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História 
 

Motivações e o funcionamento dos quilombos no Paraná e no 

Brasil 

Teoria 

 

Entre os séculos XVI e XIX, o tráfico negreiro e a escravidão africana ficaram amplamente conhecidos como 

atividades lucrativas realizadas durante a colonização das Américas. Segundo levantamentos recentes da 

Universidade de Emory, cerca de 4,8 milhões de escravizados desembarcaram no litoral brasileiro entre os 

séculos de escravidão, sendo que, dentre eles, cerca de 300 mil nem ao menos chegaram com vida.  

Tendo em vista a lucratividade e o anseio de colonos e aristocratas pela exploração deste tipo de mão de obra, 

percebe-se que a escravidão africana se tornou uma prática que se expandiu por todo o continente americano, 

sendo marcada principalmente pela violência, pela desumanização, pelo aculturamento e pela construção das 

bases de sociedades racista. 

No entanto, apesar das violências e da aculturação provocada, a opressão desse sistema não impediu a 

resistência dos escravizados, muito menos a prática de suas culturas, religiões e tradições, que tentam até 

hoje sobreviver entre as comunidades negras. Assim, dentre as formas de resistência encontradas pelos 

cativos nas Américas podemos citar aquelas marcadas pelas violências, como o suicídio, o aborto e as 

revoltas contra Senhores, mas também as próprias fugas e o posterior aquilombamento desses grupos.  

Inicialmente, muitos dos fugitivos se refugiavam em matas ou lugares isolados, assim, em grupo, formavam 

comunidades complexas e amplas com outros libertos. Assim, muitos quilombos se estruturavam através de 

um sólido sistema de defesa, com exploração da agricultura (batata, milho, mandioca, feijão) e da pecuária e 

até mesmo da realização de comércio, sobretudo na forma de escambo com outros grupos. Os quilombos de 

características agrícolas foram os mais comuns durante a colonização, sobretudo no Nordeste e no Norte, 

onde exploravam as drogas do sertão. 

Entretanto, apesar destas serem características muito comuns entre os quilombos brasileiros, em alguns 

casos esses focos de resistência não se formaram necessariamente em regiões isoladas, mas sim nos meios 

urbanos, muitas vezes conquistando grande autonomia. Nos quilombos próximos aos centros urbanos era 

muito comum também que os quilombolas migrassem para as cidades para trabalhar com pequenos 

comércios ou realizando serviços como se fossem “escravos forros”.  

Vale destacar que, apesar dos quilombos possuírem como característica fundamental a presença de 

africanos libertos e reproduzir muito das relações sociais e formas administrativas já existentes na África, 

estes espaços, algumas vezes, também acolhiam indígenas e até mesmo pessoas brancas. Também é 

importante lembrar que, exatamente por reproduzirem as práticas e relações sociais já existentes na África, 

a teoria da existência de uma estrutura escravista mercantilista dentro dos quilombos, muito difundida pelo 

senso comum, de fato, não se sustenta. 
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Hoje, a maior parte das fontes encontradas por historiadores para estudar os quilombos é arqueológica, ou 

seja, bens materiais, peças, armas, ruínas, esculturas ou pinturas, visto que os quilombos não deixaram fontes 

escritas. No entanto, durante muitos anos, os relatos sobre os quilombos que foram deixados por 

bandeirantes e colonizadores, transmitindo a interpretação pessoal desses homens sobre o que percebiam 

nos quilombos, foram utilizados como fontes incontestáveis para entender as relações quilombolas e 

classificá-las apressadamente como escravidão. 

Assim, estudos mais recentes revelam que as relações entre os libertos e a administração dos quilombos 

estava muito pautada nas divisões de trabalho e em hierarquias sociais tradicionais na África, com reis e 

rainhas que eram símbolos de liderança, coragem e vitória, logo, as comunidades trabalhavam não em um 

sistema de escravidão mercantil, mas sim baseadas na obediência e respeito e na noção da divisão do 

trabalho para o funcionamento do quilombo.  

Esta questão pode ser analisada na própria formação do quilombo dos Palmares, a mais famosa forma de 

resistência africana durante o ciclo do açúcar, localizada na capitania de Pernambuco. Muitos líderes ficaram 

conhecidos pelos seus reinados em Palmares, pela resistência contra os bandeirantes, pelo ataque a 

engenhos e pela libertação de novos cativos. Dentre eles, figuras como Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares e 

Dandara foram responsáveis pela liderança de grupos militares, pela negociação com portugueses e pela 

organização de diversas unidades dentro do quilombo, sendo respeitados como reis. 

Um dos períodos de maior prosperidade de Palmares foi o das invasões holandesas a Pernambuco, que 

provocou uma desestabilização política na capitania, reduzindo os ataques aos quilombos e permitindo a 

fuga de muitos cativos. No entanto, apesar da força dessas formações, muitos quilombos foram destruídos 

pelos bandeirantes nas expedições do século XVII. 

Apesar da queda de Palmares no século XVII, a prática do quilombismo não cessou na colônia, pois, como 

visto, esses núcleos de resistência se espalharam por toda a colônia. No século XVIII, por exemplo, como a 

mudança do eixo econômico colonial para a região central, uma grande quantidade de quilombos surgiu na 

região sudeste, sendo que alguns desses quilombos inclusive chegaram a atuar na mineração.   

Por fim, com a expansão dos limites territoriais da colônia portuguesa e o deslocamento da mão de obra 

negra para a região Sul, os quilombos também passaram a surgir nesse território. Muito próximos a grande 

produção pecuária sulista, os quilombolas ao Sul da colônia também chegaram a atuar no setor pecuarista. 

No estado do Paraná, por exemplo, negros alforriados muitas vezes ocupavam fazendas abandonadas, 

ganhavam terrenos e até chegavam a comprar terras onde quilombos eram formados e ali praticavam a 

agricultura e a pecuária.  
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Vale destacar que até hoje existe ao redor do Brasil centenas de comunidades quilombolas ainda preservando 

a ancestralidade negra, as memórias do quilombo e a cultura africana. No Paraná, por exemplo, apesar de ser 

um estado que historicamente exalta os movimentos migratórios, até 2004 não havia uma dimensão real da 

existência de mais do que 3 ou 4 quilombos no estado. No entanto, as atividades que o Grupo de Trabalho 

Clóvis Moura realizou em 2005 um levantamento das comunidades quilombolas locais e foram descobertas 

mais de 80 espalhadas pelo interior do estado, muitas vezes em locais de difícil acesso.  
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Exercícios 

 

1. (UFMG-2006) Em pouco mais de cem anos, a ênfase passa do controle dos moradores para o dos 

escravos fugidos, do olhar metropolitano ao colonial, e uma figura central emerge: a do capitão-do-

mato [...]. O termo capitão-do-mato já aparece em diversos documentos coloniais desde meados do 

século XVII [Contudo o cargo foi normatizado apenas no início do século XVIII.] Que terá acontecido no 

período que vai de meados do século XVII às primeiras décadas do século XVIII para que essa ocupação 

se estabelecesse tão firmemente na vida colonial? 

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Orgs.). Liberdade por um fio. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.85.  

 

Considerando-se as informações desse texto, é CORRETO afirmar que o crescente fortalecimento do 

cargo de capitão-do-mato, entre meados do século XVII e início do século XVIII, se explica como 

consequência da:  

 

a) interiorização da população em direção à área das drogas do sertão, o que resulta numa ocupação 

desordenada desses espaços produtivos por brancos e negros.  

b) explosão demográfica ocorrida na região das minas dos Goiases e de Cuiabá, que implica um 

adensamento populacional propício às desordens e violência, sobretudo as praticadas por 

escravos fugidos.  

c) urbanização do Nordeste, derivada da crise açucareira, gerada pela expulsão dos holandeses, crise 

que promove, nas vilas e arraiais, a concentração de escravos, que, até então, trabalhavam nos 

engenhos. 

d) dificuldade das campanhas para a destruição do quilombo de Palmares e a possibilidade do 

surgimento de novos e resistentes núcleos de quilombolas tanto no Nordeste quanto em outras 

áreas de interesse metropolitano. 
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2. (IF-BA-2016)  

”Folga nego,  

Branco não vem cá!  

Se vié  

Pau há de levá!”.  

 

(Do Folclore alagoano. Citado por Freitas, Décio, op.cit.,pág.27)  

 

O quilombo dos Palmares representou um dos mais importantes movimentos de resistência dos negros 

contra a escravidão no Brasil. No período colonial, o surgimento de inúmeros quilombos relaciona-se 

ao fato de que:  

a) a vivência nos quilombos significava a superação do tratamento hostil que recebiam no mundo 

escravo e a esperança de construção de uma sociedade baseada em relações sociais igualitárias.  

b) muitos negros, mesmo tendo um sentimento de gratidão para com os senhores, nutriam a 

esperança de construir uma real experiência de liberdade. 

c) os próprios senhores estimularam os agrupamentos de negros fugitivos, tendo em vista a 

construção de uma melhor interação social com a massa de escravos.  

d) o quilombo dos Palmares ao buscar obter vantagens materiais com as elites locais perdeu seu 

caráter combativo, o que levou a sua destruição.  

e) no interior do quilombo predominava uma estrutura de produção com base na propriedade privada 

da terra e dos instrumentos de trabalho, o que revelava a existência de uma sociedade de 

privilégios. 

 

 

3. (UECE-2011) A Confederação dos Quilombos de Palmares é considerada por alguns historiadores 

como a maior ameaça à ordem escravista conhecida pelo estado colonial brasileiro. No que tange à 

citada confederação, assinale a opção que contém afirmação INCORRETA. 

 

a) Inicialmente, as “comunidades” quilombolas procuravam apenas passar despercebidas aos 

colonos e grandes proprietários de terras.  

b) Os quilombos eram reprimidos pelos capitães-do-mato, pelas tropas particulares contratadas 

pelos grandes proprietários e por milícias oficiais.  

c) O Quilombo de Palmares foi apenas um entre tantos outros quilombos existentes no Brasil e em 

nada se diferenciou de tantos outros perdidos nas matas brasileiras. 

d) O Quilombo de Palmares era cercado por paliçadas, fossos e armadilhas e durante décadas 

resistiu aos ataques de tropas particulares e oficiais. 
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4. (UFU-2011) Sobre os quilombos no Brasil colonial, é correto afirmar que: 

 

a) formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo o convívio entre populações 

escravas africanas e indígenas, tendo como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, no atual 

estado de Alagoas.  

b) os quilombolas dependiam da permissão dos senhores das propriedades próximas para transitar 

pelas cidades circunvizinhas, bem como para comercializar os produtos de suas terras.  

c) todos os quilombos possuíam um exército próprio, de modo a proteger suas terras contra o avanço 

de inimigos, assim como uma complexa organização social. 

d) as maiores populações quilombolas no Brasil formaram-se nas regiões de maior produção 

monocultora de exportação, como os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

 

5. (UNCISAL-2011) A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio dos quilombos. 

No Brasil, considera-se o mais importante o de Palmares, que: 

 

a) foi formado exclusivamente por escravos nascidos na África e esteve em pleno funcionamento 

apenas durante a presença dos holandeses no nordeste brasileiro.  

b) se formou no início do século XVII, chegou a ter por volta de 20 mil moradores e foi destruído no 

fim do mesmo século, pela ação de bandeirantes.  

c)  se especializou, durante todo o século XVI, na exploração de metais preciosos, abundantes nas 

margens dos rios do interior de Pernambuco. 

d) foi constituído no fim do século XVIII e contou com a importante contribuição de setores da Igreja 

Católica, que eram contrários ao escravismo. 

e) contou com o decisivo apoio de importantes senhores de engenho de Pernambuco e da Bahia, 

com o intuito de sabotar a presença holandesa nessas capitanias.  
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Gabarito 

 

1. D 

Com o aumento no número de fugas e o crescimento dos quilombos, a figura do capitão do mato se 

torna essencial no período destacado, pois garantia o aprisionamento dos fugitivos e a ordem 

escravocrata. 

 

2. A 

O quilombo era uma possibilidade de fuga da escravidão e da realidade cruel da colonização para os 

Africanos. Nos quilombos esses negros livres poderiam reproduzir suas práticas culturais originais e 

estabelecer sociedades pautadas nas formas de organização que já conheciam na África. 

 

3. C 

O quilombo dos Palmares é um caso especial no caso da resistência negra no Brasil por conta de sua 

resistência durante mais de um século, a complexa organização e o impacto que gera no sistema colonial 

e açucareiro. 

 

4. A 

Vários quilombos se espalharam pelo Brasil, recebendo inclusive indígenas e homens brancos 

perseguidos, sendo o maior deles o quilombo dos Palmares. 

 

5. B 

O quilombo dos Palmares foi organizado por Ganga Zumba e outros fugitivos no início do XVII, resistindo 

a ataques por quase um século, contudo, sendo destruído no final do XVII por bandeirantes. 

 


