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CONTESTADOS1

Gregory Haertel

SANTA CATARINA

1 Contestados, espetáculo da Cia. Mútua estreou em 2019. O texto foi escrito por Gregory Haertel, a partir da 
dramaturgia construída previamente pelos integrantes da Cia. Mútua e pelo diretor do espetáculo. A peça aborda 
a Guerra do Contestado, conflito de terras ocorrido entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, entre 1912 e 
1916, envolvendo o Exército Brasileiro, a empresa norte-americana Brazil Railway e milhares de homens e mulheres, 
conhecidos como os caboclos que viviam na região.  
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PRÓLOGO

(Público entra com as 2 atrizes preparando mate, servindo e convidando o público para sentar e matear)

Mônica – Vai um mate aí? A senhora aceita um mate? E o senhor? Quando a gente vê alguém tomando mate 
hoje em dia, a gente lembra dos gaúchos, não é? Mas o costume de tomar mate, o costume do chimarrão, 
abarca uma área enorme. Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e até alguns estados do Centro-
Oeste. 

Laura - E também outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile... Se a gente voltar pro início do 
século XX, a erva mate era abundante em Santa Catarina. Ela chegou a ser chamada de ouro verde.

Mônica - Já naquela época era muito comum que os catarinenses que viviam no oeste do estado de Santa 
Catarina tomassem mate. Mas quem eram esses catarinenses do início do século XX? 

Laura - Eu tenho outra pergunta. Quem são os catarinenses hoje? (Perguntas para o público sobre sua procedência)

Mônica - E conta sobre você, eles devem estar curiosos com teu sotaque...

Laura - Eu sou nascida na Argentina e moro há 11 anos aqui, tenho parte da minha família aqui, meu trabalho, e 



olha só, pago meus impostos também (Risos), então eu me considero catarinense. Mas você tem uma história 
boa... conta!

Mônica - Meus documentos dizem que eu sou gaúcha, mas eu nunca morei no Rio Grande do Sul. (Conta 
história de seu nascimento)

Laura - Aqui temos descendentes de alemães, de italianos, de portugueses, de espanhóis, poloneses, 
indígenas... Mas naquela época, longe do litoral, as pessoas que moravam no oeste catarinense eram os 
caboclos.

Mônica - E uma dessas áreas onde eles moravam foi motivo de uma grande disputa por terras.

(Atrizes jogam a terra sobre uma mesa)
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Mônica - O Paraná dizia que aquelas terras eram suas. (Traça uma linha). 

Laura - Santa Catarina dizia que não, que aquelas terras eram suas (Traça outra linha). 

Mônica - Essa terra é minha.

Laura - Não, não. Essa terra é minha.

Mônica - E aquela região seguiu sendo contestada por ambos os estados. Até que o Governo Federal, 
querendo ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, teve a ideia de construir uma estrada de ferro que passasse 
por ali. 

Laura - E procurou alguém que quisesse se meter nesse negócio.

Mônica - Alguém? Alguém quem?

Laura  (Manipulando o Sr. Farquhar) - Eu! Percival Farquhar. Eu posso construir! Sei construir boas estradas 
de ferro. Posso fazer. Mas tenho uma condição. Eu quero 15 quilômetros de cada lado da ferrovia pra mim.

Mônica - 15 quilômetros?

Laura (Manipulando o Sr. Farquhar) - Sim. 15 quilômetros.

Mônica (Pensa e depois fala) - Tudo bem. O senhor constrói a estrada de ferro (Faz o desenho de uma linha 
reta na terra) e fica com 15 quilômetros de cada lado.

Laura (Manipulando o Sr. Farquhar) - Quase isso. (Apaga a linha reta que a Mônica desenhou. À medida que 
fala, traça uma nova linha, agora cheia de curvas). Eu construo a estrada de ferro e fico com “15 quilômetros” 
de cada lado da ferrovia para mim.

Mônica - E o governo brasileiro fechou negócio com o Sr. Farquhar. Dali em diante, aquelas terras tinham um 
novo dono.

CENA 1 – TREM 

Mônica - Até 1912 a vida era tranquila por ali. (Montagem da mata). Existiam muitas árvores. Araucárias. 
Pinheiros. Imbuias. Erva-mate. Fazia poucos anos que o Brasil tinha se tornado uma república. (Entra uma 
casa). Os caboclos viviam bem. E viviam do que a terra lhes dava.

Laura - Como você sabia disso?
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Mônica - Como eu sabia disso? Porque eu também estava lá. (Aparece a figura da Mulher que está narrando. 
Entra galo, porco, homem do arado, homem do machado derruba a arvore e constrói uma casa. Tempo de 
calmaria. Depois de algum tempo, começa um barulho alto de trem. Por onde o trem passa as árvores vão 
sumindo. As pessoas saem das casas. Chegam os vaqueanos)

Mônica - E, como se não bastasse, chegaram umas pessoas estranhas, que a gente nunca tinha visto antes.

Laura (Manipulando os vaqueanos) - O senhor Farquhar comprou essas terras e exige a saída de todos vocês! 
Imediatamente!(Sai o homem do machado)

Mônica (Manipulando a Mulher e falando para os vaqueanos) - Nós não vamos sair. Essa terra é nossa. Os 
nossos avós nasceram aqui. Os nossos pais nasceram aqui. Nós nascemos aqui. Os nossos filhos também vão 
nascer aqui. Isso tudo é nosso. 
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(Homem da enxada se aproxima dos vaqueanos e fala) - Ela tem razão.

(Vaqueanos atiram, homem cai. Vaqueanos derrubam as casas e saem)

Aquela foi a primeira morte. A minha primeira morte. Ele era um dos nossos. Mas, mais do que nosso, ele 
era meu. O meu homem. O pai do meu filho. Um filho que ele nunca ia conhecer. (Enterra homem. Blecaute)

CENA 2 – MONGE IRANI 

(Acende luz. Monge está em cena sobre morrinho)

Laura - O chão é de quem nasce nele. O chão é igual à barriga da mulher. É ali que o homem é gerado. 
Ninguém pode roubar o chão do homem. Ninguém. 

(Entra Mulher e fala)

Mônica - Eu conheci o Monge e aquelas coisas que ele falava tocavam o meu coração. (Entra música. Entram 
mais duas pessoas para ouvir o Monge)

Monge (Em off) - Quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E no final, todos ficam iguais. Eu aprendi 
todas as coisas com a terra. É ela quem nos une. É ela quem nos torna irmãos. 

(Grupo grande de caboclos entra, se colocando na frente do Monge) 

Aqueles que invadiram as nossas terras não nos conhecem. Eles não conhecem a nossa história. Eles não têm 
nenhum direito de tocar esse chão! Haverá uma guerra. Muito sangue correrá. Mas nós estaremos juntos. 
Porque nós somos os escolhidos. Nós marcharemos juntos até a terra celestial! 

(Gritos eufóricos) - Viva o Monge! Viva!

Mônica - Mas lá pelos lados de Curitiba, a imprensa noticiava - Bando de fanáticos coloca a ordem em perigo.

Laura (Manipulando recortes de jornais) - Catarinenses invadem terras do Paraná.

Mônica (Manipulando recortes de jornais) - Monarquistas incitam caboclos à guerra. 

Laura (Manipulando recortes de jornais) - Fanáticos querem derramar sangue. 
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Mônica (Manipulando recortes de jornais) - Há necessidade de uma resposta imediata! 

(Entra tropa. Do meio do grupo de caboclos frente ao Monge, aparece a Mulher)

Mônica (Manipulando a Mulher) - Até aquele primeiro combate, que hoje chamam de combate de Irani, 
eu não conhecia nada de aquilo, não. As nossas armas eram feitas de paus e pedras. A gente também 
tinha nossos braços e pernas para lutar. Depois eu me acostumei. Hoje eu conheço canhões, granadas e até 
metralhadoras. Mas naquele tempo eu não conhecia nada disso não.

Laura - Coronel João Gualberto!

(Mulher sai e entra João Gualberto)

Laura - Preparar! (Entra a metralhadora). Apontar! (Aponta). Fogo! (Metralhadora quebra)
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(Grupo de caboclos se vira e estão armados. Um soldado avança e mata o Monge. Um caboclo mata Gualberto. 
Confronto entre coletivo de soldados e caboclos. Soldados e caboclos saem. Soldados voltam para buscar João 
Gualberto.)

Mônica - Falam que 21 pessoas morreram naquele combate. Eu não me lembro de todos. Eu me lembro do 
Carlos, que tinha uma filha. Eu me lembro do Zeca, que era bem novo e não gostava de mate. Mas eu me 
lembro mesmo era do Monge. Eu não acreditava que ele estava morto. Nenhum de nós acreditava. Porque as 
palavras dele ainda estavam tão vivas. 

(Laura pega um punhado de terra pra colocar sobre o corpo do Monge. Mônica a interrompe)

Mônica (Para Laura) - Não. Não faz isso. Ele vai ressuscitar. 

Ele vai se levantar e trazer junto com ele um exército pra nos defender. Um exército encantado!

(Atrizes olham luz acima. Blecaute) 

CENA 3 – TAQUARUÇU | CARAGUATÁ 

(Luz acende com a igreja em cena e se organiza o quadro santo enquanto Mônica fala)

Mônica - A morte do Monge não acabou com o nosso movimento. A população que esperava a volta dele 
crescia muito. Além da gente, remanescentes da guerra do Paraguai, pessoas que estavam de passagem e 
muitos ex-trabalhadores da estrada de ferro, chegavam e acabavam ficando por ali também. Era muita gente. 
E tudo se organizava devidamente. Em meio a tudo isso, surgiu uma nova liderança. Uma virgem. Maria Rosa, 
de 15 anos, dizia poder ouvir o Monge. 

(Maria Rosa aparece entre os caboclos e coordena a oração no quadro santo).

Laura (Manipulando Maria Rosa) - O Monge me disse que esta terra é nossa e que sempre será! Pelo ar que 
respiramos, pelo sol que queima a nossa pele, pela terra onde pisamos, por tudo que nós somos é que a 
gente vai continuar a viver e que a gente vai continuar a lutar! Ninguém e nenhum governo vai nos tirar 
daqui! O Monge está conosco! 

(Procissão)

Viva o Monge!

(O povo responde “Viva!”)
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Viva a nossa gente!

(O povo responde “Viva!”)

Viva a nossa terra!

(O povo responde “Viva!”)

Viva o exército encantado!

(O povo responde “Viva!”)

(Maria Rosa e homens saem)

Mônica - O nosso reduto crescia, e crescia muito! Maria Rosa percebeu a necessidade de criar um novo 
reduto em outro local. Ela e os homens partiram para fundar Caraguatá. Nós, mulheres, ficamos no reduto, 
cuidando dos velhos, dos doentes e das crianças. Todos entramos na igreja pra rezar pelo Monge, desejando 
que o trajeto fosse tranquilo e que eles estivessem em segurança.



(Ladainha enquanto mulheres entram na igreja. Mulher e filho ficam para trás. Se escuta o som da tropa)

Mônica - Vem, meu filho. Vem. Vem. Entra. 

(Mulher e filho entram na igreja)

Reza. Reza pro Monge. Aqui a gente está protegido. Fecha os olhinhos, meu amor. Vai dar tudo certo.

(Entram na Igreja. Soldados entram)

Laura - Preparar (Entra canhão). Apontar (Aponta). Fogo!  (A igreja pega fogo. Luzes se apagam em resistência 
e entra a fala)
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Mônica - A nossa igreja queimou. Mais de trezentas pessoas morreram ali. Entre elas, o meu filho. (Blecaute). 
Eu tinha sobrevivido, mas estava morta de novo. Morta pela segunda vez.

CENA 4 – CONTRAOFENSIVA CABOCLA 

(Luz. Terra é nivelada)

Mônica - Enquanto os que sobraram de nós queimavam de dor e de saudade, a vida dos fazendeiros, políticos 
e proprietários da região seguia seu curso normal. 

(Entram negociantes, se monta a cidade, passa a carruagem)

Uma cidade tinha sido construída para os funcionários e familiares, com casas confortáveis, estabelecimentos 
comerciais, cartório e até um cinema! A madeireira, que também era do Sr. Farquhar, ia de vento em popa, 
mandando toneladas de madeira para fora do país. 

(Entra trem e processa a madeira, Contemplação. Som dos caboclos chegando)

Mas a gente não deixaria por menos, a morte dos nossos familiares e amigos. 

(Chegam caboclos. Homens brancos fogem. Os caboclos atacam o cartório, atacam a madeireira – que quebra. Avançam 
sobre trem, que quebra, descarrilha. Os caboclos estão indo embora, mas um deles volta para pegar uma vaca. Contemplação)  

CENA 5 – FESTA / CERCO

Mônica (Vai para frente e fala enquanto o reduto está sendo montado) - O povo todo estava feliz. A gente tinha 
destruído a cidade branca. A cidade dos ricos. E sem ferir nenhum inocente. A gente tinha vingado os nossos! 
(Pausa) Eu sabia que a dor da morte do meu filho nunca passaria, mas eu tinha que continuar, (colocando a 
igreja), era preciso acreditar, era preciso seguir em frente. Viva o Monge!

Laura - Viva!

(Montagem das casas e a árvore do enforcamento)

Mônica - Não existia dinheiro entre a gente. Nós formávamos uma comunidade diferente das outras. Uma 
irmandade. Todos se ajudavam. Tudo era de todos. (Entra a Mulher). Quem tem mói. 

(Entra um grupo).
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Quem não tem mói também. 

(Entra outro grupo) e no final todos ficam iguais. 
(Entra homem com vaca).

E comida, pelo menos naqueles dias, não faltava. 

(Entra grupo de guerreiros caboclos).

É bom quando as coisas caminham bem, não é? A gente tá tão feliz. Parece que finalmente tá tudo tranquilo. 
A gente só quer que a vida continue assim. E a festa só está começando.

(Entra música, músicos e bandeirinhas). E isso não é tudo. 

(Atrizes trazem casal de bonecos para a frente da cena)
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Mônica - Esse é o João. 

Laura - E essa é a Maria das Graças. Eles acabaram de se casar. 

(Atrizes dançam)

Mônica - Vão ser muito felizes.

Laura - Eles e os filhos deles.

Mônica - Uma vida inteira de paz.

(Colocam o casal na frente da igreja)

Mônica e Laura - Viva os noivos! (Jogam terra como se fosse arroz)
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(Atrizes voltam para trás da mesa. Contemplam. Músicos saem. Música vai diminuindo. As pessoas vão saindo. 
Anoitece. Acendem luzes na casa do casal. Se escuta o choro de um bebê. Anoitece totalmente. Quando amanhece, 
os soldados já estão em cena)

Mônica - Em 1915, depois de mais de três anos de guerra, o general Fernando Setembrino de Carvalho, cerca 
a região.

Laura (Colocando Setembrino em cena) - Vocês estão cercados. Se entreguem!

(Pessoas aparecem).

Laura (Manipulando Setembrino) - Avançar! 

(Soldados avançam. Caboclos se agrupam)

Laura (Manipulando Setembrino) - Não adianta resistir, se entreguem! 

(Soldados avançam. Caboclos se agrupam)

Mônica - O general Setembrino havia estreitado as linhas até nos encurralar em um único local. Éramos mais 
de mil caboclos. Estávamos sem saída. A fome, as doenças e o frio minavam a nossa resistência.

Laura (Manipulando Setembrino) - Quem quiser se entregar, que venha e se entregue. O governo dará liberdade 
e terras.

Mônica (Manipulando Adeodato) - Adeodato, nosso último líder, nos disse - Vocês podem se render, mas 
nunca se rendam por dentro.

(Grupo se entrega na árvore) 

Mônica - Alguns de nós se renderam.

(Retira dois grupos)

Outros fugiram.

(Saem casas) 

O reduto foi destruído.

(Sai igreja)
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A virgem estava morta.

(Olha para cima)

O Monge não voltou.

(Sai Adeodato)

Adeodato, nosso último líder, foi preso.

(Saem canhões e Setembrino)

O exército saiu vitorioso. E aos que se renderam (Soldados e caboclos rendidos saem, revelando enforcados na 
arvore) só restaram as promessas.

(Foco na arvore dos enforcados. Blecaute)

(Projeção no fundo, com imagens e depoimentos de historiadores e caboclos nos tempos atuais. Imagens retiradas 
do filme “Terra cabocla”, de Márcia Paraíso).

CENA FINAL – LIMPEZA ÉTNICA

(Termina projeção. Acende luz. Cena vazia, as atrizes vão montando o crematório com pedras)

Mônica - Lá na região do Contestado, depois da guerra, sobraram poucos caboclos. A maioria foi dizimada 
durante os combates. 

Laura - As forças repressoras e as milícias da época procuravam aqueles que ainda estavam vivos.

Mônica - O governo e os poderosos não queriam que a história continuasse. Eles queriam queimar a história 
e para isso matavam os caboclos e seus descendentes. 

(Entra Mulher). Eu era um deles.

(Caboclos são, um a um, queimados no crematório. A última é a Mulher) 
(Pausa).

(Atrizes avançam para frente da cena)
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Laura - A região passou a ser povoada por imigrantes. E a história foi sendo apagada. 

Mônica - Pouco se falava nas ruas. 

Laura - Pouco se falava nas escolas.

Mônica - Ainda hoje, pouco se fala sobre isso.

Laura - Quase ninguém sabe que naquela região aconteceu uma das maiores guerras em território brasileiro. 

Mônica - Porque a gente não estava mais ali pra falar. 

Laura - Porque a gente morava na terra e a terra nos foi tirada.

Mônica - A terra. O mate. A voz. Os filhos.



Laura - Eles tiraram tudo da gente.

(Pausa longa)

Mônica - Quase tudo. Porque ninguém consegue apagar tudo. Porque o fogo é feito pra queimar. Às vezes 
parece que ele está morto. Mas é só uma fagulha surgir... Uma pequena fagulha. Pro fogo crescer. E começar 
a queimar tudo. Por fora. Por dentro. Como um incêndio.

Laura - E daquele fogo que matou os caboclos surgiu uma fagulha que começou pequena e se alastrou.

Mônica - Ninguém mais conseguia se calar. Aquilo precisava ser dito. Aquela história. Essa história. O fogo. 
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Esse fogo que fica queimando por dentro até que explode. Porque nem eles nem nós vamos deixar que essa 
história se transforme em cinzas.

(Blecaute. Projeção no fundo com imagens de caboclos nos tempos atuais)
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