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No século XVI, a ocupação portuguesa no Brasil explorou a extração de madeira e o cultivo de cana-

de-açúcar. O engenho de cana-de-açúcar firmou-se a partir da escravidão indígena e, algumas décadas 

depois, do trabalho forçado de milhões de negros e negras. 

A escravidão africana cresceu vertiginosamente na passagem do século XVI para o XVII. Na Capitania 

de Pernambuco, em 1570, havia 23 engenhos. Em 1583, eram 66 engenhos. Cerca de 4.000 africanos 

chegavam por ano trazidos pelos tumbeiros para Pernambuco na primeira metade do século XVII. Na 

segunda metade do mesmo século, esse número era de 8.000 pessoas por ano. Muitos morriam na 

desumana e infernal travessia. Essas pessoas eram trazidas dos antigos reinos da atual Angola, da 

República Democrática do Congo e proximidades. Os escravizados, tratados como coisas (peça-da-

guiné, fôlego vivo etc.), trabalhavam, de modo contínuo e extenuante, de 12 a 16 horas por dia. Muitos 

morriam com menos de 20 anos. 

No final do século XVI, circulou a primeira notícia sobre negros fugidos na Serra da Barriga, numa área 

que hoje pertence a Alagoas, mas que na época pertencia à Capitania Geral de Pernambuco. Era o 

princípio de Palmares. A ocupação holandesa em Pernambuco, entre os anos de 1630 e 1654, provocou 

uma desorganização dos engenhos e um vazio de poder que propiciou a fuga dos escravizados para 

Angola Janga,“pequena Angola” na língua banto quimbundo (nome usado para se referir a Palmares).

Angola Janga era formada por diversos mocambos. Os mais conhecidos foram Macaco, Subupira, 

Acotirene, Amaro, Tabocas, Dambraganga, Curiva, Andalaquituche, Osenga, Zumbi. A capital, Macaco, 

reunia 6.000 habitantes (Recife, em 1654, tinha cerca de 8.000 pessoas). Ao todo, havia mais de 20 mil 

pessoas espalhadas pela serra. Lá, os palmaristas cultivavam milho, mandioca, feijão, batata-doce, 

cana-de-açúcar e criavam aves e porcos. 

Foram muitas as entradas organizadas pelo poder colonial contra os mocambos da Serra da Barriga. 

O Terço dos Henriques, grupo de soldados negros, atuou na batalha contra os holandeses e fez 

parte de incursões contra os palmaristas. Depois, os bandeirantes paulistas também entraram no 

conflito. Além dos ataques diretos, aconteceram tentativas de acordo de paz. Uma dessas tentativas 

de acordo foi aceita pelo líder Ganga Zumba, mas rejeitada pelo grupo liderado por Zumbi. Nas últimas 

décadas do século XVII, eles foram os principais líderes de Palmares. 

A narrativa a seguir traz parte dos meandros envolvendo as últimas décadas do maior mocambo de 

nossa história. Ao final do livro, o posfácio conta com glossário, mapas e informações sobre o período. 

Mocambos e engenhos 







Sendo grande a quantidade de negros que sempre tem havido e de contínuo estão entrando em o Brasil do 
princípio de sua primeira povoação até o presente, de ordinário fogem muitas vezes para os matos ocultos 
do sertão, aonde vivem em numerosas aldeias, aumentados de muitas crias e de muitos que se lhe juntam 
ou eles apanham de entre os nossos, com que vagam a seu alvedrio, fazendo-nos grandes danos...
Governador de Pernambuco Francisco de Brito Freire, década de 1660.

De fato, aproveitando-se da ocupação batava (ocupação holandesa de Recife e Olinda entre 1630 e 1654), 
os escravos de Pernambuco e de outras capitanias vizinhas começaram a fugir do cativeiro, pelos “delitos 
e intratabilidade dos seus senhores”, em pequenos bandos, esparsos – quase 40 negros da Guiné dos 
engenhos da Vila do Porto Calvo no início, informa Rocha Pita – depois em bandos e de forma constante, 
homiziando-se nas matas de Palmares. Aproveitando-se da impenetrabilidade da floresta, da fertilidade 
das terras, da abundância de madeira, caças, facilidade de água e meios de defesa da região, foram-se 
aglomerando e reunindo gente, juntando braços para a guerra e trabalho e formaram naquele lugar a maior 
tentativa de autogoverno dos negros fora do Continente Africano.
Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, 1981.
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