que já publicavam desde o fim dos anos 1950 e começo da dé-
cada seguinte. Nessa esteira, Beatriz Nascimento propõe “uma 
história do homem negro”, enquanto Eduardo de Oliveira e 
Oliveira propugna “uma sociologia negra”.

Segundo Robert Slenes, em apresentação ao livro Das cores 
do silêncio, de Hebe Mattos,6 professora da uff, na historio-
grafia estrangeira, especificamente na anglo-saxã, um quadro 
mais amplo vinha se delineando, sem maior ressonância no 
Brasil, incorporando temas ligados a grupos em contenda com 
o colonialismo, o racismo, o sexismo e o capitalismo, aproxi-
mando história e antropologia, implicando considerar esses 
pontos de vista nas análises sociais. Assinalando “autores-mi-
litantes” afro-americanos como W. E. B. Du Bois e C. L. R. 
James e certa influência entre historiadores estadunidenses, ne-
gros e brancos, Slenes rememora um contexto semelhante na 
uff, nos anos 1980, de recepção do movimento operário e dos 
“novos movimentos sociais”, sem nomear pessoas ou grupos.

Podemos depreender que nesse conjunto estariam Beatriz 
Nascimento e demais intelectuais ativistas, o Gtar e vários gru-
pos de movimentos negros. Por suas publicações e palestras, 
a autora se destaca como figura pública. Seus textos são lidos 
pela coletividade que está nascendo, e, por sua vez, ela observa 
crítica e sensivelmente as expressões culturais, artísticas e po-
líticas, suas conexões e seus impactos. Naquele período, na 
segunda parte dos anos 1970, no circuito Rio-São Paulo, havia 
poucas mulheres negras em evidência na vida acadêmica e 
militante, a exemplo de Helena Theodoro, Thereza Santos, 
Neusa Maria Pereira e Lélia Gonzalez.
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Introdução 13

Desde os primeiros textos publicados, Beatriz Nascimento 
elege o tema da mulher negra e a trama entre raça, classe 
e sexo como relevante (antes de o termo “gênero” tornar-se 
corrente nos estudos e no ativismo feminista). Em 1976, após 
o lançamento do filme Xica da Silva, do diretor Cacá Diegues, 
Beatriz Nascimento publica uma crítica bastante densa e en-
fática à representação da personagem principal, seja como “es-
crava” que ascendia socialmente pelo relacionamento sexual 
com o “senhor”, seja como mulher negra. Dentre os desdo-
bramentos dessa crítica, Beatriz Nascimento é procurada al-
guns anos depois pelo cineasta para colaborar na consultoria 
do filme Quilombo, de 1984, junto com Lélia Gonzalez e Joel 
Rufino dos Santos.

Nos anos 1980, o tema do feminino, por vezes racializado, 
aparece em vários poemas da autora, que têm como referên-
cia suas fases de vida, algumas mulheres da família (mãe e 
irmãs), amigas e as metáforas de corpos celestes — Terra, 
Vênus, Lua, estrelas — vistas entre movimentos e sentimen-
tos. A questão da mulher negra pode ser observada também 
na ideia de um projeto de pesquisa — “O papel da mulher 
nos quilombos brasileiros: Resistência e vida” — incompleto 
e sem relato de execução.

Sem pertencer a coletivos específicos, ao consultar seu 
acervo é perceptível que Beatriz Nascimento tinha interesse 
pela questão das mulheres e também do feminismo, rece-
bendo convites para participar de debates no Conselho Es-
tadual da Condição Feminina de São Paulo, na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção São Paulo — Comissão da Mulher 
Advogada e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher —, no 
Programa da Mulher Negra e do Núcleo de Pesquisas e Estu-
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14  Uma história feita por mãos negras

dos sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais 
(ufmg), consultando ensaios e artigos de autoras como Fúlvia 
Rosemberg, Sonia Giacomini, Mary Garcia Castro, Mireya 
Suarez, Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, além de manifes-
tos de grupos feministas de Berlim e Caracas. Em 1986, ela 
recebeu o título de Mulher do Ano do Conselho Nacional da 
Mulher Brasileira.

Vale ressaltar que, nos Estados Unidos, algumas escritoras 
como Alice Walker, pouco publicada no Brasil, com Vivendo 
pela palavra, e Audre Lorde, traduzida e editada mais recente-
mente, tinham livros de poesia nos anos 1970, e apenas na dé-
cada seguinte foram editadas em coletâneas, respectivamente 
In Search of Our Mothers’ Gardens, de 1983, e Irmã outsider: En-
saios e conferências, primeiro publicada em 1981, tratando, na 
escrita ensaística, das questões raciais e nacionais, das mulhe-
res, em particular as negras, dos efeitos do passado escravista 
na comunidade negra e dos estereótipos. Essa justaposição, e 
não comparação, pode ser ampliada para outras autoras como 
Angela Davis e Lélia Gonzalez, que também refletiam sobre 
esses temas, além de colocarem em pauta distintas aproxi-
mações com o feminismo e a articulação entre raça, sexo e 
classe, antes mesmo de haver o termo “interseccionalidade”. 
Em mais de uma fala transcrita, Lélia Gonzalez reconhece 
o protagonismo das mulheres negras, e particularmente de 
Beatriz Nascimento, na fase inicial de organização do movi-
mento negro no Rio de Janeiro. Em suas reflexões, Christen 
Smith aproxima Beatriz Nascimento do feminismo negro por 
correlacionar quilombo, corpo e ancestralidade africana, so-
bretudo no filme Orí, e por considerar a corporeidade como 
um terreno político.
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Introdução 15

Nos anos 1980, além do trabalho como professora de história 
da rede fluminense de educação, ela se dedica a outras ativida-
des, como a poesia, chegando a participar de alguns encontros 
de poetas e ficcionistas negros. Em meados da década, Beatriz 
Nascimento teve o diagnóstico de transtornos psíquicos, que, 
à maneira de alguns e algumas artistas e ativistas, ela traz ar-
gutamente para sua escrita literária: “Se eu pudesse escrever, 
não tormento, mas alegria, não ressentimento, mas afirmação. 
Ah! Se pudesse descrever objetivas razões, e não meu próprio 
subjetivo alçando-me a essas horas intactas”.7

No mesmo período, ela continuou colaborando com o Gtar 
e por muito tempo ministrou palestras e cursos a convite dos 
movimentos negros, universidades e órgãos públicos nacionais 
e internacionais, destinados a um público amplo, o que indica 
que havia relevância social e demanda para as questões negras, 
raciais, quilombolas e africanas. Na mesma época, Beatriz Nas-
cimento, juntamente com Lélia Gonzalez, participou também 
do Grupo de Trabalho Temas e Problemas da População Negra 
no Brasil, da Associação Brasileira de Pós-Graduação e Pes-
quisa nas Ciências Sociais (Anpocs), um dos mais importantes 
espaços de discussão dessas temáticas no país. Beatriz Nasci-
mento apresentou o trabalho “O movimento de Antônio Con-
selheiro e o abolicionismo: Uma visão da história regional” 
(1981), e Lélia Gonzalez, a comunicação “Racismo e sexismo 
na cultura brasileira” (1983).

Além das atividades docentes, acadêmicas e militantes, Bea-
triz Nascimento, a partir de sua pesquisa, redigiu os textos e 
fez a narração do mencionado filme Orí, que tem como foco 
os deslocamentos da população negra entre África e Brasil, 
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16  Uma história feita por mãos negras

entre o Nordeste e o Sudeste, entre culturas e movimentos 
negros, em aproximação com sua trajetória entre Aracaju e 
Rio de Janeiro, entre quilombos e terreiros. Para compreender 
essas diásporas, ela cunha os termos transmigração e transatlan-
ticidade. Esta última noção se aproxima das proposições que 
outros autores e outras autoras trariam depois, como tem sido 
apontado: Lélia Gonzalez com amefricanidade, com foco em 
negros e ameríndios; Luiz Felipe de Alencastro com Atlântico 
Sul; e Paul Gilroy com Atlântico Negro.

Beatriz Nascimento fez algumas viagens internacionais: 
para trabalho de campo acerca de quilombos históricos em 
Angola, a partir de Luanda, com passagem por Lisboa, em 
outubro de 1979; para o Festival Pan-Africano de Arte e Cul-
tura (Fespac) em Dacar, no Senegal, entre dezembro de 1988 
e janeiro de 1989; para o Festival Internacional de Cultura, 
em agosto de 1991, na Martinica, no qual também estiveram 
o bloco afro Ilê Aiyê, o antropólogo e babalorixá José Flavio 
Pessoa de Barros e Lélia Gonzalez; e para o evento Dias de 
Cultura Brasileira em Berlim, Alemanha, em setembro de 1994, 
com Muniz Sodré, a fim de apresentar o filme Orí, dentre ou-
tros compromissos.

A única publicação institucional acadêmica que incluiu um 
trabalho seu foi a revista Estudos Afro-Asiáticos, com o ensaio 
“Kilombo e memória comunitária: Um estudo de caso” (1987). 
O artigo “O conceito de quilombo e a resistência cultural ne-
gra” (1985) foi publicado inicialmente na revista Afrodiáspora, 
coordenada pelo intelectual ativista Abdias do Nascimento, 
compondo parte do curso de extensão universitária Sankofa: 
Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, organizado por 
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Elisa Larkin do Nascimento, realizado pelo Ipeafro,* e se tor-
nou um de seus textos mais reeditados. A comunicação “O 
movimento de Antônio Conselheiro e o abolicionismo: Uma 
visão da história regional”, apresentada no v Encontro anual 
da Anpocs, em 1981, foi publicada post mortem na Revista do 
Patrimônio (Iphan), em 1997, e no sítio eletrônico da institui-
ção. Em 1987, ela publica o capítulo “Introdução ao conceito 
de quilombo” na coletânea Negro e cultura no Brasil, composta 
por Helena Theodoro Lopes, Beatriz Nascimento e José Jorge 
Siqueira. Cabe ressaltar que até o começo dos anos 1980 quase 
nenhuma mulher negra acadêmica tinha um livro autoral ou 
em coautoria.

No campo da história e da historiografia, Beatriz Nasci-
mento era provavelmente a única mulher negra no circuito 
dos estudos sobre “escravidão”. No terreno das relações ra-
ciais, particularmente nos núcleos de Rio de Janeiro e São 
Paulo, havia vários homens brancos e poucas pessoas negras 
como pesquisadoras. Com suas identificações e com maturi-
dade de estudo e pesquisa, mantendo-se em um conjunto re-
lativamente conciso de temáticas, prosseguindo parcialmente 
na pós-graduação, e apesar de seu trânsito em alguns grupos 
e instituições, Beatriz Nascimento não experimentou a con-

* O evento ocorreu entre 1984 e 1985, na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, contando 
com especialistas negros(as) e brancos(as), alguns(mas) inseridos(as) em 
universidades: Joel Rufino dos Santos, Muniz Sodré, Dalmir Francisco, 
Milton Santos, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Helena Theodoro, 
Vera Triumpho, Nei Lopes, Sueli Carneiro, Juana Elbein dos Santos, 
Marco Aurélio Luz e João Baptista Borges Pereira. Iniciativas como essa 
antecedem a demanda pela história e cultura africanas e afro-brasileiras, 
devidamente reconhecida pelo Estado brasileiro nos anos 2000.
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tinuidade e a permanência no espaço acadêmico, com suas 
hegemonias na composição do corpo docente e discente, na 
pesquisa e no ensino.

O aprofundamento dos estudos, assim como as interlocu-
ções cada vez mais amplas — territórios fluminenses, regionais 
(Bahia, Goiás, São Paulo e outros), africanos (Angola, Senegal), 
europeus (Portugal, Alemanha e Itália) —, possibilita a Beatriz 
Nascimento se situar e se pronunciar nos vastos e intensos pro-
cessos de colonização e descolonização. Na crítica ao colonia-
lismo, a autora pode ser vista no conjunto de intelectuais ativis-
tas da estirpe dos martiniquenses Aimé Césaire e Frantz Fanon, 
de vários africanos — o angolano Agostinho Neto, o guineense 
Amílcar Cabral, o congolês Patrice Lumumba, o sul-africano 
Steve Biko — e da estadunidense Angela Davis, incluindo, no 
Brasil, uma vasta lista, rememorando os nomes de Guerreiro 
Ramos e Clóvis Moura, reiterando as figuras de Abdias do Nas-
cimento, Eduardo de Oliveira e Oliveira, Lélia Gonzalez, e de 
apoiadores da luta anticolonialista, como José Maria Nunes Pe-
reira, fundador do Centro de Estudos Afro-Asiáticos. É a tes-
situra de um pensamento negro-africano descolonizador que 
está expressa em inúmeros artigos, livros e entrevistas, antes 
de haver os termos “descolonial” ou “decolonial”.

No que concerne aos confrontos e propostas relativos ao co-
nhecimento acadêmico e científico, Beatriz Nascimento deve 
ser compreendida não apenas entre ativistas de maneira indi-
vidual. Como intelectual do movimento negro — forjada nele 
e constituidora de suas bases —, é uma pensadora que trata 
do Brasil em suas inter-relações com Europa e África, crítica 
da colonização, afinada com os processos de descolonização 
política e contra o colonialismo cultural.
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Tais embates podem ser vistos em outras perspectivas, a 
exemplo daqueles engendrados pelas mulheres negras. Patricia 
Hill Collins, em Pensamento feminista negro,8 se debruça sobre 
a construção de uma epistemologia feminista negra ante as 
barreiras de raça, gênero e classe no espaço acadêmico norte-
-americano. Segundo a autora, grupos de “conhecimento sub-
jugado”, como o pensamento das mulheres negras, devem se 
desdobrar a mais para convencer uma comunidade acadêmica 
hegemônica — “homens, brancos, de elite e que se declaram 
hétero”. Algo semelhante se deu no Brasil: o questionamento 
do racismo e seus efeitos, do mito da democracia racial e das 
condições de vida da população negra ganha contornos espe-
ciais na escrita de mulheres negras que tratam da corporei-
dade, da subjetividade, das famílias e comunidades. De um 
lado, suas formulações tiveram pouca reverberação no espaço 
acadêmico dos anos 1970 e 1980. De outro, estão na base dos 
movimentos antirracista e feminista.

Ainda segundo Collins, um dos baluartes da questão episte-
mológica está na exigência de distanciamento entre “sujeito” e 
“objeto”, distinção que não faz sentido para intelectuais/militan-
tes, vindos “de dentro” e que estudam temas relativos à comu-
nidade negra. Outro critério é a recusa da subjetividade e, parti-
cularmente, da emoção no trabalho acadêmico, algo que Beatriz 
Nascimento propunha como passível de compor a pesquisa e a 
reflexão intelectual. A experiência (pessoal e coletiva), que tam-
bém deveria ser afastada dessa arena, é constitutiva dos saberes 
das mulheres negras e de outros grupos, seja em dimensão co-
letiva ou individual, em formas inscritas no corpo e no espaço.

O espaço acadêmico, a exemplo de outros espaços sociais, é 
marcado por quadros assimétricos. Esse processo é composto 
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por vários mecanismos. Um deles é a recusa ou desqualificação 
do saber militante ante o saber acadêmico/intelectual. Outro 
é a deslegitimação da produção negra, com exceção de alguns 
autores que ganham prestígio nacional e internacional, como 
delineia Sueli Carneiro na tese A construção do outro como não 
ser como fundamento do ser, de 2005.9 No caso da política de cita-
ções, no que se refere a publicações acadêmicas sobre relações 
raciais e quilombos, Abdias do Nascimento e Clóvis Moura, de 
larga produção anterior, estão dentre os mais citados, sendo, 
por vezes, os únicos mencionados ou convidados a integrar 
coletâneas das quais quase nenhuma mulher negra participa.

Nos primeiros anos da década de 1990, Beatriz Nascimento 
continua algumas atividades de comunicação de seus estudos 
e também de divulgação do filme Orí, a exemplo da ida a Goiâ-
nia, a convite do mnu local e da Universidade Federal de Goiás, 
para debater a situação dos quilombolas Kalunga, ameaçados 
pela construção de uma hidrelétrica, com exibição e debate 
relativo ao filme. Em 1994, ela inicia o mestrado na Escola 
de Comunicação da ufrj, com orientação de Muniz Sodré, o 
que a impulsiona a trabalhar com outras temáticas, ainda no 
horizonte negro e racial.

Em janeiro de 1995, por questões que envolviam o namorado 
de uma amiga, apontado por esta como agressor, Beatriz Nas-
cimento foi por ele assassinada a tiros numa rua de Botafogo, 
Zona Sul do Rio de Janeiro. Tratava-se de um homem branco, 
de 35 anos, um mergulhador que estava em regime semiaberto 
por homicídio. A pressão do movimento negro e a divulgação 
local e nacional, expressa em veículos como O Globo, O Dia, 
Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil e Manchete, contribuíram para 
sua detenção em poucos dias.
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Lélia Gonzalez partira seis meses antes, vítima de infarto 
do miocárdio. Para o movimento negro, particularmente do 
Rio de Janeiro, os anos que se seguiram foram marcados por 
essas perdas. Nos registros escritos, há muitas evocações e ci-
tações do nome de Beatriz Nascimento, sobretudo da parte de 
mulheres negras. Cabe notar que parcela significativa da pauta 
pelas quais elas pugnavam começou a tomar outra forma e 
extensão no cenário nacional.

O ano de 1995 foi o da rememoração do tricentenário da 
morte do último líder do Quilombo dos Palmares. O movi-
mento negro construiu uma pauta de unidade e fez a Marcha 
Zumbi pela Igualdade e pela Vida, em Brasília, com 30 mil 
pessoas, incluindo aliadas e aliados de centrais sindicais e de 
outros movimentos sociais. Igualmente em Brasília e em dias 
próximos, aconteceu o i Encontro Nacional de Comunidades 
Negras Rurais. O governo federal criou o Grupo de Trabalho 
Interministerial de Valorização da População Negra, que ini-
ciou formalmente a discussão acerca de ações afirmativas, com 
menção às cotas raciais, e, no ano seguinte, reconheceu Zumbi 
dos Palmares como herói nacional.

Em 1993, a cineasta Raquel Gerber confiara o acervo de 
pesquisa do filme Orí para o Centro de Estudos Africanos da 
Universidade de São Paulo. Em 1999, Bethania Nascimento 
Freitas Gomes, bailarina e filha de Beatriz Nascimento, doou 
o acervo pessoal da mãe para o Arquivo Nacional. Tive contato 
com Beatriz Nascimento a partir do documentário. Li alguns 
de seus artigos e incorporei-os ao estudo que realizava com 
comunidades negras rurais e quilombos cearenses. Posterior-
mente, alguns levantamentos nos dois acervos me possibili-
taram escrever e publicar Eu sou atlântica: Sobre a trajetória de 
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vida de Beatriz Nascimento,10 no qual estão republicados alguns 
ensaios, artigos e poemas da autora. Com seu trabalho poético, 
caminho trilhado por ela em parte significativa dos anos 1980, 
mas raramente conhecido, pude organizar o livro Todas (as) 
distâncias: Poemas, aforismos e ensaios de Beatriz Nascimento, em 
colaboração com Bethania Gomes.

Relações raciais, quilombos e movimentos

A proposta imbuída nesta coletânea é reunir os ensaios e ar-
tigos de Beatriz Nascimento centrados nas questões negras, 
raciais e quilombolas, fruto de seu trabalho com a história e 
a historiografia, voltado para os quilombos brasileiros, com 
referência nos kilombos africanos. O material advém do seu 
acervo no Arquivo Nacional e de buscas em jornais e revistas 
da época. A ideia é identificar os temas e as fontes, apontar as 
pertinências e contradições, lançando outras reflexões sobre 
sua trajetória ou evocando o contexto pessoal e social, indi-
cando quando ela amplia o leque temático e diferencia o trato 
com a linguagem. Uma leitura especializada, cotejada com 
outras fontes, permite identificar algumas imprecisões que 
não alteram as teses da autora. Algumas contradições podem 
ser notadas em seu trabalho, a exemplo da ideia de história 
verdadeira ou deformação histórica (que a visão foucaultiana 
de discurso colabora para rever) ou da reiteração de que os 
quilombos no Brasil tinham características geográficas, am-
bientais, semelhantes, algo que não se confirma.

Quatro partes compõem o livro. Cada uma contém artigos, 
resenhas ou ensaios escritos em um curto intervalo entre a ela-
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