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A história de Zumbi Comandante Guerreiro, é um fato
real, que aconteceu no Brasil nos tempos de 1695 e conta
a história de luta, de organização, de sonhos, de trabalho
de um povo negro escravo.
'e

A história relata desde a conquista pela liberdade, a
formação de Quilombo e do nascimento do seu líder; até
a bravura, o amor, o sonho por justiça, a alegria e as
decepções desse povo.
A leitura é convidativa e envolvente.
Através dela vamos compreender a reação dos Senhores
de Engenho, vamos conhecer a trama montada contra
esse povo trabalhador.

Expediente:
1995 - 300 anos de Zumbi, é uma publicação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.
Participantes da Equipe de Trabalho que iniciou a produção deste
trabalho na 1ª etapa do Curso Nacional de Pedagogia em Belo Horizonte, Janeiro de 1994:
Nilson Aparecido de Aquino - PR; Ângela Aparecida de Barros - MS;
lvori Agostinho de Moraes - RS; Maria Madalena Marques Luiz - RS;
Livânia Frizon - RN; Acácia Maria Feitosa Daniel - SE; Vilma Pedrosa SP; Osmael Pereira da Paixão - SP; Vanderlei Bueno Boiani - RS;
Cleuza Oliveira Reichenbach - RS; Ana Cláudia Pessoa - PE e
Rubneuza Leandro de Souza - PE.
Desenhos: Ana Claudia Pessoa - PE
Diagramação: Zenaide Busanello
Responsável: Setor de Educação
Pedidos:
Secretaria Nacional - MST
Rua Ministro Godoy, 1484 - Perdizes
05015-900 - São Paulo - SP
Fax: (011)871-4612
Fone: (011 )864-8977

Vamos conhecer ainda, nessa viagem cheia de sofrimento,
dor, luta, conquistas, perdas, a história de outros povos,
de outros Zumbis na busca dos mesmos sonhos, dos nossos sonhos por terra, trabalho e justiça.
••

Então, você que gosta de ler, que tem desejo e vontade de
querer saber sempre mais e tem interesse de conhecer a
história dos heróis trabalhadores, está convidado a mergulhar nesta história.
Setor de Educação Nacional - MST
São Paulo, março 1995
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Havia um senhor de engenho rico e poderoso, que tinha
muita terra e também muitos escravos.
Certo dia, um dos escravos, descontente com a forma de
tratamento, resolveu chamar os irmãos para se organizarem.
Fizeram uma primeira reunião na senzala para achar um jeito de

se libertar da escravidão; queriam fugir daquela vida cruel.
Passaram-se dias, mas o senhor de engenho nada de sair de casa;
parecia até que estava adivinhando. Até que o dia esperado
chegou, ele saiu com a família para fazer um passeio.
Ganga-Zumba, o escravo que chamou os outros para
fugirem,já não podia mais esperar e então convocou todos os
irmãos para uma conversa e nessa conversa ele disse:

;

- Nossa liberdade está chegando, irmãos! Aquele infeliz
sem coração tem que pagar pelas maldades que vem fazendo.
Outros diziam:

-É verdade Ganga-Zumba, mas como vamos fazer, irmão?
Ganga-Zumba respondeu:
- Ele não pode ficar vivo! Aquele que manda matar também
deve morrer. Outro então se levantou e disse:
- Vamos fazer uma emboscada no canavial perto da
fazenda, e antes dele chegar a gente prende o feitor para que
tudo dê certo mesmo.
7
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Quando o senhor de engenho ia chegando de sua festa, os
escravos fecharam a carruagem dele, levaram todos presos para
a senzala. Ganga-Zumba e seus irmãos pegaram seus pertences
e fugiram do engenho. Andaram três dias até que chegaram em
um morro e formaram ali o Quilombo dos Palmares. O senhor

•

de engenho e sua mulher morreram e o filho deles foi criado

pelos tios.
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No quilombo todos trabalhavam; as crianças aprendiam a
\t

capoeira.brincavam e também ajudavam na produção. O fruto
do trabalho era dividido entre todos. Longe do Pelourinho, do
troco e do chicote do feitor, eles puderam viver seu sonho de
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liberdade, desenvolver suas crenças e rituais.
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Os senhores de engenhos muitas vezes tentaram destruir o
quilombo, mas eles tinham uma organização muito forte, e isso
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preocupava muito os senhores de escravos.
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Ganga-Zumba já estava se cansando, e como havia uma
mulher que ia dar à luz o primeiro filho no quilombo, então todos
1)

,,

decidiram:

- A criança será o novo líder do quilombo ... a criança
nasce, e o Quilombo dos Palmares decide chamá-la de Zumbi
- aquele que não tem medo do escuro. Zumbi era um símbolo
do tempo ruim que estava passando e do tempo bom que
começava a chegar.
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Zumbi era uma criança alegre e corria muito. Brincava e
cantava as músicas que os mais velhos ensinavam. Todos
tinham um grande carinho por Zumbi, aquele que seria seu novo

líder.
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de atacar. Começaram a preparar alguma coisa que enfraquecesse o Quilombo. Esperaram três anos e então armaram o
bote ... roubaram Zumbi do Quilombo. Quando os negros des/J

cobriram, saíram a procurá-lo. Procuraram nos rios, na mata,
nos currais ... Zumbi não estava. A dor deixou todos muito

li
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tristes, todos pareciam doentes. A mãe de Zumbi chorava muito
e não conseguia acreditar no que tinha acontecido.
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Todos sabiam que Zumbi era o próximo líder e não podia
desaparecer.
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Os jagunços iam matar o menino, mas foi então que
encontraram um padre, que havia passado pelo Quilombo e
sabia do ocorrido, mas se fez de inocente para ganhar os
jagunços.
- Quem é este menino que chora tanto?
Os jagunços olharam um para o outro e disseram:
- É filho de um escravo do engenho onde nós trabalhamos.
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O padre pediu para segurar o menino, mas eles não
deixaram e saíram em disparada ... mais adiante pararam no rio

-

para dar água aos cavalos e ao passar, o padre que viu o menino
sentado no mato, pegou-o com carinho, colocou-o na garupa do
cavalo e fugiu rápido.
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-- ..-O padre sabia que se Zumbi voltasse para o Quilombo eles
voltariam para matá-lo. Então levou-o para sua cidadezinha,
que era um pouco longe dali, escondeu-o e começou a criá-lo,
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sabendo que ele tinha uma missão .
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Zumbi sabia que tinha que voltar e cada dia estava ansioso
para rever sua mãe e seus irmãos do Quilombo. Quando já tinha
15 anos resolveu partir para cumprir sua tarefa. Chegou em uma
sala da casa do padre, olhou em cima da mesinha e viu um cesto
.

com frutas, uma cruz e um pouco de dinheiro. Ele pegou o cesto

~

e o dinheiro. Demorou olhando a cruz, mas resolveu não levála. E partiu ...
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viu seu povo, os olhos encheram-se d'água e o coração queria
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Andou durante três dias até chegar no Quilombo. Quando
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rasgar seu peito de tão forte que batia. Não conseguiu nem falar.

/1

Quando entrou viu o Quilombo produzindo, seu povo junto;

1

queria abraçar a todos, mesmo que quase não lembrasse do

, I? \

rosto de ninguém. Uma mulher aproximou-se dele, fitou-o e
perguntou: Quem é você? - Eu sou Zumbi. Emocionada, abraça-

º dizendo: - Meu filho, você está vivo! Algo me dizia que você
não tinha morrido, e virando-se para o povo grita- meus irmãos
Zumbi está vivo, nosso líder chegou.
Era muita saudade! Uma alegria que encheu todo o
Quilombo; o dia parou para homenagear Zumbi com uma
grande festa.
16

17

Zumbi voltou à casa do padre para devolver o dinheiro _e
o padre perguntou-lhe: por que você não pegou a cruz? Zumbi
respondeu: porque ela assim não me serviria, só se fossé assim,
e empunha à cruz como se fosse uma espada. Enquanto isso, os
fazendeiros se organizam para destruir o Quilombo, o que eles
fizeram primeiro foi chamar Ganga-Zumba para dizer que se
eles saíssem daquela terra ganhariam outra. Zumbi, inteligente,

·'

• desconfiado, sabia que não passava de uma mentira, decide não
aceitar. Ganga-Zumba estava cansado e pensou: se a gente
aceitar, os fazendeiros nos dão uma terra e param os ataques.
Zumbi não aceitou e então o Quilombo rachou, uma parte ficou
com Zumbi, a outra com Ganga-Zumba. Depois de tanto tempo
de união o povo sai com Ganga-Zumba da terra que conquista-

povo, enfraquecê-lo, tirar-lhe a força. Zumbi já sabia que os

ram, e fazem um acampamento na beira da estrada, esperando

senhores de engenho iam atacar, reuniu todo o Quilombo e
disse: irmãos, os senhores de engenho não vão nos deixar em
paz, nós temos que pensar como recebê-los; eles vêm para nos
destruir, mas desta terra ninguém nos tira, o que é que nós
fazemos irmãos? Todos falavam, davam opiniões, diziam o que
achavam, como poderiam fazer armadilhas, quem ia montar a
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guarda. Então Zumbi pediu a palavra e falou: Todos nós temos
.

tarefas, o-trabalho vai ser grande para a gente ficar na terra.
Agora, vamos fazer as armas, as armadilhas e garantir nossa
segurança, que depende de cada um! Todos foram fazer sua
tarefa.
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Depois de alguns dias, foi dito e feito. Os jagunços
comandados pelos senhores de engenho, eram também apoiados pelo governo. Os caminhos que chegavam ao Quilombo
ficaram cheios de jagunços. Mas os guardas do Quilombo
estavam atentos. Dois dias depois, o dia começava a amanhecer, os raios de sol invadiam lentamente o céu, quando a guarda
de Quilombo deu o sinal, as tropas estavam chegando: três tiros
para o alto! Mas o Quilombo estavam esperando e enfrentou
com resistência. As armadilhas estavam prontas e os jagunços
caíram em várias delas. O bando ficou pequeno e logo recuou.
Os senhores de escravos juntamente com o governo contrataram um famoso bandeirante, de nome Domingos Jorge
Velho, que com seu bando se armaram com canhões e armas de
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... Ganga-Zumba descobriu que foi enganado, e que o
governo não daria outra terra.Foi um erro. Arrenpendido e sem
coragem de falar, ele chama sua companheira e diz: - nós fomos
enganados, o nosso povo deve voltar ao Quilombo, mas como
fazer? Eu disse que eles iam nos ajudar .... Ganga-Zumba e a
mulher ficaram pensando, até que ele falou: - eu tenho a solução!
A mulher estremeceu, sentiu medo, mas perguntou: - Qual a
solução?

20
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Quando o homem do governo vier para falar comigo, eu
tomarei veneno e você vai dizer que foi ele quem me matou. A
mulher não queria aceitar; chorou, abraçou-se com ele pediu
que não fizesse aquilo, mas ele estava decidido. Quando o
homem chegou, Ganga Zumba estava pronto, a mulher pediu
que ele entrasse na barraca, Ganga Zumba já havia tomado o
veneno mas, ao olhar para o homem ainda pode reconhecer que
ele era o filho do fazendeiro que fujiu e então caiu sobre a
esteira, morto. A mulher, que já conhecia o plano, grita com
muita dor e revolta que o homem havia matado o líder, que ele
era inimigo. Então o povo avança contra o inimigo ... depois de
matar o homem, deixam-no lá e voltam para o Quilombo ...

. .. Ao chegarem foram recebidos com alegria e já se
integraram no grupo de resistência. Zumbi ficou muito triste
com a morte do amigo e admirou sua coragem, entendendo o
que aconteceu. Diz ao povo: - Vamos permanecer firmes, em
nome de Ganga Zumba também. Vamos vingar o nosso companheiro!
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O Quilombo não demorou a ser atacado novamente,
Domingos Jorge Velho com uma tropa maior que a primeira,
armado e furioso invade o Quilombo. E, apesar das armadilhas,
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homens, mulheres e crianças, todos com muita coragem, entraram na luta.
Zumbi foi ferido em combate e os irmãos levaram-no para
um rio que cortava o Quilombo. Um dos que levavam Zumbi, ao
voltar, foi pego e torturado, para dizer onde Zumbi estava.
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Os bandeirantes foram atrás e encontraram Zumbi sentado
num lajeado. Ao vê-los Zumbi ficadepéeantesquepossafalar
é fuzilado. Zumbi joga sua espada para o alto e diz: - Vocês
podem me matar, mas os ideais de liberdade vocês não matarão
e grita: - LI. ..

BER ... DA ... DE!

Junto com Zumbi gritou toda a natureza. A terra recebe e
ecoa seu grito. A luta não morre jamais!
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1695-1995 - 300 ANOS DE ZUMBI

1600 a 1625: Quilombo dos Palmares
Nos fins do século 16, por volta de 1590, revoltaram-se os escravos
negros de um grande engenho de açúcar em Pernambuco. Armados
de paus e foices, atacaram e dominaram amos e capatazes. Mas, e
daí? O que fazer com a liberdade que haviam conquistado?
Os rebeldes concluíram que não tinham muita escolha: ou a floresta
ou voltar de novo à escravidão. Propuseram-se, então, com suas
mulheres, filhos e ferramentas, em marcha, rumo à floresta.

O início

foi díficil. Sobreviveram graças à caça, pesca e colheita de
frutos. Mas logo foi ajuntando mais gente. Por volta de 1650, viviam
cerca de 20 mil habitantes em Quilombo, na região de Palmares,
morando nas serras, rodeados por matas, organizados coletivamente
para o trabalho e a defesa.

O líder

mais importante de Palmares foi Zumbi. Nasceu em 1655,
numa das aldeias do Quilombo. Quando jovem, foi capturado por
soldados do governador de Pernambuco e dado ao padre de Porto
Calvo. Estudou português e latim, foi coroinha e foi batizado com
nome de Francisco. Em 1670, Zumbi fugiu da casa paroquial. Voltou
ao Quilombo de Palmares, onde se tornou um grande líder por sua
cultura, coragem, capacidade de organização e comando.
Cerca de 40 expedições foram empreendidas contra Palmares. A
destruição de Palmares só foi possível, quando se uniram todas as
forças inimigas, que apelaram para o famoso bandeirante paulista,
Domingos JorgA" Velho, que armou uma enorme expedição contra
Palmares em 1 ô94, e provocou a morte de Zumbi no dia 20 de novembro de 1695.
Para muitos revolucionários, Quilombo dos Palmares pode ser considerada a Primeira República Livre da América Latina.

