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O presente texto tem por objetivo abarcar de modo geral os contextos sócio-políticos,
históricos e culturais que envolveram os quilombos de Palmares. Redigido inicialmente
como texto introdutório sobre a história de Palmares para os educadores da Exposição
“Zumbi: a guerra do povo negro” do SESC Vila Mariana, esta apostila está estruturada da
seguinte forma: 1.1 Preâmbulo: destaques da vida sócio-cultural de Palmares; 1.2. Principais
tipos de Engenhos: descrição de moendas, engenhos e caldeiras da época, de acordo com fontes
que podem ser consultadas de forma online. 2.0. Introdução: apresentação do tema, origem de
Palmares e o contexto sócio-econômico. 3.0. As Batalhas por Palmares: síntese das principais
investidas do mundo do engenho luso-brasileiro contra Palmares, das primeiras às últimas
guerras. 4.0. Resumo Cronológico: recuperação cronológica dos principais acontecimentos em
torno de Palmares. 5.0. Bibliografia: principais textos para informações básicas sobre Zumbi e a
respeito de Palmares.

1.1. PREÂMBULO

- Tipos de armas usadas em Palmares – espada, escudo, lança curta ou longa, arco e
flecha e como armas de fogo mosquetes e pistolas.
- Tipos de cultivos em Palmares: mandioca, feijão, milho, batata, legumes e cana-deaçúcar para consumo próprio e para a produção de melado.
- Plantas e frutos nativos da região de Palmares: abacates, araçás, ingás, buritis,
pitangas, graviolas
- Vida social de Palmares – embora o quilombo de Palmares tenha sido identificado
algumas vezes como uma “república”, não se pode confundir com o termo em sua
exatidão. Numa República convencional o chefe de Estado é eleito pelo povo. Até aí,
pode-se dizer que Palmares teve um histórico semelhante. No entanto, em sentido
convencional, na República, o chefe de Estado exerce um “mandato”, e este tem um
período pré-estabelecido de vigência – algo que jamais ocorreu em Palmares. Para além
dos nomes que os historiadores poderão auferir ao quilombo, Palmares era
essencialmente uma espécie de “Coletividade Camponesa” em que os bens eram
comuns, pois a terra era um bem comum. Mas não há um conceito específico para
identificar o sistema político-social de Palmares. A política da terra, entretanto, é bem
conhecida; pode ser encarada como uma forma de “socialização da terra”. Por exemplo,
quem ocupasse um plantio por um tempo dava espaço para outro ocupa-lo. Não havia
propriedade da terra em Palmares, portanto não havia posse, dinheiro, classes sociais,
etc.. “O excedente era recolhido aos armazéns do Mocambo, para prover situações de
emergência ou de calamidade (um incêndio de roças ateado pelo inimigo, por
exemplo)” (Rufino, 1985, p 18).

Este “Estado” era baseado na pequena propriedade e na policultura. O seu sistema
político era um tipo de “Estado africano” com prática de chefia elegível, súditos com
alguma autonomia e escravos. O chefe (chamado rei, apenas por força de expressão) era
eleito, contestado e até podia chegar ser afastado por uma assembleia geral dos
quilombolas. Mas não podemos supor que Palmares se tratasse de uma democracia no
sentido estrito. Certamente aqueles ex-escravos jamais foram tão livres quanto eram ali.
- A questão da escravidão existente em Palmares faz nos lembrar de duas coisas
importantes: 1) uma o fato de que não se tratava de uma democracia e, em segundo
lugar 2) Palmares resguardava muitas das características sociais de sua época. Mas é
provável que o regime escravista existente em Palmares se assemelhasse ao modelo
escravista já existente na África, onde cativos de guerra eram forçados a trabalhar a
terra por um tempo, prestando serviços por um tempo, como uma forma de punição ao
cativo que executava aquelas atividades durante um tempo específico e gozava de
alguns “direitos” não garantidos pela escravidão atlântica perpetrada pelos Europeus.

A sociedade palmarina também diferia de uma sociedade democrática sem classes no
quesito privilégios. Geralmente, nas sociedades pré-coloniais centro-africanas, grupos
banto como os bakongo, os ovibundo e ambundo se relacionavam em torno de chefias
geralmente de uma aristocracia militar, sacerdotal ou de idade (gerontocracia),
geralmente de transmissão hereditária. Até que ponto este modelo foi aplicado em
Palmares? Isto não é de todo certo; não temos registros históricos suficientes para fazer
muitas afirmações. Sabe-se que Ganga Zumba, por exemplo, fora eleito por aclamação,
mas não se sabe se derrotou um outro pretendente. Os maiorais dos mocambos, que lhe
entregaram o poder, eram eleitos pelo conjunto dos moradores de cada um e tinham,
na sua jurisdição, completa autonomia. Só os cabos-de-guerra e os ministros eram
nomeados por ele, e ainda assim depois de ouvido o Conselho. Seu poder não era
hereditário, nem podia ser naquelas circunstâncias. (Rufino, 1985, p. 30-1)
- Vida Material e econômica – “Com galhos e folhas e troncos fabricavam artefatos
como cachimbos, cestos, canoas e cordas. Tinham criações de animais como galinhas,
patos e porcos. Há informações de que existiam olarias em Palmares. Seus habitantes
produziam cerâmica e outros objetos em barro (...) tinham sua própria metalurgia.
Fabricavam-se lanças, flechas, facões, foices, enxadas e outros artefatos (...) A produção
econômica dos palmaristas não era somente destinada à subsistência de sua numerosa
população. Com os excedentes, os palmaristas realizavam trocas mercantis com
moradores das localidades próximas. Levavam farinha de mandioca, vinho de palma,
manteiga e outros produtos, obtendo em troca armas de fogo, pólvora, tecidos, sal e
ferramentas de que precisavam nos seus mocambos. As redes mercantis que os
palmaristas mantinham podiam ser ampliadas com os contatos deles com os próprios
cativos assenzalados. Palmaristas trocavam igualmente alguns produtos com os
escravos das senzalas. Os cativos podiam fornecer aos habitantes dos mocambos
alimentos cultivados em suas roças de subsistência e aguardente. O conseguido junto
aos palmaristas podia até fazer melhorar a dieta alimentar dos escravos nas plantações.
Já os palmaristas forneciam cachimbos e outros produtos produzidos nos mocambos,
como vinho de palmas, cachaças, etc. (GOMES, 2005, p.77).
- Vida cultural (capoeira? música, danças, artes plásticas) – a falta de registros
históricos da vida cultural de Palmares infelizmente é grande. O Dicionário da
Escravidão Negra no Brasil de Clóvis Moura traz-nos o verbete “Arte Quilombola” a
noção de que “o artesanato era largamente praticado. Objetos de adorno, tecelagem,
potes de barro, cachimbos, objetos de metal como facas e lanças, eram produzidos pelos
negros, e não apenas em Palmares, mas também em outros quilombos grandes. (...)
Todavia, pouco se pesquisou sobre outros tipos de arte, como arquitetura, escultura,
desenho e demais manifestações de artes plásticas.” (MOURA, 2004. p. 52)

- Vida Religiosa (cristianismo modificado e culto a Zambi e a outras divindades
africanas, embora esta última não haja relatos diretos, é de se supor que africanos
nativos possam ter misturado algumas de suas crenças, tabus e superstições africanas

com as cristãs).(MOURA, C. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo: Editora
Ática, 1997. P. 60)
- Algumas cidades de onde vinham os palmarinos: Serinhaém, Rio de São Francisco
(hoje Penedo), Recife, Porto Calvo e Alagoas (atual Maceió).
- Algumas aldeias de Palmares no controle de Ganga Zumba (Rufino, 1985, p.30):
Amaro (perto de Serinhaém), Subupira (usado como campo de treinamento militar),
Osenga, Macaco (perto de Porto Calvo e o centro político administrativo, como se fosse
a “capital” de Palmares), Aqualtene (ou Aqualtune), Acotirene, Tabocas,
Dambranbanga, Andalaquituche, Alto Magano e Curiva. E ainda outros como Zumbi,
Dambraganga, Oitero, Graça, Quissama...Perto da cidade de Garanhuns, Gongoro,
Cucaú, Pedro Capacaça, Guiloange (ou Quiloange), Uma, Catingas, EnganaColomin...(quase 30 mil pessoas no total, segundo Rufino). “Os mocambos mis
importantes eram denominados pelos nomes dos seus chefes e comandantes.” (GOMES,
2005, p. 84).
- Parece que Ganga Zumba permaneceu no poder por 33 anos; no período entre 1645 a
1678 (GOMES, 2005, p. 137). Isto explica sua popularidade e impõe-nos, por outro
lado, fazer uma comparação com relação a Zumbi, que ficou no poder de 1678 a 1695,
portanto, por 17 anos, “apenas”. Este tipo de reflexão é útil, pelo menos, para se
considerar que tipos de batalhas lutou Zumbi em relação a aquela que lutou seu
principal aliado e posteriormente rival, Ganga Zumba. (GOMES, 2005, p. 138). Por
mais que seja difícil identificar cada uma das guerras lutadas por um ou por outro. É
fato que as batalhas e o cerco luso-brasileiro em Palmares se intensificaram no período
em que Zumbi esteve no Poder e aumentaram ainda mais depois de sua morte em 1695.
(GOMES, 2005, p. 161).

1.2. PRINCIPAIS TIPOS DE ENGENHOS
(fonte: http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/)
Alçaprensa ou alçaprema: engenho com tração humana. Geralmente próprio das
chamadas engenhocas (pequenos engenhos), os quais fabricavam doces como rapadura
e bebidas alcóolicas como a aguardente, mas apenas para consumo interno. Poderiam
ainda fabricar pequenas quantidade de açúcar para uso caseiro.
Engenho de Almanjarra, trapiche, molinote, atafona ou de bois: engenho
geralmente movido por tração animal, com uso mais comum de bois, mas havia casos
em que se também usavam cavalos.
Água ou real: engenho movido pela força d’água (um dos mais conhecidos e utilizados
nas representações artísticas dos engenhos antigos), pelo uso da roda d'água. Foram
considerados os mais eficientes, por longos séculos, por isso foram muito conhecidos.

Banguê: tipo de engenho que era movido a vapor. Começou a ser utilizado apenas partir
do século XIX, portanto, não faz parte do contexto de Palmares. De qualquer forma,
este termo também foi utilizado anteriormente para se referir a engenhos que produziam
garapa (ou suco, caldo de cana).
Entrosa: pequeno engenho caseiro movido por três paus. De tração humana.
Gangorra: igualmente, trata-se de um pequeno engenho manual de madeira com dois
cilindros. Movido a tração humana.
Fogo-morto: termo usado para se referir a um engenho inoperante. Lembremo-nos do
belíssimo livro homônimo de José Lins do Rego, que trata exatamente das relações
políticas e expressões culturais dos trabalhadores de Engenho.

Descrição das Moendas e dos Engenhos
Moendas
O lugar de maior perigo que há no engenho é o da moenda, porque se por desgraça a
escrava que mete a cana entre os eixos, ou por força do sono, ou por cansada, ou por
qualquer outro descuido, meteu desatentamente a mão mais adiante do que devia,
arrisca-se a passar moída entre os eixos, se lhe não cortarem logo a mão ou o braço
apanhado, tendo para isso junto da moenda um facão, ou não forem tão ligeiros em
fazer parar a moenda, divertindo com o pejador a água que fere os cubos da roda, de
sorte que deem depressa a quem padece, de algum modo, o remédio. E este perigo é
ainda maior no tempo da noite, em que se mói igualmente como de dia, posto que se
revezem as que metem a cana por suas equipações, particularmente se as que andam
nesta ocupação forem boçais, ou acostumadas a se emborracharem. (ANTONIL, 1711,
p. 54).
As escravas de que necessita a moenda ao menos são sete ou oito, a saber: três para
trazer cana, uma para a meter, outra para passar o bagaço, outra para concertar e
acender as candeias, que na moenda são cinco, e para limpar o cocho do caldo (a
quem chamam cocheira ou calumbá) e os aguilhões da moenda e refrescá-los com água
para que não ardam, servindo-se para isso do parol da água, que tem debaixo do
rodete, tomada da que cai no aguilhão, como também para lavar a cana enlodada; e
outra, finalmente, para botar fora o bagaço, ou no rio, ou na bagaceira, para se
queimar a seu tempo. E se for necessário botá-lo em parte mais distante, não bastará
uma só escrava, mas haverá mister outra, que a ajude, porque de outra sorte não se
daria vazão a tempo e ficaria embaraçada a moenda. (ANTONIL, 1711, p. 54-55).
Casa das Caldeiras - (vejam: http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/)
Na casa das caldeiras ficavam as caldeiras de cobre as quais eram usadas para ferver o
caldo. Dussen [1947] que escreveu no século XVII, menciona que os engenhos
possuíam 4, 5 ou 6 tachos grandes, e de 3 a 4 tachos menores. Era nos tachos grandes

que o caldo era fervido, e nos tachos menores ele era deixado para esfriar antes de
prosseguir para a próxima etapa. Tais tachos eram importados, vinham da Metrópole,
pois não havia ferrarias capazes de produzir tais equipamentos na colônia.
As etapas dependiam do tamanho do Engenho e da época em que se aplicava
determinada tecnologia. De modo geral encontramos estas etapas na fervura do caldo de
cana:
1.
Caldeira clarificadora: nos primeiros engenhos misturava-se o caldo com
cal, para ajudar a filtrar as impurezas antes de seguir para a fervura;
2.
Caldeira de caldo: tacho onde se recebia o caldo vindo da casa da
moenda;
3.
Caldeira do meio: tacho que se iniciava a fervura e se retirava a primeira
e a segunda espumas, as quais continham impurezas como pedaços de folhas,
caule, bagaço da cana, etc;
4.
Caldeira de melar: continuava-se a fervura e onde se retirava a terceira
espuma a qual era levada para o parol de escuma. Aqui também se fazia a
garapa;
5.
Parol de melar: após ser fervido e ter as espumas retiradas, o caldo era
posto aqui para ser coado;
6.
Parol de coar: recebe o caldo para ser coado. Usa-se o termo temperar
também nessa etapa;
7.
Tacha de receber: após ser coado, o caldo era mexido, fervido e decoado
(filtrar), onde se acrescentava água com cinzas para ajudar na filtração das
impurezas existentes;
8.
Tacha de porta: após o caldo ter suas espumas retiradas, ter sido coado e
ter sido decoado, o caldo continua a ser fervido;
9.
Tacha de cozer: o caldo continua a ser fervido e aqui atinge seu "ponto".
Consiste na última etapa de fervura, pois a partir daqui o chamado melaço será
posto para iniciar a etapa de descanso e esfriamento;
10.
Tacha de bater: o melaço é batido com uma batedeira para atingir o ponto
de cristalização, ficando mais consistente e massudo;
11.
Bacia de repartir: Após ser batido, o melaço era desafogado, termo usado
para se referir ao ato de transferir o melaço da taxa anterior para esta, onde seria
levado para resfriadeira onde iria descansar e esfriar;
12.
Parol de escuma: local que se depositava a espuma das três espumas para
ser reutilizada.

No espaço de 24 horas fazem num engenho de bois, 20 a 30 fôrmas, 40, 50 ou
60 num engenho d'água e 40, 50, 60 ou 70 e mais fôrmas se o engenho fôr capaz de
moer muita cana e se esta fôr rica em açúcar, o que depende, como já ficou dito, do
tempo e dos cuidados no cultivo. A fôrma comporta uma arroba de açúcar se êste fôr
mais ou menos bom, se fôr inferior, menos. O melhor açúcar pesa mais e uma fôrma
chega a ter 40 ou mais libras até 50 e 60. (DUSSEN, 1947, p. 94).
1 arroba = 14,688 kg

Casa de Purgar – Antonil, escrevendo do século XVIII, nos relata que a casa de purgar
(purgar significa “retirar as impurezas”) normalmente ficava separada do engenho de
açúcar, e às vezes era o maior recinto, pois era lá que se armazenava o açúcar para ser
purgado como será visto adiante. Ele nos conta que na Bahia e no Sergipe havia grandes
casas de purgar feitas de pedra, cal e madeira de maçaranduba. Essas casas teriam mais
de 200 metros quadrados de área, seriam verdadeiros galpões com várias janelas de
forma a se permitir uma boa circulação de ar e a entrada de luminosidade, no que
ajudaria com o calor do sol a secar mais depressa o açúcar. Nesse grande espaço se
estendiam fileiras de andaimes onde os pães-de-açúcar eram depositados.

Contrastes entre Palmares e a Colônia (Rufino, 1985, p.19)
Colônia

Palmares

Monocultura da cana

Variedade de culturas agrícolas

Escassez de alimentos

Abundância de alimentos

Produção para venda no mercado externo

Produção para consumo interno

A terra como base da riqueza

A terra como um valor de utilidade comum

Sociedade de classes com desnível social

Sociedade sem classes (c/ privilégios de chefia)

Principais.povoados.de.palmares (Galdino, Luiz. Palmares.1993)

2.0. INTRODUÇÃO:

Origem do Mocambo (ou “Quilombo”) dos Palmares em relação à história do Brasil
É comum na historiografia atribuir a origem de Palmares à fuga de 40 escravos de um
engenho próximos à costa alagoana que partiram em direção à mata mais fechada
repleta de palmeiras. Isto é correto, mas, além disto, a origem do quilombo dos
Palmares possui um contexto ainda mais abrangente que é o contexto da produção,
distribuição e consumo do açúcar (O “Ouro Branco”).
O Brasil do tempo da origem do Quilombo dos Palmares era uma colônia exportadora
de açúcar, o segundo grande ciclo econômico do País, depois da madeira. O objetivo
dos povos Ibéricos e Holandeses que exploraram a região era único. Encontrar meios de
aumentar a produção, utilizar para isto a mão-de-obra escrava (indígena e africana),
facilitar a distribuição e o transporte, utilizar para isto engenhos (isto é, fábricas com
motrizes processadoras de açúcar) próximos das regiões onde seria escoado o produto
de onde era levado para a Europa. Para esta distribuição os locais mais próximos
geograficamente da Europa que ao mesmo tempo tinham a regularidade das chuvas, o
clima e solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar era o nordeste brasileiro e seu
massapê (a fértil “terra escura”) – sendo Pernambuco o principal centros produtor no
período do pernambucano Zumbi.
Os quilombos não são tão isolados como podemos imaginar. Sabemos disto hoje graças
a novas análises dos registos históricos, eles tinham um enorme penetração e
comunicatividade nas áreas urbanas. As notícias dos quilombos corriam facilmente para
as áreas onde haviam ainda escravizados e vice-versa. A existência dos quilombos, esta
promessa de vida livre, estimulavam aqueles que ainda estavam sofrendo no cativeiro.
A esmagadora maioria dos escravos de Pernambuco da época estavam ligados ao ciclo
do açúcar. Uns trabalhavam na plantação e extração da cana (nos chamados canaviais),
outros trabalhavam no processamento (nos engenhos) e no transporte (carregamento dos
navios); e ainda outros trabalhavam para manter este sistema funcionando: toda série de
trabalhadores braçais que exigia a sociedade rural e urbana tais como os produtores
rurais, capatazes, os mestres de ofícios, artesãos produtores de utensílios, barqueiros
pescadores, pastores, oleiros, mensageiros, tecelões, ferreiros que se encarregavam do
trabalho no ferro, cobre etc.; havia ainda os escravos de ganho (vendedores ambulantes)
e, em especial, as mucamas (mulheres encarregadas do trabalho doméstico, parteiras,
não raro também trabalhavam como escravas sexuais ou como amas-de-leite e como
cuidadoras das crianças dos seus senhores).
2.1. Por muito tempo, o Brasil, “A Terra do Açúcar”
De 1500 a 1822, do descobrimento à independência, o Brasil exportou mercadorias
num total de 586 milhões de libras esterlinas. Nesse total de valores, a que produção
cabe o maior contingente? Ao ouro, responder-se-á. Não: o ouro contribuiu apenas
com 170 milhões. O café, só começou no fim, e, na nossa balança comercial, pesava
menos do que o arroz, do que o algodão, do que o fumo, as madeiras, os couros, e

apenas um pouco mais que o cacau. Sua exportação, no período colonial, não passou
de quatro milhões, no total. Houve, do descobrimento à independência, um produto
que, sozinho, rendeu mais do que todos os outros reunidos, aí incluindo-se os da
mineração: o açúcar, do qual exportamos 800 milhões de libras esterlinas". AMARAL,
Luís história geral da agricultura brasileira v. 1, p. 326, 1958.
Sendo assim, é impossível falar de Palmares e de Zumbi, sem falar da história do açúcar
no mundo ocidental e o papel do Brasil nisso. Desta maneira, é preciso voltar um pouco
no tempo. Foram os Árabes (mouros norte-africanos) que levaram direta ou
indiretamente o açúcar para a Europa ainda no período medieval (tomaram Sevilha, no
sul da Espanha em 711) influenciando as cidades espanholas de Córdoba, Valência,
Toledo e Barcelona. A própria palavra “açúcar” vem do árabe “azucar” usada de modo
por todas as línguas europeias. A necessidade da Europa com relação a esta especiaria
aumentou durante a era moderna por causa do aumento da produção de chocolate e do
uso de bebidas como chá e café, também levadas pelos árabes. O mel (de pouca
produção na época) podia agora ser suplantado pelo açúcar, de modo que, além da
influência com toda tradição árabe em relação aos doces, os waffles, panquecas, bolos e
biscoitos tradicionais europeus jamais seriam os mesmos. Na era moderna até as classes
médias conseguiriam ter acesso a este produto de aristocratas do período medieval.
Para se ter uma ideia do valor do açúcar para a Europa medieval e moderna, Joana de
Bourbon, a mulher de Carlos V da França, ao morrer em 1378, deixou para seus
herdeiros em seu testamento 14 quilos de açúcar, entre outras pedras preciosas.
Quem chamou as oficinas, em que se fabrica o açúcar, engenhos, acertou
verdadeiramente no nome. Porque quem quer que as vê, e considera com reflexão, que
merecem, é obrigado a confessar, que são uns dos principais partos, e invenções do
engenho humano, o qual com pequena porção do Divino, sempre se mostra no seu
modo de obrar, admirável. Dos engenhos uns se chamam reais, outros inferiores
vulgarmente engenhocas. Os reais ganharam este apelido, por terem todas as partes, de
que se compõem, e todas as oficinas perfeitas, cheias de grande número de escravos,
com muitos canaviais próprios, e outros obrigados à moenda; e principalmente por
terem a realeza de moerem com água, à diferença, de outros, que moem com cavalos e
bois, e são menos providos e aparelhados; ou pelomenos com menor perfeição, e
largueza, das oficinas necessárias, e com pouco número de escravos, para fazerem
como dizem, o engenho moente e corrente”. (ANTONIL, 1711, p. 13-14)
Cerca de trinta anos depois da “descoberta do Brasil”, o nobre e militar Martins Afonso
de Souza (1490/1500 – 1571) foi designado para proteger a costa brasileira (então
chamada província de Santa Cruz) dos navios franceses que na época contrabandeavam
o precioso “pau-brasil”, levando-o para a Europa no lugar dos que se arrogavam no
direito de explorar, dado o tratado das Tordesilhas (1494) – aquelas terras já
“descobertas ou naquelas a descobrir”.
O açúcar é nativo das regiões tropicais da Ásia, foi levado para a Europa pelos árabes
em rotas comerciais em regiões onde não havia condições de plantio, portanto vinha de

longe. Na virada dos séc. XIV e XV já era cultivado em ilhas da costa africana como a
ilha da madeira pelos portugueses. Foi a partir dali que o açúcar se ampliou no Brasil,
por meio de Martin Afonso de Souza na Vila de São Vicente em 1532; embora já
tivessem prosperadas, em menos de 10 anos antes, algumas mudas que foram levadas ao
nordeste. Tal como atestam registros alfandegários portugueses de 1526 (período em
que se inicia a taxação do açúcar brasileiro). (Amaral, 1958)
Expedições portuguesas regulares neste período buscavam iniciar o ciclo da madeira
(corte e transporte para a Europa do Pau-Brasil); explorar a costa; iniciar a ocupação e
defesa do território (preocupação esta devido aos interesses dos espanhóis, franceses na
região). O fim do ciclo da madeira e início do ciclo da cana-de-açúcar se deu apenas
depois do fim do domínio espanhol em Portugal (União Ibérica – 1580-1640).
Quando o rei de Portugal D. Henrique I, também cardeal, morreu em 1580, por não ter
tido filhos, o seu sobrinho D. Sebastião o sucedeu. Porém, este morreu jovem deixando
o trono vago, iniciando a disputa de sucessão que foi finalizada por um domínio
Espanhol sob Portugal. O rei Filipe II (1527-1598) se tornou o rei Filipe I de Portugal;
este domínio ficou conhecido como “União Ibérica” e durou 60 anos. “União Ibérica”
significa também união dos interesses comerciais Espanhol/Português em relação às
colônias todas. Assim, da América Andina saia a prata, da América Atlântica, no
nordeste do Brasil saia o ouro branco (açúcar). Filipe se tornou o rei mais rico da
Europa, em função disto e dono de toda América do sul, à exceção das Guianas.
Da Europa, Filipe lançou sua verve proibitiva contra os escravos das colônias nas leis
que ditou conhecidas como “Ordenações Filipinas”, dentre elas:
- A proibição de que os cativos fizessem testamento ou fossem testemunhas de
testamentos (Livro IV, título LXXXI, §§ 4 e 6 e Livro IV, título LXXXV).
- A proibição de que os escravos fossem tutores ou curadores (Livro IV, título CII, § 1).
- A proibição de que os escravos “vivessem por si” (isto é, que tivessem casas suas ou
vivessem independentemente dos senhores) e que os negros fizessem bailes em Lisboa
(Livro V, título LXX).
É de se supor que quando ocorre a criação de uma lei proibitiva desta natureza, esta se
dá em função ou bem de indivíduos praticarem continuamente ou em grande número a
ação proibida, despeito desta sociedade rejeitar tal conduta ou bem esta conduta possa
ter ocorrido naturalmente e a sociedade tendesse a considera-la “normal”. Sejam quais
forem as motivações que levaram Filipe a lançar suas proibições, parece que a tendência
de desmarginalização do escravo aumentou na sociedade brasileira pela primeira vez
neste período, abrindo espaço moral para movimentos abolicionistas futuros.
Em 1576, Pernambuco exportava cerca de 70 mil arrobas de açúcar e em 1583 a cifra
subia a 200 mil arrobas. "Nos princípios do século XVII, diz de Carli, possuindo o
Brasil 200 engenhos, a sua produção era de 25 mil a 35 mil caixas de açúcar de 35
arrobas cada uma. É o tempo áureo do açúcar no Brasil. (Amaral, 1958, p. 329).

2.2 O Interesse dos brasileiros em Zumbi
Antes de 1920, Palmares só despertava interesse acadêmico isolado. A história deste
quilombo e do próprio Zumbi, como marcos da trajetória de resistência à escravidão só
passou a ser concretizado com a abordagem política de pequenos jornais editados após a
abolição de 1888 e que buscavam a integração do negro na sociedade brasileira, já que
os verdadeiros abolidos foram os senhores, pois não houve indenização senão a alguns
destes, enquanto que os ex-escravos continuaram na condição de penúria material,
educacional e trabalhista. Datados a maioria da primeira metade do séc. XX, estes
periódicos ficaram posteriormente conhecidos como “imprensa Negra”. Foi ali que
foram reconstituídas ideologicamente as aventuras e desventuras negras em nome da
liberdade, a história de Zumbi era uma delas. Estes relatos foram reforçados
posteriormente, em primeiro lugar a partir de uma série de acontecimentos culturais no
período da ditadura levado a cabo por setores do Movimento Negro na virada das
décadas de 1970 e 1980 – e, especialmente, em 1988, por ocasião ao centenário da
abolição. Já desde este período, Zumbi era visto como “heróis de todos nós”. Mas
Palmares, obviamente, não foi o único quilombo no país. Os primeiros Mocambos do
Brasil datam de meados do séc. XVI. A primeira notícia surgiu na capitania da Bahia,
em 1575. Já em 1588 se definia quem eram os 3 inimigos dos colonizadores
portugueses, os ataques de: 1) mocambos 2) indígenas; 3) piratas do litoral.

3.0. Em 1602 se inicia as batalhas por Palmares, algo que terminaria apenas 93 anos
depois, com a morte de Zumbi. Pode-se dizer, portanto, que Palmares não é uma só.
Foram várias Palmares que, ao longo de um século, surgiu e ressurgiu nas florestas de
palmeiras de Alagoas/Pernambuco.
É mais provável que certos “ralis” de busca por escravos fugitivos já tivessem ocorrido
em Palmares de modo oficioso antes de 1602. No entanto, os primeiros registros
governamentais de mobilizações militares para destruir palmares ocorreram quando, por
uma determinação do então Governador-Geral do Brasil Diogo Botelho, designou o
oficial português Bartolomeu Bezerra para levantar uma tropa de militares, moradores
de povoados próximos, aventureiros ou mercenários em busca de lucro, entre outros
agregados dos engenhos para uma resposta ao que se considerava já na época uma
“pedra no sapado” do regime escravista. “O resultado desta primeira expedição alguns
mocambos foram destruídos e diversos fugitivos capturados.” Esta expedição deve ter
sido vista como positiva para o lado luso-português, já que não se tinha na época o
tamanho exato de Palmares. Além disso, existe algo que ocorreu nas próximas
expedições e que deve ter ocorrido já desde essa primeira: a ideia errada de “fim dos
Palmares” defendida por quase todos os que a atacaram, tentando dar a si este crédito.
Mal sabiam que Palmares ressurgiria e cada vez mais forte, atingindo seu pico quando
Zumbi tomou para si todo poder de Palmares, quase oitenta anos depois em 1678.
Invasões holandesas (1630-1654) - Para rivalizar com os Ibéricos, os holandeses
criaram a Companhia das Índias Orientais (1621), uma empresa fundada com capital

misto (público e privado). A Companhia das Índias Orientais era uma empresa
moderna, altamente lucrativa e com atividades na Ásia, África e nas Américas. Na
América do Norte comercializava peles, na do Sul cobiçava o açúcar, na África
escravos. A lucratividade dela vinha diretamente da capacidade de diversificação de
suas atividades econômicas. Foi exatamente por causa do açúcar que os holandeses
atacaram e invadiram a Bahia (1624), sendo repelidos no ano seguinte. Armados de
melhores táticas tanto de ataque quanto de manutenção do domínio, os holandeses
retornaram, e desta vez com sucesso. Mas, antes disto, também ocorreram expedições
luso-brasileiras em palmares, como se segue.
Cercos Portugueses a Palmares
De 1596 a 1630 – Desde 1596 já havia alguns mocambos na Serra da Barriga (em locais
posteriormente chamado de Palmares). Embora as informações a respeito destas
primeiras batalhas contra palmares sejam escassas, até invasão holandesa (1630) os
luso-brasileiros atacaram de quatro a cinco mocambos na região.
Dois Cercos Holandeses a Palmares
Desde o início, Palmares utilizou-se do que chamamos hoje de “tática de guerrilha” para
os combates tanto contra os exércitos Holandeses quanto com os Portugueses. Nesta
tática, os guerrilheiros evitam o confronto direto com o exército em formação. Eles têm
táticas de recuo e abandono de campo; ataque e fuga; ataque heroico; ataque solitário e
em conjunto, mas sem formação facilmente reconhecida pelo inimigo. (Rufino,
1985,p.23)
Nunca será possível identificar com exatidão a quantidade de ataques dos palmarinos
com relação às cidades e expedições, isto principalmente por que boa parte desses
ataques tanto de um quanto de outro, não teve seu registro histórico devidamente
estabelecido. No entanto, fala-se que os Palmarinos suportaram investidas de 66
expedições coloniais, tanto de portugueses como de holandeses, e em 31 vezes tomaram
a iniciativa do ataque. (LOPES, N. Dicionário Escolar Afro-Brasileiro. Verbete:
Palmares. São Paulo: 2ª.Ed.Selo Negro, 2014.)
Expedição Baro (1644) – Esta expedição já estava sendo planejada desde 1637.
Sabemos que, no período do Brasil holandês espiões foram enviados a Palmares para
obter o máximo de informações. Os espiões abriram espaço para que o capitão holandês
Rodolfo Baro e seu exército de índios tapuias vindos do Recife atacassem Palmares que,
segundo os espiões, contavam com cerca de 11 mil pessoas na época. Esta foi a primeira
expedição holandesa contra Palmares. A considerar o relato de Baro, “no primeiro
combate morreram 100 negros, contra apenas um morto e quatro feridos entre os
atacantes”. (Rufino, 1985, p.23) Numa carta a Nassau, datada de 25 de Janeiro de 1644,
Baro indicava que dos 31 prisioneiros, sete eram índios Tupi e havia também “alguns
mulatinhos” (GOMES, 2005, p.66), o que comprova a diversidade da composição racial
de Palmares.
Expedição João Blaer (1645) - João Blaer era especialista em ações de emboscada,
perverso e implacável na opinião dos próprios companheiros, João Blaer manteve um
“Diário de Viagem (Rufino, 1985, p. 23). Nele, conta a frustração de encontrar os

mocambos vazios, abandonados há muito tempo ou recentemente abandonados. Dois
dias caminhando na chuva, no sol e sofrendo outras intempéries e nada de combate com
os palmarinos; encontraram apenas uns poucos negros desavisados, que acabaram
pagando pela frustração de Blaer. Sabe-se que uma mulher foi degolada por um
corneteiro que tinha caído numa armadilha de fosso.(Idem)
Retomada dos Cercos Portugueses a Palmares
Expedição Brás da Rocha Cardoso (1654/55) – (possível sequestro de Zumbi, em 1655)
Com a expulsão dos holandeses, e com o medo de novas ocupações, ocorre uma
renovação e reorganização militar com vistas a defender a capitania. Eliminado o risco
externo, os luso-brasileiros podem, finalmente, se voltar ao “inimigo interno”.
Três expedições contra Palmares (1655) – sendo a principal a Expedição Jácome
Bezerra e Antônio Dias – esta expedição realizou o feito de prender quase 200
palmaristas, que foram imediatamente vendidos a senhores de engenho locais.
Cantando vitória antes do tempo, as autoridades luso-brasileiras avaliaram: “Esperamos
que nem os negros se animem mais a fugir, nem os índios a rebelar-se, ainda que se
vejam holandeses nesses mares”. (GOMES, 2005, p. 68)
Expedição João de Freitas da Cunha: (1661) – Mais de trezentos comandados
percorreram as matas. Com algumas prisões e destruição de casas e de lavouras.
Expedição de 1663 (comando desconhecido?) – Esta expedição contou com o dobro da
última. Seiscentos homens se amontoaram em direção a Palmares. Desta vez havia
também cerca de duzentos soldados negros brasileiros e africanos que fizeram parte do
exército de Henrique Dias, na luta contra os holandeses. Mas esta segunda expedição foi
um inteiro fracasso, pois os habitantes de Palmares já haviam sido avisados de antemão,
desta vez. (GOMES, 2005, p. 69). Isso chegou a fazer com que alguns historiadores
levantassem a hipótese (geralmente aceita) de que Palmares também tinha seus espiões
na terra escravista dos Engenho de Açúcar.
Expedição de 1672 comando desconhecido?) – As tropas foram divididas em 3 colunas
e marcharam para Palmares a partir de Vilas de Alagoas, Penedo e Porto Calvo. Tinham
inicialmente a ideia de montar um acampamento militar na Serra da Barriga e dali
fariam incursões aos mocambos. Mas fracassaram. Não tinham mantimentos suficientes
para se manterem na floresta o que provocou insubordinação na tropa e deserção
parcial. Mesmo assim, um pouco menos de cem palmarinos foram capturados e
vendidos à distância, para que não influenciassem outros a fugirem para Palmares, se
fossem vendidos em Pernambuco mesmo.
A esta altura, os governadores e as câmaras responsabilizaram um português de nome
Gonçalo Ferreira da Costa entre 1675 e 1689 ‘muitas e duplicadas ocasiões’ para que
ele recolhesse junto aos senhores de engenho e comerciantes, “grandes quantidades de
dinheiro para o socorro da infantaria e guarnição da dita praça e para a das guerras dos
negros levantados dos Palmares” (GOMES, 2005, p. 70)
- Em um dos poucos registros de expedição particular de Senhores de Engenho a
Palmares, um ocorrido em 1672 (ou 1673, segundo GOMES, 2005, p. 166) com um

Senhor de Engenho de Porto Calvo Cristóvão Lins, dá conta de que descobrira “por
breve caminho um mocambo de 700 casas com muitos mantimentos e roças com os
negros postos em defesa” (GOMES, 2005, p. 79)
1ª. Expedição de Fernão Carrilho (1675 e77) – Em 1675, Carrilho se impressionou com
o tamanho de Palmares:“ uma grande cidade de mais de 2 mil casas, fortificadas de
estaca de pau-a-pique e defendida com três forças e com soma grande de defensores,
prevenidos com todo gênero de armas”. A batalha foi intensa e prenderam 70
palmarinos. (GOMES, 2005, p.113). Conta-se que Zumbi havia sido baleado na perna
nesta batalha e que teria ficado coxo (Idem).
Em 1677, com o apoio das Câmaras locais atacam inúmeros mocambos, aprisionando a
mãe e os irmãos de Ganga-Zumba. Com 185 homens bem armados, Carrilho marchou
treze dias até Acotirene, tentando dar um “bote” de surpresa, mas a aldeia já tinha sido
evacuada. Cinquenta de seus homens desertaram, mas ele obteve reforço de Olinda.
Quando encontrou parte do exército de Palmares, no combate capturou quase 60
quilombolas e matou 3 chefes de aldeias (além do guerreiro Ganga-Muiça, Gaspar, que
era capitão de guarda do rei, e os capitães famosos João Tapuia e Ambrósio). Num
ataque a aldeia de Amara, Ganga Zumba estava lá, e tinha sido flechado numa das
pernas, conseguiu fugir, mas perdeu um chefe, e seus filhos, sobrinhos e netos.
Demonstrando que esta expedição foi um relativo sucesso.
Tratado de Paz entre o Governador D. Pedro de Almeida e Ganga Zumba – (1678c.1680). Pedro de Almeida enviou um soldado negro para oferecer um tratado de paz a
Ganga Zumba e este (provavelmente abalado pelas recentes perdas) o aceita. Quatro
meses depois, Ganga Zumba, foi pessoalmente selar este tratado, entrando na cidade do
Recife em 5 de Novembro de 1678 com uma comitiva de 40 homens, 39 deles armados
de arco e flecha e apenas um com arma de fogo.
Termos do tratado de paz (Rufino, 1985, p.34):
1)
2)
3)
4)

Os pretos nascidos em Palmares seriam livres
Os que aceitassem a paz receberiam terras para viver
O comércio entre os negros e os povoados vizinhos será legalizado
Os negros que aceitassem a paz passariam a ser vassalos da Coroa como
quaisquer outros.
- O que o tratado não diz é que uma massa imensa de ex-escravos fugitivos, isto
é, não-nascidos em Palmares não estavam contemplados “na paz”, teriam de ser
entregues. Eis um dos motivos da perda de apoio que sofreu Ganga-Zumba.
- Após a aceitação do tratado, Ganga-Zumba teme cada vez mais uma
conspiração dos palmaristas descontentes, especialmente os africanos e os recém
chegados, que deveriam ter se sentido traídos por não terem sido contemplados
neste acordo de paz. Para estes, só lhes restavam a luta.

Expedição de João Freitas da Cunha (1679) – “tropas constituídas de índios aldeados da
Vila de Alagoas sob o comando de João Freitas da Cunha são fragorosamente
derrotadas” (GOMES, F., 2005, p. 140)

Ditadura militar de Zumbi - Zumbi marcha contra Ganga Zumba, que foge para
Cucaú, com cerca de trezentos homens; Implanta uma ditadura militar; ocupa a
Cerca Real do Macaco, centraliza em si as decisões em tempos de paz ou de
guerra e executa os partidários de Ganga Zumba.(RUFINO, 1985, p.35)
- O Governador, descumprindo o acordo de paz, cerca Cucaú, onde está Ganga
Zumba, com índios e mamelucos hostis; grupos de Capitães-do-Mato de tempos
em tempos invadem Cucaú para reaver negros fugidos; dos quatrocentos
habitantes que iam diminuindo pouco a pouco, por vezes, alguns fugiam e se
submetiam a Zumbi.
- Ganga Zumba, vendo-se sem forças pediu ajuda ao governador pernambucano
ao dizer que agentes infiltrados de Zumbi queriam assassiná-lo. O Governador
envia o irmão de Ganga Zumba a Zumbi e promete uma paz definitiva em troca
apenas de ele sair de Palmares, o que este recusa.
15 anos de guerras e tréguas se seguiram...
Expedição de Gonçalo Moreira (c. 1680) - novas derrotas se repetiriam com esta
expedição. “No final deste mesmo ano há novos envios de tropas reescravizadoras.
Composta cada vez mais de homens e armamentos, a repressão vai minando a
resistência palmarista (GOMES, F., 2005, p. 140).
Expedição de João Martins e Alexandre Cardoso ( 1680?) forças coloniais marcham
contra Palmares e destroem vários mocambos e capturam centenas de palmaristas.
(Maiolo é capturado em Mundaú.) Os cativos foram levados para Recife, como resposta
Zumbi ordena diversos ataques a cidades vizinhas aos mocambos. Conta-se que teriam
sequestrado escravos negros e mulheres brancas. (GOMES, F., 2005, p. 142).
2ª. Expedição de Fernão Carrilho (1683) - mais uma vez, os ataques são fortes, e as
técnicas para combater os palmarinos são atualizadas a cada batalha. Outros confrontos
ocorreram em 1684 e em 1687. (GOMES, F., 2005, p. 142).
(Nesses próximos 8 anos de hiato até a próxima batalha conhecida não significa
necessariamente que Palmares viveu em paz. Como foi dito acima, muitos “ralis” de
busca a escravos fugidos ocorreram esporadicamente sem um registro oficial. Mas é
correto supor que à essa altura, depois de inúmeras derrotas totais e parciais de exércitos
profissionais em Palmares, poucos capitães-do-mato se arriscavam com pouco pessoal
para marchar contra Palmares nestes períodos finais)
- Imprevisto - Rebelião dos índios Janduís do Rio Grande do Norte. Domingos Jorge
Velho e seus mil homens, entre índios, mestiços e brancos foram enviados para rechaçar
a rebelião e só retornariam para iniciar a guerra “final” contra Palmares em 1691.
- Enquanto isso, os assaltos dos homens de Zumbi às cidades próximas amedrontavam
os moradores e punham os governantes de cabelo em pé.
- Expedição Domingos Jorge Velho e o fim de Palmares – (1692)

Eles pensam transformar os índios em anjos, mas não podem fazê-lo antes que
se tornem homens. Frase atribuída à Domingos Jorge Velho (1641-1705)
Sete anos antes da destruição completa de Palmares, Domingos Jorge Velho (16411705), o Bandeirante Paulistano, tinha chegado às cercanias do Recife (novembro de
1688) com mil índios e cem brancos, além de mulheres e crianças. Ele fora convidado
para uma expedição contra Palmares. Como muitas já haviam sido tentadas, talvez eles
não tivessem nem ideia de que aquelas seriam as últimas, mas também não seriam nada
fáceis. Ao voltar vitorioso da rebelião indígena no Rio Grande do Norte, e sabendo da
importância de Palmares, Velho fez suas exigências para a destruição de palmares como
se segue:
Principais exigências de Domingos Jorge Velho (Rufino, 1985, p.42); (GOMES, F.,
2005, p. 145).
1) Ele e seus oficiais receberiam sesmarias (lote de terra abandonada) em Palmares,
as ocupariam e povoariam.
(Domingos Jorge Velho une o útil e o agradável – ele quer ao mesmo tempo
satisfazer seus interesses de obter a apropriação daquelas terras férteis e o
interesse governamental de povoá-las, evitando o ressurgimento de Palmares)
2) Receberiam quatro hábitos das três ordens religiosas de Portugal.
3) Seriam dele todos os negros capturados, os quais serviriam como pagamento de
imposto ao rei e ao governador.
(Domingos Jorge Velho quer a terra e os trabalhadores – com a vitória, ele se
tornaria imediatamente um aristocrata local)
4) O governador lhe forneceria, gratuitamente, a quantidade de armas, munição
(pólvora) e alimentos necessária à guerra.
5) Anistia prévia para todos os seus crimes.
(Domingos Jorge velho sabia que os cometeria. Este seria o maior incentivo para
todo sanguinário: a guerra seria total e sem freios legais)
6) Quinhentos mil-réis em panos e roupas para seus homens.
7) Cem mil-réis em dinheiro vivo para ele próprio.
8) As crianças capturadas nos mocambos seriam propriedades suas.
(Domingos Jorge Velho tinha, portanto, uma previsão em relação ao futuro, pois
quando aquelas crianças crescessem e estivessem aptas para o trabalho duro, ele
já seria o “dono do pedaço”).
9) Poderiam prender ou manter detida qualquer pessoa da capitania suspeita de
manter contatos de comércio, ajuda ou proteção com os palmaristas.
(Domingos Jorge Velho quer quebrar os vínculos de Palmares com a Colônia atenção para influência dos paulistas em se arrogar o papel policialesco até
mesmo em relação à população livre – isto é um grande indicativo das relações
de solidariedade ou pelo menos o reconhecimento de um certo apoio velado que
Palmares tinha em determinados setores da sociedade pernambucana)
Ao serem aceitas estas e outras exigências, foi apenas em 1691 que Domingos Jorge
Velho avistou a Serra da Barriga pela primeira vez, o objetivo era apenas de

reconhecimento de território. Pois foi só em 1694 que ergueu uma tropa de nove mil
homens, feito jamais visto na história do Brasil.
23 de Janeiro de 1691 – primeiro ataque de Jorge Velho fracassou. Mas, de certo os
paulistas não desistiriam, aliás, de 1691 a 1725 (por 34 anos) eles permaneceriam
acantonados nas regiões de Palmares para evitar que ele ressurgisse das cinzas, como
vinha ocorrendo há mais de 100 anos, desde pelo menos o início das batalhas em 1602.
A maior prova de que os luso-brasileiros estavam dispostos a dar um fim em Palmares
foi o aumento de expedições. De 1655 a 1694, ou seja, num período de 39 anos
ocorreram cerca de 31 expedições coloniais (sem contar as expedições punitivas de
iniciativa privada). Em contraposição, de 1695 a 1716, ou seja num período menor, de
21 anos após a morte de Zumbi, ocorreram 29 expedições coloniais. De 1596 a 1757
foram registrados pelo menos 20 saques (razias) de palmarinos às cidades vizinhas
(GOMES, 2005, p. 161).
Na primeira batalha dos Paulistas contra Palmares de 1691, apenas um capitão, com
cinquenta homens conseguiram se aproximar da muralha que Palmares havia levantado.
Velho clamou por reforços de cerca de 200 homens que vieram de Recife com seis
canhões.(Rufino, 1985, p.44 ) [há uma imprecisão do historiador neste ponto, dá a
entender que os canhões foram levados a Palmares em 1691, se assim fosse,
dificilmente Palmares teria resistido por mais 4 anos.]
Neste caso é preferível a versão de Flávio Gomes: “Entre o final de 1692 e o ano de
1693, os paulistas, quase acuados, ficam estacionados na região à espera de mais
reforços. (...)No início de 1694, a operação de guerra é reiniciada. Mais soldados e
índios, e agora canhões, dirigem-se a Palmares (GOMES, 2005, p.148) a ideia era
aproximar-se o máximo possível das cercas fortificadas do mocambo de Macaco, onde
Zumbi estava aquartelado com seus homens. Aos se aproximarem, entretanto, os
homens do exército de Domingos Jorge Velhos eram mortos. “Em duas ocasiões os
paulistas são derrotados”. (GOMES, 2005, p.148)
[Flávio Gomes seria impreciso em outro momento, em que fala da “primeira notícia
sobre mocambo formados nas serras de Pernambuco” datando-a de 1597 (pg.162), mas
na página anterior (pg. 161), indica que de 1596 a 1630 ocorreram “duas expedições
coloniais que visavam atacar de quatro a cinco mocambos na serra da Barriga.
Igualmente, há notícias de seis razias lideradas pelos palmaristas” (GOMES, 2005, p.
161-162). Os historiadores, em geral convencionam ser 1597 o sendo o marco histórico
inicial de Palmares.]
A queda da Cerca Real do Macaco não é queda de Palmares Velho manda construir
uma contra cerca na madrugada e posiciona os canhões nesta contra cerca. Zumbi
executa o Sentinela que não dera o alerta desta manobra inimiga.
Cercados entre a fortificação de Jorge Velho e o abismo, centenas de guerreiros de
Zumbi tentaram penetrar o lado ocidental da fortificação, onde ainda havia uma parte
com uma abertura, porém, houve um pequeno desmoronamento e eles foram atacados a

bala, no pânico cerca de 200 homens caíram no precipício... Seguiu-se, então, o ataque a
canhão deixando muitos escombros.

Queda do mocambo de Macaco
(RUFINO, 1985, p. 44-45)

Zumbi duro de guerra – Por muito tempo se acreditou que zumbi havia morrido nesta
batalha, pois conta-se que teria pulado de um precipício. A lenda do Herói que prefere a
morte à escravidão fascinou os séculos. A verdade é que Zumbi escapara daquele ataque
em 6 de fevereiro de 1694. Estava ferido e coxo há 18 anos devido a outro ferimento a
bala que teve na perna. Tinha 39 anos de idade e já combatia há 24 anos. Zumbi reuniu
no ano seguinte alguns homens e invadiu a Vila de Penedo atrás de armas. Segundo
Jorge Velho, um ano depois havia ainda cerca de dois mil quilombolas sobreviventes.
Há verdadeiro fim de Palmares? – (Rufino, 1985, p.47) Em Novembro de 1695, por
azar, um dos homens de Zumbi foi emboscado perto de Penedo. Ele foi preso e estava
para ser enviado ao Recife. No caminho a guarda encontrou com o exército de André
Furtado, que o sequestrou e o torturou a fim de indicar o esconderijo de Zumbi. “Nada
conseguiu até que mudou de tática. A garantia de vida e liberdade se cooperasse. Zumbi
confiava em Soares, e quando este lhe meteu a faca na barriga se preparava para um
abraço. Seis guerrilheiros apenas estavam com ele naquele momento, cinco foram
mortos imediatamente pelos homens de André Furtado. Zumbi, ainda que ferido, matou
um e feriu vários, vindo a falecer por volta das 5 horas da manhã de 20 de Novembro de
1695.
- “André Furtado Mendonça, portanto, foi o responsável pelo comando da tropa para a
captura de Zumbi, sabendo-se que ele morava em um mocambo situado na serra Dois
Irmãos, as ações da repressão são para lá concentradas. Apesar de bem protegido, o
líder palmarista acabou sendo localizado e morto.
- Mas matar um líder, ainda que seja o maior de todos, não implica em acabar com o
impulso pela liberdade. De fato, os quilombos todos continuaram a crescer no Brasil e o
próprio quilombo dos Palmares, a despeito de se ter decretado seu fim, continuou a
resistir. Como a figura de Zumbi, por seus méritos próprios ofuscou a de muitos outros,

pouco se sabe sobre o “verdadeiro fim de Palmares”, mas o pouco que se sabe é
suficiente para afirmar que a luta continuou.
-Em 1696, o mocambo do Quissama foi atacado. Substituindo Zumbi dos Palmares a
partir de sua morte, Camoanga que já era chefe de quilombo e militar, liderou a
resistência do que restou de Palmares (1697/1700). Saquearam engenhos e fazendas em
Santo Amaro do Jaboatão.
- Em 1697, alguns palmaristas capturados foram enviados de barco para a capitania do
Rio de Janeiro. (GOMES, 2005, p. 154). Enquanto isso, como os senhores de Engenho
de Pernambuco se sentiam mais e mais seguros com a morte dos principais líderes de
Palmares, começou uma disputa para ocupação daquelas terras férteis.
- Pelo visto, não era interesse imediato de Domingos Jorge Velho fazer os Senhores de
Engenho perder todo medo que tinham dos palmaristas. Contra a ideia de que Palmares
já era, Velho argumentou: “de resto dos ditos negros difusos e espalhados em vários
mocambinhos (que ainda, que há que se lisonjeia, de que tais negros chegam a trinta,
entretanto, serão trinta vezes trinta pelo menos”.(RUFINO, 1985, p. 23)
- Expedição de 1703 - o líder Camoanga é morto durante um ataque colonial e diversos
palmaristas são capturados..
- Entre 1704/1706 um militar chamado Mouza teria sucedido Camoanga na liderança de
Palmares até 1711, quando é capturado e enviado preso para recife. (GOMES, 2005, p.
137, 168)
- Mesmo depois de 1725, alguns mocambos ainda povoavam as serras de Palmares,
embora mais dispersos e cientes de que qualquer tentativa de reorganização de Palmares
seria aniquilada. Muitos foram empurrados para o interior, outros fugiram para a
capitania da Paraíba, formando outros mocambos. (GOMES, 2005, p. 157-8). Sendo
assim, a tese da indestrutibilidade de Palmares, aliada a noção de indestrutibilidade da
liberdade humana, passa a ter um valor muito especial. poderia Palmares existir fora da
região geográfica dos Palmares, sistematicamente ocupada desde a morte de zumbi,
pelos senhores de engenho vitoriosos? Onde houvesse mocambo haveria liberdade.
“Nos anos de 1729, 1736 e 1757, a capitania de Pernambuco continuaria a ter notícia de
mocambos ali estabelecidos nas regiões serranas onde outrora haviam vivido os
palmaristas” (GOMES, 2005, p. 158)

4.0. Resumo Cronológico
(a história de Zumbi e do quilombo dos Palmares está intimamente ligada à história do
açúcar no Brasil)
1570 /90 – O número de engenhos pernambucanos praticamente dobrou neste período,
de 23 para cerca de 70, aumentando a necessidade por escravos. Mais da metade do

açúcar consumido em toda Europa vinha desta região nordestina brasileira. Só nos
engenhos de Pernambuco, que tinha mais da metade dos engenhos de todo o país, já
havia 2 mil escravos africanos trabalhando, em 1583; sendo que o número de indígenas
era ainda maior. (O Padre Anchieta falava em 10 mil escravos em Pernambuco, mas o
historiador Flávio Gomes, considera este número exagerado – GOMES, F. 2005, p. 43)
1575 – A primeira repressão de um quilombo de que se tem notícia no Brasil ocorre na
Bahia (GOMES, 2005, p.163)
1597 – (escassez alimentar e maus tratos) Fuga de cerca de 40 escravos de um engenho
próximo da Vila de Porto Calvo no sul de Pernambuco. (GOMES, F., 2005, p.48)
(adultos e homens em sua maioria, algumas mulheres e crianças) (RUFINO, 1985, p. 7 )
1602 – Primeiros registros de fuga de escravos para a região chamada de “Palmares”
(local a 120 km da região costeira , cheios de palmeiras, onde formavam os mocambos
(habitações de estilo arquitetônico tradicional africano ou “choças”) – no período áureo
Palmares chegou a abranger mocambos numa área de 50 km de largura.
- Expedição Bartolomeu Bezerra - Primeira expedição Portuguesa contra
palmares (alguns mocambos foram destruídos e diversos fugitivos capturados)
1630 – Invasão Holandesa (que duraria 24 anos); (1ª. Expedição mal sucedida na Bahia
em 1621) Bem sucedida em Pernambuco com o “cerco de Olinda” (facilitando fuga de
escravos e possivelmente aumentando a população de Palmares)
- Os holandeses chegaram a chamar Pernambuco de “Zuickerland” (Terra do
Açúcar) e ouve importantes batalhas nos anos seguintes
Ca.1630 – Surgimento de Palmares (que viria ser conhecido na época como “Angola
Janga”, ou “Pequena Angola” – com 11 a 20 ou 30 mil habitantes no auge (1670), antes
de sua destruição)
1637 – Início da Administração (de 7 anos) de Maurício de Nassau que vai até 1644
- Ainda no ano de 1637, Maurício de Nassau fez uma reforma administrativa e
desenvolveu o sistema açucareiro (a guerra tinha destruído boa parte dos
engenhos). Dos 15 mil habitantes que tinham fugido da guerra, 5 mil eram
escravos.
- Conquistou muitos senhores-de-engenho ao incrementar a produção açucareira
com técnicas e promessas de lucros ao abrir o mercado exportador holandês;
- No Brasil de Maurício de Nassau a tolerância religiosa estimulou os
comerciantes judeus e cristãos a se entenderem em prol do lucro, a despeito da
sua
orientação
espiritual;
- Houve um grande florescimento com a chegada de intelectuais ligados ao
renascentismo flamengo, entre estes artistas e cientistas como os Pintores Franz
Post e Albert Eckhout, o botânico Jorge Markgraf e o arquiteto Pieter Post.

- Graças à espionagem de Bartolomeu Lins (talvez um mestiço que havia vivido
em Palmares, segundo GOMES, 2005, p.65), que enviado dos holandeses a
Palmares, descobriu-se que havia dois grandes mocambos, um com 5 mil
habitantes e o outro com 6 mil.
1640 – Fim do domínio espanhol (União Ibérica) sob Portugal
1644 – Primeira expedição Holandesa contra Palmares , Maurício de Nassau envia o
capitão Rodolfo Baro (lutou com sucesso contra os portugueses, mas fracassou frente
aos palmarinos em função de suas táticas de guerrilha incompatíveis com as táticas de
exército)
- Início da Insurreição Pernambucana
1645 – Segunda expedição Holandesa contra Palmares, capitão João Blaer (especialista
em guerras de emboscada, mas que também fracassa em derrotar Palmares). Só encontra
residências vazias. Num dos Mocambos abandonados, encontrou 200 casas, onde
residiam cerca de 1.500 habitantes.
1650-1670 – Uma estimativa aponta a chegada ao Brasil de 360 a 500 mil escravos
africanos (só de angola) neste período.
1654 – Expulsão dos Holandeses – Em batalhas como do Monte das Tabocas e do
Guararapes os colonos portugueses (que incluía tropas indígenas e africanas) e contaram
com apoio da Inglaterra conseguem vencer os Portugueses. com a expulsão dos
Holandeses, os Portugueses podiam cuidar melhor do “inimigo interno”.
1655 – Nascimento de Zumbi
- o Novo Governador de Pernambuco Francisco Barreto envia o comandante
Brás da Rocha Cardoso e mais 600 homens para marchar contra Palmares (os
palmarinos bateram em retirada)
- Jácome Bezerra e Antônio Dias capturam duzentos quilombolas.
- Possível data do rapto de Zumbi, recém nascido.
1676 – Expedição devastadora promovida por Fernão Carrilho força Ganga Zumba a
escrever uma carta ao governador de Pernambuco Pedro de Almeida pedindo um acordo
de paz (O Governador responde dizendo que aceitaria os termos se Ganga Zumba
devolvesse os escravos africanos, ou seja, os não nascidos em Palmares e mudassem de
posição dos assentamentos para mais próximo da costa. Ganga Zumba aceita os termos
do Governador, mas Zumbi se recusa.
1678 - Acordo de Paz entre o Governador Pedro de Almeida e Ganga Zumba
1680 – Morte de Ganga Zumba por envenenamento

1680-1686 – Seis expedições de Portugueses tenta conquistar Palmares e falham(
GOMES, 2005, pp. 145 e ss.; ver também 187)
1692 - Bandeirante Paulista Domigos Jorge Velho (1641-1705) sofre a pior derrota em
sua tentativa de invasão de Palmares
1694 – Destruição de Palmares pelos Bandeirantes Paulista Domigos Jorge Velho e
Bernardo Vieira de Mello e André furtado de Mendonça. Fuga de Zumbi.
1685 – Carta do Rei de Portugal a Zumbi, com proposta de paz, provavelmente
recusada.
1695 – Morte de Zumbi (encontrado seu refúgio, foi assassinado e degolado)
1697 – “Fim” de Palmares
Camoanga - foi o sucessor de Zumbi e teria liderado o que restou de Palmares até 1703,
quando foi morto por um ataque das forças coloniais.(GOMES, 2005, p. 137)
Mouza - teria sucedido Camoanga na liderança de Palmares até 1711. (GOMES, 2005,
p. 137)
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