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Resumo: Resenha do livro “Palmares” de Flávio Gomes. Editora Contexto, 2005. A Revista Afro 

B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 

números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e 

teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os 

grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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Possivelmente a maior comunidade de escravos fugitivos surgida nos quatro séculos de 

escravidão africana nas Américas, o Quilombo de Palmares é tema recorrente em cursos sobre 

o assunto e se transformou em um ícone da luta do movimento negro. Por conta disso, sua 

história se encontra envolta por uma série de mitos. Palmares, publicado em 2005 pelo 

historiador Flávio Gomes, é uma obra de cunho paradidático que se propõe a questionar alguns 

desses mitos e apresentar a história de Palmares para um público mais amplo do que aquele 

estritamente acadêmico. O livro comenta a obra de outros autores que estudaram o famoso 

quilombo e analisa criticamente a documentação disponível sobre o tema, mostrando suas 

lacunas e incertezas. Nota-se a preocupação em retratar Palmares não como um evento isolado, 

mas como parte de um contexto atlântico muito mais amplo, que envolvia outras regiões 

americanas, conectava-se com diferentes partes da África e guardava relações com outras 
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estratégias de resistência adotadas pelos escravos. O autor analisa o perigo que o quilombo 

representava para a ordem social escravista, desmistifica a noção de Palmares como uma 

sociedade democrática e evidencia uma rede de interesses geopolíticos dinâmica e complexa nos 

combates e negociações entre os palmarinos e as autoridades coloniais, lançando luz, dessa 

forma, sobre importantes aspectos da luta dos escravos pela liberdade no Brasil colonial e nas 

Américas escravistas. 

 

 

 


