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AUTO DOS PALMARES 

de José Facury Heluy 
 

Personagens 

Zé Cavaquinho, Rip, Rop, Feitor 1, Ganga, Zumbi, Dandara, Sinhá, 

Feitor 2, Cara da Voz (7 caras), Quilombola 1, 2, 3 e Jorge Velho. 

 
Zé Cavaquinho aparece em plano alto da cena 
 
Zé Cavaquinho 
Eu já contei uma história de samba 
Eu já falei de muita gente bamba 
Agora vou representar pro mundo ouvir 
O nosso guia é o rei Zumbi 
 
Zumbi, Zumbi, Zumbi 
Você é o leme de todos nós 
Zumbi guerreiro banto 
Nosso canto é a tua voz (Refrão) 
 
Não há referência maior 
Que se compare  
À resistência de Palmares 
O teu quilombo emerge 
Do fundo do nosso coração 
E ensinando, nos conta 
A grande lição de uma nação 

 
Começa com uma grande roda horizontal fincada a um eixo, maior do que as formas 
animadas, sendo empurrada como se fosse uma roda de moinho. Em outro plano Rip e 
Rop em um show cantam o seu rap.  
 

Rip 
De dia amassando o pão que o diabo não quis 
Sob o estalar da chibata de couro que curtia  
Comia as migalhas de uma terra estranha 
 
Em seguida a roda se desfaz, formando o círculo da capoeira.  
 

Rop 
De noite ouvindo os tambores do congo 
Sob o chacoalhar do ritmo dos ogans 
Inebriava-se nas chagas da pele lenhada 
Rip e Rop 
Zumbi, não dá, não dá 
Não dá pra esquecer 
Aqui e agora 
Eu vou pagar pra ver 
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A roda se fragmenta em três partes simbólicas se transformando em palcos das cenas a 
seguir 
 
Feitor 1 
Bota o dormente nessa estrada, nego safado. 
Ganga 
Pedras e mais pedras pro sapato do sinhozinho andar nela. 
Feitor 1 
Não resmunga e come aí o que sobrou do banquete. Ta tudo misturado mesmo. 
Ganga 
Esse baião de dois, deve ta é bom! 
Cena 2 
Sinhá 
Limpa, limpa esse chão, nega fedorenta. 
Dandara 
Vai ficar lustradinho pra branca se espelhar nele. 
Sinhá 
É, e come o que sobrou da festa da sinhazinha... O resto dá pros porcos. 
Dandara 
Êta que esse sarapatel vai ta bom de mais, siô! 
 
Feitor 2 
Mais rápido nessa construção, macaco. 
Zumbi 
Não adianta ser rápido: cê sabe que é pedra sobre pedra. 
Feitor 2 
Sem conversa!Depois mistura tudo que eu trouxe aqui, come e volta ao trabalho. 
Zumbi 
Hum! Essa feijoada ta é muito boa pra dar coragem! 
 
Ganga, Dandara e Zumbi comem os restos deixados e acabam por adormecer. Os 
feitores voltam com ódio acordando-os e açoitando-os 
 
Feitor 1 
Chicote no lombo prá deixar de ser preguiçoso, bicho ruim. 
Ganga 
O baião de dois pesou e o lombo doeu... 
Sinhá 
Essa nega se empanzinou  de novo?Deixe-a amarrada pelo bucho pra aprender. 
Dandara 
O sarapatel rompeu a buchada e lá dentro doeu... 
Feitor 2 
Não agüenta mais? Leva ele pro pelourinho. 
Zumbi 
A feijoada espirrava pelas chagas e lá dentro doeu... 
 
Voltam Ri e Rop 
 

Rip 
Tudo doeu, tudo doeu, tudo doeu 
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Tudo doeu, nego apanhou 
Rop 
Nego sofreu, nego sofreu, nego sofreu 
Nego sofreu e nem ligou 
Rip 
Mas aprendeu, mas aprendeu, mas aprendeu 
Quando aprendeu nego acordou 
  
As três partes da roda voltam a se juntar  
 

Rip e Rop 
Para ainda poder crer nos orixás 
Juntava seus pares no terreiro da senzala 
E rodopiavam ao ritmo dos ogans 
Para no torpor da zonzeira mirar Oxalá 
 
A roda palco que juntou as três partes agora gira com os três se dando as mãos até 
ficarem tontos 
 
 Ganga 
Tou vendo a terra que será nossa. 
Dandara 
Isso é a zonzeira dos Eguns 
Zumbi 
Exu mostra os caminhos para sair das encruzilhadas da mata. 
Dandara 
Exu ta mostrando a nossa morte. 
Zumbi 
Ta mostrando a liberdade. 
Ganga 
Aqui se sofre, mas se tem tudo. 
Zumbi 
Temos que desafiar o mistério lá nas dobras do horizonte. 
Ganga 
Vamos viver feito bicho acuado na mata? 
Zumbi 
Feito em liberdade cuidando de nós.  
Dandara 
Oh sereno Obatalá cuide de nós nessa decisão. 
Zumbi 
Tu vais? 
Dandara 
Serpente colorida 
Vapor da terra 
Hálito do mar 
Suor das nuvens 
Textura do ar 
Sobe, arco-íris, ao orun 
Junte a terra, o espaço 
As águas de Olokun 
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A tragédia de Ogun 
Aos mistérios de Olorun 
Zumbi 
Vamos? 
Ganga 
Agora vamos! 
Dandara 
Que Xangô nos proteja. 
  
Palco girando mais rápido com um cenário painel semicircular de  mata densa girando 
ao contrário, dando a sensação que os três: Ganga, Zumbi e Dandara estão correndo. 
 
Ganga 
Correr, correr pra quê? 
Zumbi 
Fugindo desse modo branco 
Dandara 
Fugir, fugir pra que? 
Zumbi 
Pra encontrar o que ainda não se viu por aqui. 
Dandara 
Pra d’onde? 
Zumbi 
Qualquer lugar...  
Dandara 
Diz, pra d’onde? 
Zumbi 
Lá pras terras da mãe... do pai.. 
Zumbi 
Lá depois do mar grande? 
Ganga 
Bem mais pra lá... 
Dandara 
Na curva que despenca depois? 
Zumbi 
É. 
Ganga 
Não temos braços prá isso. 
Zumbi 
Como não? 
Ganga 
Cadê o braço? 
Dandara 
Faltou 
Ganga 
Cadê o braço cadê? 
Zumbi 
Não há força pra essa água toda. 
Ganga 
Nem há de haver. 
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Zumbi 
Só dá pé na mata. 
Ganga 
É, o pé na mata. 
Zumbi 
 Com o pé dá. 
Dandara 
É, dá sim. 
Zumbi 
E a canela fincando as matas de Iansã. 
Ganga 
E o pé mascando a areia quente de Xangô. 
Dandara 
É... 
Ganga 
Temos que encontrar um lugar. 
Dandara 
O que foi nosso? 
Zumbi 
Não!Sei lá, qualquer um. 
Ganga 
Vamos, corre que se chega lá. 
Zumbi 
Se chega sim. Vamos. 
Ganga 
Vamos. Ninguém corre mais. 
Zumbi 
Mais que nós ninguém. 
Ganga 
Aqui, tamos aqui. Pronto. 
Zumbi 
Cansados mais presentes. 
 
A roda de moinho volta a se juntar formando um palco único circular. Ao fundo são 
fincadas toras formando uma paliçada de madeira formando um quilombo. Entra Zé 
Cavaquinho entoando seu samba canção. 
 
Zé Cavaquinho 
A gente aqui, 
Roçando essa roça todo dia 
Também se roça de euforia 
A gente aqui,  
Não come somente sobejo 
Nosso alimento se ferve de alegria 
A gente aqui, 
Também mora tudo junto 
Mas só a gente sabe  
A hora de acordar o dia 
A gente aqui,  
Também briga uns cum s’outro 
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Mas é pra agüentar o dia a dia 
A gente aqui, 
Só obedece a força da natureza 
Mas é porquê  
Somos apenas a sua melhor cria 
A gente aqui, 
Castiga o tambor de demanda 
Mas é porque quando tudo findar 
Nosso desejo é Aruanda 
 
Convocação dos conselheiros quilombolas. Várias caras de bonecos do “teatro negro” 
aparecem em diversos lugares da cena  
 
Zumbi 
Quilombolas dos Macacos? 
Cara da Voz 1 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas de Dambrapanga? 
Cara da Voz 2 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas  de Andalaquituxe? 
Cara da Voz 3 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas de Acotirene? 
Cara da Voz 4 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas de Tabocas? 
Cara da Voz 5 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas de Sabalangá? 
Cara da Voz 6 
Presente! 
Zumbi 
Quilombolas de Subupira? 
Cara da Voz 7 
Presente! 
 
Zumbi explicando a reação do governo para os conselheiros.  
 

Zumbi 
Eles não estão gostando... 
Quilombola 1 
Então, eles vão ter que meter a mão na boca e rasgar assim, ó? 
Zumbi 
...Dizem que estamos criando um país paralelo. 
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Quilombola 2 
 É! O reino dos macacos. Tudo andando assim, ó. Coçando assim, ó. Pulando de galho 
em galho, ó. 
Zumbi 
Falam também que aqui não há lei e que somos assassinos sanguinários... 
Quilombola 3 
A lei branca é de Portugal. Português é sempre uma piada. Imagine sua lei.  
Quilombola 1 
Então, a lei deles é prá quê? 
Zumbi 
Dizem que quanto mais negros fugirem para cá, mais o Brasil empobrecerá. 
Quilombola 2 
Isso sim. Cadê o nego pra fazer minha Igreja? 
Quilombola 3 
 Cadê o nego pra carregar o meu cocô. 
Quilombola 1 
 Cadê o nego pra coçar a minha bunda? 
Quilombola 1 
Cadê o nego pra portar o seu doutor?    
Zumbi 
...dizem também que os brancos que estão nos nossos quilombos são bandidos 
foragidos da policia. 
Quilombola 1 
Então vão partir pra guerra em cima de nós. 
Zumbi 
É isso! 
Quilombola 1 
Riguingô, rinquingô 
Esconda-se bem 
Qu’eu já lá vou 
Pode vir, pode vir 
Que bem escondido 
Eu já estou 
Quilombola 2 
Rato sem pão 
Lagartixa com feijão 
Arreda provisório 
Arcabuzeiro quer passar 
Com suas penas tortas 
Não me venha empatar 
Quilombola 3 
Seu pai foi à caça? 
Os três 
Foi. 
Quilombola 3 
Matou a caça? 
Os três 
Matou. 
Quilombola 3 
Teve medo? 
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Os três 
Não 
Quilombola 3 
Vamos ver... 
Os três 
-Que venham. 
 

Rip e Rop em outro plano 
 

Rip e Rop 
Não dá, não dá 
Não dá pra esquecer 
Aqui e agora 
Eu vou pagar pra ver 
Rip 
Era preciso saber se espreitar 
Se transformar naquele felino 
Lento e astucioso 
Que muita das vezes lá em Angola 
Fomos caça e caçador 
 

Rop 
Era preciso exercitar  
Para no momento certo se defender  
De quem nos trouxe dor e solidão 
Não podiam era acabar com aquilo tudo 
Pois não existia nada depois da ilusão 
 

Começa o ataque, um grupo de soldados ataca os quilombolas que resistem. 
 

Rip 
O nosso algoz tinha o poder da arma de fogo 
Eram mestres dos punhais e malabaristas do açoite 
Era preciso naquela clareira noturna 
Mesclar as outras formas de lutas 
Rop 
Era preciso descer dos morros e dos guetos 
Era preciso encontrar a plenitude do vôo gestual 
Para quando quedar no peito do inimigo 
Faze-lo entender que ali começara a liberdade 
Rip e Rop 
Não dá, não dá 
Não dá pra esquecer 
Aqui e agora 
Eu vou pagar pra ver 
 
A milícia de Domingos Jorge Velho feita em animação de sombras, cercando a 
paliçada de Palmares. Entra Zé Cavaquinho entoando uma toada de capoeira.  
 

Zé Cavaquinho 



 9 

(lento)  
Tava no meio do terreiro 
Fazendo minh’oração 
Quando chegou  Jorge Véio 
Feito a pintura de cão 
Ê ê Aruandê!Iáiá Aruandá 
Iaiá, vamos embora, 
Iaiá é de furá. 
Iáiá, pelo mato a dentro 
Iáiá é de guerrear 

(rápido) 
Iáiá, joga pra cá 
Iaiá, joga pra lá. 
Ê ê viva meu mestre 
Iaiá, que me ensinou 
Ioiô, a malandrage 
Iaiá, a capoeirage 
Iá, vorta do mundo 
Ioiô, que o mundo dá! 
 
Zumbi e Jorge Velho se encontram em um terreiro de sombras que também lutam entre 
si. 
 
Zumbi 

Zunzunzum, 
Capoeira mata um! 
Jorge Velho 

Silencio de crioulo é chumbo quente 
Zumbi 

Menin’ pequeno é dengoso! 
Joga de dentro pra fora 
Joga de fora pra dentro 
Jorge Velho 

Meu sabre faz do nego pulador um saci perneta 
Zumbi 
No tempo que eu só servia 
O branco me chamava de parente 
Quando a serventia acabou 
O branco me chamou de valente 
Jorge Velho 

Por cada  nego valente 
Caído no meu batente 
Me leva logo a sonhar 
No posto de lugar tenente  
 

Zumbi 

Tiririca é faca de cortá 
Prepar’a barriga pr’apanhar 
-Soldado, bota sentido 
Que a minha briga é de raça 
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Se a tua  é por  dinheiro 
È só te pagar que passa 
Jorge Velho 

Deusedério dos Macacos 
Ô cabra pra amarrar 
Quando dá um nó esconde a ponta 
Não há quem possa desatar 
Zumbi 

Oia que a cobra lhe morde, Capitão dos Veados! 
Jorge Velho 

Tou firme, catingôzo! 
Zumbi 

Óie a cobra danada, Coronel da Lepra! 
Jorge Velho 

Sou a dobra da cana, tição! 
Zumbi 

Óie o bote da cobra, Barão dos Infernos! 
Jorge Velho 

Pro bote só a mira do bacamarte, macaco! 
Zumbi 

Óie o laço da cobra, capacho do Rei! 
Jorge Velho 

Toma chumbo, urubu da mata! 
  

Zumbi recebe o tiro e corre mata adentro 
 
Zumbi 

Tiririca é faca de cortar, 
Mosquete é faca de atirar 
Quem fez esse furo que queima sem parar? 
Tu me furou,  mas não vai me pegar 
 
Aparece Dandara que o segue 
Dandara 

Você confiou na cobra, Zumbi dos Palmares 
Cobra é bicho danado de atraiçoar 
Cuspiu veneno de fogo 
Por cima do nosso aruá 
Zumbi 

É de um a um, criou-lá... 
É de dois a dois, criou-lá... 
É de três a três, criou-lá... 
É de quatro a quatro, criou-lá.... 
Só teu chumbo me pegou, moleque de sinhá 
Mas ninguém vai me pegar 
 
Zumbi cambaleando sobe acima da pedra de moinho que agora se encontra frontal ao 
público e atira-se de cima da grande pedra gritando: Aruanda. O corpo ao bater no 
chão desaparece e se transforma em uma tulipa negra que se abre em pétalas. Em 
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outro plano Rip, Rop e Zé Cavaquinho fazendo a embolada repetida nos refrãos do 
samba e do rap.  
 

Rip e Rop 
Não dá, não dá 
Não dá pra esquecer 
Aqui e agora 
Eu vou pagar pra ver 
 

Zé Cavaquinho 
Zumbi, Zumbi, Zumbi 
Você é o leme de todos nós 
Zumbi guerreiro banto 
Nosso canto é a tua voz 
 
 

fim 
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